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Nieuwe maten Geberit buisschaaf voor schroefmachine  
Snel en grondig: goed gereedschap is het halve werk 

 

Nieuwegein, april 2020 – Het schrapen van een afvoerbuis is een verplicht én tijdrovend 
klusje. Drie jaar geleden introduceerde Geberit een buisschaaf voor op een 
schroefmachine voor de installatie van Geberit PE en Geberit Silent-db20 
afvoersystemen met diameter d110. Het afschaven van deze buizen is daardoor 
bijzonder eenvoudig en snel gerealiseerd. Vanaf april 2020 breidt Geberit haar 
assortiment verder uit en is de buisschaaf ook verkrijgbaar in de diameters d56, d63, 
d75 en d90. Hierdoor kan nu elke buis en elk aansluitstuk in een mum van tijd grondig 
geschraapt worden. Dat is Slim Bekeken! 

 
Voordelen voor de vakman of vakvrouw: de assortimentsuitbreiding buisschaven maken het leven van 
installateurs gemakkelijker.  

Het voorbereiden van leidingen en aansluitstukken, om leidingverbindingen te maken, kost vanaf nu nog 

geen tien seconden. Het lastige, maar verplichte, afschaven van de buizen is door de uitbreiding van het 

buisschaaf-assortiment voor schroefmachines aanzienlijk vereenvoudigd. 
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Voor elke reguliere schroefmachine 
De bestaande buisschaaf met diameter d110, als ook de nieuwe buisschaven met diameters d56, d63, 

d75 en d90, passen op elke reguliere schroefmachine. Hierdoor kunnen leidingen en aansluitstukken ten 

behoeve van lasaansluitingen binnen slechts tien seconden worden voorbereid met een Geberit 

elektrolasmof. De buisschaaf is met name geschikt voor werkzaamheden op krappe en moeilijk 

toegankelijke locaties. Het schaafmes van de buisschaaf kan snel en eenvoudig worden vervangen.  

De Geberit buisschaaf - inclusief de reeds bestaande diameter d110 - is afzonderlijk verkrijgbaar of als 

set in een praktische koffer. Zo kunnen alle beschikbare buisschaven makkelijk en veilig worden 

meegenomen en worden opgeborgen. 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 voor HR beelden en tekst: 
https://www.miespr.nl/geberit-download-nieuwe-maten-geberit-buisschaaf-voor-schroefmachine/ 

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). 

 
Beeldmateriaal 

 

Geberit buisschaaf 
Geberit buisschaven zijn nu tevens verkrijgbaar voor de diameters 
d56, d63, d75 en d90. Hierdoor kunnen leidingen en aansluitstukken 
ten behoeve van lasaansluitingen binnen slechts tien seconden 
worden voorbereid met een Geberit elektrolasmof. 

 


