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6. Enkel tillpassning
Alla Geberit Silent-PP rördelar med 
muff har en lättavläst markering var 
30°. Detta medför en snabb, enkel 
och säker installation av hela 
avloppssystemet.

7. Indikator för insticksdjup
När rördel förs på rörända erhåller 
man rätt insticksdjup, med hjälp av 
en enkel och visuell kontroll - en 
indikator för insticksdjup. Detta ger en 
extra hjälp för att öka säkerheten och 
livslängden för systemet.

8. Hög flödeskapacitet
De hydrauliskt optimerade special-
rördelarna i Geberit Silent-PP sorti-
mentet garanterar ett otimalt flöde i 
avloppssystemet och därmed en 
möjlighet för en mer ekonomisk 
dimensionering.
Mindre dimensioner är kostnads-
besparande och ger mer utrymme i 
installationsschaktet. 

1. Ljudoptimerat 
Det nya Geberit Silent-PP 
avloppssystemet är uppbyggt av ett 
robust 3-lager rör, med tillhörande 
hydrauliska och ljudoptimerade 
rördelar. Systemet är tänkt för för 
snabba och ljudoptimerade integre-
ringar i alla avloppssituationer - 
både i boendebyggnation, kontors-
byggnader och andra typer av 
byggnationer. Rörens flerlager 
design och de hydrauliskt optime-
rade rördelarna bidrager till en ökad 
flödeskapacitet och mindre oljud i 
avloppsrören.

2. Styvt rör med pålitliga fogar
Kännetecknet för Geberit Silent-PP 
är de synliga räfflorna som ger dess 
styvhet i systemet. Räfflorna bidrager 
även till att göra installationen 
enklare och säkrare. EPDM läpp-
ringstätning har en hög kemisk- och 
temperaturmässig beständighet, 
vilket garanterar en lång livslängd för 
systemets fogar.

3. Låg utvidgningskoefficient
Tre-lager rörens utvidgning i Geberit 
Silent-PP systemet är försumbart 
och därmed kan hela avloppssyste-
met installeras utan expansionsmuf-
far. Utvidgningen upptas i fogarna, 
vilket både är omkostnads-
besparande och reducerar installa-
tionstiden.
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9. Övergång till andra rörsystem
Geberit Silent-PP är fullt kompatibelt 
med andra avloppssystem. I sorti-
mentet återfinns övergångar till 
exempelvis gjutjärn och Geberit 
Silent-db20 systemet. Geberit ger 
en systemgaranti på hela produkt-
sortimentet.

4. Hög brottstyrka vid låg tempe-
ratur 
Geberit Silent-PP består av robusta 
material som har en hög brottstyrka 
vid låga temperaturer. Därmed kan 
rör och rördelar monteras utan risk 
för brott vid temperaturer ända ned 
till  -10°C.

5. UV-beständig
En stor andel av sot i Geberit Silent-
PP rör och rördelar garanterar en 
hög UV-beständighet och förhindrar 
att materialet blir sprött. Den höga 
beständigheten möjligör att under 
korta perioder förvara rörsystemet 
utomhus, exempelvis på en byggar-
betsplats.

10. Geberit Silent-PP
Med Silent-PP erbjuder Geberit ett 
komplett, ljuddämpande avlopps-
system i dimensionerna 32, 40, 50, 
75, 90, 110, 125 och 160 mm.
Geberit Silent-PP kan enkelt och 
säkert kombineras med det ljud-
dämpande Geberit Silent-db20 sys-
temet. Därmed erbjuds ett både 
ljud- och kostnadsmässigt optimal 
installation. 

Detta är enbart 10 av ett 

flertal andra goda grunder 

för att du bör välja Geberit 

Silent-PP.

Med det nya hydrauliska och 

ljudoptimerade Geberit Silent-

PP avloppssystemet kan 

avloppsystem installeras 

snabbt, säkert, ekonomiskt 

och hörbart bättre. Det stora 

urvalet av dimensioner och 

rördelar medför att systemet 

kan användas till de flesta 

avloppsinstallationer i byggna-

tioner.

Geberit Silent-PP avloppssys-

tem är naturligtvis kompatibelt 

med Geberit Silent-db20.

Hela systemet täcks utav 

Geberits systemgarantin.

Detta och många andra  

fördelar ger en extra trygghet.

 

Det kallar vi

Know-How Installed.
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Kombinera Silent-PP och Silent db-20 avloppssystem 
till den mest optimala lösningen 

Silent-PP är Geberits ljudoptimerade avloppssystem och kan med fördel använ-

das i installationer med ljuddämpningskrav i mellanklass.

Vid installationer med höga krav på ljuddämpning kan systemet, om nöd-

vändigt, utföras som en kombination av Silent-PP och Silent db20. Exempelvis 

kan vertikal stamledning i sådana situationer utföras av Silent db-20 och avstick 

med Geberit Silent-PP.

Geberit hjälper gärna till med vägledning till den mest optimala lösningen.


