
STILTE
GEPLAATST
LAWAAIONDERDRUKKING 
IN SANITAIRE INSTALLATIES
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Geberit nv
Beaulieustraat 6
B-1830 Machelen

T +32 2 252 01 11
F +32 2 251 08 67
soundwave.be@geberit.com

www.geberit.beSTILTE IS 
GOUD WAARD
MINDER LAWAAI – EEN MEERWAARDE

→
PRIVÉWONINGEN

Kanaal, project met o.a. appartementen, 
Wijnegem (Antwerpen)

Geberit Silent-db20 afvoerleidingen  
laten ontwerpers van gebouwen toe om 

te voldoen aan de hedendaagse eisen 
met betrekking tot akoestisch comfort in 

woningen. De bewoners ervaren elke 
dag opnieuw de stilte van Geberit  

afvoerinstallaties na een drukke werkdag 
in de stad.

←
HOTELS EN RESORTS
Hotel Stayen, voetbalstadion  
Sint-Truiden

Om gasten een ongestoorde nachtrust 
te kunnen garanderen werden in het  
hotel verbonden aan het voetbalstadion 
van Sint-Truiden Geberit Silent-db20  
afvoerleidingen geplaatst. Geberit  
afvoerinstallaties zorgen voor een  
optimaal akoestisch comfort, zelfs in  
de meest veeleisende omstandigheden.

IN 5 STAPPEN NAAR STILTE 
 
1.  Identificeer gevoelige ruimten 

 Stilte begint met een doordachte plattegrond. Slaapkamers en andere 

kamers die stilte vereisen hebben bijzondere bescherming nodig.

2.  Installeer een moderne lichte wand. 
 Het bouwen van badkamers met lichte wanden legt de basis voor  

geavanceerde geluidsisolatie.

3.  Maak geen contact met de structuur van het gebouw 
 Geluidsabsorberende materialen op de juiste plaats stoppen trillingen 

die door het hele gebouw heen gaan.

4.  Kies voor stille producten 
 Geberit afvoerleidingen en installatiesystemen zijn ontworpen om  

geluidsabsorptie te optimaliseren.

5.  Vraag uw Geberit expert om advies 
 Van plan om stilte te installeren? We delen graag onze expertise met u. 

Neem contact met ons op via soundwave.be@geberit.com.



• Lawaai van afvalwater wordt in de planningsfa-

se verwaarloosd. Als bijvoorbeeld badkamers 

recht boven slaapkamers worden geplaatst, 

moeten er extra maatregelen worden genomen.

• Sanitaire installatie-elementen hebben direct  

contact met de muren en vloeren, zodat het 

geluid zich door het gebouw kan verplaatsen.

• Conventionele afvoerleidingen kunnen het  

lawaai niet absorberen.

Sanitaire installaties hoeven niet lawaaierig 
te zijn. Geberit biedt alles wat u nodig hebt om 

stilte te bereiken: een systeem van stille en  

eenvoudig te installeren producten, alsmede  

gespecialiseerde know-how in planning en  

montage. Het verminderen van lawaai van  

sanitaire installaties is makkelijker dan u denkt. 

En het effect is niet alleen hoorbaar, maar ook 

zichtbaar, omdat stille Geberit installaties een 

ideale basis zijn voor mooie badkamerdesigns.

Lawaai vermindert onze levenskwaliteit. 
We voelen ons allemaal door lawaai gestoord, 

vooral wanneer we proberen te slapen, een boek 

te lezen of ons op ons werk concentreren. Dit 

is de reden waarom veel inspanningen worden 

verricht om gebouwen stil te maken. Er wordt 

echter een bron van lawaai vaak verwaarloosd – 

afvalwater. Deze verstoring is niet noodzakelijk. 

Het is mogelijk om de levenskwaliteit van de  

bewoners te verbeteren en als gevolg daarvan 

de waarde van het gebouw te verhogen door 

meer op de planning en montage van sanitaire 

installaties te letten – en dit met de hulp van  

Geberit.

Standaard installaties zijn luid.  
Het probleem van het lawaai veroorzaakt door 

afvalwater wordt vandaag vaak nog steeds ge-

negeerd, zelfs in nieuwbouw. Dit veroorzaakt on-

nodige overlast voor de bewoners.

HOUDT U VAN HET 
GELUID VAN EEN WC?
MET GEBERIT KUNT U HET LAWAAI STOPPEN

KLINKT GOED,
ZIET ER GEWELDIG UIT.
GELUIDSOVERLAST VAN SANITAIRE INSTALLATIES 
VERMINDEREN MET GEBERIT

→
GEBERIT SILENT-DB20

De stille afvoerleiding.  
Ontworpen en getest in het 

Geberit geluidslaboratorium. 
Gewaardeerd door huurders, 

hotelgasten, investeerders en 
installateurs in de hele wereld.

STILLE AFVOERLEIDINGEN 
verminderen het lawaai aan de bron.

LICHTE WAND MET  
GELUIDSISOLATIE  
voorkomt dat het lawaai zich door 
de muren verplaatst.

AFVOER OP DEZELFDE  
VERDIEPING
beschermt de buren.

KIES VOOR EEN HANG-WC
voorkomt dat het lawaai zich   
door de vloeren verplaatst.

GELUIDSPLANNING
voorkomt onnodig lawaai.←

GEBERIT DUOFIX
Het stille installatiesysteem. 
Aangedreven door meer dan 
50 jaar knowhow in inbouw-
spoelreservoirs. Voorkomt  
effectief het lawaai van afval-
water.

↑
Met Geberit gaan esthetiek  
en lawaaionderdrukking van 
afvalwater hand in hand.
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