
Geberit Monolith
 
Den nye cisterneløsning til hurtig og nem installation



Et gammelt WC kan hurtigt fjernes, 
men det eksisterende afløb forbliver.

En designløsning, der passer til det  
eksisterende afløb.

Geberit har udviklet et nyt cisternemodul, der kan tilsluttes  

eksisterende installationer. Geberit Monolith er hurtigt at installere  

og imponerer med sit rene, pladsbesparende design.



4 5

Geberit Monolith er en elegant  

cisterneløsning, der kombineret 

med en WC-skål, passer til  

eksisterende afløb og kan 

erstatte et traditionelt gulvstå-

ende toilet.

Den elegante formgivning og 

den høje kvalitet af materialerne 

skaber et harmonisk samspil 

mellem rum og toilet.    

Anvendelsesområde

Fleksibilitet

Høj kvalitet

Servicevenlig

Alsidig

Klip fra installationsvideoen.  
Hele videoen kan ses eller downloades som wmv-fil på vores hjemmeside: www.geberit.dk > Nyheder

Fordelene i korte træk

Geberit Monolith kan tilsluttes eksisterende afløb og vandtilslutningen uden 

større byggemæssige indgreb og uden efterreparationer. Monolith installeres  

uden involvering af andre håndværkere end VVS-installatøren. Toilettet kan 

således tages i brug igen efter få timer.

Geberit Monolith kan tilpasses enhver løsning. Om afløbet er i gulvet eller  

i væggen spiller ingen rolle, Geberit Monolith kan tilsluttes begge dele.

Cisternemodulet er fremstillet af førsteklasses materialer såsom sikkerhedsglas 

og aluminium. De indre dele holder samme høje standard som andre produkter 

fra Geberit.

Alle ventiler er lettilgængelige for nem servicering. Delene opfylder de høje 

krav fra Geberit og der garanteres levering af reservedele mange år frem i tiden.

Geberit Monolith kan kombineres med de fleste væghængte og gulvstående 

back-to-wall WC-skåle, og kan også anvendes sammen med Geberit  

AquaClean 8000/8000plus.
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Modeller og egenskaber

Mintgrønt glas (SK) 
lamineret 

Sort glas (SJ) 
lamineret

Hvidt glas (SI) 
lamineret

Glaskanter Matslebet Poleret Poleret

Sider Hvidt kunststof Børstet aluminium Børstet aluminium

Anvendelser –  Gulvstående back-to-wall 
skåle

– Væghængte skåle

–  Gulvstående back-to-wall 
skåle

– Væghængte skåle
–  Geberit AquaClean  

8000/8000plus

–  Gulvstående back-to-wall 
skåle

– Væghængte skåle
–  Geberit AquaClean  

8000/8000plus

Anvendelser

Til gulvstående back-to-wall  
skåle

Til væghængte skåle Til Geberit AquaClean  
8000/8000plus

Artikelnummer 131.001.xx.1  Artikelnummer 131.021.xx.1 Artikelnummer 131.023.xx.1

Se også vores online produktkatalog på www.geberit.dk



Geberit A/S

8520 Lystrup

www.geberit.dk

iF product design award

Siden 1953 har tildelingen af et iF 

product design award været et bevis 

på kvaliteten af det industrielle 

design. Den uddeles af internationale 

eksperter og tildeles produkter for 

deres enestående design og testede 

kvalitet.


