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Laatste Sphinx producten hebben de fabriek verlaten
Sphinx is Geberit

Nieuwegein, juli 2020 – 1 april jongstleden zijn de merken Sphinx en Geberit één merk geworden:
Geberit. Afgelopen juni is ook de ‘operationele merkenswitch’ afgerond: de laatste
sanitairproducten zijn gewijzigd van merknaam. Hoewel het Sphinx merk al vanaf 1 april is
opgegaan in het merk Geberit, was er voor de productie een overgangsperiode vastgesteld tot 1
juli. Vanaf heden komen er geen producten onder het Sphinx label meer de fabriek uit. De merken
Sphinx en Geberit werken sinds 2016 al succesvol samen. Door samen één merk te worden
kunnen de zakelijke doelgroepen en de consumenten nog beter bediend worden. Nu en in de
toekomst.

Afbeelding: Het verschil tussen de wastafel links en de wastafel rechts? Dat is er niet. Het design is hetzelfde en de
kwaliteit ook. Alleen de merknaam is anders.
Alleen de naam is anders
Sinds 2016 delen de beide merken het hoofdkantoor in Nieuwegein. En sinds 1 april 2020 ook de
merknaam Geberit. Belangrijk aspect in deze eenwording is dat de producten van Sphinx niet veranderd
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zijn, enkel de naam. De kwaliteit blijft zoals de markt gewend is en ruim 90% van de Sphinx series blijft
hetzelfde qua design. Alleen de merknaam is veranderd in Geberit.
Assortiment
Het assortiment is dus nauwelijks veranderd. Wel hebben de Sphinx series per 1 april 2020 een
internationale serienaam gekregen. Via een handige conversietool is de nieuwe naam en het
bijbehorende artikelnummer zo gevonden: www.sphinxisgeberit.nl/conversie
Naast dat de producten hetzelfde gebleven zijn, is ook de organisatie onveranderd. Deze eenwording
draagt bij aan een verbetering van de klantenservice, een efficiencyverhoging van de marketing en een
vereenvoudiging van de operationele en logistieke processen. De knowhow van beide werelden wordt
door de merkintegratie nu optimaal gecombineerd.
Meer informatie is te vinden op: www.sphinxisgeberit.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 HR-beelden:
https://www.miespr.nl/geberit-download-laatste-sphinx-producten-hebben-de-fabriek-verlaten/
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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