NIEUW

GEBERIT DUOFRESH. HET STANKVRIJE TOILET.

EEN FRISSE BOODSCHAP
VOOR IEDEREEN

GENIETEN VAN
FRISSE LUCHT
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!
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STANKVRIJ EN...
STRESSVRIJ
Met twee kinderen en een man is het ‘s ochtends lekker druk in onze
badkamer. 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 badkamer. Geberit noemt het een
stankvrij toilet, zelf noem ik het een stressvrij toilet!
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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.

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.

Na dat de houder in de module geplaatst is, kan de
bedieningsplaat teruggeschoven worden.
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NOOIT MEER GEZEUR
OVER MIJN GEUR
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...
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Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

JAN VAN ERP TEGELS & BADKAMERS
Postbus 30
T 030  605
00
5480
AA 77
Schijndel
(NL)
F 030  605 33 9229
Rooiseheide
info.nl@geberit.com
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www.janvanerp.nl
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Contactgegevens:

Contactgegevens:

SCHIJNDEL

Rooiseheide 21
5481 SG Schijndel
Tel: 073 549 31 65

BORN

Sluisweg 11
6121 JR Born
Tel: 046 485 76 29

EINDHOVEN

KAATSHEUVEL

Geldropseweg 67
5611 SE Eindhoven
Tel: 040 211 74 46

Belgiëstraat 4
5171 PN Kaatsheuvel
Tel: 0416 279039
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