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Better Bathrooms, Better Lives 

Geberit badkamers maken je leven aangenamer 

 

De Geberit badkamer is een badkamer waar je elke dag, op elk moment, voor elk ritueel 
aangenaam kunt verblijven. Door het samengaan van Sphinx en Geberit worden vanaf nu, 
onder het merk Geberit, producten en oplossingen geboden voor de hele badkamer. Uniek is 
dat de sanitairkennis achter de wand (Geberit) nu naadloos gecombineerd wordt met de kennis 
voor de wand (voorheen Sphinx). Dit levert badkamerseries op, die voorzien in meerdere 
behoeften. De vele verschillende Geberit badkamerseries hebben allen een eigen karakter, 
keuzemogelijkheden en opvallende details. Daardoor kan iedereen een uiterst persoonlijke 
badkamer samenstellen. De vele aantrekkelijke functies van de producten zorgen voor extra 
ruimte, perfecte hygiëne, maximaal comfort, tijdloos design en een eenvoudige 
toegankelijkheid. Wat je wensen of behoeften ook zijn: een Geberit badkamer maakt het 
dagelijks leven gewoon aangenamer. 
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Design 
We besteden veel tijd in de badkamer. Vroeger ging het puur om de functionaliteit van de badkamer: 
alles moest praktisch zijn. Tegenwoordig willen we liever een ruimte, die (naast praktisch!) ook 
sfeervol is, waar je je geborgen voelt en waar je tot rust kan komen. Het uiterlijk van de badkamer is 
daardoor veel belangrijker geworden. Geberit biedt badkamerseries die daar perfect op aansluiten. 
Het design kenmerkt zich door een eenvoudige en tijdloze esthetiek. Iedereen die op zoek is naar 
moderne elegantie en een breed scala aan kleuren en materialen kan zijn hart ophalen. Elke serie 
heeft een eigen karakter en stijl, waardoor er voor ieder wat wils is. Bij Geberit gaat design hand in 
hand met functionaliteit. Het één mag niet ten koste gaan van het ander. Je gebruikt je badkamer 
immers elke dag. 
 
Gebruiksgemak 
Als je spreekt over functionaliteit dan denk je al snel aan gebruiksgemak: intuïtieve, 
gebruiksvriendelijke producten en -oplossingen voor de badkamer. De badkamerseries van Geberit 
zitten vol producten en oplossingen, die je badkamerbezoek prettiger maken. De badkamerserie 
Geberit Acanto is een goed voorbeeld: alles draait om opberggemak. Zo is de Acanto magneetwand 
voorzien van drie handige, verplaatsbare bakjes, waar je de dagelijkse kleine spulletjes praktisch in 
kunt opbergen, heeft de serie een apothekerskast (die je normaal alleen in de keuken aantreft) en laat 
de spiegelkast, met spiegels aan alle zijden, zich van zijn beste kant zien. 

Ruimtebesparend 
Hou je van een strakke, opgeruimd ogende badkamer? Dan is de nieuwe Geberit ONE zeker de 
moeite waard. Deze badkamerserie is op dit moment het meest innovatief. Elementen zoals de sifon, 
de spiegelkast en de bevestiging van de douchewand zijn slim in de muur verwerkt. Hierdoor is de 
aanblik ruimtelijker. De diverse slimme badkameroplossingen uit deze serie creëren ruimte voor 
iedereen die geen concessies wil doen aan functionaliteit of opbergruimte. 

Comfort 
Naast design en functionaliteit genieten we steeds meer van comfort in de badkamer. Wie op zoek is 
naar extra frisheid, welzijn en lichaamsverzorging kiest voor producten die comfort en hygiëne in de 
badkamer brengen. De Geberit AquaClean douchewc biedt dé ultieme lichaamsverzorging door 
reiniging van het onderlichaam met een warme, zachte waterstraal. Hierdoor ben je niet alleen echt 
schoon, je voelt je ook fris. Ben je op zoek naar een toiletruimte zonder vieze luchtjes, kies dan voor 
de Geberit DuoFresh geurzuivering. 

Schoonmaakgemak 
Comfort van je badkamer zit ‘m natuurlijk ook in het schoonmaakgemak. Het schoonmaken van je 
badkamer is niet voor iedereen een klusje waarnaar uitgekeken wordt. Geberit weet dit en ontwerpt 
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haar badkamerproducten zo, dat deze vuilvrij blijven en makkelijk schoon te maken zijn. Het keramiek 
is bijvoorbeeld standaard (of optioneel) voorzien van het unieke KeraTect® glazuur. Aanhechting van 
kalk en ophoping van vuil worden hiermee voorkomen en schrobben en schuren is niet nodig. Ook de 
Rimfree® wc’s zonder spoelrand zijn een goed voorbeeld van hygiëne en onderhoudsgemak. 

Toegankelijk 
Tot slot moet de badkamer toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor kinderen, ouderen en mensen 
met beperkte bewegingsvrijheid. Ook zij moeten de badkamer veilig kunnen gebruiken. Bij Geberit is 
het ontwerpen van badkamers zonder obstakels mogelijk. Een voorbeeld van deze eenvoudige 
toegankelijk is de Setaplano douchevloer. Deze is drempelvrij en door het materiaal 
mineraalcomposiet heerlijk zacht aan de voeten en belangrijker nog… antislip.  

Ontdek het design van de Geberit badkamerseries Xeno², Citterio, myDay, ONE, Acanto, Smyle, iCon, 
Renova Plan en Renova Compact op www.geberit.nl.  

De verschillende functionaliteiten, die de Geberit badkamers kenmerken, vind je op 
www.geberit.nl/behoeften 

 

Noot voor de redactie: 
Voor vragen, informatie, beelden en brochures kunt u contact opnemen met: MIES PR, Michelle de 
Ruiter, Michelle@miespr.nl of tel: +31 6 45740465. 

Tekst en HR-beelden kunnen via deze link gedownload worden: 
https://www.miespr.nl/geberit-download-better-bathrooms-better-lives/ 

 

Over Geberit 
De wereldwijd opererende Geberit Group is Europees leider op het gebied van sanitaire producten. Geberit opereert met een 
sterke lokale aanwezigheid in de meeste Europese landen en biedt een unieke toegevoegde waarde als het gaat om sanitaire 
technologie en badkamerkeramiek. Het productienetwerk omvat 29 productiefaciliteiten, waarvan er 6 buiten Europa gevestigd 
zijn. De groep heeft haar hoofdkantoor in Rapperswil-Jona, Zwitserland. Met ongeveer 12.000 medewerkers in ongeveer 50 
landen, heeft Geberit in 2018 een netto-omzet van CHF 3.1 miljard gegenereerd. De Geberit aandelen zijn genoteerd aan de 
SIX Swiss Exchange en zijn sinds 2012 opgenomen in de SMI (Swiss Market Index). 

 
 


