
Toepassing
• Voor badkamers in woonhuizen 
• Voor het opnemen van het vuilwater van een enkele douchekop 
• Voor de inbouw bij een zeer geringe vloeropbouw 
• Voor afwatering van douchevloeren 
• Voor vloeropbouw 65–90 mm 
• Voor droogbouw 
• Voor inbouw- of opbouwkranen 
• Voor inbouwkranen 
• Voor systeemafdichtingen 
• Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties 
• Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden 
• Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden 

Eigenschappen
• Afwijkend van de eisen van EN 1253 is de waterslothoogte slechts 30 mm 
• Zelfdragend frame met poedercoating 
• Dichtingsvlak voor de spanningsvrije afdichtingaansluiting instelbaar 
• Afdichtingsfleece voorgemonteerd, rondom 10 cm, voor de aansluiting op het afdichtingsystemen 
• Frame met boorgaten ø 9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw 
• Zelf remmende steunpoten 
• Vloerbevestigingsconsole draaibaar, diepte passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en Geberit 

Duofix systeemprofielen 
• Montageplaat van multiplex, watervast verlijmd, in hoogte en diepte verstelbaar 
• Inlaathoogte van de sifon instelbaar 
• Minimale hoogte dekvloer aan de inlaat 65 mm 
• Beplatingsdikte 10–40 mm 
• Tegelopbouw vloer 2–26 mm 
• Tegelopbouw wand 2–35 mm 
• Vuilwateraansluiting zijkant 
• Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd 

Leveringsomvang
• Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm 
• Aansluitbocht R 1/2, geschikt voor MeplaFix 
• Afdichtingsschijf 
• Geluidsisolatielaag 
• Isolatiehuls 
• Beschermstoppen 
• Deksel sparingkoker met geïntegreerde inlaatplaat 
• Bevestigingsmateriaal 
Niet inbegrepen:
• Afbouwset 

Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met douchewandgoot, wandkraan inbouw, 
hoogte vloeropbouw vanaf 65 mm 
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Toebehoren
• Overzicht van de toebehoren: Geberit Duofix elementen voor douches en badkuipen 
• Afbouwset, voor Geberit douchewandgoot, van rvs 
• Afbouwset, voor Geberit douchewandgoot, van kunststof 
• Verzamelprofiel, voor Geberit douchewandgoot 
• Geberit douchevloerplaat betegelbaar, met V-afschot 
• Geberit badkuipaansluiting voor douchewandgoot 
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