
DET KOMPLETTE 
BADEVÆRELSE
TIL ALLE PROJEKTER 



Badeværelsesmøbler

Brusebadsløsninger 
og badekar

Håndvaske og 
blandingsbatterier

Udskyldningssytemer 

Sanitet

Bruseafløb

Installationssystemer, der dækker installationsløsninger 
til badeværelser bag væggen til diverse keramisk inventar, 
haner og blandingsbatterier og møbler. 

Rørsystemer, der dækker alle typer afløbsløsninger og 
fremløbsløsninger til drikkevand, varme, køling og industrielle 
anvendelser. 

Alle byggeprojekter kan være komplekse og udfordrende, både 
i design-, planlægnings- og installationsfasen. Der er ikke brug 
for flere komplikationer, kompromiser og forstyrrelser. Geberit 
foreslår en optimal proces til at bygge det komplette badevæ-
relse. Vi tildeler en dedikeret partner i hele projektforløbet og 
komplette værktøjer, der sparer både tid og penge og reducerer 

risikoen. Vi leverer uovertruffen teknologi bag væggen, både 
sanitære installationer og rørføring, og sanitet af bedste kvalitet. 
Hos Geberit kalder vi det The Power of Less. Det er din garanti 
for mindre kompleksitet, mindre besvær og mindre risiko i alle 
faser - fra tegning til færdigt resultat.

ET BREDT UDVALG AF LØSNINGER TIL BEGGE SIDER AF VÆGGEN

Geberit er kendt for kvalitet og avanceret teknologi, og når de 
to elementer kombineres med næsten 150 års viden og erfaring 
inden for sanitet til badeværelser, bliver resultatet pålidelige 
produkter og en service, der gør livet lettere for vores kunder. 
Vi tilbyder produkter, der definerer standarden inden for bad og 
sanitet. Vores produkter er innovative, enkle at indbygge, lette 
og hurtige at installere og vedligeholde, og de er produceret 

ansvarligt af fine og holdbare materialer. Vi ved, at et tæt samar-
bejde med kunderne er forudsætningen for, at de bliver tilfredse 
med løsningerne, og derfor er vi altid parate til at hjælpe med 
planlægning, logistik, installation, vedligeholdelse af produkter-
ne og en hurtig, målrettet teknisk support. Fremragende produk-
ter og kompetent service - vi kalder det Know-How Installed.

UOVERTRUFFEN KVALITET 
PÅ BEGGE SIDER      



FØR IDEERNE UD I LIVET
I de tidlige faser af et byggeprojekt - både design-, 
planlægnings- og specifikationsfasen - er det vigtigt 
at have en partner, der kan gøre processerne så 
enkle og problemfri som muligt. Geberit tilbyder den 
komplette pakke - fra innovative planlægningsværk-
tøjer til et bredt udvalg af badeværelsesløsninger af 
høj kvalitet - så din arbejdsdag bliver langt lettere. 

ENKLERE BYGGEPROJEKTER   
Det er ikke en enkel opgave at installere det perfekte 
badeværelse. I både tilbuds-, implementerings- og 
installationsfasen er det helt afgørende at have en 
pålidelig partner - både når der skal udarbejdes et 
omkostningseffektivt tilbud, så man vinder projektet, 
og når man skal sikre, at alt leveres til tiden og byg-
ges i den forventede høje kvalitet. Geberit tilbyder 
fleksibel planlægning og rådgivning på byggestedet, 
så du kan sikre et badeværelse af den bedste kvalitet 
i alle dine projekter.

VI TILBYDER:
• CAD- og BIM-tegninger
• Brugervenlige planlægningsværktøjer
•  Komplette badeværelsesløsninger til begge sider 

af væggen
• Masser af referenceprojekter til inspiration
•  En teknisk rådgiver, der hjælper med projektplan-

lægning og styring
• Produktsortiment til alle behov i badeværelset
• Fremragende kundeservice i det daglige arbejde
• Uddannelse og seminarer

VI TILBYDER:
• Én totalleverandør til det komplette badeværelse 
• Dedikeret og pålidelig rådgivning på byggestedet
•  En planlægningspartner, der er erfaren 

projektleder
• Levering til tiden og lang garanti 
•  Installationer af høj kvalitet fra markedets førende 

brands
• Langtidsadgang til reservedele til vedligeholdelse
•  Garanti for kompatibilitet ved installation af 

produkterne bagved og foran væggen
•  Pålidelige værktøjer til installation af vores 

rørsystemer 

Morten Schmidt 
Planlægger

John Peterson
Entreprenør 

“Jeg ser færre begrænsninger og 
flere muligheder.”

“Jeg har ikke brug for flere løsninger. 
Jeg har brug for mindre kompleksitet.”

TEGNING OG  
PLANLÆGNING

SPECIFIKATION INSTALLATION OG 
IMPLEMENTERING

TILBUD

FRA TEGNING TIL 
FÆRDIGT RESULTAT
BEDRE BYGGELØSNINGER I ALLE FASER 



THE POWER OF LESS 
I PRAKSIS        
OPNÅ MERE MED MINDRE

MÆRSK TÅRNET, KØBENHAVN
NYE STANDARDER FOR ENERGIEFFEKTIVITET

Den ikoniske bygning Mærsk Tårnet i København, som er en del 
af Københavns Universitet, huser Danmarks mest energieffekti-
ve laboratorier. Takket være Geberits Pluvia tagafvandings-
system opsamles alt regnvand og bruges i bygningen, som på 
den måde bliver endnu mere effektiv. 

Ud over det energieffektive tagafvandingssystem har Geberit 
leveret et Duofix installationssystem til badeværelser, som skal 
sikre den højeste kvalitet med lavest mulig risiko. 

ORIGINAL SOKOS HOTEL PUIJONSARVI, KUOPIO
ET STORT ANTAL BADEVÆRELSER, ÉN  
DEDIKERET PARTNER

Arbejdet med at renovere det berømte Original Sokos Hotel Pui-
jonsarvi blev påbegyndt i 2013. I den sidste fase af renoverings-
projektet blev de nyeste modeller fra Geberits sortiment leveret 
til projektet, f.eks. IDO Glow toiletter uden kant og IDO håndvaske. 
Bag væggen blev markedets mest avancerede teknologi instal-
leret: Installationssystemet Geberit Duofix Sigma væghængte 
toiletter og Mapress systemet, varme og drikkevandsinstallatio-
ner. Afløbssystemerne blev også fra Geberit, med lydisolerende 
løsning Silent-db20 og lydoptimerede Silent-PP afløbssystemer. 

“Jeg er meget tilfreds med de Geberit- og IDO-produkter, som 
vi valgte til badeværelserne på vores hotel. Badeværelser skal 
have smukke og funktionelle løsninger, og den målsætning har 
vi indfriet i fællesskab.”  
Johanna Väätäinen, Hoteldirektør
Original Sokos Hotel Puijonsarvi

MALL OF SCANDINAVIA, STOCKHOLM
TOTALLØSNING TIL SKANDINAVIENS STØRSTE 
INDKØBSCENTER 

Med 224 butikker og restauranter krævede opførelsen af Mall 
of Scandinavia i Stockholm inddragelse af mange forskellige 
interessenter og opfyldelse af en lang række krav. Geberit blev 
valgt til at levere effektiv projektledelse, planlægningsværktøjer, 
BIM-tegninger og meget andet i alle byggefaserne. 

Geberits løsninger bag væggen til det 101.048 m² store center 
omfattede det anerkendte Duofix installationssystem, og væg-
hængt sanitet i form af toiletter og pissoirer indgik i det endelige 
design af toiletterne.

“Det er både enkelt og sikkert at installere Geberits 
produkter, fordi vi kender brandet og den høje kvalitet.” 
Entreprenør, TKI Teknikinstallationer AB

X MEETING POINT, OSLO
INTELLIGENT BYGGEMÅDE BASERET PÅ 
SYSTEMTANKEGANG 

X Meeting Point i Oslo er Norges nyeste og mest alsidige udstil-
lings- og kongrescenter. Geberit har leveret den komplette ba-
deværelsesløsning, og Duofix systemet er et vigtigt element for 
at sikre en høj kvalitet og en omkostningseffektiv installation. 

Geberits unikke Duofix system muliggjorde en hurtigere installa-
tion og samling, mindre kompleksitet og lavere projektomkost-
ninger og samtidig en exceptionelt høj kvalitet og pålidelighed 
i løsningen. Kombineret med Geberits førende produkter foran 
væggen gav det en samlet og komplet badeværelsesløsning.

“Det krævede færre personer til installationsarbejdet med 
Duofix installationssystemet. Montøren var meget positiv,  
og kunden er glad.”   
Martin Levernes, Entreprenør, Steinar Levernes A/S



GEBERIT A/S
Lægårdsvej 26 
8520 Lystrup
Tlf. +45 86 74 10 86

THE POWER OF LESS
Læs mere på geberit.dk/powerofless




