
LET IT RAIN.
SUPERIEURE DAKAFVOER

GEBERIT PLUVIA



MINDER  
LEIDINGEN, 
BETERE  
PRESTATIES.
Geberit Pluvia voert zelfs bij de zwaarste regenbuien het water op 

het dak efficiënt en betrouwbaar af. Omdat het onderdruksysteem 

voor de afvoer beduidend minder materiaal en ruimte vereist dan  

bij traditionele systemen, wordt vrije ruimte gecreëerd. Meer  

ontwerpvrijheid in de planning, hogere kosteneffectiviteit tijdens 

montage en exploitatie – allemaal goede redenen om voor de  

expertise van Geberit te kiezen. Met een in de praktijk bewezen tech-

nologie, innovatieve details en service, stelt Geberit Pluvia nieuwe 

normen voor de komende jaren.

Gemakkelijker en sneller te hanteren

• Compactere structuur en een ergonomisch design voor alle Geberit trechters tot 25 l/s

• Nieuwe roterende borgstaafafdichting voor eenvoudige montage en eenvoudig onderhoud

• Extra lange Geberit PE-HD overgangen voor extra flexibiliteit bij de montage 

Eenvoudigere en betrouwbare planning

• BIM-data voor Autodesk® Revit®
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DAKAFVOER MET 
ONDERDRUK.

De juiste technologie voor een beter resultaat: Terwijl traditionele  

systemen regenwater eenvoudig laten weglopen via schuin aflopende  

leidingen, vult het compacte Geberit Pluvia leidingensysteem zich  

snel met water. Het regenwater wordt dan van het dak aangezogen dankzij  

de onderdruk in het systeem. De Geberit Pluvia trechters voorkomen  

het aanzuigen van lucht en garanderen een betrouwbare werking.

Het resultaat: twee keer zoveel afgevoerd regenwater bij de helft van  

de buisdiameter. Er is eveneens meer vrijheid bij ontwerp en planning  

omdat het niet langer noodzakelijk is de leidingen onder een hellingshoek 

te monteren.

• Hoge besparingen op de materiaalkosten

• Snelle montage

• Optimale ontwerpvrijheid en ruimtebenutting

• Minder arbeidstijd voor onderhoudswerken

• Hoge prestaties en betrouwbaarheid

 Traditionele dakafvoer  Geberit Pluvia dakafvoer op sifonbasis

MINDER TRECHTERS
Dankzij de hoge afvoercapaciteit van het sifonsys-
teem zijn minder trechters nodig. Dit resulteert in  
besparingen op de materiaalkosten en de omvang 
van de uit te voeren werkzaamheden. Bovendien 
wordt het dak zelf ontzien.

MINDER STANDLEIDINGEN
Omdat de leidingen volledig met water worden  
gevuld, zijn er minder afvoeren nodig. Het resultaat: 
meer flexibiliteit in de planning.

MINDER GRONDLEIDINGEN  
EN AANSLUITINGEN
Minder standleidingen en minder aansluitingen  
resulteren in lagere montage- en materiaalkosten.

KLEINERE BUISDIAMETER
Geberit Pluvia-leidingen zijn ontworpen om volledig 
met water te worden gevuld. Daardoor kan de buis-  
diameter tot het strikt noodzakelijke worden beperkt.

ZELFREINIGEND SYSTEEM
De hoge stroomsnelheid van meer dan 0,5 m/s wan-
neer de leiding vol is, levert een aanzuigend effect  
op dat bijdraagt tot de zelfreinigende werking van het 
systeem. Dit houdt tevens in dat er minder tijd aan 
onderhoudswerken besteed hoeft te worden.

GEEN HELLING
Omdat Geberit Pluvia-leidingen horizontaal worden 
geplaatst, leidt het afvoersysteem niet tot enig  
ruimteverlies.
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UITERST
BETROUWBAAR. 

GEBERIT LEIDINGEN  
VAN PE-HD

•  Het in de praktijk bewezen Geberit  
leidingensysteem met een hoge  
betrouwbaarheid

•  Geen corrosie

•  Lekdichte verbindingen

•  Kan worden verbonden via stomplas  
of met een elektrolasmof

HET GEBERIT PLUVIA BEVESTI-
GINGS SYSTEEM

•  Bevestigingspunten aan de gebouw-
structuur zijn slechts om de 2,5 meter 
noodzakelijk

•  Kan eenvoudig worden geplaatst met 
behulp van een hamer dankzij de univer-
sele bevestigingsspie

•  Bevestiging met elektrolasband maakt 
het mogelijk ankerpunten achteraf te 
bepalen

•  Ideaal voor lichte daken aangezien  
er slechts krachten op de gebouwstruc-
tuur worden uitgeoefend

Eén systeem van het dak tot de grondleiding: Perfect 

op elkaar afgestemde componenten zorgen ervoor dat het 

systeem als geheel probleemloos functioneert. Geavan-

ceerde details en een consistent hoge materiaalkwaliteit 

zorgen voor betrouwbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en 

een vlotte werking.

DE GEBERIT PLUVIA  
TRECHTERS

•  Betrouwbare Geberit flensdichting  
van EPDM

•  Elke trechter wordt in de fabriek  
individueel getest op dichtheid

•  De functieschijf voorkomt dat lucht 
wordt aangezogen

•  Roterende borgstaafafdichting voor 
eenvoudige montage

•  Kan worden gebruikt als noodover-
loopsysteem (met montageset)
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VOORBEELD 1:
BETONDAK MET AFDICHTING IN BITUMENFOLIE
Geberit Pluvia omvat een dichtingsplaat die groter is dan de 
standaardmaten en daardoor voor een betere verbinding zorgt. 
Zowel de trechter voor folie als de trechter voor bitumen worden 
ter plaatse rechtstreeks op de dakconstructie bevestigd.

VOORBEELD 2:
LICHT DAK, GEÏSOLEERD MET DAKFOLIE EN  
HET GEBERIT AANSLUITELEMENT MET DAMPSCHERM
Lichte daken profiteren van de lage statische belasting dankzij 
Geberit Pluvia. De installatie gebeurt met een flensverbinding 
waardoor de lange verbindingsbuis probleemloos grote isolatie-
diktes aankan. Het Geberit aansluitelement met dampscherm 
kan worden gebruikt voor folie en bitumen.

VOORBEELD 3:
BELOOPBAAR BETONDAK  
MET AFDICHTING IN BITUMENFOLIE
Groene daken, beloopbare daken en parkeerdekken zijn aantrek-
kelijk en uiterst nuttig. Voor dergelijke daken is een aanpassings-
set verkrijgbaar. De Geberit Pluvia aanpassingsset kan in de 
hoogte worden aangepast op basis van de configuratie van de 
lagen.

VOORBEELD 4:
DAKGOOT
Dankzij het compacte ontwerp is Geberit Pluvia ook geschikt 
voor inbouw in goten. Afhankelijk van het productmateriaal kan 
het systeem worden gemonteerd met behulp van een flens.

GESCHIKT 
VOOR DIVERSE 
SOORTEN DAKEN.
Afvoer in onderdruk voor alle mogelijke situaties: Dankzij de modulaire 

structuur van de Geberit Pluvia trechters is het systeem geschikt voor  

vrijwel alle inbouwsituaties op grote gebouwen en daken. Voor nagenoeg 

alle toepassingen zijn de nodige toebehoren leverbaar waardoor dit  

systeem uitermate flexibel is. Of het nu gaat om complexe dakconstruc-

ties of een moeilijke geometrie, bij elke uitdaging is het team van Geberit  

u graag van dienst bij het vinden van een oplossing.
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Blij met de positie van de trechters en  
tevreden met de kwaliteit van de lasverbin-
dingen en de leidingbevestigingen: Fikret  
Gençgel (links) tijdens een bezoek aan  
de regio Marmara in Turkije met installateur 
Önder Özdemir.

Photo: Gürum Imrat

EEN STERK 
PARTNERSCHAP.
Technische ondersteuning met ervaring dankzij meer dan 50.000 projecten: 
Al meer dan 40 jaar ondersteunt Geberit ontwerpers, installateurs en aannemers 

over de hele wereld bij de toepassing van Geberit Pluvia. Dankzij de interne  

productontwikkeling en het onderzoek op het gebied van hydraulica hebben  

klanten toegang tot de uitgebreide markt- en technologie-expertise van Geberit.  

Betrouwbaarheid is een cruciale factor bij de ondersteuning van complexe  

projecten met optimale supportservices. Het Geberit-team is ter plaatse aanwezig 

om hulp te bieden waar dat nodig is.

PLANNINGFASE
AANBESTEDING-  
EN OFFERTEFASE

UITVOERING

1    IN DE PLANNINGFASE 
 •  Levering van BIM-gegevens voor 

Autodesk® Revit®

 Geberit planning service

 •  Planning van het aantal trechters  
in overeenstemming met de regen-
intensiteit

 •  Opstellen van een isometrisch  
model

 •  Complete planning op basis van 
bouwtekeningen

 •  Materiële planning

	 •		Hydraulische	certificaten	voor	een	
correcte planning

2    IN DE OFFERTEFASE
 •  Beschikbaar stellen van aanbeste-

dingsteksten

	 •		Hulp	bij	het	opstellen	van	een	offerte

 •  Opstellen van een materiaallijst

3    IN DE UITVOERING
 •  Training ter plaatse van installateurs 

en dakdekkers

 •  Regelmatige constructieaanwijzin-
gen naar behoefte

 •  Regelmatige constructieaanwijzin-
gen naar behoefte

	 •		Definitieve	projectaanvaarding

 •  Onderhoudstraining
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OM AL UW DATA 
ONDER CONTROLE  
TE HOUDEN.
BIM-data voor succes: Alles begint met een goed plan. Dat is de reden 

waarom Geberit projecteigenaren, architecten, ingenieurs en ontwerpers 

ondersteunt met de berekening. Voor Geberit Pluvia biedt Geberit ook  

parametrische BIM-data (Building Information Modelling).

BIM (BUILDING INFORMATION  
MODELLING)
Geberit biedt landspecifieke BIM-data 
aan voor de populaire Autodesk®  
Revit®-softwareoplossing. Regelmatige 
updates zorgen ervoor dat de data altijd 
up-to-date zijn, zodat u ook met BIM voor 
Geberit Pluvia kunt profiteren van de 
voordelen van een holistische planning. 
Op die manier kunt u conflicten met  
andere technische gebouwsystemen  
vermijden en heeft iedereen die betrok-
ken is bij het bouwproject altijd toegang 
tot dezelfde versie van de planning.

•  Geberit Pluvia  
Product Finder

•  BIM data for  
Autodesk ® Revit®
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LOGISTIEK CENTRUM PLAYMOBIL

VOOR EEN BETERE 
KOSTENEFFECTIVITEIT
De grootste speelgoedfabrikant van Duitsland schept meer ruimte voor 

kinderdromen. Elk jaar worden miljoenen speelgoedartikelen naar alle  

landen van de wereld geëxporteerd en omdat het bedrijf recordvolumes 

blijft produceren is een groter logistiek centrum nodig. Er zijn acht nieuwe 

opslaghallen met een totale oppervlakte van 80.000 m², voorzien  

van trapeziumvormige daken met een oppervlakte van 12 voetbalvelden:  

duidelijk een taak voor de Geberit Pluvia hemelwaterafvoer.

Omdat de leidingen voornamelijk horizon-
taal verlopen en dicht bij het plafond, kan 
vrijwel de gehele ruimte worden benut als 
stapelmagazijn.

Bij deze installatie op een hoogte van 15 m 
was teamwork van groot belang. Het sys-
teem werd gestabiliseerd met het beves-
tigingssysteem van Geberit. Dit zorgde 
voor een snelle montage van de opge-
bouwde horizontale dakafvoerleidingen.

“Vooral voor dit soort mammoetprojecten waar 

een enorme hoeveelheid materialen en  

coördinatie aan te pas komt, is het belangrijk  

dat Geberit een betrouwbare partner is en  

dat we een kosteneffectief systeem kunnen 

aanbieden."

Wolfgang Schirmer
Technisch kantoor Schirmer, Sugenheim, Duitsland

“Op het vlak van technologie kan Geberit een 

heleboel voor zijn rekening nemen met een  

goede prijs-prestatieverhouding. Omdat  

de individuele componenten perfect op elkaar  

afgestemd zijn, is een snelle en kosteneffectieve 

montage mogelijk."

Benjamin Heuchel, Project Manager
Güther Sanitär GmbH, Feuchtwangen, Duitsland

Logistiek centrum Playmobil
Herrieden, Duitsland
↓
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TITANIC VISITOR CENTRE

VOOR MEER 
ONTWERPVRIJHEID
Verdeeld over zes verdiepingen en met een totale oppervlakte 

van 14.000 m² vertelt het bezoekerscentrum – dat met  

zijn scherpe en glinsterende gevel aan een scheepsboeg en een 

ijsberg doet denken – niet alleen het verhaal van het legenda-

rische stoomschip, maar neemt het de bezoeker ook mee naar 

de industriële hoogtijdagen van Belfast. Met meer dan 800.000 

bezoekers in het eerste jaar heeft het museum de verwachtingen 

ruimschoots overtroffen.

Een spectaculair gebouw, een uitdagend 
dakontwerp en het notoire regenachtige 
klimaat van Noord-Ierland maakten de 
dakafvoer van het Titanic Visitor Centre 
tot een centraal aandachtspunt.

Vanwege het ongebruikelijke ontwerp van 
het dak moest de hemelwaterafvoer op 
perfecte wijze worden afgestemd met de 
plaatselijke omstandigheden. Bovendien 
was er sprake van een absolute deadline 
in de vorm van de openingsdatum in de 
lente van 2012 – exact 100 jaar nadat de 
legendarische Titanic ten onder ging. 
Daarom waren de gespecialiseerde ex-
perts van Geberit doorlopend aanwezig 
om ondersteuning te bieden en met hun 
ervaring de lopende planning in goede 
banen te leiden.

Photo: Chris Heaney/Titanic Belfast

Titanic Visitor Centre
Belfast, Noord-Ierland
↓

"Vanwege het typische regenvolume in deze 

streek besloten wij een oplossing met onderdruk 

te implementeren. We vonden het bovendien erg 

belangrijk om enige vorm van overloopbeveili-

ging te voorzien. Geberit en de ontwerpspecia-

listen stelden voor om getrapte drempels in te 

bouwen om de hoeveelheid water per trechter in 

de hand te houden. Dat was exact het type wa-

terdichte oplossing dat wij zochten. Voor deze 

opdracht was het duidelijk dat er geen andere 

keuzemogelijkheid was dan Geberit Pluvia."

Paul Crowe 
Todd Architects
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VODAFONE ARENA

VOOR EXTRA 
BETROUWBAARHEID
Om aan de opgelegde UEFA-normen te voldoen en de capaciteit 

te verhogen naar 43.500 stoelen, besloot de traditierijke  

voetbalclub Beşiktaş om het İnönü- stadion, dat sinds 1947 in 

gebruik was, te slopen om een indrukwekkend nieuw stadion aan 

de Bosporus te bouwen.

↑
Vodafone Arena
Istanboel, Turkije

Een onderdeel van het architectonische concept was 
het indrukwekkende dakontwerp, dat een bijzondere 
uitdaging vormde met het oog op de dakafvoer.  
Onder andere de enorme omvang en de specifieke 
hellingshoek van het dak maakten het gebruik van 
onderdruktechnologie noodzakelijk.
Er was een oplossing nodig met zo weinig mogelijk 
valleidingen en met een tussenafstand van circa 
150–200 m tussen de trechters. Hiervan uitgaande 
was Geberit Pluvia de voor de hand liggende keuze.

Tijdens de intensieve voorafgaande planningsfase 
overlegde het team dat uit de architect en het  
bouwbedrijf bestond ter plaatse met het projectma-
nagementteam van Geberit om de economische  
oplossing te vinden waarnaar men op zoek was. De 
125 trechters konden het hemelwater betrouwbaar 
afvoeren met slechts 19 valleidingen.

De montage moest worden uitgevoerd met  
behulp van hijskranen, omdat de dakconstructie niet  
geschikt was voor de plaatsing van steigers.

"Wij speelden een actieve rol in het  

project en konden doorlopend  

technische ondersteuning bieden  

dankzij onze knowhow. Met een  

naadloze samenwerking tussen ons 

team ter plaatse en de ervaren instal-

lateurs van het bedrijf dat de opdracht 

uitvoerde, werd het project veilig en  

met succes uitgevoerd. Wij zijn heel blij 

met het vertrouwen dat de klant in  

Geberit stelt."

Fikret Gencgel
Product Manager
Geberit Tesisat Sistemleri Ticaret Ltd.
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Geberit nv
Beaulieustraat 6
B- 1830 Machelen

Tel: +32 (0)2 252 01 11
Fax: +32 (0)2 251 08 67
info.be@geberit.com

www.geberit.be
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