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GEBERIT DUOFIX DELTA INSTALLATIONSSYSTEMER
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GEBERIT DELTA INDBYGNINGSCISTERNER

LET 
INSTALLATION
ANVENDELSE
• Til let byggeri
• Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
• Til montering i hele installationsvægge
• Til pladskrævende væghængte toiletter op til 62 cm
• Velegnet til vægophængte toiletskåle med en
• fastgørelsesafstand på 18 eller 23 cm.
• Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
• Til gulvkonstruktioner 0-20 cm
 
 
EGENSKABER
• Frontbetjening af skyl
• Udtrækkelige ben, indstillelig 0-20 cm
• Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
• Indbygningscisterner med front betjening
• Kondensisoleret indbygningscisterne
• Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
• Vandtilslutning foroven, forskudt på siden til venstre
• Med mulighed for montering til eltilslutning 

 

INDEHOLDT I LEVERINGEN
• PEX-tilslutning 
• Vægbeslag
• Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
• Afløbsbøjning af PE-HD, ø 90/90 mm
• Reduktion af PP, ø 90/110 mm
• Adapter til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør

↑
GEBERIT DUOFIX DELTA 
INDBYGNINGSCISTERNE

↑
TOPBJÆLKE - BREDDEJUSTERBAR
Til fastgørelse af Delta indbygningscisterne i bredde fra 
80-110 cm.
617069095

↑
MONTERINGSBESLAG 
Til fastgørelse af Delta indbygningscisterner til væg, hvor 
man ikke ønsker fastgørelse til gulv (f.eks. ved gulvvarme).
617069040

TILBEHØR
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GEBERIT DELTA BETJENINGSPLADER

DESIGN 
PÅ VÆGGEN

↑
DELTA21
Alpinhvid, 617089200
Blankforkromet, 617089204
Matforkromet, 617089210

↑
DELTA50
Alpinhvid, 617089230
Blankforkromet, 617089234
Matforkromet, 617089240

↑
DELTA20
Alpinhvid, 617084200
Blankforkromet, 617084204
Matforkromet, 617084210

↑
DELTA51
Alpinhvid, 617089280
Blankforkromet, 617089284
Matforkromet, 617089290

UDVALG
Vores sortimentet af betjeningsplader er udviklet specielt til det 
moderne badeværelse. De mindre dimensioner på skylleknap-
perne passer perfekt til de seneste trends og tilpasses uden 
problemer i et harmonisk badeværelsesdesign.

DESIGN
Betjeningspladerne fås både med start-stop skyl og dobbelt-
skyl - alle i attraktive farver. Designudvalget omfatter ikke kun 
runde en også firkantede knapper til forskellige typer af 
badeværelser.

BREDT SORTIMENT 
Geberits sortimentet er ikke kun kendetegnet ved det moderne 
design men også ved høj kvalitet, hvilket giver en ekstra værdi 
for brugerne af produktet.  

CISTERNER OG BETJENINGSPLADER
Cisternerne er udviklet til at passe perfekt til  
betjeningspladerne. Service-åbningen sikrer nem adgang til 
vedligeholdelse ved blot at fjerne betjeningspladen.
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Geberit A/S 
Lægårdsvej 26 
8520 Lystrup 
 
T 86 74 10 86
kundeservice.dk@geberit.com 

→ www.geberit.dk


