
Designet 
og let at 
installere.
Geberit Monolith

Geberit A/S 
Lægårdsvej 26 
8520 Lystrup 
 
Tlf. 86 74 10 86 
Fax 86 74 10 98

→  www.geberit.dk
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Elegant design.
Nem installation.

Geberit Monolith kombinerer 
tidløst design med nem instal-
lation. Det, der startede som 
et sanitetsmodul til WC’er, er 
nu blevet til en hel serie af pro-
dukter. Geberit seriens seneste 
skud på stammen er Monolith til 
håndvaske og bideter, der kom-
binerer alle de vigtige funktioner 
i ét smukt designet element. Især 
Monolith til håndvaske viser, 
hvor vellykket indsatsen har 
været. Modulet rummer ikke kun 
al sanitetsteknologien, men giver 
også ekstra opbevaringsplads.

Geberit har udviklet et nyt de-
signsprog med Monolith modu-
lerne. Den perfekte kombination 
af funktion og design er en ele-
gant løsning til såvel nybyggeri 
som renovering af badeværelser. 
Især renoveringsarbejdet lettes, 
fordi modulerne kan kombineres 
med mange forskellige WC-skåle 
og armaturer – og det giver kun-
den stor valgfrihed.
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Alle elementerne til et  
funktionelt badeværelse.
Ny strategi for eksisterende tilslutninger.

Monolith modulerne er meget 
nemme at installere. Det gælder 
for nybyggeri og renoverings-
projekter især. Installationen 
kræver ingen byggeændringer, 
og der skal ikke brydes ind i 
vægge. Eksisterende afløbs- og 
vandtilslutninger kan bruges 
direkte. Monolith modulerne kan 
kombineres med mange forskel-
lige armaturer og WC-skåle. Der 
findes ingen nemmere måde at 
skabe et moderne designerbade-
værelse på.

4 5



Geberit Monolith til håndvaske.
Installatørvenligt badrumsdesign.

Geberit Monolith sanitetsmodul til håndvaske 
kombinerer funktion og design på en ny måde. 
Vandlåsen er skjult bag den glasbeklædte 
front. Ingen rør stikker ud under vasken.  

Hvis du vil vide mere om installation af  
Geberit Monolith, besøg

→  www.geberit.dk

Nu kan du som installatør til-
byde dine kunder en nyskabelse. 
Udvid dit produktsortiment med 
et helt nyt produkt, der forbedrer 
et badeværelse.

 
1.  Montering af ramme
Rammen til Monolith modulet er fastgjort 
til væggen. Indstillelige sokler samt juster-
bare skruer kompenserer for måltoleran-
cer.

2. Vandtilslutning
Rammen på Monolith modulet muliggør 
præcis installation af skjult mixer til væg-
monteret vandhaner til de eksisterende 
varmt- og koldtvandsforbindelser.

3. Tilslutning af håndvask
Vandlåsen forbindes til det eksisterende 
afløbsrør, justeres til håndvask og monte-
res på rammen.

4. Installation af skuffemoduler og  
frontbeklædning
Frontbeklædningen i glas samt sideenhe-
der med skuffer monteres let på Monolith 
rammen og kan justeres så de passer 
perfekt. (Skuffeenheder tilkøbes).

5.  Montering af elementer
Installation af vægmonteret vandhaner, 
håndvaske og håndklædeholdere. Væg-
monterede vandhaner monteres direkte 
på glassets beklædning på pre-installeret 
skjult mixer. Håndvasken monteres på de 
justerbare gevind og vandlåsen forbindes 
til afløbet.

6.  Ibrugtagen
Åben afspærringsventilerne bag afdæk-
ningspladen. Modulet er nu klar til brug. 
Vandlåsen er let tilgængelig via afdæk-
ningspladen.
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Geberit Monolith til WC’er.
Prisvindende design installeret på  
et øjeblik.

Geberit Monolith modulet til WC'er har ikke 
alene vundet flere internationale priser, men 
også vundet stor indpas blandt forbrugerne.

Få mere at vide om installation af Geberit 
Monolith på

→ www.geberit.dk

Nu kan du modernisere et ba-
deværelse med et minimum af 
arbejde, samtidig med at du giver 
det en helt ny stil. Med Monolith 
kan du tilbyde et alternativ til 
en komplet renovering, der går 
skridtet videre fra bare at ud-
skifte dele til at skabe et helt nyt 
elegant badeværelsesdesign.

1. Montering af ramme
Monolith rammen inklusiv cisterne mon-
teres på væggen. Indstillelig sokkel og 
højdejusterbare skruer finjusterer en evt. 
måltolerence.

2. Vandtilslutning
Cisternen kan demonteres så vandtilslut-
ningen nemt kan tilsluttes. Vandtilslut-
ningssættet giver dig mulighed for at ud-
føre tilslutninger til forskellige positioner i 
forhold til afspæringsventilen.
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3. Montering af front
Glasset monteres på rammen. Der er taget 
højde for måltolerancerne, så udseendet 
bliver perfekt. Derefter skal sidestykkerne 
og fronten monteres på elementet.

4. Tilpasning til WC-skål 
Da WC-skåle adskiller sig fra hinanden, 
kan gevindstængerne tilpasses standard 
WC-skåle.

5. Montering af WC-skål 
Det væghængte WC monteres på Monolith 
modulet.

6. Idriftsættelse
Åbn Monolith afspændingsventilen for at 
fylde cisternen med vand. WC'et er nu klart 
til brug!

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Geberit
WC flush system
Flushing cistern
Monolith Sanitärmodul
WS10008-20101026

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l
Flush volume 5,0/4,0 l

With flush stop function
Dual flushing

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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Geberit Monolith modulet til bideter kan 
enten kombineres med en væghængt 
eller gulvstående WC-skål. 
Glasfronten fås i tre farver.

Geberit Monolith 
til bideter.

Geberit Monolith til håndvaske kombine-
rer den mest moderne sanitetsteknologi 
med et ekstremt funktionelt møbel – alt 
sammen indrammet i et smukt og tidløst 
design. Indeholder flere opbevaringsmu-
ligheder og en forinstalleret skinne til en 
håndklædestang. Monolith modulet til 
håndvaske kan kombineres med mange 
forskellige WC-skåle samt væg- og hånd-
vaskmonteret armatur.

Geberit Monolith  
til håndvaske

Vægmonteret armatur, 
højre 

Til armatur med borehuller 
10 cm fra hinanden

Vægmonteret armatur, 
venstre  

Til armatur med borehuller 
8 cm fra hinanden

Håndvaskmonteret  
armatur

Intet udtræk
hvid 131.043.SI.1
sort 131.043.SJ.1
umbra 131.043.SQ.1

hvid 131.047.SI.1
sort 131.047.SJ.1
umbra 131.047.SQ.1

hvid 131.051.SI.1
sort 131.051.SJ.1
umbra 131.051.SQ.1

Udtræk, venstre
hvid 131.040.SI.1
sort 131.040.SJ.1
umbra 131.040.SQ.1

hvid 131.044.SI.1
sort 131.044.SJ.1
umbra 131.044.SQ.1

hvid 131.048.SI.1
sort 131.048.SJ.1
umbra 131.048.SQ.1

Udtræk, højre
hvid 131.041.SI.1
sort 131.041.SJ.1
umbra 131.041.SQ.1

hvid 131.045.SI.1
sort 131.045.SJ.1
umbra 131.045.SQ.1

hvid 131.049.SI.1
sort 131.049.SJ.1
umbra 131.049.SQ.1

Udtræk 
venstre og højre

hvid 131.042.SI.1
sort 131.042.SJ.1
umbra 131.042.SQ.1

hvid 131.046.SI.1
sort 131.046.SJ.1
umbra 131.046.SQ.1

hvid 131.050.SI.1
sort 131.050.SJ.1
umbra 131.050.SQ.1

Den dobbelte håndklædestang, til Geberit Monolith modul til  
håndvask, er fremstillet af EMCO, »Loft«-serie

Længde 31 cm 
131.109.21.1 

Længde 41 cm  
131.110.21.1 

Håndvaskmodeller

Farveudvalg

Nem installation.
Oversigt over Monolith moduler.

Overlad intet til tilfældighederne, når du skaber dit 
drømmebadeværelse. Denne oversigt, der indehol-
der alle farver og designvariationer samt alle mål for 
hvert Monolith modul, kan hjælpe dig i din planlæg-
ning.

Til væghængte og gulvstående  
WC-skåle

hvid 131.030.SI.1
sort 131.030.SJ.1
umbra 131.030.SQ.1

Bidetmodeller

Højde 101 Højde 114

Til væghængte 
WC-skåle

mint 131.021.SL.1
hvid 131.021.SI.1
sort 131.021.SJ.1
umbra 131.021.SQ.1

hvid 131.031.SI.1
sort 131.031.SJ.1
umbra 131.031.SQ.1

Til gulvstående 
WC-skåle

mint 131.001.SL.1
hvid 131.001.SI.1
sort 131.001.SJ.1
umbra 131.001.SQ.1

hvid 131.033.SI.1
sort 131.033.SJ.1
umbra 131.033.SQ.1

Til Geberit  
AquaClean  
8000/8000plus

hvid 131.023.SI.1
sort 131.023.SJ.1
umbra 131.023.SQ.1

hvid 131.032.SI.1
sort 131.032.SJ.1
umbra 131.032.SQ.1

WC-modeller

Geberit Monolith modulet til WC’er til-
byder dig miljøvenlig dobbeltskyl og 
kan kombineres med mange forskellige 
gulvstående eller væghængte WC-skåle. 
Geberit AquaClean modellerne 8000 og 
8000plus kan også nemt installeres på 
Monolith, der har vundet mange priser for 
sit design.

Geberit Monolith 
til WC’er
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