Geberit Innovation Days er opdelt i følgende 10 fagområder:

1. Introduktion til de nyeste produkter
Få indblik i de nyeste produkter, der vil kunne gøre din forretning
endnu mere succesfuld i fremtiden. Her får du en eksklusiv mulighed
for at se alle de nyeste produkter og innovationer, som Geberit
kommer til at lancere i 2021.

2. Bedre vandhygiejne
Hør mere om, hvilke løsninger, Geberit tilbyder for at optimere
strømmen af vand – hvad enten det er i forhold til vandforsyning,
brug eller bortskaffelse. Her kan du opleve de nyeste innovationer
inden for rørsystemer og cisterner, ligesom du kan få indsigt i
fordelene ved produkter, der har forbedret drikkevandshygiejne, er
hydraulisk optimerende og har støjreducerende afløbssystemer.

3. Innovativt design til individuelle behov
Vil du vide mere om Geberits design, og hvordan Geberit arbejder
innovativt med individuelle behov i badeværelsesindretningen?
Få indblik i, hvilke af Geberits nuværende, populære
badeværelsesserier, der får opgraderet sit design og hør om nye
udvidelser, der giver forskellige muligheder i forhold til montering på
badeværelset. Herudover får du indsigt i de materialer og farver, der
vil blive populære i 2021.

4. Skab en wow-oplevelse for dine kunder
Geberit præsenterer innovative design- og installationsløsninger til
toilet, håndvask og badeværelsesmøbler med fokus på personlig
komfort, renlighed og pladsoptimering. Hør mere om, hvordan du
skaber en ’wow’-oplevelse for dine kunder med innovative funktioner,
og øg din indtjening ved at sælge produkter med højere værdi.

5. Hvorfor vælge et luksustoilet?
Få en introduktion og præsentation af Geberit AquaClean, der giver
en luksuriøs følelse af friskhed. Få mere viden om den seneste
udvikling inden for douchetoiletter, og hør mere om vores
produktsortimentet og dets unikke fordele. Vi vil særligt tale om
vigtigheden af god, personlig hygiejne og vise hvilke douchetoiletter,
der er bedst til forskellige typer af badeværelser.
6. Større fokus på hygiejne og berøringsfrie løsninger
Hygiejne og berøringsløse løsninger er i høj efterspørgsel – både i
offentlige rum og i private. Hør mere om Geberits berøringsfrie
produkter lige fra urinaler og toiletter til håndvaske – og find ud af,
hvordan du planlægger sanitære faciliteter efter tidens krav.

7. Unikt samspil foran og bag væggen
Få indblik i samspillet mellem systemer foran og bag væggen, der
forenkler planlægnings- og installationsprocesser. Oplev de nyeste
funktionelle og æstetiske muligheder, som er et resultat af den
perfekte kombination af installationsteknologi og
badeværelsesdesign.

8. Spar tid og penge i planlægningsprocessen
Med digitale planlægningsværktøjer fra Geberit kan du gøre
planlægningen af sanitære installationer i byggeprojekter både
hurtigere og lettere. Vores specialiserede sanitetsingeniører har
udviklet landespecifikke BIM-data, der er til rådighed for alle
standard-Geberit produkter.

9. Udnyt de digitale muligheder
Geberit tilbyder praktiske apps og digitale værktøjer til at hjælpe
specialister med produktudvalg, konsultation, installation og salg. Her
kan du høre mere om, hvordan du bruger værktøjerne, så du kan
udnytte deres fulde potentiale, når du er i kontakt med professionelle
såvel som private kunder.

10. Nordisk design med fokus på bæredygtighed
Bæredygtige produkter bliver et tilvalg for flere og flere. Geberit
tilbyder bæredygtige produktinnovationer i nordisk design. Hør
eksperter i en paneldiskussion fortælle, hvad der gør det nordiske og
grønne design unikt, og hvorfor det vil vinde indpas hos flere i
fremtiden.

