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PrOfeSSiOnele Sanitairtechniek

Franke Water Systems combineert innovatieve watermanagementsystemen met hoog-
waardige uitrustingen voor sanitaire ruimtes. Al meer dan 140 jaar bieden wij onze 
klanten oplossingen op maat met betrekking tot openbare en industriële sanitaire 
voorzieningen. Franke Water Systems vormt het kenniscentrum voor moderne armatuur- 
en systeemtechniek.

Economisch succes, sociale verantwoordelijkheid en ecologisch handelen horen voor 
ons bij elkaar. Dit bewijzen wij met diverse certificeringen en kwaliteits- en keurmerken 
voor onze producten zowel op nationaal als internationaal niveau.

Bewust omgaan met drinkwater en energie staat bij Franke centraal. Zo steunen we al 
jaren het 'Blue Responsibility' initiatief en is duurzaamheid een van onze belangrijkste 
waarden. 
Meer informatie: www.blue-responsibility.com
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WelS
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De MenS centraal

Bij het ontwikkelen van oplossingen voor plekken waar veel mensen tegelijkertijd 
dezelfde behoefte hebben, is voor ons één ding helder: de mens staat centraal in 
ons hele doen en laten. 

Ons uitgebalanceerde assortiment aan producten helpt ontwerpers, opdracht-
gevers en ondernemers deze visie in de praktijk te kunnen brengen. Voor de 
gebruiker betekent dat: eenvoudig te bedienen sanitaire oplossingen die voldoen 
aan de hoogste hygiënische eisen waarbij bovendien comfort en design hoog in 
het vaandel staan.
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Franke sanitairtechniek 
– sterk in projecten

sterk in wassystemen
– wasarmaturen
– wastafels van RVS en kunstharsgebonden  

composiet
– wasplaatsmodules
– accessoires van RVS
– MIVA wandbeugels en grepen, rolstoelvriendelijk

sterk in douchesystemen
– douchearmaturen
– douchekoppen, douchebakken
– betaalde waterafgifte
– MIVA / rolstoelvriendelijke elementen

sterk in spoelsystemen
– spoelarmaturen voor urinoirs en toiletten
– RVS uitrustingen van toiletruimtes
– accessoires
– MIVA / rolstoelvriendelijke elementen

sterk in specifieke branches
– serie 'vandaalbestendig / heavy duty'
– sanitaire uitrusting voor kleuterscholen
– wastroggen, uitstortbakken van RVS
– wastroggen, uitstortbakken van kunsthars - 

gebonden composiet
– grootkeukenspoelbakken
– nooddouches

Sporthallen 

Zwembaden 

Leisure 

Onderwijs 

Verkeer 

Zorg en Veiligheid 

Industrie 

Horeca 

Cultuur 
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Openbare wasvoorzieningen die veelvuldig door grote bezoekersstromen bezocht worden, 
kennen een aantal problemen: waterverspilling, gebrekkige hygiëne en vandalisme.
De producten van Franke Water Systems bieden de oplossing. Onze automatisch wer-
kende wasarmaturen helpen bijvoorbeeld water en energie te besparen. Omdat deze 
armaturen niet of nauwelijks aangeraakt hoeven te worden, garanderen ze tegelijkertijd 
een optimale hygiëne. Armaturen met optionele hygiënespoeling en thermische des-
infectie zorgen daarnaast voor uitstekend drinkwater. 
In de praktijk blijkt dat het gebruik van hoogwaardige, vervuilingsremmende materialen 
voor wastafels en accessoires zorgen voor een prettige, cleane sfeer en bijdragen aan 
het beheer van drukbezochte sanitaire ruimten. 
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Sanitaire SySteeMOPlOSSinGen:  
Sterk in WaSSySteMen
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een greep uit ons assortiment wassystemen:

–  eengreepsmengkranen met thermostatisch regelelement en hygiëne opties

–  zelfsluitende armaturen als eengreepsmengkraan of thermostaatkraan

–  contactloos, elektronisch gestuurde armaturen en mengkranen met opto-sensor

–  wastafelcombinaties als standaard, maatwerk of wandinbouw

–  wastafels, seriewassystemen en wasbakken van RVS of kunstharsgebonden  
composiet, ook in rolstoelvriendelijke uitvoeringen

–  armatuureenheden voor seriewassystemen

–  design-accessoires van RVS

–  MIVA wandbeugels en grepen, rolstoelvriendelijk

WASSyStEMEn  |
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Eén van de hoofddoelen van een 'groen gebouw' is het efficiënte gebruik van 
water, energie en materialisatie. Wanneer je zuinig omgaat met natuurlijke hulp-
bronnen, heeft dit een positieve en waardevolle invloed op de exploitatiekosten. 
Uiteraard moet een dergelijke bouwwijze lang mee kunnen gaan en mag dit nooit 
ten koste gaat van de privacy van de bezoeker.

Daarnaast hebben sanitaire ruimten een representatieve functie voor een kantoor-
gebouw. Functionaliteit, neutraliteit, maar zeker ook design en exclusiviteit ver-
sterken het imago van een organisatie. 
Optimaal ontworpen sanitaire oplossingen dragen dan ook bij aan de ontwikkeling 
van een 'groen gebouw'.

Green BUilDinG – het GeBOUW Van De tOekOMSt
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GREEn BUILDInG  |
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Het sanitair in openbare toiletten op treinstations of vliegvelden moet tegen een stootje 
kunnen. De hoge gebruiksfrequentie en de steeds wisselende bezoekers maken van 
hygiëne een heikel punt. 

Onze robuuste, kwalitatieve wastafelkranen en spoelarmaturen en contactloze acces-
soires kunnen deze uitdagingen perfect aan. Een licht, vriendelijk ontwerp gecombi-
neerd met duurzame en easy to clean materialen dragen bij aan de frisse sfeer van het 
sanitair. Wat blijft, is een prettig gevoel over de openbare toiletruimtes. 

hanDenWaSSen tijDenS SPitSUUr 
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OPEnBARE WASRUIMtES  |
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De was- en toiletruimtes in de hotellobby, het restaurant of de wellnessruimte zijn het 
visitekaartje van een gastvrije ontvangst. 

Dit is een belangrijke eerste stap naar een goed gevoel over de andere hotelfaciliteiten. 
Op maat ontworpen en ontwikkelde wastafelconcepten die optimaal gebruikmaken van 
ruimtes en nissen dragen bij aan een aansprekende accommodatie die een goede 
indruk achterlaat. Heldere, elegante en harmonieuze vormen en materialen zorgen 
voor een eigentijds design – ook op het toilet.
Door de combinatie van glas, licht en esthetische materialisaties zoals RVS of kunst-
harsgebonden composiet, krijgen sanitaire ruimtes hun eigen stijl en een professionele 
uitstraling. 

Eenvoudig te onderhouden oppervlakken, automatisch werkende armaturen en acces-
soires dragen tegelijkertijd bij aan een hygiënische omgeving die iedere bezoekers-
stroom aankan.

VrienDelijke OntVanGSt
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HORECA  |
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Leveren je medewerkers een flinke fysieke inspanning? Dan is het prettig als zij zich na 
het werk even heerlijk kunnen wassen. Dan heb je als industrieel of commercieel 
bedrijf flexibele, veilige en tegelijkertijd ook gebruiksvriendelijke sanitaire oplossingen 
nodig. Hiermee laat je aan je medewerker zien dat zijn inzet voor het bedrijf gewaar-
deerd wordt.

Gebruiksgemak en efficiency moeten al in de ontwerpfase op elkaar worden afgestemd. 
De belangrijkste criteria voor onze producten zijn: functionaliteit, water- en energie-
besparend, onderhoudsvriendelijk en easy to clean.

na een lanGe WerkDaG
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InDUStRIE  |
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Moderne armaturentechniek ondersteunt de zuinige, hygiënische en toch comfortabele 
uitrusting van professionele douchesystemen. Een zelfsluitende douchearmatuur ver-
bruikt bijvoorbeeld in zwembaden en sporthallen 1/3 minder water dan traditionele 
douchevoorzieningen. 50 douchebeurten per dag per armatuur levert dat een water-
besparing van 3.300 liter per jaar op.  
 
naast functionele betrouwbaarheid en economische levensduur komt het accent 
steeds meer op gebruikers comfort, maar ook op de veiligheid van de gebruiker en 
andere hygiënische aspecten te  liggen. Over belangrijke functies zoals thermische 
desinfectie en bescherming tegen verbrandingsgevaar moet al in het eerste stadium 
van het objectontwerp worden nagedacht.
Wij kunnen u ondersteuning bieden in de vorm van planadvies en projectbegeleiding.

Sanitaire SySteeMOPlOSSinGen:  
Sterk in DOUcheSySteMen
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DOUCHESyStEMEn  |

het armaturenassortiment voor douchesystemen omvat:

–  zelfsluitende armaturen voor voorgemengd warmwater

–  zelfsluitende eengreepsmengkranen met individuele temperatuurkeuzemogelijkheid

–  zelfsluitende thermostaatkranen met optionele thermische desinfectie

–  elektronische armaturen met tastsensor of piëzo knop voor voorgemengd warmwater 
of met thermostaattechnologie

–  douchekoppen

–  stadouches, douchebakken

–  seriedouchesystemen

– MIVA / rolstoelvriendelijke elementen
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GecOntrOleerD enerGieVerBrUik

Gebruikers en exploitanten van openbare zwembaden kunnen rekenen op comfortabele 
productoplossingen voor sanitaire ruimten, zonder dat er sprake is van een hoog energie- 
en waterverbruik. De vandaalbestendige en easy to clean sanitaire uitrustingen van 
Franke kunnen de vaak grote aantallen bezoekers makkelijk aan. Betrouwbaarheid en 
zuinigheid zijn de sleutelwoorden wanneer het gaat om hygiëne en schoon water. 

Het intelligente Aqua 3000 Open Water Management Systeem biedt doeltreffende  
controlemogelijkheden om belangrijke waterfuncties te meten en te regelen. Dankzij 
het innovatieve elektronische platform kunnen thermische desinfecties automatisch uit-
gevoerd worden met netwerkgestuurde armaturen. Zie pagina 35 voor meer informatie
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LEISURE, ZWEMBADEn  |
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Sanitaire ruimten in scholen en sporthallen vragen om robuuste, duurzame en functio-
nele producten. Dat hoeft echter niet te betekenen dat er geen aantrekkelijk, tijdloos 
en harmonieus design mogelijk is. De productcombinatie van de nieuwste armaturen-
techniek met trendsettende uitrustingen van RVS en kunstharsgebonden composiet 
leent zich hier uitstekend voor. 

Wanneer bijvoorbeeld verenigingen in middag- of avonduren gebruikmaken van de 
sporthal, heeft de beheerder baat bij chargeable water delivery. Hierdoor worden  
douchevoorzieningen rendabeler, waardevolle water- en energiebronnen gespaard en 
maakt het de boekhouding eenvoudiger. 

22

UithOUDinGSVerMOGen leiDt tOt SUcceS
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SPORtHALLEn, OnDERWIJS  |

23
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Sanitaire SySteeMOPlOSSinGen:  
Sterk in SPOelSySteMen

Openbare toiletvoorzieningen zijn meestal geen plezierige plekken. In het ideale geval 
zou er sprake moeten zijn van reinheid, hygiëne en een frisse geur. Vaak echter is één 
van deze factoren al een uitdaging. 

Dit vaak lastige toepassingsgebied vereist uiterst betrouwbare armaturen, zoals druk-
spoelers, of de moderne, opto-elektronische armaturen. 
Voor sanitaire voorzieningen als deze is het raadzaam te kiezen voor urinoirs en toilet-
potten van duurzaam en easy to clean RVS. 
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een greep uit ons assortiment spoelsystemen:

–  contactloze elektronische armaturen voor de automatische spoeling van  
urinoir- en toiletpotten

–  elektronische armaturen met piëzo knop voor toiletten

–  toilet- en urinoir-drukspoelers

–  RVS urinoirs en toiletpotten

–  scheidingswanden voor urinoirs

–  accessoires

SPOELSyStEMEn  |
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Geen cOnceSSie aan hyGiëne

Openbare toiletten zijn vaak door een gebrekkige reinheid, de grote aantallen bezoekers 
en vernielzucht geen fijne omgeving. Hier zijn duurzame en robuuste oplossingen absolute 
vereisten. Uiterste betrouwbaarheid en onderhoudsgemak zorgen voor een goed gevoel 
bij zowel de gebruiker als de beheerder. 

Wanneer in de ontwerpfase al rekening wordt gehouden met de bouwtechnische, instal-
latietechnische én hygiënische vereisten dan kan een openbare toilet gerealiseerd worden 
dat grote bezoekersstromen goed aankan. 
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OPEnBARE tOILEttEn  |
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alS het Meer Dan SchOOn MOet zijn 

Hygiëne. Het sleutelwoord in ziekenhuizen en zorginstellingen. Bij de ontwikkeling en 
vormgeving van oplossingen is dit het uitgangspunt. Of het nu gaat om sanitaire voor-
zieningen voor de patiënt of voor het medisch personeel, functionaliteit, materialisatie 
en eenvoudig schoonmaken zijn sleutelwoorden. In beide gevallen bewijst het solide 
wastafelmateriaal MIRAnIt zich keer op keer. De toepassingsmogelijkheden van dit 
porievrije materiaal zijn legio. Zo wordt het toegepast in de (flexibel samen te stellen) 
lijn VARIUSmed met wastroggen en uitstortbakken voor operatiekamers en in de op 
maat te maken wastafel-oplossing VARIUS met verschillende komvormen. De zeer  
toegankelijke wastafellijn VARIUScare vormt een mooie aanvulling hierop. 

Daarnaast voorziet ons programma ook in oplossingen voor rolstoelvriendelijke en  
-toegankelijke was- en toiletvoorzieningen. Voorbeelden zijn diverse wandbeugels en 
grepen, opto-elektronische armaturen, invalidentoiletten en een breed assortiment 
accessoires uitgevoerd in RVS.
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ZIEKEnHUIS, ZORG  |
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VeiliGheiD VOOrOP

nergens is er een groter komen en gaan van onbekende bezoekers van toiletruimten 
als op parkeerplaatsen langs de snelweg. Door de steeds wisselende bezoekers, is 
de kans op vervuiling/onreinheid en vandalisme groter. 
Om een betrouwbare functionaliteit en hygiëne te kunnen garanderen, is de toepas-
sing van zeer duurzaam en easy to clean sanitair van RVS, voorzien van intelligente 
en contactloze waterregeling, vereist. 

Veiligheid is ook het uitgangspunt bij het ontwerpen en samenstellen van sanitaire 
ruimten van penitentiaire inrichtingen of gelijksoortige instellingen. naast het risico 
op vandalisme, moet in deze situaties ook gekozen worden voor sanitaire oplossin-
gen die bewuste zelfverwonding of het verstoppen van drugs of wapens voorkomt. 
Duurzame, speciaal ontwikkelde armaturensystemen voor gevangenissen, en sta-
biele RVS oplossingen maken deel uit van het Franke Veiligheids Programma.
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VEILIGHEIDSZOnES  |
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SPelenDerWijS leren

Kinderen ontdekken de wereld door 'trial and error'. 'Zelf doen' is het duidelijke motto. 
Of het nu gaat om handen wassen, tanden poetsen of naar het toilet gaan, kindjes 
moeten leren dit zelfstandig te doen. Oók spelenderwijs. 

Het ABC voor sanitaire ruimten in kinderdagverblijven en scholen luidt: voorkomen van 
verbranding, letsel en eenvoudige bediening. Kindvriendelijk ontwerp en gebruiksgemak 
dragen bij aan het leren van reinheid en persoonlijke hygiëne. Aangename materialisatie 
kan ook de kleinsten onder ons blij maken.
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 KLEUtERSCHOLEn, SCHOLEn  |
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sYsteMen, MateriaLen

AQUA 3000 OPEn WAtERMAnAGEMEntSyStEEM

RVS

MIRAnIt

productoverzicht

WASARMAtUREn

WAStAFELS VAn RVS

WAStAFELS VAn KUnStHARSGEBOnDEn COMPOSIEt

DOUCHEARMAtUREn

SPOELARMAtUREn

URInOIRS En tOILEttEn VAn RVS

ACCESSOIRES

WAStAFELCOMBInAtIES

MIVA WAnDBEUGELS En GREPEn, ROELStOELVRIEnDELIJK

SERIE 'VAnDAALBEStEnDIG / HEAVy DUty'

WAStROGGEn / UItStORtBAKKEn VAn RVS

WAStROGGEn / UItStORtBAKKEn VAn KUnStHARS GEBOnDEn COMPOSIEt

GROOtKEUKEnSPOELBAKKEn

nOODDOUCHES
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aQUa 3000 OPen – WaterManaGeMentSySteeM

sYsteeMniveaus 
Het watermanagementsysteem AQUA 3000 
open wordt consequent in twee niveaus  

– armaturen
– netwerk 

ingedeeld, die telkens via een gestandaardi-
seerde datatechnologie met elkaar commu-
niceren.

Functies 
– hygiënespoelingen
– thermische desinfecties
– bedrijfsmodusomschakeling
– reinigingsuitschakeling
– systeemstoringsmeldingen
– statistische functies
– volgordebesturingen
–  koppeling aan gebouwautomatiseringssysteem
–  mobiele toegang via het internet tot de installatie 

voor onderhoud op afstand
–  verzenden van storingsmeldingen via sms naar  

max. 5 ontvangers

AQUA 3000 open is een flexibel, aan de 
specifieke omstandigheden individueel 
aangepast sanitair systeem, waarvan de 
componenten als een modulair systeem 
worden gekozen. 
 
Het soort gebouw en de gebouwstruc-
tuur bepalen daarbij de gebruiksvoor-
waarden en het soort gebruik.

Armaturen intelligent verbinden – water mobiel en efficiënt beheren

De eisen aan sanitaire voorzieningen op druk bezochte en veiligheidsrelevante plaatsen nemen continu toe. Moderne eisen voor 
systeemveiligheid, zuinigheid, gebruikersvriendelijkheid en hygiëne in sanitaire ruimtes bevat het watermanagementsysteem 
AQUA 3000 open. 

Een intelligente besturingselektronica maakt afhankelijk van de toepassing bij het wassen, douchen of spoelen verschillende 
besturingsfuncties mogelijk, zoals diverse statistische functies, enkelvoudige parametreringen, tijdgestuurde hygiënespoelingen en 
automatische thermische desinfectie.

In combinatie met de ECC (ECC = Ethernet-Can-Coppler)-functiecontrollers en de extra modules uit het systeemaccessoirepro-
gramma kunnen de armaturen in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open worden geïntegreerd. Op dit netwerkniveau kan 
het systeem willekeurig vele sanitaire armaturen centraal aansturen en beheren. Voor een datacommunicatie met overkoepelende 
besturings- en regelfuncties moeten alle A3000 open-armaturen via de systeemkabel en het t-verdeelstuk op een  
ECC worden aangesloten. Voor de ruimtelijke onderverdeling binnen een gebouw of voor de effectieve en veilige uitvoering van 
hygiënefuncties kunnen alle op een ECC aangesloten armaturen in groepen worden ingedeeld.
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rvs  
MateriaaLbeschrijving

overzicht van de oppervlakken
Gebruikt wordt materiaalnummer 1.4301 
(AISI 304) volgens DIn En 10088. De toverformule 
18/10 staat voor max. 18 % chroom en max. 
10 % nikkel. Deze verbinding geeft het materiaal zijn 
bijzondere eigenschappen.

inoxplus oppervlakveredeling
De hoogwaardige XInOX accessoirelijn en de 
frontoppervlakken van de StRAtOS-producten 
worden standaard met de bewezen InoxPlus-techno-
logie veredeld. Daarbij vertanden zich nanopartikels 
met de moleculen van het metaaloppervlak en 
voegen zich dicht tegen de microscopisch kleine 
oneffenheden aan. De daaruit ontstane zeer fijne 
structuur vermindert vinger afdrukken. De sanitaire 
ruimte blijft daardoor langer schoon en de reiniging 
wordt duidelijk vereenvoudigd.

rVS hoogglans
Oppervlak met hoge
kwaliteitseisen

rVS zijdemat
ongepolijst, robuuste
materiaalafwerking

inoxPlus 
oppervlakteveredeling
om vingerafdrukken te  
verminderen

rVS – hOOGWaarDiG Materiaal

niet voor niets wordt RVS als basismateriaal gebruikt in toepassingen voor openbare  
en semi-openbare sanitaire ruimten. Het materiaal is duurzaam, easy to clean en dus 
kostenefficiënt. Met vandaalbestendige en easy to clean eigenschappen zijn exploitanten 
in staat hun kosten voor onderhoud en herstel te beperken.

Chroomnikkelstaal is niet alleen ongevoelig voor vocht en de meeste zuren, maar is ook hard, taai en heeft een hoge warmte- en 
koudeweerstand en goede hygiënische eigenschappen. Op het gladde, porievrije oppervlak kunnen vuil en vet gemakkelijk worden 
afgewassen. Krassen en groeven verliezen na korte tijd de harde contouren en passen zich aan het oppervlak aan.
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Sanitaire uitrustingsproducten van kunstharsgebonden composiet zijn in de waarste zin 
van het woord naadloos uit één gietstuk gemaakt en zijn uitstekend geschikt voor de 
moderne en esthetische vormgeving van sanitaire ruimtes van instellingen.

MIRAnIt staat voor de stabiele verbinding van ca. 80 % natuurlijke mineralen zoals marmergruis, zandsteen en kwartszand en  
ca. 20 % van een hoogwaardige onverzadigde polyesterhars. Vanwege zijn uitstekende vloeivermogen kan het kunstharsgebonden 
mineraal in elke gewenste vorm gegoten worden. Ook de materiaaldikte is vrij te kiezen; zelfs zeer dunne en fijne verwerking is 
mogelijk. 

Het onbreekbare materiaal heeft een gladde, porievrije en hoogglans buitenlaag. Deze kleurgevende gelcoactlaag is onderhouds-
arm en zeer bestendig. Ook watertemperaturen tot 80 °C kunnen het gelcoatoppervlak in de standaardkleuren niet aantasten.

 Hoge stabiliteit bij geringe materiaaldikte

 Hygiënisch oppervlak, in de standaardkleuren 
 temperatuurbestendig tot 80 °C

 Hoge vormvastheid van de bakvorm

  Minimale radius voor meer designvrijheid








voordeLen vergeLeken Met 
de sanitair keraMiek

De onder de merknaam MIRAnIt gemaakte sanitaire 
producten kunnen met het overkoepelende begrip
mineraalgietsel worden samengevat. Daardoor 
ontstaat onvermijdelijk een vergelijking met 
keramische producten, waarbij MIRAnIt-producten 
de volgende pluspunten hebben:

-   hoge stabiliteit qua slag- en breukvastheid

-   duidelijke vormentaal door zeer vlakke oppervlak-
ken en kleine radius

-   niswastafels kunnen met een totale 
lengte van 3,60 m worden gemaakt

-   oppervlakteschade kan met speciale reparatiesets 
worden gerepareerd en de wastafels kunnen 
mechanisch worden bewerkt

Het composiet heeft daardoor belangrijke voordelen
bij op maat gemaakte oplossingen voor een 
optimale benutting van sanitaire ruimtes van 
industriële gebouwen, sporthallen, hotels of 
restaurants.

Miranit – StaBiel en eleGant Materiaal
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AQUAMIX-C 
Zelfsluitende  

eengreepsmengkraan 
aQUa202

PROtROnIC-S 
Wastafelmengkraan

aQUa130

AQUAMIX-S 
Zelfsluitende  

eengreepsmengkraan 
aQUa200

AQUALInE-S 
Zelfsluitende  
wastafelkraan 

aQUa201

AQUALInE-C 
Zelfsluitende  
wastafelkraan 

aQUa203

AQUALInE-S 
Zelfsluitende  
wandkraan 
aQUa205

AQUACOntACt
Wastafelelektronica

aQct0043/aQct0044

PROtROnIC – A3000 open 
wastafelarmatuur aQUa109 
met wanduitloop aQrM906

zelfsluitende staande armaturen en wandkranen

greepmengkraan en wandkranen

elektronische armaturen

WASH-S wandmengkraan
Prtr0017

AQUALInE-therm zelfsluitende
thermostaatkraan

aQlt0085

Wandkranen en klemkranen

AQUAFIt
Eenhendelmengkraan

aQft0001

AQUAMIX zelfsluitende
wandmengkraan

aQrM273

AQUAMIX zelfsluitende wand-
mengkraan met zwenkende uitloop

aQMX0018

PROtROnIC-t 
Wastafelarmatuur

Prtr0002

PROtROnIC-C 
Wastafelmengkraan

aQre130

Productkeuze uit het omvangrijke Franke-programma - Overige producten en uitvoeringen vindt u op onze website www.franke.nl / www.franke.be - Water Systems.

WaSarMatUren

AQUAPInO
Eengreepsmengkraan 

voor kinderen
aQUa004

AQUAFIt
MIVA geschikte  

eenhendelmengkraan
aQft0019

info@hygiene-shop.nl   -   www.hygiene-shop.nl
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Wastafels van rvs

inlegbak van rvs

Wasgoot van rvs

AnIMA wastafel
anMX450

AnIMA wastafel
anMX460

AnIMA wastafel
anMX500

AnIMA wastafel
Wt360c

AnIMA wastafel
Wt600c

AnIMA wastafel
Wt400a

AnIMA handwasbak
BS204

ROnDO wastafel
Brc390Sf

ROnDO wastafel
BrP390

ROnDO inlegbak, rond
rnDh200

ROnDO inlegbak, rond
rnDh260

ROnDO inlegbak, ovaal
rnDh450-O

ROnDO inlegbak, ovaal
rnDh451-O

AnIMA hoekwastafel
Wt310e

AnIMA dubbele wastafel
cM1400

PREStIGE seriewassysteem
PreS318

SAtURn wasgoot
ecn6l
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WaStafelS Van rVS
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WaStafelS Van Miranit

enkele en seriewastafels

niswastafel

QUADRO wastafel
anMW411

QUADRO dubbele wastafel
anMW421

QUADRO seriewastafel
anMW431

ROnDA wastafel
anMW211

ROnDA dubbele wastafel
anMW221

ROnDA seriewastafel
anMW231

QUADRO, lengte 2100 mm
anMW521

ROnDA, lengte 1300 mm
anMW551

individuele wastafels op maat – ook in speciale vormen

VariUS-e VariUS-O

VariUS-r
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VARIUScare wastafel
anMW500

VARIUScare wastafel
anMW501

Hoekwastafel
VariUS konvex
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WaStafelS Van Miranit

kinderwastafelzuilen, babywastafel, uitgietbak voor fecaliën

GAMBA wastafel
anMW198

LUnA wastafel
anMW199

Babywastafel
anMW700

Halve kinderwastafelzuil 
met 2 wasplaatsen

anMW191c

Kinderwastafelzuil 
met 4 wasplaatsen

anMW193r

seriewassystemen

FUtURA exclusief, wassysteem, enkele rij
SanW120

FUtURA exclusief, wassysteem, dubbele rij
SanW360D
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kinderwas- en speelbakken, kinder-/gastenwastafels

WASHInO-Step kinderwas- en speelbak
SanW212

WASHInO-3 kinderwas- en speelbak
SanW215

Uitstortbak voor fecaliën
SirW511
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DOUchearMatUren

zelfsluitende kranen

zelfsluitende eengreepsmengkraan

elektronische armaturen met tastsensor

elektronische armaturen a3000 open

AQUALInE zelfsluitende kraan 
aQrM690

AQUALInE doorgangskraan
voor opbouwmontage 

aQrM666

AQUALInE doorgangskraan
voor wandinbouw 

aQrM668

AQUALInE doorgangskraan
voor wandinbouw 

aQrM677/aQrM704

AQUAMIX wandkraan
voor opbouwmontage

aQrM650

AQUAMIX douchekraan 
voor wandinbouw

aQUa767/aQrM698

zelfsluitende thermostaatkranen

AQUALInE-therm thermostaatkraan 
voor wandinbouw

aQlt0094/aQrM698

AQUALInE-therm thermostaatkraan 
voor opbouwmontage

aQlt0045

AQUAtIMER - A3000 open thermo-
staatkraan voor wandinbouw

at3O0038/aQUa604

AQUAtIMER - A3000 open  
douchearmatuur 

in combinatiebouw
aQUa629

PROtROnIC - A3000 open thermo-
staatkraan voor wandinbouw

Pr3O0022/aQUa604

AQUACOntACt thermostaatkraan 
voor wandinbouw

aQct0063/aQrM698

douchekoppen

AQUAtIMER - A3000 open  
douchearmatuur voor wandinbouw

aQUa627/aQUa605

AQUAJEt-Slimline
aQUa751

AQUAJEt-Comfort
Shac0007

MÜnCHEn
aQrM962
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DOUchearMatUren

douchepanelen van rvs

betaalde waterafgifte

AQUAPAy muntcontactgever voor seriedouchesystemen
aQUa803

AQUAPAy muntcontactgever voor enkele douche
aQUa801

AQUAMIX
aQrM653

AQUALInE-therm
aQlt0098

AQUAtIMER
aQUa623

AQUAtIMER
at3O0039
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AQUACOntACt
aQct0064

douchepanelen van Miranit-s

AQUAMIX
aQUa741

douchepanelen 
van Makroblend

AQUALInE-therm
aQct0111

AQUACOntACt
aQct0031

AQUAtIMER
at3O0046

SMARtWAVE met AQUAMIX
aQMX0008
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SPOelarMatUren

urinoirspoelarmaturen

toiletspoelarmaturen

AQUALInE urinoirdrukspoeler
voor opbouwmontage 

aQrM460

FLUSH-C urinoirdrukspoeler
voor wandinbouw

aQln0005/aQln0006

PROtROnIC urinoir- 
elektronica voor  
opbouwmontage

aQre430

PROtROnIC - A3000 open  
urinoirelektronica voor  

wandinbouw 
aQUa401/aQUa400

FLUSH-S urinoirelektronica
voor wandinbouw

Prtr0013/aQln0006

AQUALInE toiletdrukspoeler
voor opbouwmontage 

aQrM462

AQUALInE toiletdrukspoeler
voor wandinbouw

aQrM555/aQrM556

AQUAtIMER - A3000 open toilet- 
besturing voor wandinbouw

aQUa501/aQUa500

PROtROnIC - A3000 open  
toiletbesturing voor wandinbouw

aQUa502/aQUa500

AQUAtIMER - A3000 open 
elektronische toiletbesturing

atO0051

toilet-besturingen en bedieningsplaten voor stortbakken

PROtROnIC - A3000 open 
elektronische toiletbesturing

Pr3O0027

Bedieningsplaat met 2-hoe-
veelheid-spoeling

aQUa555

Bedieningsplaat met 
1 toets

aQUa557

installatie-elementen voor spoelsystemen

voor urinoir, met  
ruwbouwset voor 

PROtROnIC
cMPX135

voor toilet, met ruwbouwset voor
AQUALInE, AQUAtIMER, PROtROnIC

aQfX0008

voor toilet, met stortbak voor  
AQUAtIMER, PROtROnIC,  

bedieningsplaten
aQfX0007

Bevestigingselement
voor steungrepen

aQfX0004 links uitvoering
aQfX0003 rechts uitvoering
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voor urinoir, met ruwbouw-
set voor FLUSH-C en -S

aQfX0002
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UitrUStinGen Van tOiletrUiMteS

urinoirpotten en serie-urinoir

urinoirscheidingswanden van rvs

CAMPUS wandurinoir
cMPX538

CAMPUS urinoirscheidings-
wand

cMPX560

CAMPUS urinoirscheidings-
wand 

cMPX700

toiletpotten van rvs

CAMPUS toiletpot voor wand-
montage

cMPX592

CAMPUS toiletpot voor wandmontage 
met bodemlang schort

cMPX597

CAMPUS barrièrevrije 
toiletpot voor wandmontage

cMPX594

CAMPUS waterloos wandurinoir
cMPX538Wf

CAMPUS serie-urinoir
cMPX551Ge
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hurkzit-wc van rvs

Hurkzit-wc
cMPX504
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acceSSOireS rODan

zeepdispenser

afvalbakken

RODAn zeepdispenser
rODX619

RODAn zeepdispenser 
voor inbouwmontage

rODX619e

RODAn zeepdis-
penser

rODX618

RODAn elektronische 
zeepdispenser

rODX625

handendrogers, papierhanddoekdispensers, combinatie

toiletrolhouders, dispenser voor damesverbandzakjes

RODAn zeepdispenser 
voor inbouwmontage

rODX618e

tafelzeepdispenser
SD80

RODAn handen-
droger

rODX310

RODAn handdoek-
dispenser
rODX600

RODAn handdoekdispenser 
voor inbouwmontage

rODX600e

RODAn elektronische 
handdoekdispenser

rODX630

RODAn handdoekdispen-
ser, verborgen inbouw

rODX600Me

RODAn afvalbak
rODX605

RODAn afvalbak voor 
inbouwmontage

rODX605e

RODAn hygiëne-
afvalbak

rODX611

RODAn combinatie 
handdoekdispenser  

met afvalbak
rODX602

RODAn dubbele  
toiletrolhouder

rODX672

RODAn dubbele toiletrolhouder 
voor inbouwmontage

rODX672e

RODAn toiletborstelset
rODX687

RODAn dispenser 
voor dames-

verbandzakjes
rODX191

RODAn vuilnisuit-
werkklep

rODX605tt

RODAn afvalbak met 
klapdeksel

rODX605Sl

toiletborstelset haardroger

Haardroger
arth210
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acceSSOireS StratOS

zeepdispensers handendroger

StRAtOS zeep- 
dispenser
StrX618

StRAtOS zeep- 
dispenser
StrX619 

StRAtOS elektronische 
zeepdispenser

StrX625

StRAtOS elektronische 
handendroger

StrX210

StRAtOS papier-
handdoekdispenser

StrX600

StRAtOS papierhanddoek-
dispenser voor inbouwmontage

StrX600e

StRAtOS papierhanddoek-, 
zeepdispensercombi

StrX601

papierhanddoekdispenser

StRAtOS elektronische 
papierhanddoekdispenser 

StrX630

afvalbakken, combinatie

StRAtOS afvalbak
StrX605

StRAtOS afvalbak voor 
inbouwmontage

StrX605e

StRAtOS hygiëne-
afvalbak

StrX611

StRAtOS dubbele  
toiletrolhouder

StrX672

StRAtOS grote  
toiletrolhouder

StrX670

toiletrolhouder

StRAtOS toiletborstelset 
StrX687

dispenser

tRAtOS toiletpapierdispenser
StrX680

StRAtOS dubbele kledinghaak
StrX694

StRAtOS kledinghaak
StrX692

kledinghaken

StRAtOS papierhanddoek-, 
afvalbakcombi

StrX602e

combinatie

StRAtOS zeepdispenser 
voor inbouwmontage 

StRAtOS dubbele toiletrol-
houder voor inbouwmontage

StrX671e

toiletborstelset
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alle fronten met

StRAtOS papier-
handdoekdispenser

StrX637
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acceSSOireS XinOX

zeepdispensers

handendroger toiletrolhouder, -borstelset

XInOX zeepdispenser voor
crème- of schuimzeep
XinX617/XinX616

XInOX elektronische 
zeepdispenser

XinX625

papierhanddoekdispensers

XInOX papier-
handdoekdispenser

XinX600

XInOX elektronische handendroger
XinX210

XInOX elektronische papier-
handdoekdispenser

XinX630

afvalbakken

XInOX afvalbak 
7 liter

XinX605

XInOX afvalbak
30 liter/60 liter

XinX606/XinX608

XInOX toiletrolhouder
XinX677

XInOX dubbele  
toilet rolhouder

XinX672

XInOX dispenser voor 
dames verbandzakjes

hBD191

dispenser

XInOX toiletborstelset
XinX687

baby verschoontafel

Baby verschoontafel 
XinW601
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Wastafeleenheid 'water-zeep'  
plus accessoires

Wastafeleenheid 'water-zeep' barrièrevrij 
plus accessoires

All-in-one 'water-zeep-lucht',
bestaande uit: 

functionele eenheid, RVS planken, 
installatie-element

WaStafelcOMBinatieS
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MiVa WanDBeUGelS en GrePen, rOelStOelVrienDelijk

steungrepen

Wandklapgreep

COntInA steungreep 135°
cntX700na

COntInA steungreep
cntX300n

COntInA steungreep
cntX40nl

COntInA wandreling
cntX50nl

COntInA hoekgreep 90°
cntX21n

COntInA wandklapgreep 
met toiletrolhouder

cntX73a

COntInA wandklapgreep met 
elektronische spoeling

cntX72f-r

COntInA kantelspiegel 
cntX91

COntInA doucheklapstoel 
cntX400a

COntInA RVS spiegel 
M501hD

spiegels doucheklapstoel
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douchebakken

Douchebak
BS400

Douchebak
cMPX401

Wandrelingen

COntInA wandreling
cntX52n

COntInA rugleuning 
cntX400ne
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Serie 'VanDaalBeStenDiG / heaVy DUty'

Wastafels urinoirs, toiletten

uitstortbakken, werkruimtewasbak

HEAVy DUty 
wastafel

hDtX450

HEAVy DUty 
wastafel 

anMX460

HEAVy DUty 
wastafel

hDtX455

HEAVy DUty wandurinoir met 
onzichtbare spoelregeling

hDtX538rS

HEAVy DUty tolietpot 
voor wandmontage

hDtX592

HEAVy DUty combinatie 
met piëzo knop

hDtX806l

HEAVy DUty combinatie 
met drukknopbediening

hDtX815l

WaStrOGGen Van rVS
Wastroggen, multifunctionele bakken

SIRIUS universele wastrog
ltj450

SIRIUS multifunctionele bak
SirX340

SIRIUS universele wastrog 
BS313

SIRIUS uitstortbak
WB440c

SIRIUS multifunctionenele 
trog 

BS330

SIRIUS multifunctionele  
inlegtrog 
BS340

SIRIUS uitstortbak 
WB500GV

SIRIUS staande uitstortbak
f832V-f

SIRIUS werkruimtewasbak
SirX751

SIRIUS uitstortbak
SirX363
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combinatiesaccessoires

HEAVy DUty 
zeepdispenser

SD300

HEAVy DUty papier-
handdoek dispenser

tD350

HEAVy DUty 
afvalbak
GB445

HEAVy DUty 
toiletrolhouder

hDtX674

HEAVy DUty 
toiletrollenvak
hDtX673e

HEAVy DUty 
kledinghaak
hDtX692
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WaStrOGGen Van Miranit

klaslokaal-, uitstort-, werkruimtewasbakken

GrOOtkeUkenSPOelBakken

Uitstortbak
SirW810

Werkruimtewasbak
SirW775

Klaslokaalwasbak
anMW322

Werkruimtewasbak  
met slibopvangbak 

SirW770/SirW759

nOODDOUcheS

Oog- en gezichtsdouche
faiD101

Oog- en gezichtsdouche met 
wateropvangschaal

faiD108

Lichaamsnooddouche 
voor wandmontage

faiD0007

nooddouchekop met 
wandarm faiD0002

nooddouche- 
combinatie
faiD0010

oogdouches, lichaamsdouches

MAXIMA industriële  
spoelbak

700 × 600 mm
MaXS100-70

MAXIMA industriële spoelbak 
met afdruipvlak,  
1200 × 600 mm
MaXS117-120

MAXIMA industriële spoelbak met 
twee bakken, 1200 × 600 mm

MaXS200-120

MAXIMA industriële spoelbak met twee 
bakken en afdruipvlak, 1600 × 600 mm

MaXS217-160

MAXIMA industriële spoelbak
700 × 700 mm
MaXl100-70

MAXIMA industriële spoelbak met 
onderstel, 1400 × 700 mm

MaXl140-70fDW

MAXIMA industriële spoelbak met twee bakken, 
afdruipvlak en schap 2600 × 700 mm

MaXl227-260
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nooddouchekraan 
faiD675
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