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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 
kompleks når den skal designes, planlegges eller bygges. Du 
har ikke råd til komplikasjoner, kompromisser eller forstyrrel-
ser. Derfor tilbyr Geberit en bedre måte å bygge en komplett 
sanitærløsningen på. Hos oss får du en dedikert partner for hele 
prosjektet som tilbyr verktøyer 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. Så du kan regne med mindre kompleksitet, 
mindre bry og mindre risiko på 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 til et kostnadseffektivt tilbud som kan vinne 
oppdraget, til å sikre at alt leveres til tiden og er  
bygget for å holde. Så med Geberit får du fleksibel 
planlegging 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 
Planlegger 

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 



THE POWER OF LESS   
I PRAKSIS        
HJELPER DEG MED Å OPPNÅ MER MED MINDRE

X MEETING POINT, OSLO
EN SMARTERE MÅTE Å BYGGE MED  
SYSTEMTANKEGANG   

X Meeting Point i Oslo er Norges nye møte- og eventsenter. Her 
leverte Geberit en komplett sanitærløsning, med Duofix-syste-
met som sikret en kostnadseffektiv installasjon av høy kvalitet. 
Geberits unike Duofix-system gir raskere installasjon og mon-
tering samt reduserer prosjektkostnader og gir enestående 
kvalitet og pålitelighet. Kombinert med Geberits ledende synlige 
produkter, sikret dette en helhetlig sanitærløsning.  

“Ved å bruke installasjonssystemet Duofix har vi installert 
mer med færre folk.  Installatøren har vært positiv og kunden 
er også fornøyd.”   
Martin Levernes, Entreprenør, Steinar Levernes A/S 

ORIGINAL SOKOS HOTEL PUJIONSARVI, KUOPIO
ET STORT ANTALL BADEROM, ÉN FORPLIKTET PARTNER  

Renoveringen begynte i 2013. Til samtlige baderom i hotellet, ble 
det installert det siste nye innenfor sanitærteknikk fra Geberit, 
som IDO Glow-toalettseter uten spylekant og IDO møbelser-
vanter. Bak veggen ble det installert topp moderne teknologi: 
Elementer for Geberit Duofix Sigma innbyggingssisterner og 
Mapress- system for kjøling, oppvarming og vanninnstallasjoner. 
Geberits ekspertise kom også til nytte ved installering av drene-
ringssystemene Silent-db20 og Silent-PP.

“Jeg er veldig fornøyd med Geberit- og IDO-produktene. 
Baderom bør ha vakre og funksjonelle løsninger, og jeg  
føler at vi har oppnådd dette sammen.”  
Johanna Väätäinen, Hotellsjef Original Sokos Hotel Puijonsarvi

MALL OF SCANDINAVIA, STOCKHOLM
EN TOTALLØSNING FOR SKANDINAVIAS  
STØRSTE HANDLESENTER 

Det var mange interessenter og krav å ta hensyn til da handle-
senteret The Mall of Scandinavia med 224 butikker ble oppført i 
Stockholm. Derfor ble Geberit valgt som leverandør av prosjekt-
ledelse, planleggingsverktøy og BIM-tegninger i samtlige faser 
av prosjektet. Geberits tekniske løsninger bak veggen til den 
101 048 kvadratmeter store bygningen inkluderte det anerkjen-
te installasjonssystemet Duofix og veggmonterte vannklosetter 
og porselensurinaler, som kompletterte senterets endelige  
baderomsdesign. 

“Å installere Geberit-produkter er både lett og sikkert, fordi  
vi kjenner merket og den høye kvaliteten.”  
Entreprenør, TKI Teknikinstallationer AB

MÆRSK BUILDING, COPENHAGEN
OPPNÅ HØYERE ENERGIEFFEKTIVITET 

I Københavns ikoniske Mærsk Tårnet, som er en del av  
Københavns Universitet, holder Danmarks mest energieffektive 
laboratorier til. Og takket være Geberit Pluvia takdreneringssys-
tem som samler alt regnvannet til etterbruk, er Mærsk Tårn 
blitt enda mer effektivt. 
 
I tillegg til det energieffektive dreneringssystemet, leverte  
Geberit også et Duofix-installeringssystem, for å sikre at  
baderommene holder høyeste kvalitet med lavest mulig risiko. 



GEBERIT AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Tlf: +47 67 97 82 00

Les mer på geberit.no/powerofless


