
EEN FRISSE BOODSCHAP  
VOOR IEDEREEN

GEBERIT DUOFRESH. HET STANKVRIJE TOILET.

NIEUW



We staan er niet vaak bij stil, maar geur speelt een belangrijke rol in ons 
dagelijks leven. Het minste beetje geur roept direct al een reactie op.  
Zo koppelt ons brein frisse geuren aan een prettig gevoel. En zorgen  
nare geurtjes, op het toilet bijvoorbeeld, voor afkeer. Bij Geberit vinden we 
dat elk toiletbezoek prettig moet zijn. Niet alleen uw toiletbezoek, maar 
ook dat van de mensen voor of na u. Daarom laten wij u graag kennis
maken met de Geberit DuoFresh module: ons stankvrije toiletsysteem. 
Dankzij deze module kan iedereen de toiletruimte fris achterlaten.  
Dat is een hele opluchting!

GENIETEN VAN 
FRISSE LUCHT
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Met twee kinderen en een man is het ‘s ochtends lekker druk in onze 
bad kamer. Douchen, tandenpoetsen, haren kammen, ondertussen  
nog een spelletje spelen... Hartstikke leuk natuurlijk, maar eigenlijk kom 
ik altijd tijd te kort. En al helemaal als iemand een grote boodschap  
heeft gedaan of moet doen! Want als ik ook nog eens moet wachten  
tot de kust weer veilig is, kom ik gegarandeerd te laat op mijn werk.  
Sinds de Geberit DuoFresh module heb ik daar geen last meer van.  
Die zuivert de lucht zo goed, dat ik niet eens doorheb dat iemand  
het toilet gebruikt heeft. Zo hoef ik nooit meer eerder op te staan  
en is het een stuk gezelliger in de bad kamer. Geberit noemt het een 
stankvrij toilet, zelf noem ik het een stressvrij toilet!

STANKVRIJ EN...
STRESSVRIJ
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DE GEBERIT DUOFRESH MODULE 

KLEIN, 
MAAR ERG FIJN
Niemand houdt van nare geurtjes op het toilet. Daarom introduceren wij onze 

nieuwste innovatie: de Geberit DuoFresh module. Dit geurzuiveringssysteem  

is verpakt in een klein jasje, maar heeft grote impact op ieders toiletbeleving. 

De DuoFresh module past op vrijwel alle Geberit Sigma inbouwreservoirs en  

is daardoor ook achteraf, zonder verbouwing te installeren.

De DuoFresh module kan bereikt worden door de  
bedieningsplaat opzij te schuiven.

De houder kan uit de module worden gehaald om het 
koolstoffilter te vervangen en om de DuoFresh toilet
stick toe te voegen.

Na dat de houder in de module geplaatst is, kan de  
bedieningsplaat teruggeschoven worden.

ZO ZIT HET
Waar luchtverfrissers stank tijdelijk maskeren en 
open ramen voor kou zorgen, doet de Geberit 
DuoFresh module zijn werk zonder ongewenste 
bijeffecten. Het verwijdert nare geurtjes direct bij 
de bron en voert deze via de toiletpot naar het 
koolstoffilter achter de bedieningsplaat. Nadat 
het filter de lucht gezuiverd heeft, blaast een  
stille ventilator de frisse lucht terug de ruimte in. 
En over fris gesproken, plaatst u een Geberit 
DuoFresh stick in de houder achter de bedienings
plaat, dan spoelt het toilet met helder blauw  
water. Dat is niet alleen aangenaam voor het oog, 
maar levert ook een schoon toilet op.

GEMAK DIENT DE MENS
Naast het verwijderen van nare geurtjes, voegt 
de Geberit DuoFresh module ook een aantal 
slimmigheidjes toe. Zo merkt de ingebouwde 
sensor (optioneel) wanneer iemand de wc  
nadert en wordt de geurzuivering automatisch 
geactiveerd. Als uw bezoek het toilet gebruikt, 
dan weet u zeker dat ze niet vergeten om de  
geurzuiveringsfunctie aan te zetten. Een gerust
stellende gedachte voor iedereen. Daarnaast 
gaat het LEDoriëntatielicht automatisch aan  
en geeft het voldoende licht om u ‘s nachts de 
weg te wijzen. 

EEN PLAATJE
Wie kiest voor Geberit DuoFresh heeft de keuze 
uit een groot aantal Sigma bedieningsplaten.  
Wat uw smaak ook is, er is altijd een bedienings
plaat die past bij uw designwensen. Een overzicht 
van de geschikte bedieningsplaten vindt u op 
pagina 19.
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Het schijnt dat de badkamer niet zo fris ruikt nadat ik een grote boodschap  
heb gedaan. Volgens mijn vrouw dan hè... Daarom wilde ze een stankvrij toilet 
van Geberit. Helaas hadden we net onze badkamer verbouwd en een nieuwe 
verbouwing zagen we niet zitten. Gelukkig heeft Geberit de DuoFresh module. 
Daardoor hoefden we niets te breken en hadden we ook geen nieuw 
inbouwreservoir nodig. De module klik je namelijk zo achter je bestaande 
bedieningsplaat. Tegenwoordig gaat het in onze badkamer niet meer over  
nare geuren, maar over kleuren. Van kleding...

NOOIT MEER GEZEUR
OVER MIJN GEUR
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HELEMAAL STANKVRIJ, 
BIJNA INSTALLATIEVRIJ
Heeft u ook altijd al willen genieten van de voordelen van een stankvrij toilet, maar heeft u geen  

zin in een ingrijpende verbouwing? Dan is de Geberit DuoFresh module dé oplossing voor u.  

Als u al een Geberit Sigma inbouwreservoir* hebt, dan plaatst u de DuoFresh module daar 

moeiteloos in. Na aansluiting op het stroompunt geniet u van alle voordelen van een toilet met 

geurzuivering. Helemaal stankvrij en bijna installatievrij dus. Gaat u voor een nieuwe badkamer,  

zorg dan dat u stroom laat aanleggen. Hier kunt u de Geberit DuoFresh module direct, of later 

zonder extra verbouwing, op aansluiten.

GEBERIT DUOFRESH GEURZUIVERING 
De koolstoffilter is gemakkelijk toegankelijk 
via de bedieningsplaat.

ZO WERKT GEBERIT DUOFRESH

TOEGANKELIJK
De koolstoffilter en toiletstickhouder  
zijn gemakkelijk toegankelijk via de  
bedieningsplaat.

EFFICIËNT
De onaangename lucht wordt door  
de koolstoffilter gezuiverd.

STIL
Een stille ventilator blaast de gezuiverde 
lucht terug in de ruimte.

* De Geberit DuoFresh module past op bijna alle Geberit Sigma inbouwreservoirs.

Bekijk de  
installatievideo
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Ik snap dat je even aan het beeld moet wennen.  
Mijn vrouw die lekker in bad ligt, terwijl ik een grote 
boodschap doe. Dat is met een normaal toilet 
ondenkbaar. Want laten we eerlijk zijn, niemand ruikt 
naar roosjes. Met de Geberit DuoFresh module ook 
niet trouwens, want daarmee ruik je helemaal niets.  
Geen roosjes en belangrijker nog; geen nare geurtjes.  
De lucht in de badkamer is gewoon heerlijk fris en 
zuiver. Voordat we ons stankvrije toilet hadden,  
stak mijn vrouw hier nog weleens een kaarsje aan 
voordat ik naar het toilet ging. En dat deed ze niet  
om het romantisch te maken. Dat is nu wel anders...

EEN HELE
OPLUCHTING

Bekijk de video

Bekijk de video
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GEBERIT AQUACLEAN DOUCHEWC’S
Geberit AquaClean douchewc’s reinigen u met één druk op de 
knop met warm water. De aangename WhirlSpray douchestraal  
is vederzacht en biedt een optimale reiniging. Extra functies  
zorgen voor maximaal comfort. Zo hebben de Geberit AquaClean 
Mera en Geberit AquaClean Tuma Comfort een geïntegreerde 
geurzuivering zodat onaangename geurtjes verwijderd worden. 
Ga voor meer informatie naar www.geberitaquaclean.nl.

GEBERIT MONOLITH PLUS
Soms is het onmogelijk om een reservoir achter de 
wand te verbergen. Dan biedt het Geberit Monolith  
sanitair element de oplossing: die vervangt zichtbare 
reservoirs en verbergt op een geraffineerde manier 
alle sanitaire techniek achter een hoogwaardig  
glazen front. De Geberit Monolith Plus heeft een  
efficiënte geurzuivering om onaangename geuren  
bij de wc te verwijderen. Ga voor meer informatie  
naar www.geberit.nl/monolith.

ANDERE GEURZUIVERENDE
PRODUCTEN VAN GEBERIT

COMFORTFUNCTIES VAN  
GEBERIT AQUACLEAN MERA EN TUMA COMFORT

Geurzuivering

WhirlSpray douchetechnologie  
met vijf instelbare watersterktes

Afstandsbediening

Individueel instelbare positie  
van de douchearm

Oscillerende douche

Zachte ladydouche

Warmeluchtföhn

Gebruikersdetectie

Ontkalkingsfunctie

Energiespaarmodus

GEBERIT AQUACLEAN MERA
Geberit AquaClean Mera beschikt over veel revolutionaire  
comfortfuncties. Zo zorgt de gepatenteerde WhirlSpray douche 
technologie voor een optimale en zachte reiniging waarbij heel 
weinig water wordt verbruikt. De geïntegreerde geurzuivering  
verwijdert nare geurtjes direct bij de bron. Het hybride warm  
water systeem zorgt voor een onmiddellijke en continue toevoer 
van water op lichaamstemperatuur. Een andere highlight is de  
TurboFlush spoeltechnologie waarmee het toilet doeltreffend  
en geruisloos wordt gespoeld. 

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT
De AquaClean Tuma van Geberit brengt frisheid en comfort  
binnen handbereik. Dankzij zijn compacte vorm maakt de  
douchewc optimaal gebruik van de bestaande ruimte.  
Het slimme productconcept combineert een eenvoudig maar 
elegant design met geavanceerde technologie. De douchewc 
beschikt over de gepatenteerde WhirlSpray douchetechnologie 
en een randloze Rimfree® wandcloset. Er zijn ook andere  
comfortfuncties zoals de verwarming van de wczitting,  
een warmeluchtföhn en een geïntegreerde geurzuivering. 

DUURZAAM
2toets spoeling met 
SoftTouch sensor 
(elektronisch).

GEVOELIG
Lichtsensor voor dag/nacht 
detectie.

SFEERVOL
ComfortLight in zeven 
verschillende kleuren.

DOELTREFFEND
Keramische honingraatfilter 
voor geurzuivering.

INTELLIGENT
Sensorgestuurde 
inschakelfunctie.

STIL
Ventilator voor 
geurzuivering.

EXTRA COMFORTFUNCTIES VAN 
GEBERIT MONOLITH PLUS

Geurzuivering is in de keuken al een standaardfunctie. Ook in de toiletruimte zijn vieze geuren 

eenvoudig te voorkomen. De Geberit DuoFresh module is daar het perfecte voorbeeld van. 

Naast DuoFresh heeft Geberit ook producten met geïntegreerde geurzuivering.
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In de ochtend hebben wij ons eigen ritueel in  
de badkamer. En in de avond ook. Zo vinden de 
kinderen het geweldig als ik ze nog even voorlees 
voordat ze naar bed gaan. Ze zijn gek op de 
sprookjes die mijn moeder vroeger voorlas aan 
mij. Maar waar mijn moeder dat in de slaap kamer 
deed, doe ik het af en toe in de badkamer. Vanaf 
het toilet. Zo maak ik van onze wetime meteen 
een beetje metime. Want dat is wat het stankvrij 
toilet van Geberit mogelijk maakt. Klinkt als een 
sprookje, maar het is echt waar! 

SPROOKJES
BESTAAN
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GEBERIT DUOFRESH GEBERIT SIGMA BEDIENINGSPLATEN 
Geschikt voor Geberit DuoFresh
- spoel-stop bediening: Sigma10 en 30
- 2-toets spoeling: Sigma01, 20, 21, 30 en 50

GEBERIT DUOFRESH TOILETSTICKHOUDER, ZONDER GEURZUIVERING
Glansverchroomd  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 12 cm 115.062.21.1
Antracietgrijs RAL 7016  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 12 cm 115.062.BZ.1
Glansverchroomd  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 8 cm 115.063.21.1
Antracietgrijs RAL 7016  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 8 cm 115.063.BZ.1

GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA01
Alpien wit 115.770.11.5
Gitzwart RAL 9005 115.770.DW.5
Glansverchroomd 115.770.21.5
Matverchroomd 115.770.46.5
Glansverchroomd met matverchroomde toetsen 115.770.KA.5
Edelmessing gegalvaniseerd 115.770.DT.5

GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA30 SPOEL-STOP-SPOELING
Matzwart met glansverchroomde designstrook 115.893.14.1
Wit met glansverchroomde designstrook 115.893.KJ.1
Matwit met glansverchroomde designstrook 115.893.JT.1
Geborsteld verchroomd met glansverchroomde designstrook 115.893.KX.1
Glansverchroomd met geborsteld verchroomde designstrook 115.893.KY.1
Verguld 115.893.45.1

GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA20
Glansverchroomd met matverchroomde designringen 115.882.KH.1
Wit met glansverchroomde designringen 115.882.KJ.1
Matwit met glansverchroomde designringen 115.882.JT.1
Wit met vergulde designringen 115.882.KK.1
Wit met matverchroomde toetsen en designringen 115.882.KL.1
Zwart met glansverchroomde designringen 115.882.KM.1
Matzwart met glansverchroomde designringen 115.882.14.1
Matverchroomd met glansverchroomde designringen 115.882.KN.1
Matverchroomd gelakt met glansverchroomde designringen 115.882.JQ.1
Geborsteld rvs met gepolijste designringen 115.882.SN.1

GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA50
Klantspecifiek 115.788.00.2
Spiegelend rookglas 115.788.SD.2
Alpien wit 115.788.11.2
Gitzwart RAL 9005 115.788.DW.2
Glansverchroomd messing 115.788.21.2
Geborsteld verchroomd messing 115.788.GH.2
Mustang leisteen 115.788.JM.2
Umbra glas 115.788.SQ.2
Zand 115.788.TG.2

GEBERIT DUOFRESH MODULE MET GEURZUIVERING EN TOILET 
STICKHOUDER, HANDMATIGE ACTIVERING
Glansverchroomd  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 12 cm* 115.051.21.1
Antracietgrijs RAL 7016  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 12 cm* 115.051.BZ.1
Glansverchroomd  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 8 cm* 115.053.21.1
Antracietgrijs RAL 7016  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 8 cm* 115.053.BZ.1

GEBERIT DUOFIX ELEMENT VOOR WANDCLOSET
Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm 111.308.00.5
Geberit Sigma inbouwreservoir 8 cm 111.794.00.1

GEBERIT DUOFRESH MODULE MET GEURZUIVERING, TOILETSTICKHOUDER 
EN ORIËNTATIELICHT, AUTOMATISCHE ACTIVERING
Glansverchroomd  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 12 cm* 115.050.21.1
Antracietgrijs RAL 7016  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 12 cm* 115.050.BZ.1
Glansverchroomd  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 8 cm* 115.052.21.1
Antracietgrijs RAL 7016  geschikt voor Geberit Sigma 
inbouwreservoir 8 cm* 115.052.BZ.1

GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA10
Wit met glansverchroomde designring 115.758.KJ.5
Matwit met gepolijste designring 115.758.JT.5
Wit met vergulde designring 115.758.KK.5
Zwart met glansverchroomde designring 115.758.KM.5
Matzwart met glansverchroomde designring 115.758.14.0
Wit met matverchroomde toetsen en designring 115.758.KL.5
Matverchroomd met glansverchroomde designring 115.758.KN.5
Glansverchroomd met matverchroomde designring 115.758.KH.5
Geborsteld rvs met gepolijste designring 115.758.SN.5

GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA30, 2-TOETS SPOELING
Glansverchroomd met matverchroomde designstrook 115.883.KH.1
Wit met glansverchroomde designstrook 115.883.KJ.1
Matwit met glansverchroomde designstrook 115.883.JT.1
Wit met vergulde designstrook 115.883.KK.1
Wit met matverchroomde designstrook 115.883.KL.1
Zwart met glansverchroomde toetsen en designstrook 115.883.KM.1
Matzwart met glansverchroomde designstrook 115.883.14.1
Matverchroomd met glansverchroomde designstrook 115.883.KN.1
Matverchroomd gelakt met glansverchroomde designstrook 115.883.JQ.1

GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA21
Klantspecifiek 115.884.00.1
Wit glas met glansverchroomde designringen 115.884.SI.1
Zwart glas met glansverchroomde designringen 115.884.SJ.1
Zandgrijs glas met glansverchroomde designringen 115.884.TG.1
Mustang leisteen met glansverchroomde designringen 115.884.JM.1

GEBERIT DUOFRESH TOEBEHOREN
Ruwbouwset met inbouwdoos voor Geberit DuoFresh module 
(optioneel) 244.999.00.1
Geberit voedingsapparaat 230 V/ 12 V/50 HZ, voor geurzuivering 
met elektrische inbouwdoos (noodzakelijk) 243.971.00.1

GEBERIT DUOFRESH TOILETSTICK
8 sticks, voldoende voor 4 maanden 244.183.00.1

* Geberit voedingsapparaat is noodzakelijk
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Geberit B.V.
Fultonbaan 15 
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030  605 77 00
F 030  605 33 92
info.nl@geberit.com

www.hetstankvrijetoilet.nl

Contactgegevens:
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