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Bedieningsplaten in nieuwe, populaire metallic kleuren 
Geberit bedieningsplaten Sigma50 en Sigma21 in nieuwe kleurvariaties en materialen 

Nieuwegein, maart 2020 – Bij het inrichten van een badkamer gaat het steeds vaker om de 
nuances. Naast de meubels, het sanitair en de tegels maken de kleine details de stijl van de 
badkamer echt af. Met de trend richting individueel maatwerk worden er ook steeds grotere eisen 
aan de producten gesteld. Niet alleen qua functionaliteit maar ook qua design en materialen. Vaak 
gaat het hierbij om nuances, die perfect op elkaar afgestemd moeten zijn. Bedieningsplaten in 
nieuwe, populaire metallic kleuren kunnen hierbij voor het juiste detail zorgen. 

 
Materiaal: spoeltoetsen in de kleuren messing, roodgoud of zwartchroom geven de bedieningsplaat 
een bijzonder luxueuze uitstraling.  

Voor de populaire Sigma50 en de onlangs geïntroduceerde Sigma21 kan vanaf 1 april worden gekozen 
uit diverse nieuwe, hoogwaardige materialen. De verschillende bedieningsplaten en toetsen kunnen 
veelzijdig met elkaar worden gecombineerd. Het zoeken naar de juiste look voor de perfecte badkamer 
wordt zo een ware ontdekkingsreis. 

De juiste kleurstelling 
Met de in de lengterichting gewelfde toetsen van de Sigma50 en de karakteristieke ringen van de 
Sigma21, heeft de bedieningsplaat een unieke uitstraling gekregen. Naast het bestaande kleuraanbod 
van de toetsen kan er nu ook worden gekozen uit de nieuwe metallic kleuren roodgoud, messing en 
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zwartchroom. Stuk voor stuk kleuren die perfect in verschillende badkamerdesigns passen. Alle drie de 
kleuren hebben een easy-to-clean afwerking ter bescherming van de blootgestelde oppervlakken. 

Natuurlijk tot industrieel 
Het aanbod nieuwe materialen voor de plaat is verder uitgebreid met de varianten beton, leisteen en 
notenhout. De uitvoering in betonlook is niet alleen aantrekkelijk voor een trendy loft of mensen die 
houden van een 'shabby chic' badkamerstijl. Deze lichtgrijze tint past ook perfect bij een groot aantal 
wandafwerkingen en tegelsoorten. Hetzelfde geldt voor de natuurlijke materialen 'Mustang leisteen' en  
Amerikaans noten, die met hun unieke dessin (geen bedieningsplaat is hetzelfde) zorgen voor een ruige 
of juiste warme uitstraling. 

Verder uit te breiden 
De Geberit Sigma50 en Sigma21 bedieningsplaten kunnen bovendien worden uitgebreid met de Geberit 
DuoFresh module voor geurafzuiging. Deze staat garant voor frisse lucht en heeft een 
oriëntatieverlichting voor nachtelijk toiletbezoek en een houder voor toiletblokjes. 

www.geberit.nl 
___________________________________________________________________________________ 

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 beelden: 

https://www.miespr.nl/geberit-download-bedieningsplaten-in-nieuwe-populaire-metallic-kleuren/ 

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). 
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Beeldmateriaal 
 

 

Sterke accenten 
Op de voorgrond de bedieningsplaat Sigma50 in de combinatie 
messing op leisteen; daarachter het model Sigma21 in de uitvoering 
messing op wit glas. 
 

 

Betonlook 
De Sigma50 in betonlook heeft een fraaie, minimalistische uitstraling. 
 

 


