Sidopanelerna i svart krom kan kombineras med färgerna svart, lava och skiffer. Foto: Geberit
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Ett modernt utseende - Nytt färgkoncept
för Geberit Monolith och spolplattor
Nu erbjuder det världsledande sanitetsföretaget Geberit ännu större
designfrihet i badrummet vid lanseringen av deras nya och trendiga färger på
Geberit Monolith och Monolith Plus. De utökar även sortimentet för Geberits
spolplattor med fler färger för ytterligare variation och möjlighet att skapa
sitt eget drömbadrum.
När Geberit Monolith lanserades 2010 för att fylla gapet mellan vanliga
synliga cisterner och cisterner inbyggda i väggen, firades den eleganta
sanitetsmodulen med integrerad cistern som ett innovativt och mångsidigt
designobjekt för badrummet. Nu är Geberit Monolith kompatibel med i

princip alla vägghängda standard-WC samt med Geberit AquaClean
duschtoaletter. Installationen kräver ingen ändring i byggnadskonstruktionen
vilket är en fördel både vid nybyggnation och renovering.
Frontbeklädnader i nya färger
Oavsett vilken frontbeklädnad du väljer på din Geberit Monolith
sanitetsmodul, kommer din WC garanterat att se elegant ut. Fronterna i
säkerhetsglas erbjuds nu i två nya färger: lava och sandgrå som kompletterar
de redan befintliga färgerna svart, vit och mint. De nya frontbeklädnaderna i
stengods, betonglook och skiffer, skapar en modern och trendig
badrumsestetik. Sortimentet av sidopanelerna i aluminium har utökats och
finns nu även i svart krom, som kan kombineras med frontbeklädnaden i de
mörka färgerna.
Geberit Monolith Plus erbjuder flera funktioner för ökad bekvämlighet i
badrummet, inklusive integrerat LED-ljus, luktutsugning och en lätthanterlig
kontrollpanel.
Kompletterande färgkoncept för spolplattor
Även spolplattornas design följer Geberit Monoliths nya färgkoncept där
färgerna umbra och sand ersatts med lava och sandgrå.
Klicka här för högupplösta bilder.
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Om Geberit
Globalt verksamma Geberit Group är marknadsledande inom

sanitetsprodukter i Europa. Geberit har en stark lokal närvaro i de flesta
europeiska länder och kan därmed erbjuda unika mervärden inom
sanitetsteknik och badrumsporslin. Tillverkningskapaciteten omfattar 29
produktionsanläggningar, varav 6 är belägna utanför Europa. Koncernen har
sitt huvudkontor i Rapperswil-Jona, Schweiz. Med cirka 12 000 anställda i ett
50-tal länder genererade Geberit en nettoomsättning på 3 miljarder CHF
under 2020. Geberit är noterade på börsen SIX Swiss Exchange och finns på
SMI (Swiss Market Index) sedan 2012. I Sverige har Geberit cirka 400
medarbetare. www.geberit.se
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