GEBERIT BAMBINI

SANITAIR
OP KINDERMAAT

GEBERIT
VOOR
PEUTERTUINEN
EN SCHOLEN
De producten van Geberit uit het
assortiment voor peutertuinen en
scholen ondersteunen kinderen bij het
spelenderwijs ontwikkelen van hun
lichaamsverzorging. Ze zijn speciaal
ontwikkeld voor deze jonge doelgroep.
Het vrolijke design is gemaakt voor
kinderhanden.
En vanzelfsprekend staat de veiligeid
voorop. Dat ziet u in elk detail.
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ACHT LEIDSTERS, 48 PEUTERS

SANITAIR OP MAAT
VOOR IEDEREEN

Voor het personeel van crèches is het elke dag weer een flinke klus: kinderen
op het potje zetten, de handen wassen, aankleden. Het scheelt veel werk als
peuters dat zelf kunnen. Maar het is vooral heel belangrijk voor de kinderen zelf.
Zelfstandig naar het toilet kunnen en je handen wassen, is een grote stap in de
ontwikkeling van een kind.
Geberit is dé specialist op het gebied van sanitair voor scholen en instellingen
voor kinderopvang. Geberit Bambini ondersteunt kinderen bij het spelenderwijs
ontwikkelen van hun lichaamsverzorging. De producten zijn speciaal ontwikkeld
voor deze jonge doelgroep. Het vrolijke design is gemaakt voor kinderhanden.
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en meer
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GEBERIT DUOFIX EN BEDIENINGSPLATEN
VOOR GEBERIT BAMBINI
Altijd de goede oplossing

GEBERIT BAMBINI WASTAFELS

DE VRIJHEID
OM ZELFSTANDIG
TE ZIJN
Ik kan het alleen! Geberit maakt het gemakkelijk.
Op de juiste hoogte, slim in het design en met
vrolijke kleuren. Met naar voren geplaatste
kraanbank bij de wastafel, ideaal in combinatie met
de grappige Geberit Bambini kranen.

↑
GEBERIT BAMBINI SPEEL- EN
WASLANDSCHAP
• Varicor® - met aangenaam warm, zacht
oppervlak
• Optionele decoratieve afdekking tbv
voor- en zijkanten in de kleuren blauw,
rood, groen, oranje en geel
• Door middel van een niet-afsluitbaar
afvoerventiel of kruisventiel worden
overstromingen vermeden
• Het tussenschot met overloopfunctie
nodigt uit tot spelen en leren
• Rvs montagehoeksteunen voor een
betrouwbare montage
• Afgeronde kanten om letsels te
vermijden
• Wastafels 135 cm en 180 cm verkrijgbaar als rechtse en als linkse variant
• Wastafel 90 cm met 2 wasbakken op
gelijk niveau
• Laat kinderen spelenderwijs kennismaken met de lichaamsverzorging
• Geringe, kindvriendelijke voorsprong
van 41,5 cm
• Golfdesign voor makkelijk toegankelijke
kranen
• Te combineren met Geberit Bambini
kranen

↑

SPELEND LEREN HOE WATER
STROOMT, ZONDER
OVERSTROMINGEN
• Overloop door gaatjes in het tussenschot
• Kleine beekjes maken door het tussenschot te verwijderen
• In de onderste wasbak max. 10 cm
waterhoogte of direct laten
wegstromen

↑

VEILIG VOOR KINDEREN
• Wasbak met zachte golfvorm
• Afdekkingen onderaan afgerond
• Naadloos aansluitende afdekkingen
aan voor- en zijkant
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GEBERIT BAMBINI KINDERKRANEN

DE EERSTE KRAAN
SPECIAAL VOOR
KINDEREN ONTWIKKELD

↑

↑

• Qua design en techniek perfect
toegesneden op de behoeften en de
veiligheid voor kleine kinderen
• Kinderhanden worden op een unieke en
nauwkeurige manier gedetecteerd
• Eenvoudig en veilig in gebruik
• Opbouwdiepte 9 cm
• Eenvoudige instelling van de watertemperatuur
• Waterbesparende doorstroming van
0,3 Mpa 7 l/min, batterijvoeding

• Speciale infraroodbewegingssensor
voor kinderhanden
• Betrouwbare detectie tot 25 cm van alle
voorwerpen binnen het detectieveld
• Snelle, betrouwbare reactietijd < 0,5 sec
• Automatische waterstop voor reiniging
van de wastafel
• Hoge functionaliteit in uiteenlopende
toepassingsgebieden

GEBERIT BAMBINI INFRAROOD
KINDERKRAAN
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ACTIVERING DOOR MIDDEL VAN
KINDVRIENDELIJKE SENSOR

GEBERIT BAMBINI WC’S

VOOR IEDERE
GROOTTE
DE JUISTE ZITHOOGTE

UITGEBREID ASSORTIMENT WC-POTTEN
Veilig zitten op de juiste toilethoogte. Zelfstandig en helemaal zelf je boontjes doppen, welk
kind is daar niet trots op? Daarom biedt Geberit wc’s die ook door de kleinste kinderen
moeiteloos en veilig alleen kunnen gebruikt worden dankzij de verschillende zithoogtes en
het hoge zitcomfort.
Druppelvormige zitring, voeten die op de ‘leeuwenpoten’ kunnen rusten, zodat bengelende
benen niet gaan slapen of zich veilig vasthouden zonder dat kleine vingertjes gekneld
komen te zitten. Geberit biedt unieke kindvriendelijke producten.
Kinderwc’s van Geberit groeien mee: ze zijn leverbaar in de juiste hoogte voor elke leeftijd,
zodat kinderen veilig kunnen zitten en makkelijk opstaan.
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GEBERIT BAMBINI WC-POTTEN

EEN UITGEBREID
ASSORTIMENT SPECIAAL
VOOR KINDEREN

↑

DIEPSPOELWC
26 cm
• Staand model
• Te combineren met wczitting in rood
• Uniek als kindvriendelijke
vervanging van het potje
• Hoger zitcomfort door de
zitting die is gevormd als de
zitring van het potje
• Afneembare zitring, dus
snel te reinigen
• Maakt het
arbeidsintensieve en
tijdrovende legen van het
potje overbodig
• Ook geschikt voor gebruik
in kinderziekenhuizen

↑

DIEPSPOELWC
MET LEEUWENPOTEN
30 cm
• Staand model
• Te combineren met wczitting
• Voetsteunen in de vorm van
leeuwenpoten bevorderen
ontspannen zitten van
kleinere kinderen
• Voor kinderen van
verschillende lengtes en
leeftijden

↑

VLAKSPOELWC
35 cm
• Staand model
• Te combineren met wczitting
• Met een zithoogte van
35 cm voor grotere
kinderen

↑

DIEPSPOEL HANG-WC
•
•
•
•

Wandbevestiging
Te combineren met wc-zitting of dijstukken
Geschikt voor montage aan gangbare Geberit elementen
Ook geschikt voor kindvriendelijke renovatie van bestaande
sanitaire voorzieningen
• 5,5 cm afstand tot de grond voor eenvoudiger vloerreiniging
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GEBERIT DUOFIX ELEMENT VOOR STAANDE GEBERIT BAMBINI WC’s MET SIGMA
INBOUWSPOELRESERVOIR EN SIGMA01 BEDIENINGSPLAAT
Geberit heeft een Duofix element in het assortiment voor de plaatsing van de staande wc-potten
van de Geberit Bambini reeks. Met de Sigma01 bedieningsplaat in de kleuren geel/groen en blauw/
rood, maakt u het geheel compleet.

← GEBERIT DUOFIX ELEMENT
• Zelfdragend kader, poedergelakt
• Kader met boorgaten Ø 9 mm voor bevestiging in
houtskeletbouw
• Voetsteunen verzinkt, instelbaar 0-20 cm
• Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage
in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
• Montagesteun voor spoelbocht in hoogte instelbaar
• Inbouwspoelreservoir met frontbedening en
geïsoleerd tegen condensatie
• Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
• Debietmoderator voorgemonteerd (opgegeven
spoelvolumes zonder debietmoderator)
• Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud
zonder gereedschap
• Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of
bovenaan in het midden

↑

GEBERIT BEDIENINGSPLAAT
SIGMA01
• Frontbediening
• Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen
zonder gereedschap
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GEBERIT BAMBINI

HET ASSORTIMENT
WASTAFELS

↑

↑

↑

↑

Geberit Bambini handwasbak
Art. nr. 326060000

Geberit Bambini wastafel met
zijdelingse sponsbak.

Geberit Bambini speel- en waslandschap voor 2 wastafelkranen

Geberit Bambini speel- en
waslandschap voor 3 wastafelkranen
– diepe wasbak links

Halve zuil				
Met kraangat, met overloop
Art. nr. 296500000
Art. nr. 162700000
Art. nr. 162700600 (KeraTect)

Art. nr. 430200016*

Art. nr. 430300016*

Zonder kraangat, met overloop
Art. nr. 162704000

↑

↑

↑

Geberit Bambini speel- en
waslandschap voor 3 wastafelkranen
– diepe wasbak rechts

Geberit Bambini speel- en
waslandschap voor 4 wastafelkranen
– diepe wasbak links

Geberit Bambini speel- en
waslandschap voor 4 wastafelkranen
– diepe wasbak rechts

Art. nr. 430350016*

Art. nr. 430000016*

Art. nr. 430050016*

* Decoratieve afdekkingen optioneel, verkrijbaar in de kleuren wit, blauw, rood, groen, oranje en geel.

BADEN

KRANEN

↑
Geberit Bambini asymmetrisch bad
in Varicor®

↑
Geberit Bambini ovaal bad in
Varicor®

↑
Geberit Bambini wastafelkraan
eenhendelmengkraan

Art. Nr. 406010016

Art. Nr. 407010016

Art. Nr. 571600000

10

↑
Geberit Bambini wastafelkraan
netvoeding
Art. Nr. 577660000
batterijvoeding
Art. Nr. 577650000

WC’S

↑

↑
Geberit Bambini hang-wc
voor wc-zitting

↑

↑

Geberit Bambini staande wc
met leeuwenpotendesign

Opzetringen rood
Art. nr. 201710000
Art. nr. 201710600 (KeraTect)
Opzetringen grijs
Art. nr. 201715000
Art. nr. 201715600 (KeraTect)

Art. nr. 201700000
Art. nr. 201700600 (KeraTect)

Opzetringen rood
Art. nr. 212010000
Art. nr. 212010600 (KeraTect)
Opzetringen grijs
Art. nr. 212015000
Art. nr. 212015600 (KeraTect)

Geberit Bambini staande wc
met leeuwenpotendesign
voor wc-zitting

↑

↑

Geberit Bambini voor baby’s en
kleuters voor wc-opzetring

Geberit Bambini staande wc voor
wc-zitting

Art. nr. 211650000
Art. nr. 211650600 (KeraTect)

Art. nr. 211500000
Art. nr. 211500600 (KeraTect)

Geberit Bambini hang-wc met
opzetringen

Art. nr. 212000000
Art. nr. 212000600 (KeraTect)

WC-ZITTINGEN

↑

↑

↑

↑

Geberit Bambini wc-zitting
schildpaddesign, soft-closing

Geberit Bambini wc-zitting

Geberit Bambini wc-zittingsring
schildpaddesign

Geberit Bambini wc-zittingsring
voor kleuters

Wit
Groen
Geel
Rood

Rood
Grijs

Wit
Groen
Geel
Rood

Wit
Rood

Art. Nr. 573365000
Art. Nr. 573366000
Art. Nr. 573367000
Art. Nr. 573368000

Art. Nr. 573334000
Art. Nr. 573337000

Art. Nr. 573370000
Art. Nr. 573371000
Art. Nr. 573372000
Art. Nr. 573373000

Art. Nr. 573338000
Art. Nr. 573348000

GEBERIT
DUOFIX ELEMENT EN
BEDIENINGSPLAAT
→
Geberit Duofix element voor
staande Geberit Bambini wc’s
Art. nr. 111.915.00.5

↑
Geberit bedieningsplaat Sigma01
Geel/groen
Art. nr. 115.770.LA.5
Blauw/rood
Art. nr. 115.770.LB.5
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