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VLOK AKADEMIE

‘ALLEEN AL DIE AFVOERTOREN MAAKT 
DE TRAINING DE MOEITE WAARD’
Geberit organiseerde mede voor de VLOK Akademie de workshop 
Basistraining voor de zelfstandige professional. Deze cursus beslaat bijna 
een hele dag. In de ochtend komt de theorie aan bod waarbij met cases 
de badkamer en de toiletruimte worden toegelicht. De middag staat 
in het teken van de praktijk en biedt de afvoertoren als spectaculair 
toetje. Dit is een metershoge installatie van doorzichtige afvoerpijpen 
en sanitair en stelt de binnenriolering voor op verschillende 
woningverdiepingen.

De afvoertoren van Geberit maakt 
duidelijk hoe het in Nederland 
gebruikelijke vuilwater afvoersysteem 

in elkaar steekt. Dit is een leidingsysteem 
waarin tegelijkertijd het watertransport 
en de luchtstroming is geregeld met 
afvoer- en ontspanningsleidingen. De 
ontspanningsleiding zorgt voor  be- en 
ontluchting. Bij het systeem horen uiteraard 
ook stankafsluiters (sifons) met een minimale 
waterslothoogte en dakdoorvoeren. Dankzij 
de toren zie je in een oogopslag onder meer 
hoe over- en onderdruk in een standleidingen 
ontstaan en hoe een hydraulische afsluiting 
problemen veroorzaakt bij het in stand 
houden van het waterniveau in het sifon. 
Uiteraard leren de cursisten hoe je dit kunt 
voorkomen.

Monolith In het cursuslokaal waar de vele 
typen voorzetwandsystemen met toiletpotten 
staan, bleek een aantal cursisten niet goed 
bekend te zijn met de Geberit Monolith. 
Terwijl deze toiletoplossing al een jaar of 

acht op de markt is. De meesten plaatsen 
de bekende systemen met het blauwe 
frame achter een tegelwandje. De reden: de 
frames staan op voorraad bij de leveranciers 
waar we wekelijks over de vloer komen. De 
Monolith staat daar zelden tussen, je komt 
deze elegante toiletoplossing vooral tegen in 
de showrooms van sanitairspecialisten die 
vooral de consument bezoekt.

Minder overlast, meer marge Tijdens de 
toelichting ervaren de cursisten dat het zinvol 
kan zijn om ook de Monolith bij de klant onder 
de aandacht te brengen. Monolith kan vaak in 
een bestaande situatie gemonteerd worden. 
Het plaatsen van een inbouwreservoir 
betekent vaak een verbouwing. De installatie 
kost niet alleen slechts drie uur tijd, deze klus 
vergt ook veel minder fysieke inspanning. 
Het is een kwestie van het frame tegen een 
wand met voldoende draagkracht plaatsen en 
de wateraan- en afvoer en afhankelijk van de 
uitvoering elektra installeren. Een glasplaat 
dekt het frame af en je kunt vervolgens een 

hangende of een staande toiletpot plaatsen. 
Omzettechnisch kan het verlies in de  uren die 
je maakt bij het inbouwtoilet gecompenseerd 
worden door meer marge. Een Monolith kost 
937,77 euro, dit is de adviesverkoopprijs 
exclusief btw. 

Techniek bereikbaar Na de installatie is 
met het openen van de bovenkap de achter-
liggende techniek goed bereikbaar. Zichtbaar 
zijn onder meer het luchtfiltersysteem voor 
geurafzuiging en de soft touch-bediening 
(Monolith Plus). De Plus beschikt ook over 
oriëntatieverlichting, dus zul je bij de 
installatie een stroomaansluiting moeten 
realiseren. Dit is bij de gewone versie niet het 
geval. De Geberit Monolith-sanitairmodule is 
verkrijgbaar in de hoogtes 101 cm en 114 cm.


