
Het programma van de Geberit Innovation Days 2021 
 

 

 

“Welcome And News” 
Hier krijgt u snel een beknopt overzicht van alle producten, systemen 
en diensten die Geberit in 2021 op de markt zal brengen. Ontdek wat 
uw bedrijf in de toekomst nog succesvoller zal maken. 

 

“Water Flow” 
Geberit biedt complete oplossingen voor een optimale afvoer. 
Ontdek de belangrijkste innovaties op het gebied van leiding-
systemen. Ontdek samen met ons de voordelen van hydraulisch 
geoptimaliseerde oplossingen en stille afvoersystemen. 

 

“Design Freedom” 
Designinnovaties van Geberit bieden een grote vrijheid voor 
individuele badkamerontwerpen. De belangrijkste Geberit 
badkamerseries worden geactualiseerd en selectieve uitbreidingen 
bieden veelzijdige mogelijkheden voor de inrichting van de 
badkamer. De bedieningsplaten kunnen nu nog beter worden 
gecombineerd. Ontdek de materialen en kleuren die in 2021 de 
trends zullen bepalen.. 
 

 

“Solutions For Your Needs” 
Comfort op maat in de badkamer, verbeterde hygiëne en veel ruimte: 
maak kennis met onze laatste design- en inrichtingsideeën voor 
wc's, wastafels en meubels. Overtuig uw klanten met innovatieve 
functies en vergroot uw marges door producten uit hogere 
segmenten te verkopen 
 

 

“Feel Fresh: AquaClean” 
Het onovertrefbaar fris gevoel van Geberit AquaClean voor elk gezin. 
Kom meer te weten over de ontwikkeling van de douche-wc, het 
productassortiment en zijn unieke voordelen. Wij staan stil bij 
persoonlijke hygiëne en laten zien welke douche-wc geschikt is voor 
welke badkamer. 
 

 

“Time For Touchless” 
Hygiëne en contactloze oplossingen worden steeds belangrijker, niet 
alleen in openbare sanitaire ruimten. Maak kennis met de 
belangrijkste contactloze producten van Geberit (urinoir, wc en 
wastafel). Ontdek ook het perfecte ontwerp voor openbare sanitaire 
ruimten. 
 



 

“Full System Thinking” 
De optimale combinatie van de systemen achter en voor de wand 
maakt het ontwerp en de installatie eenvoudiger. Ontdek de nieuwe 
functionele en esthetische mogelijkheden die ontstaan door de 
perfecte combinatie van installatietechniek en badkamerontwerp. 
 

 

“Planning Made Easy” 
Met de digitale ontwerptools van Geberit bereikt u makkelijker en 
sneller uw doel bij het ontwerp van de sanitaire voorzieningen in 
bouwprojecten. Ontwerpers kunnen voor alle gangbare Geberit 
producten steunen op uitgebreide, actuele en landspecifieke BIM-
gegevens.  

 

 

“Digital Services” 
Geberit biedt tal van praktische toepassingen en digitale tools om 
professionals te ondersteunen op verschillende domeinen: 
productkeuze, advies, installatie en verkoop. Wij leggen uit hoe u 
deze hulpmiddelen optimaal in uw voordeel kunt gebruiken bij 
professionele en particuliere klanten. 

 

 
 
 
Over Geberit 
De wereldwijd opererende Geberit Groep is een Europese marktleider op gebied van sanitaire producten. Geberit werkt met een 
sterke lokale aanwezigheid in de meeste Europese landen, en biedt unieke meerwaarde op het vlak van sanitaire technologie en 
keramische badkamerartikelen. Het productienetwerk telt 29 productievestigingen, waarvan 6 overzees. Het hoofdkantoor van de 
Groep bevindt zich in Rapperswil-Jona, Zwitserland. Met om en bij de 12.000 medewerkers in een 50-tal landen, realiseerde 
Geberit in 2020 een netto-omzet van 3 miljard CHF. De Geberit-aandelen staan genoteerd op de Zwitserse beurs (SIX) en zijn sinds 
2012 opgenomen in de SMI (Swiss Market Index = Zwitserse beursindex). 

 


