Overzicht van assortiment – Geberit wandkranen voor wastafels
Geberit Nederland, Stand: oktober 2021
Piave

Piave

Brenta

Brenta

Geberit ONE rond design

Geberit ONE rond design

Geberit ONE hoekig design

Geberit ONE hoekig design

Lengte 17 cm

Lengte 22 cm

Lengte 17 cm

Lengte 22 cm

Lengte 16 cm

Lengte 20 cm

Lengte 18 cm

Lengte 22 cm

116.263.21.1

116.283.21.1

116.273.21.1

116.293.21.1

116.462.21.1

116.464.21.1

116.463.21.1

116.465.21.1

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Uitvoering

Koud- / mengwater, zonder meng unit
Batterijvoeding

Netvoeding

Generatorvoeding
Tweeknopsmengkraan

Koud- en warm water, met meng unit

116.264.21.1

116.284.21.1

116.274.21.1

116.294.21.1

Koud en warm water, met thermostatische meng unit

116.268.21.1

116.288.21.1

116.278.21.1

116.298.21.1

Koud- / mengwater, zonder meng unit

116.261.21.1

116.281.21.1

116.271.21.1

116.291.21.1

Koud- en warm water, met meng unit

116.262.21.1

116.282.21.1

116.272.21.1

116.292.21.1

Koud en warm water, met thermostatische meng unit

116.267.21.1

116.287.21.1

116.277.21.1

116.297.21.1

Koud- / mengwater, zonder meng unit

116.265.21.1

116.285.21.1

116.275.21.1

116.295.21.1

Koud- en warm water, met meng unit

116.266.21.1

116.286.21.1

116.276.21.1

116.296.21.1

Koud- en warm water, met meng unit

Voor ruwbouwinstallatie extra te bestellen - een optie selecteren

111.558.00.1
Geberit Duofix wastafel element, 130 cm, elektronische
wandkraan met inbouw-functiebox

ü

ü

ü

ü

111.561.00.1
Geberit Duofix wastafel element, 130 cm, elektronische
wandkraan met inbouw-functiebox, met inbouwsifon

ü

ü

ü

ü

111.271.00.1
Geberit Duofix element, 130 cm, voor elektronische
wandkraan met inbouw-functiebox, voor rituele wassing

ü

ü

ü

ü

Installatie Duofix

111.069.00.1
Geberit Duofix element voor wastafel, 112-130 cm, Geberit
ONE wandkraan met inbouw-functiebox

Installatie GIS

461.146.00.1
Geberit GIS aansluitplaat voor elektronische wandkraan met
inbouw-functiebox

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Extra te bestellen – noodzakelijk per geselecteerde optie ruwbouwinstallatie
116.425.11.1
Geberit afdekplaat voor wastafelkranen met inbouwfunctiebox

Afdekplaten

Beschermdeksel
voor afdekplaat vlak
geïntegreerd
Toebehoren

116.426.11.1
Geberit afdekplaat voor wastafelkranen met inbouwfunctiebox en inbouwsifon

Uitsluitend voor het

Uitsluitend voor het

Uitsluitend voor het gebruik

Uitsluitend voor het gebruik

gebruik met Geberit Duofix

gebruik met Geberit Duofix

met Geberit Duofix

met Geberit Duofix

116.421.00.1
Geberit afdekplaat vlak geïntegreerd, voor wastafelkranen
met inbouw-functiebox

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

244.654.00.1
Geberit beschermdeksel voor afdekplaat vlak geïntegreerd,
voor wastafelkranen met inbouw-functiebox

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Geberit Nederland, Stand: oktober 2021
Piave

Piave

Brenta

Brenta

Geberit ONE rond design

Geberit ONE rond design

Geberit ONE hoekig design

Geberit ONE hoekig design

Lengte 17 cm

Lengte 22 cm

Lengte 17 cm

Lengte 22 cm

Lengte 16 cm

Lengte 20 cm

Lengte 18 cm

Lengte 22 cm

Uitvoering

Geberit straalregelaar voor
wastafelkranen Piave en
Brenta

Geberit afdichtingsset
voor elektronische
wastafelkraan,
wandmontage, met
inbouw-functiebox

243.625.00.1

5,0 l/min

ü

ü

ü

ü

243.635.00.1

5,0 l/min,
zwenkbaar

ü

ü

ü

ü

243.636.00.1

3,8 l/min,
spray

ü

ü

ü

ü

243.637.00.1

1,9 l/min,
spray

ü2)

ü2)

ü2)

ü2)

243.638.00.1

1.3 l/min,
Spray

ü2)

ü2)

ü2)

ü2)

ü

ü

ü

ü

116.422.00.1

ü Compatibel
1)
2)

Reeds in de leveringsinhoud inbegrepen
Voor generator niet geschikt

1)

1)

1)

1)

