Overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen ruimtesparend model
Geberit Nederland, Stand: november 2021

Wastafels met onderkast
Met overloop opening
Voor een
staande kraan

Voor twee
staande kranen

Dubbele wastafels met onderkast
Zonder overloop opening

Voor
wandkranen

Voor een
staande kraan

Voor twee
staande kranen

Meubelwastafels met onderkast

Met overloop opening
Voor
wandkranen

Voor staande kranen

Zonder overloop opening

Voor wandkranen

Voor staande kranen

Voor wandkranen

Voor een staande kraan

D, ø /
Buitendiameter
(mm)
Wastafelafvoer afsluitbaar
152.013.21.1
Geberit wastafelaansluiting
Clou, ruimtesparend model,
smalle uitvoering, met
bediening via hendel en
ventielafdekking

32 mm

ü

152.049.21.1
Geberit wasbakafvoer Clou,
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met bediening via
hendel en ventielafdekking

32 mm

ü

152.059.21.1
Geberit wasbakafvoer Clou,
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met bediening via
hendel en ventielafdekking

40 mm

ü

152.070.21.1
Geberit afvoerplug
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met externe stop
met hendelbediening

32 mm

ü

152.071.21.1
Geberit afvoerplug
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met externe stop
met drukbediening

32 mm

ü

152.072.21.1
Geberit wasbakafvoer
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met externe stop
met hendelbediening

32 mm

ü

ü

152.074.21.1
Geberit wasbakafvoer
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met externe stop
met hendelbediening

40 mm

ü

ü

152.073.21.1
Geberit wasbakafvoer
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met externe stop
met drukbediening

32 mm

ü

ü

ü

ü

ü

152.075.21.1
Geberit wasbakafvoer
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met externe stop
met drukbediening

40 mm

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Voor twee staande
kranen

Voor wandkranen

Geberit Nederland, Stand: november 2021

Wastafels met onderkast
Met overloop opening
Voor een
staande kraan

Voor twee
staande kranen

Dubbele wastafels met onderkast
Zonder overloop opening

Voor
wandkranen

Voor een
staande kraan

Voor twee
staande kranen

Meubelwastafels met onderkast

Met overloop opening
Voor
wandkranen

Voor staande kranen

Voor wandkranen

Zonder overloop opening
Voor staande kranen

Voor wandkranen

Voor een staande kraan

Voor twee staande
kranen

Voor wandkranen

D, ø /
Buitendiameter
(mm)
Wastafelafvoer met vrije uitloop
152.081.21.1
Geberit afvoerplug
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met vrije uitloop en
ventielafdekking

32 mm

ü

ü

ü

152.084.21.1
Geberit wasbakafvoer
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met vrije uitloop en
ventielafdekking

32 mm

ü

ü

ü

152.093.21.1
Geberit wasbakafvoer
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met vrije uitloop en
ventielafdekking

40 mm

ü

ü

ü

152.091.21.1
Geberit wasbakafvoer
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met vrije uitloop en
ventielafdekking

32 mm

ü

ü

ü

ü

ü

152.092.21.1
Geberit wasbakafvoer
ruimtesparend model, smalle
uitvoering, met vrije uitloop en
ventielafdekking

40 mm

ü

ü

ü

ü

ü

ü Compatibel

