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Hos Geberit kombinerer vi vår lidenskap for kvalitet og teknologi 
med nesten 150 års erfaring med sanitærutstyr, slik at vi kan 
tilby pålitelige produkter og tjenester som gjør livet enklere for 
våre kunder. Vi tilbyr produkter som setter standarden innenfor 
sanitærbransjen. Produktene våre er innovative, sømløst  
integrert, enkle og raske å installere, og er fremstilt på en  

miljøvennlig måte av holdbare materialer. Siden vi er opptatt av 
at et sterkt partnerskap med våre kunder er nødvendig for at 
de skal lykkes, hjelper vi dem også med planlegging, logistikk, 
installasjon, vedlikehold og rask teknisk support.  
Førsteklasses produkter kombinert med kompetent service, 
det er det vi kaller Know-How Installed.

ENESTÅENDE KVALITET    
PÅ BEGGE SIDER    
EN VERDEN AV LØSNINGER PÅ BEGGE SIDER AV VEGGEN    

Enhver bygning kan vise seg å være både utfordrende og kom-
pleks når den skal designes, planlegges eller bygges. Du har ikke 
råd til komplikasjoner, kompromisser eller forstyrrelser. Derfor 
tilbyr Geberit en bedre måte å bygge en komplett sanitærløs-
ningen på. Hos oss får du en dedikert partner for hele prosjektet 
som tilbyr verktøy og løsninger noe som sparer deg for tid,  

kostnader og risiko.  Du får også enestående teknologi bak  
veggen, inkludert sanitære systemer og rørsystemer, samt  
sanitærporselen av høyeste kvalitet. Hos Geberit kaller vi dette 
for Power of Less. Du kan regne med mindre kompleksitet,  
mindre bry og mindre risiko i hvert trinn – fra første tegning til 
den endelige installasjonen.

Installasjonssystemer som dekker sanitærinstallasjoner bak 
veggen for sanitærporselen, kraner og møbler. 

Rørsystemer som dekker alle løsninger for avløp og 
tilførselsrør for drikkevann, varme, kjøling og industrielle 
applikasjoner. 



REALISER ALLE IDEER
I byggeprosjektets tidlige faser – tegning, planleg-
ging og spesifisering – er det helt avgjørende å ha  
en partner som kan gjøre disse prosessene så enkle 
og problemfrie som mulig. Derfor tilbyr Geberit en 
komplett pakke – fra innovative planleggingsverktøy 
til en lang rekke høykvalitets baderomsløsninger –  
som gjør arbeidsdagen enklere for deg. 

EN ENKLERE MÅTE Å BYGGE PÅ  
Å installere det perfekte baderom er ikke enkelt. I  
anbuds-, gjennomførings- og installasjonsfasen er 
det viktig å ha en partner man kan stole på – fra å  
bidra med et kostnadseffektivt tilbud som kan vinne 
oppdraget, til å sikre at alt leveres til tiden og er  
bygget for å holde. Med Geberit får du fleksibel plan-
legging og på stedet-rådgivning, for å sikre  
sanitærrom av høyeste kvalitet hver gang.

DETTE KAN VI TILBY:
•  CAD- og BIM-tegninger
•  Komplette baderomsløsninger på begge sider  

av veggen
•  Et stort utvalg av referanser som kan inspirere 

prosjektet ditt
•  En teknisk rådgiver som hjelper til med å  

planlegge prosjektet
• Produktserie for alle baderomsbehov
• God kundeservice 
• Opplæring og seminarer

DETTE KAN VI TILBY:
•  En leverandør for hele sanitærløsningen 
• Dedikert og pålitelig rådgivning på byggeplassen
•  En planleggingspartner som har erfaring med  

prosjektledelse
• Leveringer til avtalt tid og alle garantier 
•  Høykvalitets installasjoner fra markedets ledende 

produsent
•  Reservedeler er tilgjengelig i lang tid fremover, 

med tanke på vedlikehold
•  Kompatibilitetsgaranti for installasjoner av  

produkter bak og foran veggen
• Pålitelig verktøy for installering av rørsystemer 

Morten Schmidt 
Rådgivende Ingeniør 

John Peterson
Entreprenør 

“Jeg ser færre begrensninger og  
flere muligheter.”

“Jeg har ikke bruk for flere 
løsninger. Jeg har bruk for færre 
komplikasjoner.”

SPESIFIKASJON INSTALLASJON OG 
IMPLEMENTERING

ANBUDTEGNING OG  
PLANLEGGING

FRA FØRSTE SKISSE TIL    
ENDELIG INSTALLASJON  
EN BEDRE MÅTE Å BYGGE PÅ FOR HVERT TRINN 



SPARTE 700 TIMER PÅ    
BYGGING AV BADEROM        

Endelig ruver hotellet Caledonien på nytt i all sin prakt over  
Kristiansand. Oppussingsprosjektet har vært krevende og  
omfattende og preget av korte frister, hyppige endringer –  
og et (lyd)tett samarbeid med Geberit.

SITUASJONEN
Ærverdige Hotel Caledonien i Kristiansand var i 2016 et svært 
slitent hotell som trengte en gjennomgående rehabilitering. 50 
år etter at hotellet åpnet for første gang var byggets tekniske 
systemer i svært dårlig forfatning både teknisk og funksjonelt.

”Vårt fremste mål er å drive en rasjonell byggeplass, og da tren-
ger vi samarbeidspartnere som bidrar til det,” sier Yngve Arnt-
zen, som er prosjektrådgiver for tekniske installasjoner i Kruse 
Smith Enterprenør, og som var prosjekteringsleder. ”Som følge 
av samarbeidet med Geberit har det i snitt blitt spart fem timers 
arbeid per baderom.” ”Fem timers arbeid per baderom blir til 
sammen 700 timer fordelt på de 140 baderommene på hotellet.”

LØSNINGEN
”På grunn av både god opplæring fra Geberits side og et veldig 
godt system, trengte vi svært lite oppfølging i byggeperioden.”

Systemet Arntzen snakker om er Geberits GIS-system. Ved  
å benytte seg av GIS-systemet kunne alle elementene til 
sanitæranlegget prefabrikeres. Prefabrikasjonen skjedde i tett 
samarbeid mellom Kruse Smith sine fagarbeidere og rørleggere 
fra Egeland Rør. Underveis fikk de opplæring og veiledning fra 
Geberit. 

Daglig leder Erik Markussen i Egeland Rør, som var rørlegger på 
prosjektet, forteller at det har vært utfordrende – men at alt gikk 
veldig bra til slutt.

Geberit har kommet inn og forenklet prosjektet med sine  
tekniske løsninger, og med tett oppfølging og deling av kunn-
skap. Flere av rørleggerne i Egeland Rør og Kruse Smith sine 
fagarbeidere har blitt kurset av Geberit.

”Vi fikk mange gode tips om klamring og avløpsteknikk. Vi gikk 
en god skole der og fikk hevet kompetansen vår.”

I tillegg valgte Egeland Rør og Kruse Smith Geberits støydem-
pende avløpssystem. 

”Vannet skal reise gjennom 13 etasjer. SilentPro og Silent-PP 
ble valgt for å unngå støy. Samtidig har valget av plastrør betydd 
enormt mye for HMS på byggeplassen. Det ville vært betydelig 
vanskeligere å frakte støpejernsrør på denne byggeplassen,” 
sier Arntzen.  ”Det er alltid en fordel at én leverandør leverer 
mest mulig – slik som Geberit har gjort på Caledonien-prosjek-
tet. Da har vi bedre kontroll på ansvarsfordeling og oppfølging  
i etterkant,” sier Markussen i Egeland Rør.

RESULTATET
Radison Blu Caledonien Hotel Kristiansand fremstår nå som et 
nytt og moderne hotell. Alt fra overflater, interiør og tekniske 
installasjoner er av høy kvalitet.

50 år etter at Caledonien åpnet for aller første gang nådde  
teamet målet sitt om å gjenreise hotellet som Sørlandets  
utstillingsvindu. Arbeidet de har lagt inn gjør at fremtidens  
entreprenører møter langt færre utfordringer når neste team 
skal rehabilitere bygget noen tiår frem i tid.

Yngve Arntzen
Prosjektrådgiver, Kruse Smith Entreprenør AS

“Vårt fremste mål er å drive en rasjonell 
byggeplass, og da trenger vi  
samarbeidspartnere som bidrar til det”
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