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de WereLd van Franke 
Water SyStemS
Al tientallen jaren lang vormen innovatieve 
systeemoplossingen het kenmerk bij uitstek 
van Franke. De toekomstgerichte elemen-
ten van Franke Water Systems overtuigen 
door uitstekende kwaliteit, lange levensduur 
en design. De toepassingsgebieden zijn 
enorm, de mogelijkheden vrijwel onbe-
grensd – een klein overzicht vindt u op de 
volgende pagina's.

Franke Water Systems staat u graag terzijde met voorstellen voor 
geschikte oplossingen voor alle eisen die u aan uw toiletruimte 
stelt.

Van kleine tot grote gebouwen, van toebehoren tot volledige sys-
temen: er bestaat geen project dat wij u niet kunnen helpen ver-
wezenlijken. Het maakt niet uit of u nu een installateur, architect, 
ontwerper, planner, kantoor- of onroerend goedbezitter bent: wij 
zullen alles ondernemen om u te ondersteunen. Dit inspireert ons 
om er toch vooral iets moois van te maken. 
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onze kernCompetentIeS 

Door constante investeringen in research en ontwikkeling konden wij onze 
kerncompetentie op het terrein van watermanagement verbeteren, die een 
perfecte synergie vormt met onze oorspronkelijke competentie in de verwer-
king van roestvrij staal en de ontwikkeling van doordachte productoplossin-
gen voor natte ruimtes.

Bij onze ontwikkelingen staan duurzaamheid en de mens centraal. Wij zijn ons bewust van onze verantwoorde-
lijkheid en gaan gericht in op de behoeften, of dit nu gebeurt bij de afstemming op water- en energiebesparing, 
comfort- en onderhoudsverbetering, of hygiënische optimalisatie, zoals bijvoorbeeld door de InoxPlus coating van 
roestvrij staal. Dit blijkt ook, wanneer het gaat om de ontwikkeling en productie van klantspecifieke oplossingen. 

AQUA 3000 open - watermanagement
Met het watermanagementsysteem AQUA 3000 open 
slaagt de aansluiting van de sanitairtechniek in de 
automatisering van een gebouw op de centrale en 
hygiënische sturing van de totale waterafgifte. De twee 
systeemniveaus vallen uiteen in:
- Armaturen
- Netwerk

Touch free: schone oplossingen voor s 
anitaire ruimtes
Voor een optimale sanitaire hygiëne biedt Franke Water 
Systems een omvangrijk programma aan voor touch 
free uitrustingselementen
- Sanitairarmaturen
- Roestvrij stalen accessoires met infrarood touch  
 free bediening
- Opto-elektronische was- en urinoirspoelarmaturen

Massaproductie, klantspecifieke oplossingen
Als standaardoplossingen niet passen of niet voldoen 
aan de vereisten voor de installatie, biedt Franke Water 
Systems de deskundigheid en vakbekwaamheid voor 
ontwikkeling, planning, vormgeving en fabricage van op-
lossingen, om te voldoen aan de eisen van architecten, 
planners en investeerders.
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Schoonheid is overal een graag geziene gast – 
ook wanneer het gaat om de toiletten bij de 
hotelingang. 
Aantrekkelijke uitstraling en ecologische criteria zijn in de sanitaire 
ruimtes van een hotel vandaag de dag minstens even belangrijk als 
de hoge hygiënische normen. Duidelijke lijnen en charmante vormen 
verwennen uw gasten en geven ze het gevoel dat zij goed aangeko-
men zijn. De touch free armaturen en hoogwaardige materialen zijn 
bovendien eenvoudig te reinigen en tevens economisch. 

Met Franke voelt elke gast zich hartelijk welkom en de bijzondere 
vormgeving draagt bij tot een goede sfeer die men zich zal  
herinneren.
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ToileTrUiMTe bij de hoTelingAng

EXOS. Afzonderlijke wastafel
anmW0010

EXOS. Elektronische zeepdispenser 
eXoS625B

EXOS. afvalbak
eXoS605B

EXOS. Papieren handdoekdispenser
eXoS600B

PROTRONIC-S wastafelmengkraan
aQua130

CAMPUS wandcloset, diepspoeltype, zwarte zitting
CmpX592B

XINOX toiletborstelhouder
XInX687

XINOX toiletrollenhouder
XInX672

Maandverbandzakjesdispenser
hBd191

XINOX maandverbandafvalbak
XInX605

PROTRONIC - A3000 open toiletsturing voor wandinbouw
aQua502 

To
ile

tr
ui

mt
e 

bij
 d

e 
ho

te
lin

ga
ng

Alle EXOS. accessoires zijn voorzien van een InoxPlus-coating. De uitwisselbare fronten zijn verkrijgbaar in 
roestvrij staal, en in wit of zwart enkellaags veiligheidsglas.

Meer informatie onder www.franke.be / www.franke.nl of ws-info.be@franke.com / ws-info.nl@franke.com

www.hygiene-shop.nl   -   info@hygiene-shop.nl



8

Ga naar binnen en voel je 
prettig – de badkamer meteen 
ontdekken als je eigen well-
ness-tempel. 
Een badkamer vandaag de dag is veel meer 
dan een functionele ruimte. De badkamer in 
een hotel is een woon- en genotsruimte ge-
worden en blijft de gasten bij als het centrale 
criterium van hun verblijf. Spannende functi-
onele ontwerpen en hoogwaardige eenvoudig 
te reinigen materialen dragen ertoe bij dat het 
bad een uiterst individuele oase wordt waarin 
men zich prettig voelt.

Betaalbaarheid en een mooie vormgeving kun-
nen goed samengaan – vraag ons om advies!
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hoTelbAdkAMer

VARIUS WASTAFEl D-VORM.
Verschillende vormen en designopties a)

AQUAFIT eengreeps mengkraan
aQFt0017 

STRATOS toiletrollenhouder
StrX673e

STRATOS toiletborstelhouder
StrX687 

Wandcloset, diepspoeltype 
CmpX0063 1)

Bedieningsplaat
aQua555 

Maandverbandzakjesdispenser
hBd191

STRATOS damesverbandafvalbak 
StrX611e
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Alle EXOS. accessoires zijn voorzien van een InoxPlus-coating.
a) Voorbeeld voor op maat vervaardigde VARIUS wastafels 
1) alleen verkrijgbaar in AT, CH, IT, SK

Meer informatie onder www.franke.be / www.franke.nl of ws-info.be@franke.com / ws-info.nl@franke.com

www.hygiene-shop.nl   -   info@hygiene-shop.nl
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nATTe rUiMTe sporTinrichTing

VARIUS hoekelement, l-vorm, met afwerphuls a)

SMARTWAVE met AQUAMIX
aQmX0008
 
AQUAFIT eengreeps mengkraan 
aQFt0018

EXOS. Schuimzeepdispenser 
eXoS616W

EXOS. Papieren handdoek dispenser 
eXoS637W

STRATOS kledinghaak
StrX692 

Zeepbakje 
zShoW0014

WASHINO-2 wasbak voor kinderen
SanW200

AQUAPINO eengreeps mengkraan voor kinderen
aQua004
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Alle EXOS. accessoires zijn voorzien van een InoxPlus-coating. De uitwisselbare fronten zijn verkrijgbaar in 
roestvrij staal, en in wit of zwart enkellaags veiligheidsglas.
a) Voorbeelduitvoering voor op maat gemaakte VARIUS wastafel

Meer informatie onder www.franke.be / www.franke.nl of ws-info.be@franke.com / ws-info.nl@franke.com

Sportief – hoge duurzaamheid met 
functionaliteit, betaalbaarheid en 
comfort voor professionele douche-
inrichtingen.
In sporthallen en scholen zijn sanitaire inrichtingen even 
belangrijk als de sportsystemen. Behalve een aantrek-
kelijk en tijdloos design zijn vooral eigenschappen zoals 
spaarzaam waterverbruik, hygiëne, veiligheid en comfort 
gewenst. Met robuuste duurzame douche-installaties 
verzekert u uw investeringen.

Wij ondersteunen u graag bij de planning en houden 
daarbij rekening met belangrijke functies, zoals preven-
tieve maatregelen tegen legionella, desinfectieopties en 
beveiliging tegen verbranding door te heet water. 

www.hygiene-shop.nl   -   info@hygiene-shop.nl
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Volledige inzet van schoon tot anti-
bacterieel – ideale toiletruimte- 
oplossingen voor de gezondheid 
van uw medewerkers.
Schone, hygiënische en handige toiletruimtes voor 
medewerkers spreken voor zich. En dat is terecht, 
want volledige inzet en consciëntieus werk moeten 
beloond worden. De sanitaire inrichtingen, die er 
ondanks een bijzonder solide uitvoering aantrekkelijk 
uitzien, behoren even goed tot de onderneming als de 
modernste fabricagetechnieken.

Met eigenschappen als gebruikscomfort in combinatie 
met eenvoudige onderhouds- en reinigingsprocedu-
res, vormen energiebesparende armaturen de basis 
van ons assortiment. Wij ondersteunen u bij alle 
centraal genomen beslissingscriteria.
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BIj DE INGANG (AFBEElDING BOVEN)

SIRIUS wanduitgietbak
BS302 

RODAN zeepdispenser
rodX619 

RODAN papierenhanddoekdispenser
rodX600

RODAN afvalbak
rodX605 

SIRIUS schoenen- en laarzenpoetssysteem, 
1 reinigingsplaats
SIrX711C

KlEEDKAMER

CHRONOS spiegel uit chroomnikkelstaal
Chrh601

STRATOS legplank
StrX624 

SATURN wasbak uit chroomnikkelstaal
eCn12L 

AQUAMIX zelfsluitende wandkraan met zwenkbare uitloop 
aQmX0018 

RODAN zeepdispenser
rodX619 

RODAN handendroger
rodX310

RODAN papierenhanddoekdispenser
rodX600 

Afvalbak
BS610 

Alle EXOS. accessoires zijn voorzien van een InoxPlus-coating. 

Meer informatie onder www.franke.be / www.franke.nl of ws-info.be@franke.com / ws-info.nl@franke.com

www.hygiene-shop.nl   -   info@hygiene-shop.nl
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TOIlETRUIMTE

RONDO afzonderlijke wastafel
Brp390

AQUAlINE-S zelfsluitende staande kraan
aQua201 

STRATOS kledinghaak
StrX694

legplank
aL300hd 

RODAN elektronische zeepdispenser
rodX625

RODAN touch free handendroger
rodX310

RODAN papierenhanddoekdispenser
rodX600 

RODAN afvalbak
rodX605 

CAMPUS wandurinoir 
CmpX538

PROTRONIC - A3000 open urinoir elektronica voor wandinbouw
aQua401

CAMPUS urinoirschot
CmpX560



15

In
du

st
rië

le
 t

oil
et

ru
im

te

TOIlET

RODAN toiletrollenhouder
rodX672 

RODAN toiletborstelhouder
rodX687

CAMPUS wandcloset, diepspoeltype, witte zitting
CmpX592W 

AQUATIMER - A3000 open toiletsturing voor wandinbouw
aQua501 

Reserve toiletrollenhouder
ChrX679

 

Alle EXOS., XINOX STRATOS accessoires zijn voorzien van een InoxPlus-coating. 

Meer informatie onder www.franke.be / www.franke.nl of ws-info.be@franke.com / ws-info.nl@franke.com

DOUCHE (AFBEElDING lINKS)

AQUATIMER - A3000 open roestvrij staal douchepaneel 
met thermostaat en douchekop 
at3o0042 

Zeepbakje
aQrm968 

CAMPUS douchebak
BS400 

STRATOS kledinghaak
StrX694 

www.hygiene-shop.nl   -   info@hygiene-shop.nl
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ToileTrUiMTe kAnToorgeboUw

EXOS. elektronische zeepdispenser
eXoS625W

EXOS. papieren handdoek dispenser
eXoS600W

EXOS. afvalbak
eXoS605W

PROTRONIC-S elektronisch wastafelarmatuur
aQua131

EXOS. wastafelrij a) 

TOIlET BARRIèRElOOS 

EXOS. afvalbak
eXoS605W

EXOS. papieren handdoek dispenser
eXoS637W

EXOS. elektronische zeepdispenser
eXoS625W

EXOS. individuele wastafel - barrièreloos 
anmW0002

CONTINA hoekgreep
CntX21n 

CONTINA wandklepgreep met toiletrolhouder en spoelbediening   
CntX70F

RODAN toiletborstelhouder 
rodX687

STRATOS maandverbandzakjesdispenser
hBd191

Wandcloset, diepspoeltype, geschikt voor gehandicapten
CmpX0064 1)
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Bezoeken met langetermijneffect – uithangbord voor 
klanten en medewerkers tegelijk.  
Toiletruimten in kantoorgebouwen fungeren naar buiten toe als visitekaartje en naar 
binnen toe als elementaire factor voor het welbevinden, die medewerkers motive-
rend kan beïnvloeden. Mooie vormen en eenvoudig te reinigen oppervlakken in een 
modern design dragen bij tot een hygiënische omgeving in een vriendelijke sfeer en 
helpen de kosten te verminderen.

Neem uw imago zelf in de hand en zorg voor persoonlijke flair en exclusiviteit.  
Wij ondersteunen u met unieke producten, hoogwaardige details en onverwisselbare 
ideeën.

Met de nieuwe systeemlijn EXOS. biedt Franke Water Systems u een doorlopend 
design- en uitvoeringsconcept van wastafel tot zeepdispenser - ook in barrièreloze 
ruimtes. 

Alle EXOS. Accessoires zijn voorzien van InoxPlus coating of met uitwisselbare fronten uit wit of zwart veiligheidsglas verkrijgbaar.
a) Voorbeeld van uitvoering voor op maat gemaakte EXOS. wastafelrij
1) Alleen verkrijgbaar in AT, CH, IT, SK.

Meer informatie onder www.franke.be / www.franke.nl of ws-info.be@franke.com / ws-info.nl@franke.com

www.hygiene-shop.nl   -   info@hygiene-shop.nl
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Een tussenstop die iedereen kent – en die ook voor 
elke bezoeker als schone ervaring mag gelden.
Nergens heerst een dergelijk anoniem komen en gaan in toiletten als bij 
wegrestaurants. Alleen bijzonder robuuste en eenvoudig te reinigen sanitaire 
voorzieningen kunnen hier zorgen voor een lange levensduur, hygiëne en 
bescherming tegen vandalisme.

Behalve hoogwaardige materialen, die de schoonheid en blijvende functiona-
liteit verzekeren, bieden wij u ook oplossingen ter voorkoming van beschadi-
gingen door vandalisme. Vraag eenvoudig naar de Franke Heavy Duty linie.
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sAniTAir insTAllATie voor wegresTAUrAnTs 

QUADRO wastafelrij
anmW431 

QUADRO individuele wastafel
anmW416

PROTRONIC-T wastafelarmatuur
prtr0004 

RODAN elektronische zeepdispenser
rodX625

RODAN combinatie van papieren handdoek dispenser/afvalbak
rodX602e 

CAMPUS wandurinoir
CmpX538  

FlUSH-S urinoir elektronica voor wandinbouw
prtr0013 

CAMPUS urinoirschot
CmpX560
 
CAMPUS wandcloset, diepspoeltype, witte zitting
CmpX592W 

PROTRONIC - A3000 open toiletsturing voor wandinbouw
aQua502 

RODAN toiletrolhouder
rodX672 

RODAN toiletborstelhouder
rodX687

STRATOS kledinghaak
StrX692 

AQUATIMER - A3000 open roestvrij stalen douchepaneel
met thermostaat en douchekop
at3o0042

AQUAPAY muntcontactgever
aQua800 

ECC2 functiecontroller 
z-a3op0011

Systeemkabel
z-aQua077

Afsluitweerstand 
z-aQua014

CAMPUS douchebak
CmpX401

Zeepbakje
zShoW0014 

STRATOS kledinghaak 
StrX692 
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Alle EXOS., XINOX & STRATOS accessoires zijn voorzien van een InoxPlus-coating. 

Meer informatie onder www.franke.be / www.franke.nl of ws-info.be@franke.com / ws-info.nl@franke.com

www.hygiene-shop.nl   -   info@hygiene-shop.nl
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materIaLen

Om de vereisten voor hygiëne, functionaliteit, duurzaamheid, stevigheid,  
veiligheid, esthetiek en design te vervullen, passen wij hoofdzakelijk de  
volgende materialen toe:

roestvrij staal
De toepassing van roestvrij staal als basismateriaal voor 
voorzieningen in openbare en half openbare sanitaire 
ruimtes behoort niet zonder reden tot de norm. Dit 
edele materiaal verenigt stijlvolle schoonheid met func-
tionaliteit en duurzaamheid 
en laat zich perfect combineren en harmonisch aanvul-
len met materialen als glas en keramiek. Dankzij de 
materiaaleigenschappen kan roestvrij staal het licht en 
de kleuren van zijn omgeving absorberen en weerspie-
gelen. Roestvrij stalen producten laten zich probleem-
loos in vrijwel elke ruimte integreren. Dit materiaal zorgt 
voor accenten. 

roestvrij staal met inoxplus veredeling
Met de oppervlakteveredeling InoxPlus van Franke is 
het perfect gelukt om het toch al eenvoudig te reinigen 
roestvrij staal nog eens te optimaliseren. Daarmee be-
horen vingerafdrukken, die vroeger vaak hardnekkig op 
roestvrij staal te zien waren, nu vrijwel tot het verleden. 
Het betreft een technologie waarbij nanodeeltjes zich 
aan het metaaloppervlak hechten en zo microscopisch 
kleine oneffenheden glad maken. Het resultaat: in de 
diepte veredelde eenvoudig te reinigen oppervlakken die 
vingerafdrukken weren.

MirAniT
De producten voor sanitaire toepassingen uit het breuk-
bestendige, met kunsthars gebonden minerale materiaal 
MIRANIT, zijn bij uitstek geschikt voor de moderne en 
esthetische vormgeving van sanitaire ruimtes. 
De in de waarste zin van het woord uit een gegoten 
vorm, zonder lijmnaad en voegen, vervaardigde MIRA-
NIT-producten overtuigen door uitstekende eigenschap-
pen, zoals een goede stabiliteit en elegante stijl. Het 
gladde, poriënloze, hygiënische en eenvoudig te reinigen 
gelcoat-oppervlak biedt bovendien een uiterst duur-
zame sterkte.

eSg-glas
Enkellaags veiligheidsglas is een materiaal dat net als 
roestvrij staal overtuigt door zijn tijdloze karakter en 
combinatiemogelijkheden met andere materialen. Glas 
en roestvrij staal staan voor hoogwaardige kwaliteit en 
tijdloze elegantie. Beide materialen zijn uit de stijlvolle 
vormgeving van moderne ruimtes niet meer weg te 
denken. Daarom is de bewuste combinatie van beide 
materialen bijzonder aantrekkelijk.
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CertIFICerIngen

Franke Water SyStemS
Franke groep
Franke Water Systems is een onderdeel van de Franke Gruppe met hoofdvestiging in Zwitserland. De groep  
bestaat uit vier andere afdelingen: Franke Kitchen Systems, Franke Foodservice Systems, Franke Coffee Systems,  
Franke Beverage Systems

wereldwijde vermarkting
De productielocaties, evenals de afdelingen voor product- / technologische ontwikkeling bevinden zich in Europa, 
Zuid-Afrika, en Canada en de Verenigde Arabische Emiraten.
Het bedrijfsonderdeel Franke Water Systems beschikt over een eigen, wereldwijde vermarkting.

korte geschiedenis
De oorsprong van Franke Water Systems gaat terug tot het in 1911 gevestigde installatiebedrijf in Zwitserland. Tot 
vandaag de dag heeft het bedrijfsonderdeel Franke Water Systems zich ontwikkeld tot een wereldwijd marktleider 
die totaaloplossingen voor sanitaire ruimtes aanbiedt. Intelligente toilet- en sanitaire ruimtes voor de openbare, half 
openbare en privésector.
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andere toepaSSIngen
Toepassingsgebieden met speciale eisen vereisen specifieke producten. 
Onze oplossingen zijn voor allerlei behoeften geconstrueerd voor de gebruiker – voordelig, 
elegant, stabiel en hygiënisch.

vrIje tIjd &
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