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Geberit Innovation Days 2021 
Vanuit ‘House of Geberit’: Online dialoog en presentaties over innovaties, design, 
functionaliteit en techniek  

Nieuwegein, maart 2021 – Vanuit 'House of Geberit' presenteert de marktleider van 
sanitairproducten op 7 t/m 9 april 2021 haar innovaties voor 2021 en andere relevante 
onderwerpen voor partners. Ondanks de huidige situatie, waarbij het evenement online moet 
plaatsvinden, is er een echte beursstand gebouwd, voorzien van de nieuwste producten. Op deze 
manier kunnen de innovaties zo realistisch en praktijkgericht mogelijk worden gepresenteerd. Op 
een oppervlak van meer dan 300 vierkante meter introduceert Geberit de verschillende nieuwe 
producten van 2021 en verstrekt uitgebreide informatie over design, functionaliteit en technologie. 
Alle zakelijke partners van Geberit kunnen zich registreren voor het evenement via 
www.innovation-days.geberit.nl. 

 
‘House of Geberit’: Geberit streamt de presentaties over de innovaties, design, functionaliteit en 
technologie rechtstreeks vanuit een echte beursstand naar de devices van de deelnemers. 

“In het kader van de Innovation Days nodigt Geberit loodgieters, sanitairmonteurs, architecten, 
interieurontwerpers, adviseurs, aannemers, projectontwikkelaars, retailers, groothandelaren en alle 
overige geïntereseerde zakelijke relaties uit om deel te nemen aan een zeer bijzondere ervaring,” vertelt 
Martin Baumüller, Hoofd Marketing en directielid van de Geberit Groep. “Het evenement is te volgen via 
live streaming vanuit een fysieke stand. Dankzij de mogelijkheid live te chatten tijdens dit digitale 
evenement kan er ook tussen Geberit deskundigen en klanten persoonlijk gecommuniceerd worden.” 
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Breed scala aan onderwerpen 
Het driedaagse evenement - de Geberit Innovation Days - biedt informatie, kennis en interessante 
discussies op het gebied van zeven vrij te kiezen onderwerpen. De presentatie van elk afzonderlijk 
onderwerp duurt ca. 20 tot 25 minuten, waardoor deelnemers deze gesprekken makkelijk kunnen 
inplannen in hun persoonlijke agenda. De presentaties worden online gestreamd, rechtstreeks vanuit 
'House of Geberit'. De modules bieden in compacte vorm productinformatie en praktische kennis met een 
gespreksleider en korte video’s en animaties. 

Individuele planning 
De bezoeker kan de agenda zelf online plannen, afhankelijk van de onderwerpen die voor hem of haar 
interessant zijn. Een overzicht van de onderwerpen en de tijden van alle modules is te vinden op 
www.innovation-days.geberit.nl. De gewenste modules zijn eenvoudig te selecteren en aan je 
persoonlijke agenda toe te voegen door er op te klikken. Ter herinnering aan de geboekte data en tijden 
wordt een e-mail gestuurd. Op elk gewenst moment, ook achteraf, kunnen er wijzigingen aangebracht 
worden in de gemaakte selectie.  

Onderwerpen 
De volgende onderwerpen kunnen worden bijgewoond vanuit ‘House of Geberit’.  

• “Welcome And News” - Welkom en nieuws: Een compact overzicht van alles wat Geberit in 
2021 op de markt brengt.  

• “Water Flow” - Waterstroom: Nieuwe Geberit producten op het gebied van leidingsystemen en 
inbouwreservoirs.  

• “Design Freedom” - Designvrijheid: Designinnovaties van Geberit die in de badkamer een 
ongekende vrijheid bieden voor een individueel ontwerp.  

• “Solutions For Your Needs” - Oplossingen op maat: Hoe persoonlijk comfort in de badkamer 
kan worden verbeterd en hoe er voor extra hygiëne en ruimte gezorgd kan worden.  

• “Feel Fresh: AquaClean” - Heerlijk fris: AquaClean: De douchewc's van Geberit zorgen in elke 
badkamer voor een fris gevoel - welke douchewc is de juiste keuze voor welke badkamer. 

• “Time For Touchless” - Tijd voor touch-free: Bewegingsgevoelige oplossingen van Geberit 
zorgen voor extra hygiëne in sanitaire voorzieningen.  

• “Digital Services” - Digitale diensten: Hoe Geberit zijn partners ondersteunt bij planning, 
verkoop en installatie met behulp van apps en digitale hulpmiddelen.  

Registreer je nu voor de Geberit Innovation Days via: www.innovation-days.geberit.nl.  

___________________________________________________________________________________ 
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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. 

Downloadlink tekst en HR-beelden: 
https://www.miespr.nl/geberit-download-geberit-innovation-days-2021/ 

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 2020 een netto-omzet van CHF 3.0 miljard gegenereerd. De Geberit aandelen zijn genoteerd aan de SIX Swiss Exchange en zijn 
sinds 2012 opgenomen in de SMI (Swiss Market Index). 

 

Programma van Geberit Innovation Days 2021 
 

 

Welkom en nieuws 
Krijg een snel, compact overzicht van alle producten, systemen en 
diensten die Geberit in 2021 op de markt brengt. Ontdek wat jouw 
bedrijf in de toekomst nog succesvoller kan maken.  

 

Waterstroom 
Geberit biedt uitgebreide oplossingen om een optimale waterstroom 
te garanderen, of het nu gaat om watertoevoer, -gebruik of -afvoer. 
Ontdek belangrijke nieuwe innovaties op het gebied van 
leidingsystemen en inbouwreservoirs. Bekijk ook producten die 
bijdragen aan een betere drinkwaterhygiëne, hydraulisch 
geoptimaliseerde oplossingen en geluidsisolerende afvoersystemen. 

 

Designvrijheid 
De designinnovaties van Geberit bieden een ongekende vrijheid voor 
het individueel inrichting van badkamers. De belangrijkste Geberit 
badkamerseries zijn uitgebreid en hebben een nieuw design 
gekregen waardoor er meer ontwerpopties geboden kunnen worden 
voor de badkamer. Bedieningsplaten zijn nu verkrijgbaar in nieuwe 
combinaties. Ontdek de materialen en kleuren die in 2021 de trends 
zullen bepalen.  
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Oplossingen op maat 
Individueel comfort in de badkamer, met extra aandacht voor 
hygiëne en meer ruimte: Geberit presenteert innovatief design voor 
de wc, de wastafel en badkamermeubels. Verbaas klanten met 
innovatieve functies en verhoog de winstmarges door de verkoop 
van hoogwaardige producten. 
 

 

Heerlijk fris: AquaClean 
Het onnavolgbare gevoel van frisheid dat Geberit AquaClean biedt, 
is perfect voor elke badkamer. Ontdek de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van douchewc's, samen met het productassortiment 
en de unieke voordelen daarvan. We benadrukken het belang van 
persoonlijke hygiëne en laten zien welke douchewc de juiste keuze is 
voor welke badkamer.  
 

 

Tijd voor touch-free 
Hygiëne en bewegingsgevoelige oplossingen worden steeds 
belangrijker – en niet alleen in openbare sanitaire ruimtes. Ontdek de 
belangrijke bewegingsgevoelige producten van Geberit voor urinoirs, 
toiletten en het wastafelgebied én ontdek hoe openbare sanitaire 
ruimtes perfect gepland kunnen worden.  
 

 

Digitale diensten 
Geberit biedt een aantal praktische apps en digitale hulpmiddelen 
om specialisten te helpen bij de selectie van producten, advies, 
installatie en verkoop. Hier leggen we uit hoe deze hulpmiddelen 
optimaal gebruikt kunnen worden bij contacten met zowel 
professionele als particuliere klanten en hoe je kunt profiteren van de 
voordelen ervan. 
 

  

 


