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Største badkollektion nogensinde i Danmark: 

Geberit lancerer badeværelsesmøbler 
 
I mere end 150 år har Geberit udstyret badeværelser med funktionelle designprodukter, og derfor 
kender du måske allerede betjeningspladen med det lille Geberit-logo – eller den populære 
indbygningscisterne, som er blevet installeret i hundreder af tusinder hjem gennem årtier. I år 
introducerer Geberit sin første badeværelseskollektion i Danmark. Og vigtigst af alt: Med fem nye serier, 
der hver omfatter møbler, håndvaske og toiletter, kan danskerne nu få et sammenhængende, stilrent 
designsprog til et af de vigtigste rum i hjemmet. 
 
Nogle af de vigtigste indretningsvalg foretages i badeværelset. Her kan fejl være både tidskrævende og dyre 
at lave om, og interiøret skal være holdbart i et årti eller mere. Men dette efterår bliver det meget lettere 
at skabe et smukt og langtidsholdbart badeværelse med et sammenhængende designsprog. Den 
schweiziske badeværelsesekspert Geberit introducerer nemlig deres første komplette badeværelsesserie 
med møbler, toiletter og håndvaske i Danmark. 
 
”De seneste 150 år har vi udstyret badeværelser i Danmark med næsten alt andet end møbler. På baggrund 
af vores erfaring fra andre markeder kan vi nu give danskerne muligheden for at kombinere vores velkendte 
cisterner og betjeningsplader med møbler og toiletter med Geberits velkendte fokus på design og funktion. 
Hos ingen andre brands kan du få et toilet, badeværelsesmøbler og en håndvask, der taler det samme 
designsprog,” siger marketing manager Nina Slothuus Nielsen fra Geberit. 
 
Har de mest efterspurgte funktioner 
Vi har alle forskellige behov på et badeværelse, og som eksperter forstår Geberit det mere end så mange 
andre. Derfor kan du tilpasse designet efter eget ønske på Geberits nye serier – med fokus på funktion og 
personlige behov: 
 
“Geberit er synonym med innovation, know-how, design og kvalitet. Vi er kendte for at kombinere smarte 
funktioner med lækkert design, og derfor har den nye kollektion meget mere at byde på, end man lige ser 
ved første øjekast – for eksempel løsninger, der gør rengøringen væsentligt nemmere. Noget vi ved, at de 
fleste vægter højt på netop badeværelset, ”siger Nina Slothuus Nielsen. 
 
Ovenikøbet har du nu chancen for at opnå en sammenhængende stil i badeværelset. Den nye kollektion 
inkluderer nemlig splinternye toiletter skabt i samme designsprog som håndvask og møbler. Faktisk har det 
aldrig været lettere at vælge nyt interiør til badeværelset. 
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Alle produkterne er tilgængelige fra efteråret 2020. Se oversigten over de fem serier nedenfor. 
 
Du kan finde mere information og fotos på fdaylife.dk og geberit.dk. Alle priser er vejl. udsalgspriser. 
 
For yderligere information, kontakt venligst: 
FRIDAY 
Kommunikationsrådgiver Anja Hellberg 
Anja@fday.dk / tlf. 2858 8076 
 

GEBERIT CITTERIO 
Et luksuriøst badeværelsesdesign skabt af den 

anerkendte, italienske arkitekt Antonio Citterio. 
Umiskendelig italiensk stil med træfinish, 

glasfronter og iøjnefaldende keramik med 
organiske former.  

Geberit Citterio væghængt toilet: 4.861,- + 1.706,- 
Geberit Citterio bidét: 4.323,- 

Geberit Citterio basis skab: 16.196,-  
Geberit Citterio bordstående håndvask: 4.106,-  

Geberit Citterio spejl med LED-lys: 8.554,-  

GEBERIT XENO² 
Designet af Xeno² er virkelig minimalistisk. De rene, skarpe 
linjer på møblerne er en skarp kontrast til de blødere, 
afrundede indvendige former på keramikken. 
Geberit Xeno² sideskab med en skuffe: 6.526,- 
Geberit Xeno² sideskab med to skuffer: 5.710,- 
Geberit Xeno² basis skab: 5.955,- 
Geberit Xeno² håndvask: 5.079,-  
Geberit Xeno² spejl med LED-lys: 7.104,-   

GEBERIT MYDAY 
Et stemningsfuldt design med et blødt, organisk 

udtryk. Vælg mellem enkeltstående eller dobbelte 
håndvaske eller vaske til at montere oven på 

bordpladen. Skabene fås i hvid eller taupe højglans. Til 
serien hører også et spejl med anti-dug og LED-lys. 

Geberit myDay basis skab: 9.364,-  
Geberit myDay, topmonteret håndvask: 2.394,- 
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GEBERIT ACANTO 
Acanto-serien kan prale af skjult 
opbevaringsplads i høje, slanke 

skabe, i skuffer, på væggen og bag 
spejlet. Fås i fire farver, 

priseksempler: 
Geberit Acanto væghængt toilet:  

4.043,- og 1.640,-  
Geberit Acanto basis skab: 7.040,-  
Geberit Acanto håndvask: 5.219,- 
Geberit Acanto højt skab: 7.506,- 

Geberit Acanto overskabe: 5.850,- 
Geberit Acanto spejl: 8.801,-  
Geberit Acanto magnettavle: 

1.553,- 
 
 

GEBERIT VARIFORM 
’Less is more’ er essensen af denne serie. Ingen håndtag, 
mulighed for helt at droppe overløbshullet og fire 
forskellige bassinløsninger i de grundlæggende 
geometriske former: cirklen, ellipsen, den ovale og 
rektanglet. Skabet er et modullært design, der kan sættes 
sammen efter dine behov – ligesom minimalistiske 
byggeklodser. Fås i tre farver. 
Geberit VariForm rektangulært håndvask: 2.270,- 
Geberit VariForm, L-formet skab: 13.975,- 


