
Toepassing
l Voor montage van wandcloset met lengte > 62 cm dienen 2 wandbevestigingssteunen (art.nr. 

461.015.00.1) achter het closet ter hoogte van de bevestigingsbout te worden aangebracht 
l Voor wandcloset met bevestigingsafstand h.o.h. 18 cm of 23 cm 
l Voor het monteren van armsteunen 
l Voorzetwandmontage 

Eigenschappen
l Geschikt voor het aansluiten van een Geberit AquaClean 
l Frame verzinkt 
l UP320 inbouwreservoir met frontbediening 
l Wateraansluiting aan achter- of bovenzijde  
l 2-toets bediening met bedieningsplaat Geberit Sigma50, Sigma20, of Bolero  
l 1-toets bediening met bedieningsplaat Geberit Sigma10  
l Spoel/stop bediening met bedieningsplaat Mambo of Tango 
l Spoelhoeveelheid instelbaar 
l Bij inbedrijfsstelling direct naspoelen mogelijk 
l Inbouwreservoir voor montage en service zonder gereedschap 
l Sparingkoker voor service-opening zonder gereedschap te monteren en af te korten  
l Sparingkoker beschermt service-opening tegen vocht en vuil  
l Drukstiften geluiddempend, snelverstelling zonder gereedschap 
l Universele wateraansluiting te combineren met Geberit MeplaFix, zonder gereedschap te monteren 
l Verbindingsslang naar hoekstopkraan zonder gereedschap aan te sluiten 
l Mogelijkheid tot monteren van keramiek met klein draagvlak d.m.v. accessoires (niet meegeleverd) 
l Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condens 
l Bevestiging afvoerbocht zonder gereedschap, geluiddempend, in diepte verstelbaar in 8 stappen, 

verstelbereik 45 mm 
l Geprefabriceerd GIS element 
l Vloerbevestigingsconsole verstelbaar 0 - 10 cm  
l Elementhoogte inclusief beplating 120 cm 
l Houten vulplaat voor het bevestigen van bijv. armsteunen en douchezitjes 

Geberit GISeasy wand-wc element, H120, met Sigma reservoir 12 cm (UP320) met 
voorbereiding voor armsteunen 
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Leveringsomvang
l Wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel 
l Spoelbocht 
l Mantelbuis voor wateraansluitingset voor Geberit AquaClean 
l Speciedop 
l Sparingkoker voor service-opening  
l 2 draadstangen M12 voor closetbevestiging 
l WC aansluitgarnituur Ø 90 mm 
l PE-HD wandclosetbocht Ø 90 mm  
l Overgangsstuk Ø 90/110 mm 
l Bevestigingsmateriaal 

Niet inbegrepen:
l bedieningsplaat 
l beplating 
l elektra inbouwdoos 
l geluidsisolatieset 

Artikel

Artikelnummer 
Module 

B cm B1 cm Beplating 

442.025.00.5 85 20 1 x 
442.331.00.1 

442.026.00.5 100 27,5 1 x 
442.331.00.1 

442.027.00.5 115 35 1 x 
442.331.00.1 

  NB! Prijs module is exclusief beplating
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