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Nieuw design en nieuwe kleuren Geberit badafvoer met draaibediening  

Chroom, wit, matzwart of wit met chroomrand  

 
Nieuwegein, juni 2022 - Geberit heeft haar assortiment badafvoeren met draaibediening 
opnieuw ontworpen. De wens voor een strak, onopvallend design is met de nieuwe Geberit 
badafvoer met draaibediening in vervulling gegaan. Ook zijn er nieuwe finishes toegevoegd, 
waardoor je de afvoer aan kan laten sluiten op het badkamerontwerp. Het ontwerp en de 
ergonomie van de bedieningsknop en de afvoerplug zijn verder geoptimaliseerd en daarnaast 
is het ontwerp met geïntegreerde watertoevoer aangepast aan de nieuwste eisen.  

 

Verschillende kleurvarianten 
Bij de herziening van het Geberit assortiment badafvoeren met draaibediening is de aandacht met 
name uitgegaan naar de zichtbare onderdelen, zoals de bedieningsknop, de afvoerplug en de 
bediening met geïntegreerde waterinlaat. Het design en de ergonomie van deze zichtbare elementen 
zijn verbeterd. Daarnaast zijn er nieuwe kleurvarianten toegevoegd. De bedieningsknop en de 
afvoerplug zijn nu verkrijgbaar in chroom, wit, matzwart of wit met chroomrand.  

Draaibediening met geïntegreerde watertoevoer 
Het nieuwe design biedt een aantrekkelijke oplossing voor een strakke, minimalistische en uiterst 
functionele badkamerinrichting. Bij de Geberit badafvoer met draaibediening is het ook mogelijk te 
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kiezen voor een geïntegreerde watertoevoer, waardoor een losse kraan overbodig is. Het bad wordt 
met water gevuld door de uitloop, die verwerkt is in het ronde draairozet. De inwendige techniek van 
deze draaibediening met geïntegreerde toevoer voor het voorgemengde water is eveneens 
vernieuwd. 

Meer informatie is te vinden op: 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-nieuw-design-geberit-badafvoer-met-draaibediening 
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 26 productiefaciliteiten, waarvan er 4 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 2021 een netto-
omzet van CHF 3.5 miljard gegenereerd. De Geberit aandelen zijn genoteerd aan de SIX Swiss Exchange en zijn sinds 2012 opgenomen in de 
SMI (Swiss Market Index). 

 


