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NIEUWE HORIZONNEN ONTDEKKEN

EXOS. de nieuwe systeemlijn van Franke, opent 
nieuwe horizonnen met accessoires en wastafels 
voor openbare en semi-openbare gelegenheden. 
Een lijn. Een systeem. 
Een consistente designtaal, heldere vormen, 
hoge kwaliteitsstandaard, modulaire opties voor 
op maat gemaakte oplossingen. Duurzaamheid 
is hier het belangrijkste concept.

EXOS. by Franke.
Een lijn. Een design.
Functionaliteit in perfecte harmonie.

EXOS. Accessoires en wastafels  
in combinatie met PROTRONIC-S elektronische kranen
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EXOS. EEN LIJN

EXOS. by Franke voor openbare en semi-openbare gelegenheden vertegenwoordigt 
de toekomst. Voor een systeem dat nieuwe horizonnen opent en werelden samenvoegt. 
De wereld van accessoires en wastafels. De wereld van functionaliteit en design. Voor 
rolstoeltoegankelijke, speciaal aangepaste voorzieningen. Rechte lijnen, verfijnd, tijdloos. 
Perfect voor elke ruimte. Op maat gemaakt. Een perfect ontworpen systeem.

EXOS. by Franke.
Perfect ontworpen architectuur als bewijs.
Hoogste kwaliteit. Tastbaar in de hele lijn. 

Uniforme designtaal
Deze lijn kan harmonisch worden geïntegreerd in nieuwe of 
bestaande architectonische toepassingen door het duidelijke, 
consistente, tijdloze, elegante design en materiaal. 

EXOS. by Franke vertegenwoordigt harmonie. 
Onderscheidend in de hele lijn.

Modulaire functionaliteit
EXOS. accessoires en wastafels staan garant voor een 
optimale flexibiliteit in design op het gebied van architectuur 
en planning. De lijn is geschikt voor individuele, op maat 
gemaakte oplossingen voor nieuwe of bestaande openbare 
of semi-openbare gelegenheden.

Alle EXOS. producten zijn modulair ontworpen en het systeem 
kan altijd worden uitgebreid of aangepast: De voorpanelen van 
de accessoires zijn verwisselbaar en de werking van de 
zeepdispenser kan worden gewijzigd. De bakken en de lengte 
van de wastafels kunnen worden geselecteerd. Dus de hele lijn 
vertegenwoordigt een uitgebreid assortiment die garant staat 
voor maximale betrouwbaarheid, een flexibele planning en een 
modulaire reeks functies van de hoogste kwaliteit.

EXOS. by Franke - er zit een methode in. 
Perfecte oplossingen in de hele lijn. 

Exceptionele kwaliteit
Voor EXOS. worden gerenommeerde materialen gebruikt, 
zoals roestvrij staal, glas en mineraal graniet. Alle EXOS. 
systeemonderdelen zijn van hoge kwaliteit, eenvoudig te 
reinigen en duurzaam. In de hele lijn - vanaf het gebruik van 
verschillende materialen tot aan modulaire wastafelontwerpen - 
wordt rekening gehouden met de moderne eisen.

EXOS. by Franke staat voor kwaliteit. 
Merkbaar in de hele lijn.
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EXOS. accessoires
Met EXOS. accessoires slaat Franke een nieuwe weg in: Helder design, modulaire 
systemen en hoog kwalitatief materiaal.

Door het gebruik van verwisselbare fronten in verschillende soorten materialen, zoals 
roestvrij staal en glas, kunnen verschillende sferen in de ruimtes worden gecreëerd. 
De flexibiliteit is tevens te vinden in de productgroep van de zeepdispensers. 
Het binnenmechanisme kan eenvoudig worden gewisseld van elektronisch naar 
handmatig en van vloeibare zeep naar schuimende zeep. Dit is op elk gewenst 
moment mogelijk, zelfs achteraf.

EXOS. biedt modulaire flexibiliteit. 
In het gehele gamma

uiterst links: EXOS. Papieren handdoekdispenser en afvalbak met zwart front van glas
linksboven: EXOS. Handdoekroldispenser met roestvrijstalen front en InoxPlus coating
linksonder: EXOS. Elektronische zeepdispenser met front van wit glas

EXOS. ACCESSOIRES

EXOS. accessoires by Franke – functionaliteit en prestatie. 
Verwisselbare fronts zijn vervaardigd van hoog kwalitatief 
materiaal, zoals roestvrij staal en glas, zijn prachtig 
vormgegeven en kunnen in vrijwel alle architectonische 
toepassingen worden geïncorporeerd. Heldere lijnen. 
Verfijnde vormen. Het tijdloze design zorgt voor 
harmonieuze verhoudingen. 

EXOS. accessoires by Franke. 
Functie en design in harmonie.
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EXOS. WASTAFELS

Met de EXOS. wastafels heeft Franke een unieke, 
perfect ontworpen systeemlijn gecreëerd. Met een 
uniform design voor de volledige EXOS. wastafelserie. 
Voor zowel standaard als op maat gemaakte oplossingen.

EXOS. wastafels by Franke. 
Voor een perfect ontworpen systeemtoepassing.

EXOS. wastafels
EXOS. wastafels van mineraal graniet vallen op door hun universele flexibiliteit 
en modulaire systeem. Een ervaring van hoogkwalitatief en onderscheidend design 
en op maat gemaakte functionaliteit. Het gebruik van hoogkwalitatief roestvrijstalen 
afvalbakdeksels onderstreept de harmonie van de systeemlijn.

EXOS. wastafels zijn uitermate geschikt voor elk type toepassing in standaardruimtes, 
rolstoeltoegankelijke en op maat gemaakte sanitaire voorzieningen. De selectie 
omvat algemene standaardformaten en variabele formaten. De reeks valt bovendien 
op vanwege de verschillende wasbakformaten, wastafellengtes en geïntegreerde 
plaatsingsopties.

Verhoogd comfort, veiligheid en ergonomie zijn in het design opgenomen, 
in de afmetingen van de werkbladen, het design van de geïntegreerde handgrepen 
en de bewuste scheiding tussen natte en droge ruimtes.

EXOS. biedt modulaire flexibiliteit. 
In het hele gamma
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Roestvrij staal
Het gebruik van roestvrij staal als basismateriaal voor 
apparatuur in openbare en semi-openbare sanitaire voorzieningen 
is standaard vanwege een goede reden. Dit gerenommeerde 
materiaal combineert een stijlvolle look met functionaliteit en 
duurzaamheid. Het kan perfect worden gecombineerd en sluit 
harmonieus aan op materialen zoals; glas en keramiek. 
Door haar eigenschappen kan roestvrij staal de kleur van de 
omgeving aannemen en reflecteren. Roestvrijstalen producten 
kunnen eenvoudig in vrijwel elke ruimte worden geïntegreerd. 
Dit materiaal stelt de norm. 

Roestvrij staal met InoxPlus afwerking
De InoxPlus oppervlaktecoating van Franke heeft het reeds 
eenvoudig te reinigen roestvrij staal eens te meer bewezen. 
Vervelende vingerafdrukken die vroeger vaak hinderlijk 
achterbleven op roestvrij staal behoren nu praktisch tot 
het verleden.

Bij deze technologie hechten nanodeeltjes zich aan het metalen 
oppervlak waarbij ze zich dicht bij microscopische imperfecties 
nestelen. Het resultaat is een eenvoudig te reinigen, vingeraf-
drukbestendig oppervlak met een diepe finish. 

MIRANIT
Sanitaire apparatuur vervaardigd van stevig, kunstharsgebonden 
mineraal MIRANIT zijn uitermate geschikt voor een modern  
en tegelijkertijd esthetisch design voor institutionele sanitaire 
voorzieningen. MIRANIT producten zijn in de waarste zin van 
het woord uit een stuk vervaardigd zonder naden en verbindingen 
en vallen op door de uitstekende eigenschappen - een hoog 
stabiliteitsniveau en een elegante look en uitstraling.  
De zachte, poriënvrije, hygiënische en eenvoudig te reinigen 
oppervlakte met gelcoating biedt bovendien een zeer hoge 
weerstand.

Verstevigd veiligheidsglas 
Enkelglazig verstevigd veiligheidsglas is een materiaal dat zich, 
net als roestvrij staal, onderscheidt door het tijdloze karakter 
en de mogelijkheid te worden gecombineerd met andere 
materialen. Glas en roestvrij staal vertegenwoordigen een 
hoogkwalitatieve en tijdloze elegantie. Een moderne ruimte 
zonder deze twee materialen is vrijwel ondenkbaar. Daarom is 
de bewuste combinatie van de twee materialen zo aantrekkelijk.

In overeenstemming met de veiligheidsvereisten voor sanitaire 
voorzieningen gebruikt Franke uitsluitend gehard veiligheidsglas.

EXOS. MATERIAAL

Het modulaire EXOS. systeem van Franke met een reeks hoogkwalitatieve 
materialen is perfect voor elke situatie. Op maat gemaakt. Modulair. 
In bestaande of nieuwe architectonische toepassingen.

EXOS. en haar materialen.
Verfijnd, hoogkwalitatief, robuust, modern, eenvoudig te reinigen 
en hygiënisch. Alles goed doordacht. In één designlijn.
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AANZICHT TYPE/UITVOERING ARTIKELNUMMER

EXOS. sanitairuitrustingen

EXOS. Automatische zeepverdeler

Automatische zeepverdeler voor wandmontage, roestvrij staal zijdemat, 
materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, infraroodsensor voor 
aanrakingsvrije bediening, indicatielampje voor lage batterijstatus, gebruikt 
zes AA-batterijen van 1,5 V, geschikt voor vloeibare zeep en lotions, met 
inbegrip van navulbaar zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte afhankelijk  
van zeep tussen 0,6 en 1,1 ml, met inbegrip van montagemateriaal.  
Ook andere uitvoeringen van unit en front leverbaar.

120 x 326 x 120 mm (B x H x D)

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front
EXOS625X 2030022942

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van zwart versterkt veiligheidsglas 
EXOS625B

 
2030022943

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van wit versterkt veiligheidsglas
EXOS625W

 
2030025231

Oppervlaktebehandeling voor een optimale reiniging (eenvoudig te 
reinigen) en waterafvoer, en minder vingerafdrukken.

EXOS. Zeepverdeler

Automatische zeepverdeler voor wandmontage, roestvrij staal zijdemat, 
materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, geschikt voor vloeibare 
zeep en lotions, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, met roestvrijstalen 
drukknop, eenvoudig navulbaar met zeepreservoir op front, met inbegrip  
van montagemateriaal. Ook andere uitvoeringen van unit en front leverbaar. 

120 x 326 x 120 mm (B x H x D)

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front
EXOS618X 2030022939

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van zwart versterkt veiligheidsglas 
EXOS618B

 
2030022940

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van wit versterkt veiligheidsglas  
EXOS618W

 
2030025230

EXOS. Schuimzeepverdeler

Schuimzeepverdeler voor wandmontage, roestvrij staal zijdemat, materiaal-
dikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, met roestvrijstalen trekhendel, 
geschikt voor Franke schuimzeep, met inbegrip van montagemateriaal en 650 
ml Franke schuimzeep. Ook andere uitvoeringen van unit en front leverbaar.

120 x 326 x 120 mm (B x H x D)

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front
EXOS616X 2030022945

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van zwart versterkt veiligheidsglas
EXOS616B

 
2030022946

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van wit versterkt veiligheidsglas 
EXOS616W

 
2030025232
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Uitwisselbare fronts voor EXOS. Zeepverdeler

Met InoxPlus gecoat front 
ZEXOS616

 
2030022947

Front van versterkt zwart veiligheidsglas 
ZEXOS616B

 
2030022948

Front van versterkt wit veiligheidsglas 
ZEXOS616W

 
2030025238 

Conversiekits voor EXOS. Zeepverdeler

Conversiekit voor automatische zeepverdeler, met inbegrip 
van automatische unit, navulbaar reservoir, montageplaat en 
montagemateriaal. Zeepverdelers EXOS618 en EXOS616 voor 
vloeibare zeep en schuimzeep. 
ZEXOS625K

 
 

2030022954

AANZICHT TYPE/UITVOERING ARTIKELNUMMER

EXOS. sanitairuitrustingen

Oppervlaktebehandeling voor een optimale reiniging (eenvoudig te 
reinigen) en waterafvoer, en minder vingerafdrukken.

Conversiekit voor schuimzeepverdeler, met inbegrip van 
zeeppomp, wegwerpcartridge, roestvrijstalen hendel, 
montageplaat en montagemateriaal. Voor automatische 
zeepverdeler en zeepverdeler voor vloeibare zeep EXOS625 en 
EXOS618. 
ZEXOS616K

 
 
 

2030022955

Conversiekit voor zeepverdeler voor vloeibare zeep, met 
inbegrip van zeeppomp, navulbaar reservoir, roestvrijstalen 
hendel, montageplaat en montagemateriaal. Voor automati-
sche zeepverdeler en schuimzeepverdeler EXOS625 en 
EXOS616. 
ZEXOS618K

 
 
 

2030022956

EXOS. Papierhanddoekverdeler voor papierrollen

Handmatige papierhanddoekverdeler voor papierrollen voor wandmontage, 
roestvrij staal zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, max. rolbreedte 205 mm, 
max. roldiameter 200 mm, papierlengte 260 mm, verstelbare papierrolhouder 
voor een optimale papierafgifte, met inbegrip van montagemateriaal. Ook 
andere uitvoeringen van unit en front leverbaar.

300 x 423 x 210 mm (B x H x D)

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front
EXOS637X 2030022950

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van zwart versterkt veiligheidsglas
EXOS637B

 
2030022951

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van wit versterkt veiligheidsglas
EXOS637W

 
 

2030025233 

Uitwisselbare fronts voor EXOS. Papierhanddoekverdeler voor papierrollen

Met InoxPlus gecoat front 
ZEXOS637

 
2030022952

Front van versterkt zwart veiligheidsglas 
ZEXOS637B

Front van versterkt wit veiligheidsglas 
ZEXOS637W

2030022953 
 
 

2030025239
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AANZICHT TYPE/UITVOERING ARTIKELNUMMER

EXOS. sanitairuitrustingen

Oppervlaktebehandeling voor een optimale reiniging (eenvoudig te 
reinigen) en waterafvoer, en minder vingerafdrukken.

EXOS. Dispenser voor papieren handdoeken

Papierhanddoekverdeler voor wandmontage, roestvrij staal zijdemat, 
materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, capaciteit van 300 - 400 
papierhanddoekjes met Z-vouw, met inbegrip van montagemateriaal. Ook 
andere uitvoeringen van unit en front leverbaar.

300 x 326 x 120 mm (B x H x D)

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front
EXOS600X 2030022933

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van zwart versterkt veiligheidsglas
EXOS600B 
 
Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van wit versterkt veiligheidsglas 
EXOS600W

 

2030022934 
 
 
 

2030025229

Uitwisselbare fronts voor EXOS. Dispenser voor papieren handdoeken

Met InoxPlus gecoat front 
ZEXOS600

 
2030022936

Front van versterkt zwart veiligheidsglas 
ZEXOS600B 
 
Front van versterkt wit veiligheidsglas 
ZEXOS600W

 
2030022937 

 
 

2030025236

EXOS. Vuilnisbak

Vuilnisbak voor wandmontage, roestvrij staal zijdemat, materiaaldikte  
1,2 mm, inhoud ca. 30 liter, met geïntegreerde zakhouder, met inbegrip van 
montagebeugels en montagemateriaal. Ook andere uitvoeringen van unit en 
front leverbaar.

300 x 573 x 250 mm (B x H x D)

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front
EXOS605X 2030022928

Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van zwart versterkt veiligheidsglas
EXOS605B 
 
Met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing,  
front van wit versterkt veiligheidsglas 
EXOS605W

 
2030022929 

 
 
 

2030025228

Uitwisselbare fronts voor EXOS. Vuilnisbak

Met InoxPlus gecoat front 
ZEXOS605

 
2030022930

Front van versterkt zwart veiligheidsglas  
ZEXOS605B 
 
Front van versterkt wit veiligheidsglas 
ZEXOS605W

 
2030022931 

 
 

2030025234
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AANZICHT TYPE/UITVOERING ARTIKELNUMMER

EXOS. sanitairuitrustingen

EXOS. Enkele wastafel - Standaard

Enkele wastafel gemaakt van kunstharsgebonden mineraal MIRANIT  
met een poriënvrij, gelcoatoppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C)  
in hoogglans. Met plateaus en een gegoten bevestigingsbeugel voor 
bevestiging aan de muur. De wastafel heeft een naadloze kom, geen  
overloop en een verlaagd kraanplateau met kraangat.  
Bevestigingsmateriaal: sifon DN 32, afvoerplug met antidiefstalbeveiliging  
en afvoerplug met InoxPlus-coating inbegrepen. Kleur: Alpinewit.

Afmetingen wastafel: 600 x 125 x 500 mm (b x h x d) 
Afmetingen kom: 380 x 90 x 340 mm (b x h x d)

ANMW0010   2030020677

EXOS. Enkele wastafel - Standaard

Enkele wastafel gemaakt van kunstharsgebonden mineraal MIRANIT met  
een poriënvrij, glad gelcoatoppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C) in 
hoogglans. Met plateaus en een gegoten bevestigingsbeugel voor bevestiging 
aan de muur. De wastafel heeft een gegoten kom, geen overloop en een 
verlaagd kraanplateau met kraangat. Bevestigingsmateriaal: sifon DN 32, 
afvoerplug met antidiefstalbeveiliging en afvoerplug met InoxPlus-coating 
inbegrepen. Kleur: Alpinewit. 

Afmetingen wastafel: 900 x 125 x 500 mm (b x h x d) 
Afmetingen kom: 500 x 90 x 340 mm (b x h x d) 
 
ANMW0011   2030020679

EXOS. Enkele wastafel - rolstoeltoegankelijk

Enkele wastafel, toegankelijk voor rolstoelen, gemaakt van kunstharsgebonden 
mineraal MIRANIT met een poriënvrij, glad gelcoatoppervlak (temperatuur-
bestendig tot 80 °C) in hoogglans. Met geïntegreerde handgrepen,  
plateaus en een gegoten bevestigingsbeugel voor bevestiging aan de muur. 
De wastafel heeft een naadloze, gegoten kom, geen overloop en een verlaagd 
kraanplateau met kraangat. Bevestigingsmateriaal: sifon DN 32, afvoerplug 
met antidiefstalbeveiliging en afvoerplug met InoxPlus-coating inbegrepen. 
Kleur: Alpinewit.

Afmetingen wastafel: 600 x 125 x 500 mm (b x h x d) 
Afmetingen kom: 380 x 90 x 340 mm (b x h x d) 
 
ANMW0001   2030020667

Oppervlaktebehandeling voor een optimale reiniging (eenvoudig te 
reinigen) en waterafvoer, en minder vingerafdrukken.

info@hygiene-shop.nl   -   www.hygiene-shop.nl
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AANZICHT TYPE/UITVOERING ARTIKELNUMMER

EXOS. sanitairuitrustingen

EXOS. Enkele wastafel - rolstoeltoegankelijk

Enkele wastafel, toegankelijk voor rolstoelen, gemaakt van kunstharsgebonden 
mineraal MIRANIT met een poriënvrij, glad gelcoatoppervlak (temperatuur-
bestendig tot 80 °C) in hoogglans. Met geïntegreerde handgrepen,  
plateaus en een gegoten bevestigingsbeugel voor bevestiging aan de muur. 
De wastafel heeft een naadloze, gegoten kom, geen overloop en een verlaagd 
kraanplateau met kraangat. Bevestigingsmateriaal: sifon DN 32, afvoerplug 
met antidiefstalbeveiliging en afvoerplug met InoxPlus-coating inbegrepen. 
Kleur: Alpinewit.

Afmetingen wastafel: 900 x 125 x 500 mm (b x h x d) 
Afmetingen kom: 500 x 90 x 340 mm (b x h x d) 
 
ANMW0002  2030020673

EXOS. Seriewastafels / wastafeloplossing - Standaard

Serie wastafels gemaakt van kunstharsgebonden mineraal MIRANIT met  
een poriënvrij, glad gelcoatoppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C) in 
hoogglans. Met plateaus en een gegoten bevestigingsbeugel voor bevestiging 
aan de muur. De unit heeft max. 5 naadloze, gegoten kommen, geen overloop 
en een verlaagd kraanplateau met kraangat. Variabele afstand tussen  
de kommen, leverbaar met/zonder boord of gelgecoate randen.  
Lengte afzonderlijke wastafels max. 3600 mm, met of zonder spatscherm.  
Bevestigingsmateriaal: sifon DN 32, afvoerplug met antidiefstalbeveiliging  
en afvoerplug met InoxPlus-coating inbegrepen. Kleur: Alpinewit.

Minimale afmetingen: 600 x 125 x 500 mm (b x h x d) (kom 380 mm) 
Minimale afmetingen: 700 x 125 x 500 mm (b x h x d) (kom 500 mm)

Waskom: 
  380 x 90 x 340 mm 
  500 x 90 x 340 mm 

Aantal waskommen: ....... (min. 1 unit, max. 5 units)

Productieafmeting: 
Lengte wastafel: ....... mm  (max. 3600 mm) 
Afstand tussen waskommen: ....... mm  
(min. 600 mm met waskom van 380 mm / min. 700 mm met waskom van 500 mm)

Spatplaat:  
Spatplaat achter: ....... mm (min. 10 mm / max. 100 mm)

Zuil:  
  Rechts 
  Links 
  Voorkant 

Hoogte zuil: ....... mm (max. 150 mm) 

  
  Zonder zuil   

      (Randen met Gelcoat) 
       

Gaten: voor 
  Zeepverdeler 
  Roestvrijstalen afvalkoker 
  Afvalklep

 
  Afvalbak met Gelcoat 
  Papierhanddoekverdeler 
  Handdoekhouder

Gedetailleerde specificaties van het type installatie en de afstand tussen  
de kommen worden bij ontvangst van de bestelling verstrekt in de vorm  
van productiebladen (bij Franke op te vragen).

Oppervlaktebehandeling voor een optimale reiniging (eenvoudig te 
reinigen) en waterafvoer, en minder vingerafdrukken.
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AANZICHT TYPE/UITVOERING ARTIKELNUMMER

EXOS. sanitairuitrustingen

EXOS. Wastafeloplossing - rolstoeltoegankelijk

Op maat te maken wastafeloplossing, toegankelijk voor rolstoelen,  
gemaakt van kunstharsgebonden mineraal MIRANIT met een poriënvrij,  
glad gelcoatoppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C) in hoogglans.  
Met geïntegreerde handgrepen, plateaus en een gegoten bevestigingsbeugel 
voor bevestiging aan de muur. De wastafel heeft een naadloze kom, geen 
overloop en een verlaagd kraanplateau met kraangat. Lengte afzonderlijke 
wastafels max. 3600 mm, met/zonder spatscherm. Bevestigingsmateriaal: 
sifon DN 32, afvoerplug met antidiefstalbeveiliging en afvoerplug met 
InoxPlus-coating inbegrepen. Kleur: Alpinewit.

Minimale afmetingen: 780 x 125 x 500 mm (bxhxd) (kom 380 mm) 
Minimale afmetingen: 900 x 125 x 500 mm (bxhxd) (kom 500 mm)

Waskom:  
  380 x 90 x 340 mm 
  500 x 90 x 340 mm

Productieafmeting:  
Lengte wastafel: ....... mm (max. 3600 mm) 

Spatplaat:  
  Spatplaat achter: ....... mm (min. 10 mm / max. 100 mm) 

Gaten: voor 
  Zeepverdeler 
  Roestvrijstalen afvalkoker 
  Afvalklep

 
  Afvalbak met Gelcoat 
  Papierhanddoekverdeler

Gedetailleerde specificaties van het type installatie en de afstand tussen  
de kommen worden bij ontvangst van de bestelling verstrekt in de vorm  
van productiebladen (bij Franke op te vragen).

EXOS. Handenwastafel - rolstoeltoegankelijk

Enkele wastafel, toegankelijk voor rolstoelen, gemaakt van kunstharsgebonden 
mineraal MIRANIT met een poriënvrij, glad gelcoatoppervlak (temperatuur-
bestendig tot 80 °C) in hoogglans. Met geïntegreerde handgrepen, plateaus 
en een gegoten bevestigingsbeugel voor bevestiging aan de muur. De wastafel 
heeft een naadloze kom, geen overloop en een verlaagd kraanplateau met 
kraangat. Bevestigingsmateriaal inbegrepen. Kleur: Alpinewit.

Afmetingen wastafel: 500 x 121 x 400 mm (b x h x d) 
Afmetingen kom: 280 x 90 x 274 mm (b x h x d)

ANMW0003 2030020676

Optioneel:  
ZANMW900     Afvoerplug DN 32 
ZANMW901     Sifon DN 32

 
2000100861 
2000100854

Oppervlaktebehandeling voor een optimale reiniging (eenvoudig te 
reinigen) en waterafvoer, en minder vingerafdrukken.
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AANZICHT TYPE/UITVOERING ARTIKELNUMMER

Zeepverdeler voor montage in tafelblad voor wastafels

Zeepverdeler voor montage in tafelblad voor wastafels met een max. dikte van 
45 mm, hoogglans verchroomd messing, boringsdiameter 22 mm, aansluiting  
G 1/2 B, vaste uitloop met lengte van 140 mm, geschikt voor vloeibare zepen 
en lotions, zeepreservoir van 1 liter met membraan voor drukcompensatie, 
vulling vanaf de bovenkant.

Met standaardpomplengte (85 mm) 
SD80  2000056721

Afvalklep voor montage in tafelblad  

Afvalklep voor montage in tafelblad, roestvrij staal, zichtbare oppervlakken 
zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, zelfsluitend, zonder afvalbak.

RODX605TT  2000101211

Afvalkoker voor montage in tafelblad  

Afvalkoker voor montage in tafelblad, roestvrij staal, zichtbare oppervlakken 
zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, zonder afvalbak.

RODX607TT  2000101212

Papierhanddoekverdeler voor montage vanaf de bovenkant  

Papierhanddoekverdeler voor montage vanaf de bovenkant, roestvrij staal 
zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, capaciteit voor 600 Z-gevouwen papieren 
handdoeken, navulling vanaf de bovenkant.

RODX600TT  2000102672

Verbruiksmateriaal

Vloeibare zeep, organisch, 1 literfles 
(minimale afname 6 flessen), geschikt  
voor EXOS625 en EXOS618.

SO1L  2000057162

Vloeibare zeep, organisch, jerrycan 10 liter, 
geschikt voor EXOS625 en EXOS618.

SO10L 2000057168

Schuimzeepcartridge 650 ml (minimale 
afname 9 flessen), geschikt voor EXOS616.

EXINX616FOAM 2000100946

FH68 papierhanddoeken met Z-vouw,  
255 x 92 mm, 168 handdoeken per pak,  
20 pakken per doos (minimale afname  
1 doos), geschikt voor EXOS600.

FH68 2000100015
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