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IN ENIM JUS
LOREM
Display text light; Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean commo-
do ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

NÅ KAN DET LEGGES STORE FLISER I HELE DUSJEN 
Veggsluket sørger for et enhetlig utseende på 
baderomsgulvet og gjør rengjøring enklere. Bak dekselet 
som lett tas av og på sitter en hårsil. Hårsilen tas ut for 
rengjøring med et enkelt grep.

Fabrikkmontert membranduk forenkler installasjonen. 
Sikkerhet med en teknologi bak veggen som har blitt 
prøvd ut mange ganger. 60 millioner skjulte installasjoner 
er grunnlaget for utviklingen av veggsluket.

Tenk gjennom hvilken dusjløsning som passer til 
dine behov og ta det med i de tidlige planene for 
oppbyggingen av badet, da kan du få akkurat den 
løsningen du ønsker deg.
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Geberit Duofix veggsluk, H:130 cm (ø50) 
NRF 616 5927

Geberit Duofix veggsluk, H:50 cm (ø50)

NRF 616 5928

Hårsil sitter bak dekselet og er enkelt å 
ta ut og skylle ren.

FORDELER MED SLUK I VEGG:

→  Et dusjgulv uten sluk øker 
kvaliteten på hele 
baderommet.

→  Veggsluket sørger for et 
enhetlig utseende og enkel 
rengjøring.

→  En teknologi bak veggen som 
har blitt prøvd ut mange 
ganger. 60 millioner skjulte 
installasjoner er grunnlaget 
for utviklingen av veggsluket.

→  Hårsil tas ut for rengjøring 
med et enkelt grep.

→ Dekselet tas raskt av og på.

→ Fabrikkmontert  
 membranduk.

Blankforkrommet 
NRF 616 5929

Børstet stål

NRF 616 6168

Hvit
NRF 616 6167

Kundetilpasset for flisinnlegg 
NRF 616 6171  eller NRF 616 6172 (med ramme)

ENKEL RENGJØRING, 
STORE FLISER I DUSJEN

GEBERIT VEGGSLUK

Rustfritt stål, kan skrues

NRF 616 6169 

Rustfritt stål, polert

NRF 616 6173
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Display text; alit dolorent omnianistis sit pe la porro-
vit magnatis mod endebit, sequiam res et quaspero 
earitiam as mi, sin. Lorro toria quam et resequam  
fugit dolorestrum nestrum incius
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RENT, RENT, RENT 
OVER HELE LINJA

GEBERIT CLEANLINE SLUKRENNE

Rengjøring av dusjsluket er ingenting å le av. Med mindre det 
er en Geberit CleanLine gulvrenne, for da er rengjøringen 
latterlig rask og enkel. CleanLine lanseres nå også i flere nye 
fargede overflater.

Slukrenner øker stadig i popularitet. Vi skal ikke mange år 
tilbake før det var få slukrenner i norske hjem, og rengjøring 
har vært et tilbakevendende problem for mange. Å løfte opp 
en hel renne for rengjøring er tungvint og omstendelig. Når 
du først har valgt en stilren renne, bør den være enkel å holde 
ren og pen.

DEN LILLE STORE FORSKJELLEN
Geberit CleanLine er en designrenne som kan plasseres i hele 
dusjens bredde uten at hverken du eller rørleggeren må forholde 
seg til forhåndsbestemte mål. Renna kappes enkelt til for å passe 
til dusjens bredde. Samtidig er rengjøringen en lek. Hemmelighet-
en er en hårsil skjult under midtpartiet i rennen. Ved rengjøring er 
det kun denne delen av slukrenna som løftes opp. Det er faktisk 
den eneste bevegelige delen på hele slukrenna.
Den lille løftbare delen skiller seg knapt ut fra rennen, og løftes 
enkelt opp. Når den løftes opp kommer en grenformet hårsil til 
syne. Denne kan spyles ren før den settes tilbake. 
Siden gulvrenna ellers ligger i flukt med gulvet, vaskes den ellers 
sammen med dusjgulvet, eller ganske enkelt ved å føre en klut 
over renna.

STØRRE VALGFRIHET FOR PLASSERING
En annen fordel med CleanLine er at den kan monteres i valgfri 
distanse fra veggen. Vanligvis monteres gulvrenner noen cen-
timeter ut fra veggen for å få plass til membran. Siden den fab-
rikkmonterte membranen som følger med CleanLine enkelt kan 
brettes opp langs veggen, er du sikret et trygt resultat selv med 
valgfri klarering inn til veggen.

NYE FARGEDE OVERFLATER
Etter hvert som designrenner som CleanLine har økt i popular-
itet, har også behovet for valgfrihet økt i markedet. Geberit har 
derfor lansert tre nye slukrenner under navnet CleanLine 80. De 
to tidligere modellene, CleanLine 20 og CleanLine 60 med polert 
eller mørk avløpsside er fremdeles å få – mens CleanLine 80 
også åpner for overflater i Champagne, Sort Krom og Rustfritt 
stål
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Display text; alit dolorent omnianistis sit pe la porro-
vit magnatis mod endebit, sequiam res et quaspero 
earitiam as mi, sin. Lorro toria quam et resequam  
fugit dolorestrum nestrum incius

GEBERIT CLEANLINE SLUKRENNE 
Geberit CleanLine slukrenne er svært rengjøringsvennlig 
og leveres i flere lengder. CleanLine tilpasses enkelt 
dusjens eller flisens bredde. Passer til baderom med 
smøremembran.

Det er enkelt å rengjøre en CleanLine slukrenne, for det 
er kun et lite deksel med en hårsil som dekker avløpet. 
Ingen store deksler som skjuler såperester og hår. 
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GEBERIT CLEANLINE 20

NRF  Farge     B [cm]   H[cm]   L[cm]   

616 6204   Metall mørkt / metall børstet   4,3   0,8   30–90        

616 6085   Metall polert / metall børstet   4,3   0,8   30–90        

616 6205   Metall mørkt / metall børstet   4,3   0,8   30–130        

616 6086   Metall polert / metall børstet   4,3   0,8   30–130   

616 6174 Metall mørkt / metall børstet 4,3 0,8 30–160

616 6175 Metall polert / metall børstet 4,3 0,8 30–160  

GEBERIT CLEANLINE 60

NRF   Farge     B [cm]   H[cm]   L[cm]    

6166078   Metall mørkt / metall børstet   4,3   0,8   30–90        

6166083  Metall polert / metall børstet   4,3   0,8   30–90        

6166206  Metall mørkt / metall børstet   4,3   0,8   30–130        

6166084  Metall polert / metall børstet   4,3  0,8   30–130     

GEBERIT CLEANLINE 60 FOR MOSAIKK FLIS

NRF    Farge     B [cm]   H[cm]   L[cm]    

6166207  Syrefast stål    4,7  0,4   30–90        

6166208  Syrefast stål   4,7   0,4   30–130        

   

LEKKERT DESIGN FRA GEBERIT: 

→  høy kvalitet 

→  pålitelig takket være fabrikk- 
montert membranfolie

→  integrert akustisk løsning

→  for nybygg og rehabilitering

→ enkel rengjøring membranduk.

KLARE FORDELER 
GEBERIT CLEANLINE SLUKRENNE

GEBERIT CLEANLINE FOR FLISINNLEGG
NRF    Farge     B [cm]   H[cm]   L[cm]    

616 6148  For flis (10 - 35 mm) flismål 2,6  17,1        

       utvendig mål 4,3  18,8

 

616 6079 Slukenhet for alle slukrenner, 50 mm avløp

GEBERIT CLEANLINE 80

NRF   Farge     B [cm]   H[cm]   L[cm]    

6166268  Rustfritt stål, polert    4,4   1   30–90        

6166267  Champagne/polert    4,4  1  30–90        

6166272  Rustfritt stål, polert    4,4   1   30–130        

6166271 Champagne/polert    4,4 1   30–130  

6166269   Svartkrom/børstet    4,4   1   30–90        

6166273  Svartkrom/børstet    4,4   1  30–130       
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STOR YTELSE I LITEN INNPAKNING 
Den mest kompakte med bare 80 × 80 mm slukrist. Skjult 
under risten er de gode kvaliteter som gjør Geberit til en 
av verdens ledende leverandører av sanitærteknologi.
Passer til baderom med smøremembran.
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GEBERIT GULVSLUK

Geberit gulvsluk for dusj er en løsning med klare fordeler:  
Lekkert design, liten slukrist og smart funksjon.

ENKEL TILGANG TIL VANNLÅS OG AVLØP. 
Gulvsluk for rist ø50 mm NRF 616 6087 
 

80 mm
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ALLTID RENT SLUK
Under slukristen er det en integrert hårsil 
som enkelt løftes opp og skylles ren. 
Dette hindrer effektivt tilstopping av 
vannlås og avløpsrør.

MINIMALT DESIGN OG PRESISJON
Geberit gulvsluk for dusj overbeviser med 
sin kompakte konstruksjon (kun 80 × 80 
mm slukrist) og med høy funksjonalitet. 
Høyde, vinkel og plassering i forhold til 
fliser justeres enkelt.

PROBLEMFRI INSTALLASJON
Det velprøvde monteringssettet for Geberit 
gulvsluk er svært pålitelig og effektiv å 
installere, blant annet takket være 
fabrikkmontert membranfolie.

DESIGN / PRODUKT MATERIALE

Rustfritt stål, rund 
NRF 616 6088

Rustfritt stål, firkant 
NRF 616 6089

VÅR ELEGANTE  
OG KOMPAKTE LØSNING
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Geberit AS 
Luhrtoppen 2 
1470 Lørenskog 
Norge 

T 67 97 82 00
F 67 97 82 01

→ www.geberit.no
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