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zo leuK Kan handen wassen zijn!
Veel speelplezier voor kinderen – WASHINO was- en speelgoten

De was- en speelgoten van WASHINO zijn verkrijgbaar in vier productvarianten: met 2, 3 en 4 wasplaatsen, en als WASHINO-Step 
met 2 wasplaatsen op verschillende hoogten. Dankzij de vloeiende vormen en het aangenaam warme oppervlak van het MIRANIT-
materiaal wordt handen wassen leuk voor kinderen. De speels gewelfde vorm en de gereduceerde diepte zorgen ervoor dat ook de 
allerkleinsten goed bij de kraan kunnen. Tegelijk biedt de grotere welving van de bak ruimte om tussen de wasplaatsen te spelen.

De begeleiders kunnen met behulp van het bijbehorende standpijpventiel het waterpeil laten stijgen – wat zorgt voor  
nog meer plens- en spetterplezier. Het watervalletje over de verdeler dat hierdoor ontstaat bij de varianten met vier wasplaatsen, 
zorgt voor een extra effect.

De grote buitenwelvingen van de wastafel, die gemaakt is van mineraalgraniet, vermindert het risico op letsel, terwijl  
de royale binnenwelvingen van de bak en de naadloze afwerking ervoor zorgen dat de wasgoot gemakkelijk kan worden gereinigd. 
Het poriënvrije en hygiënische hoogglans oppervlak en de hoge slag- en slijtvastheid maken de kinderwas- en speelgoten geschikt 
voor dagelijks gebruik.

Alle WASHINO-uitvoeringen worden compleet met staande afvoer en overloopbuis, inclusief montagemateriaal, geleverd. Dankzij 
de speciaal gevormde achterwand van de wastafel is hij zeer eenvoudig te monteren.

WASHINO-3 was- en speelgoot van  
MIRANIT, een kunstharsgebonden  
mineraal materiaal, kleur alpine wit.
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– WASHINO was- en speel-
goten bieden kinderen veel 
waterplezier.

– Oogstrelend duo: het blauw 
van de verdeler van de 
WASHINO-varianten met 
4 wasplaatsen past bij  
de AQUAPINO eengreeps- 
mengkraan voor kinderen.

eengreepsmengKraan 
voor Kinderen
Op gelijke voet met AQUAPINO

Met zijn kleurige, speelse design heeft de eengreepsmeng-
kraan AQUAPINO een magische aantrekkingskracht op kin-
deren. De ergonomische hendel met zijn conisch toelopen-
de vorm ligt goed in de kinderhand en kan gemakkelijk en 
veilig worden bediend.

De markering met een rood en een blauw oog op de kraan 
zorgt dat ook de juiste temperatuurkeuze kinderlijk eenvou-
dig is. De volledig metalen kraan heeft een blauwe poeder-
coating (RAL 5002), terwijl de eveneens zeer robuuste hen-
delkap van een gele poedercoating (RAL 1021) is voorzien.

Een hoogwaardige mixerpatroon met keramische schijven 
en instelbare temperatuurbegrenzing zorgt voor een 
betrouwbare waterafgifte. Gebruik van een enkele thermo-
staat voor onderbouw, uit het accessoireprogramma, zorgt 
voor optimale veiligheid voor de kleintjes. 
 
Dankzij de geïntegreerde debietregelaar levert de kraan een 
constante, waterbesparende volumestroom van zes liter per 
minuut.
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KindvriendelijKe wasplaatsen van franKe
Klein, maar fijn – enkele wastafels GAMBA, LUNA en VARIUScare

Franke biedt een speciaal productprogramma met perfect op de behoef-
ten en grootte van kinderen afgestemde wasplaatsen voor kinderdag- 
verblijven en openbare toiletten.

De enkele wastafels GAMBA en LUNA kunnen met de kinderen  
‘meegroeien’: dankzij de sleuven in de achterwand van de wastafel, die 
verbonden is met flexibele armatuuraansluitslangen, en door een dompel-
buis te verwisselen, kan de wastafel zonder demontage 10 cm in hoogte 
worden versteld.

Als alternatief kan de enkele wastafel VARIUScare met zijn afgeronde 
contouren en geïntegreerde greeprand worden gebruikt - met als optie 
een naadloos in de wastafelrand ingevoegde kleurstrip als optische  
highlight.

De enkele wastafels zijn gemaakt van MIRANIT, waardoor ze glad  
aanvoelen. Bovendien kunnen we hierdoor zeer hoge stabiliteit  
garanderen, zelfs onder de zwaarste gebruiksomstandigheden.

LUNA

GAMBA

Bijpassende 
wasplaatsarmaturen

– Een vrolijke blikvanger die een- 
voudig door kinderen te bedie-
nen is - dat is de AQUAPINO 
- eengreepsmengkraan voor 
kinderen. In combinatie met 
een PURETHERM thermostaat 
voor onderbouw is bescherming 
tegen verbranding gewaarborgd, 
conform de voorschriften.

– AQUAFIT- eengreepsmeng- 
kranen vormen een ergonomisch 
alternatief, dat kinderen gemak-
kelijk kunnen bedienen.  
Bijzonderheid:  
Bij AQUAFIT is bescherming 
tegen verbranding ook zonder 
extra maatregelen al gegaran-
deerd, dankzij het gebruik van 
een thermo-element dat in de 
mixerpatroon geïntegreerd is. 
De warmwatertemperatuur is 
begrensd tot 38 °C.

VARIUScare
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Beide varianten van de wastafelkolom, met 4 resp. 2 wasplaatsen, leveren een forse ruimtebesparing op. En in geval van 
renovaties is het “één wordt twee”-effect van de halve kolom heel interessant: door de extra breedte die dankzij de hoek 
ontstaat, kan ruimte bespaard worden en wordt de enkele wasplaats omgetoverd in een 
“communicatieve” wasplaats voor twee.
De vrijstaande kinderwastafelkolom met vier wastafels zorgen voor vrije ruimte tegen de wanden, waar plaats is voor 
aflegvakken voor de tandenpoetsbekers en lijsten met haken voor het ophangen van handdoeken.

Dankzij een hoge mate aan prefabricage van de compacte eenheden - inclusief de volledige toe- en afvoer - is de montage 
eenvoudig en snel door de installateur van sanitaire inrichtingen uit te voeren. Voor de kolommen is er  
telkens een water-/afvoeraansluiting uit de wand of de bodem nodig. Onderhoudswerkzaamheden kunnen zonder proble-
men via een afsluitbare revisieklep worden uitgevoerd.

wij Brengen Kleur in het spel
Compact en plaatsbesparend – Waskolommen voor kinderdagverblijven

rood RAL 3020blauw RAL 5002 turkoois RAL 5018geel RAL 1023

– De kinderwastafelkolommen 
GAMBA en LUNA bieden een 
ruimtebesparend alternatief 
voor de klassieke enkele  
wastafels.

– U kunt kiezen uit vrijstaande 
kolommen met 4 wasplaatsen 
of halve kolommen voor wand-
montage met 2 wasplaatsen.

– Bij de kolommen met afgeronde 
hoeken van chroom-nikkel- 
staal met een poedercoating  
hebt u de keus uit vier RAL-
kleurvarianten: rood,  
geel, blauw en turquoise.

Kleurenpalet voor zuilen
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Grote lade en lade-elementen met 
„push-to-open“-techniek

Watervaste, hoogglanzend witte
meubelplaten met afgeronde 
kanten

– Met zijn DIN-conforme vormge-
ving wat betreft de veiligheids-
technische aspecten (DIN EN 
12221-1) zorgt de babywas-
plaats voor optimale gebruikers-
ergonomie bij het dagelijks werk 
in kinderdagverblijven.

– De babywasplaats met een 
werkhoogte van 900 mm en 
een naar achteren verschoven 
sokkelelement voldoet aan de 
ergonomische eisen van het 
verzorgende personeel.

– De wastafelplaat met een royaal 
verschoningsgedeelte  
is gemaakt van degelijk en  
onderhoudsvriendelijk MIRANIT, 
dat voor een aan- 
genaam gevoel zorgt.

– De hoogwaardige onderkast  
is van watervaste meubel- 
platen met hoogglanzend witte 
frontplaten die gelijk afsluiten.

ergonomische BaBy-wasplaats
Comfortabel verschoningsgedeelte voor optimale werkomstandigheden

Kenmerkend voor de babywasplaats is het royale verschoningsgedeelte, waar 
u baby’s en kleine kinderen gemakkelijk kunt wassen en verschonen. Het 
gelijk afsluitende afloopventiel zorgt voor een glad zit- en ligvlak. De kleine 
boringen (< 5 mm) van de zeefafvoer zijn voor babyvingers geen gevaar. Ook 
de minimale spleten, gladde frontpanelen, driezijdige afrolbeveiliging en  
afgeronde kanten dragen bij aan de veiligheid. De kraanbank biedt naast de 
draaigreep voor het openen van de afvoer voldoende ruimte voor reinigings-  
en verzorgingsspullen.

Het verschoningsgedeelte, dat naadloos op de wastafel aansluit, is geschikt 
voor alle gangbare verschoningskussens. Het grote vak in de onderkast aan 
de kant van de wasplaats biedt voldoende ruimte voor eenluieremmer en 
babyweegschaal. De grote en de kleine laden onder het verschonings- 
gedeelte kunnen gebruikersvriendelijk zonder handvaten worden geopend en 
gesloten. Een korte duw met de knie tegen het voorfront van de lade  
volstaat.

Draaigreep  
voor afvoer

Afrolbeveiliging  
(uit te breiden met  
een 200 mm hoge  
afrolbeveiliging,  
die aan de zijkant  
wordt aangebracht) 

Zeefafvoer met  
boringen < 5 mm
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het Kinderproductprogramma van franKe

Ons assortiment omvat:
Was- en speelgoten | Enkele wastafels | Wastafelkolommen | 
Eengreepsmengkranen  | Babywasplaats | Uitgietbakken

Ons assortiment staat garant voor:
Ergonomie | Robuustheid | Onderhoudsvriendelijkheid | Hygiëne | 
Vrolijkheid | Waterpret
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was- en speeltafel washino-2

was- en speeltafel washino-2 voor kinderen
gemaakt van MIRANIT, een kunstharsgebonden mineraal materiaal  
met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Kleur 
alpinewit. Met 2 wasplaatsen, gewelfde wastafel met gereduceerde diepte 
voor betere bereikbaarheid van de kraan. De grote welving van de wastafel 
vermindert het risico op letsel en maakt het wassen comfortabeler. Kraan- 
vlak met een kraangat voor elke wasplaats. Standpijp DN 40 × 120 mm. 
Integraal achterpaneel voor montage. Montagemateriaal inbegrepen.

Afmetingen (B × H × D): 1100 × 207 × 450 mm

Gereduceerde diepte armatuur:  410 mm 
Max. bakhoogte binnenzijde: 180 mm 
Diepte kraanvlak: 70/110 mm 
Armatuurafstand: 500 mm 
Aantal afvoeren: 1

Type Artikelnummer

sanw200 2000103056

Optioneel toebehoren

 – AQUAPINO – eengreepsmengkraan voor kinderen, aanbevolen in combi-
natie met PURETHERM – thermostaat voor onderbouwt

 – AQUAFIT-eengreepsmengkraan met thermostatische beveiliging tegen 
verbranding

Stand: 04.16

info@hygiene-shop.nl   -   www.hygiene-shop.nl
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was- en speeltafel washino-3

was- en speeltafel washino-3 voor kinderen
gemaakt van MIRANIT, een kunstharsgebonden mineraal materiaal met 
poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Kleur  
alpinewit. Met 3 wasplaatsen, gewelfde wastafel met gereduceerde diepte 
voor betere bereikbaarheid van de kraan. De grote welving van de wastafel 
vermindert het risico op letsel en maakt het wassen comfortabeler. Kraan-
vlak met een kraangat voor elke wasplaats. Standpijp DN 40 × 120  mm. 
Integraal achterpaneel voor montage. Montagemateriaal inbegrepen.

Afmetingen (B × H × D):  1600 × 207 × 450 mm

Gereduceerde diepte armatuur:  410 mm 
Max. bakhoogte binnenzijde: 180 mm 
Diepte kraanvlak: 70/110 mm 
Armatuurafstand: 500 mm 
Aantal afvoeren:  2 (afstand tussen afvoeren 500 mm)

Type Artikelnummer

sanw215  2000106654

Optioneel toebehoren

 – AQUAPINO – eengreepsmengkraan voor kinderen, aanbevolen in combi-
natie met PURETHERM – thermostaat voor onderbouw

 – AQUAFIT-eengreepsmengkraan met thermostatische beveiliging tegen 
verbranding

Stand: 04.16

info@hygiene-shop.nl   -   www.hygiene-shop.nl
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was- en speeltafel washino-4

was- en speeltafel washino-4 voor kinderen
gemaakt van MIRANIT, een kunstharsgebonden mineraal materiaal  
met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). 
Kleur alpinewit. Met 4 wasplaatsen, gewelfde wastafel met gereduceerde 
diepte voor betere bereikbaarheid van de kraan. De grote welving van de 
wastafel vermindert het risico op letsel en maakt het wassen comforta-
beler. Kraanvlak met een kraangat voor elke wasplaats. Integrale verdeler 
met overloopfunctie gemaakt van blauw MIRANIT (RAL 5002). Standpijp 
DN 40 × 120 mm, per 2 wasplaatsen. Integraal achterpaneel voor montage. 
Montagemateriaal inbegrepen.

Afmetingen (B × H × D): 2100 × 240 × 470 mm

Breedte rechter/linker bak: elk 1035 mm 
Gereduceerde diepte armatuur:  410 mm 
Max. bakhoogte binnenzijde: 180 mm 
Diepte kraanvlak: 70/110 mm 
Armatuurafstand: 500 mm 
Aantal afvoeren:  2 (afstand tussen afvoeren 1000 mm)

Type Artikelnummer

sanw205 2000103057

Optioneel toebehoren

 – AQUAPINO – eengreepsmengkraan voor kinderen, aanbevolen in  
combinatie met PURETHERM – thermostaat voor onderbouw

 – AQUAFIT-eengreepsmengkraan met thermostatische beveiliging tegen 
verbranding

Stand: 04.16

info@hygiene-shop.nl   -   www.hygiene-shop.nl
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was- en speeltafel washino-step

was- en speeltafel  washino-step voor kinderen
gemaakt van MIRANIT, een kunstharsgebonden mineraal materiaal met 
poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Kleur alpine-
wit. Met 4 wasplaatsen (2 wasplaten met hoogteverschil van 100 mm), ge-
welfde wastafels met gereduceerde diepte voor betere bereikbaarheid van 
de kraan. De grote welving van de wastafels vermindert het risico op letsel 
en maakt het wassen comfortabeler. Kraanvlak met een kraangat voor elke 
wasplaats. Integrale verdeler met overloopfunctie gemaakt van blauw  
MIRANIT (RAL 5002). Standpijp DN 40 × 120 mm, staand voor 2 wasplaats-
en. Integraal achterpaneel voor montage. Montagemateriaal inbegrepen.

Afmetingen (B × H × D): 2100 × 340 × 470 mm

Breedte rechter/linker bak: elk 1035 mm 
Hoogteverschil:  100 mm 
Gereduceerde diepte armatuur:  410 mm 
Max. bakhoogte binnenzijde: 180 mm 
Diepte kraanvlak: 70/110 mm 
Armatuurafstand: 500 mm 
Aantal afvoeren:  2 (afstand tussen afvoeren 1000 mm)

Type Artikelnummer

Versie met wastafel links boven/rechts onder
sanw211 2000103058
 
Versie met wastafel rechts boven/links onder
sanw212 2000103059

Optioneel toebehoren

 – AQUAPINO – eengreepsmengkraan voor kinderen, aanbevolen in  
combinatie met PURETHERM – thermostaat voor onderbouw

 – AQUAFIT-eengreepsmengkraan met thermostatische beveiliging tegen 
verbranding

SANW211

Stand: 04.16

info@hygiene-shop.nl   -   www.hygiene-shop.nl
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eenhendelmengkranen aQuapino en aQuafit

aQuapino – eengreepsmengkraan dn 15
voor kinderen. Voor aansluiting op warm- en koudwater. Mengpatroon 
met keramische schijven en instelbare temperatuurbegrenzing. Volledig 
metalen ontwerp, messing kraan, blauwe EPS-coating (RAL 5002), messing 
hendelkap, gele EPS-coating (RAL 1021) met aansluitslangen.

Minimale dynamische druk: 1 bar 
Berekeningsdebiet: TW 0,07 l/s, TWW 0,07 l/s 
Volumestroon: 0,10 l/s bij 3 bar dynamische druk

Type Artikelnummer

aQua004 2000102817

Optioneel toebehoren

- PURETHERM thermostaat voor onderbouw 
 pure0031 2030012758

Aanwijzing

Om verbranding te voorkomen kunnen de aftaparmaturen voor kinderwas-
plaatsen worden voorzien van een extra beveiliging tegen verbranding en 
kan de max. uitlooptemperatuur worden begrensd tot 38 °C (conform. DIN 
EN 806 Deel 2). Door gebruik van een thermostaat voor onderbouw wordt 
aan deze eis voldaan.

Stand: 04.16

aQuafit-eengreepsmengkraan dn 15
met mengpatroon met keramische schijven en thermostatische beveili-
ging tegen verbranding volgens DIN EN 1111, vast ingesteld op maximaal 
38 °C. Voor openbare, commerciële wasinstallaties, als wastafelkraan, met 
inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor het uitvoeren van een 
automatische hygiënische spoeling en programmagestuurde thermische 
desinfectie, mengpatroon met thermostatische regeleenheid en veiligheid-
suitschakeling bij koudwateruitval. Perlator met geïntegreerde debietrege-
laar, voor de aansluiting op warm en koud water. Uitvoering volledig van 
metaal, messing gepolijst en verchroomd, armatuurbehuizing van loodarme 
messing, volgens de eisen van de drinkwaterverordening en de aanbeve-
lingen van DIN 50930-6 met aansluitslangen en zeefjes.

Minimale dynamische druk: 1 bar 
Berekeningsdebiet: TW 0,07 l/s, TWW 0,07 l/s 
Volumestroon: 0,10 l/s bij 1,2 bar dynamische druk

Type Artikelnummer

aQft0017  2030017069
 
Uitvoering met een verlengde, ergonomische hendelkap met laminaire 
straalregelaar voor wastafels zonder obstakels
aQft0019 2030017091

AQFT0019

AQFT0017

info@hygiene-shop.nl   -   www.hygiene-shop.nl
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wastafels gamBa, luna, variuscare

Kinderwastafel gamBa
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak 
(temperatuurbestendig tot 80 °C). Kleur alpine wit. Bakvorm rond gerekt 
met asymmetrische kraanbank met bladruimte, incl. armatuurboring 
Ø 35 mm en overlooprand aan achterkant. Zonder overloop. Aangegoten 
achterwand met geïntegreerde consoles en bevestigingssleuven voor 
hoogteverstelling tot 100 mm. Incl. bevestigingsmateriaal.

Afmetingen (B × H × D): 450 × 190 × 390 mm

Type Artikelnummer

anmw198 2000090002

Optioneel toebehoren

- Afvoerplug met kap G 1 1/4 B 
 z-anmw900  2000100861

Kinderwastafel luna
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak 
(temperatuurbestendig tot 80 °C). Kleur alpine wit. Bakvorm rond, met 
licht gewelfde kraanbank met bladruimte, incl. armatuurboring Ø 35 mm 
en overlooprand aan achterkant. Zonder overloop. Aangegoten achterwand 
met geïntegreerde consoles en bevestigingssleuven voor hoogteverstelling 
tot 100 mm. Incl. bevestigingsmateriaal.

Afmetingen (B × H × D): 450 × 190 × 390 mm

Type Artikelnummer

anmw199 2000090003

Optioneel toebehoren

- Afvoerplug met kap G 1 1/4 B 
 z-anmw900 2000100861

Stand: 04.16

losse wastafel variuscare
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad op-
pervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Kleur alpine wit. Open aan de 
onderzijde en ergonomisch vormgegeven met geïntegreerde greeprand en 
kleurstrippen (RAL 5002). Met naadloos gevormde kom zonder overloop. 
Met armatuurboring Ø 35 mm. Aangegoten achterwand met geïntegreerde 
consoles en bevestigingsgaten. Waterkering aan achterkant. Incl. bevesti-
gingsmateriaal.

Afmetingen (B × H × D): 450 × 100 × 350 mm

Type Artikelnummer

anmw504 2030020962

Optioneel toebehoren

- Afvoerplug met kap G 1 1/4 B 
 z-anmw900  2000100861

info@hygiene-shop.nl   -   www.hygiene-shop.nl
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Kinderwastafel-halve kolom gamBa

Kinderwastafel-halve kolom gamBa
met 2 wasplaatsen voor wandmontage. Wastafels van kunstharsgebonden 
composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig 
tot 80 °C), kleur alpine wit. Bakvorm rond gerekt met asymmetrische kra-
anplateau met bladruimte, incl. kraangat, overlooprand aan achterkant en 
afvoerplug. Zonder overloop. Aangegoten achterwand met geïntegreerde 
consoles en bevestigingssleuven voor hoogteverstelling tot 100 mm.

Driehoekige halve kolom van chroomnikkelstaal, gekleurd oppervlak 
met poedercoating, voor wandbevestiging door middel van inhaaklijst en 
vloerbevestiging. Met 2 afgeronde kristallen spiegels en afsluitbare onder-
houdsopening. Volledig voorgemonteerd met inwendig buizenwerk voor 
waterafvoer van kunststof en buizenwerk voor watertoevoer met slangen 
voor koud en warm water. Incl. hoekstopkranen, sifon DN 32 per wasplaats 
en bevestigingsmateriaal.

Zuilafmetingen (B × H × D): 680 × 1150 × 210 mm 
Afmetingen wastafel (B × H × D): 450 × 190 × 390 mm

Type Artikelnummer

anmw190r   rood (RAL 3020) 2000101184
anmw190y   geel (RAL 1023) 2000101185

anmw190B   blauw (RAL 5002)  2000101186
anmw190c   turkoois (RAL 5018)  2000101187

Optioneel toebehoren

 – Groepsthermostaatset incl. aansluitaccessoires voor ombouwen naar 
thermostaatgeregelde waterafgifte 
z-aQua088   2000103191

 – Eenhendelmengkranen AQUAPINO en AQUAFIT

ANMW190C

Stand: 04.16

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



15

Kinderwastafel-halve kolom luna

Kinderwastafel-halve kolom luna
met 2 wasplaatsen voor wandmontage. Wastafels an kunstharsgebonden 
composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig 
tot 80 °C), kleur alpine wit. Bakvorm rond, met licht gewelfde kraanplateau 
met bladruimte, incl. kraangat, overlooprand aan achterkant en afvoerplug. 
Zonder overloop. Aangegoten achterwand met geïntegreerde consoles en 
bevestigingssleuven voor hoogteverstelling tot 100 mm.

Driehoekige halve kolom van chroomnikkelstaal, gekleurd oppervlak 
met poedercoating, voor wandbevestiging door middel van inhaaklijst en 
vloerbevestiging. Met 2 afgeronde kristallen spiegels en afsluitbare onder-
houdsopening. Volledig voorgemonteerd met inwendig buizenwerk voor 
waterafvoer van kunststof en buizenwerk voor watertoevoer met slangen 
voor koud en warm water. Incl. hoekstopkranen, sifon DN 32 per wasplaats 
en bevestigingsmateriaal.

Zuilafmetingen (B × H × D): 680 × 1150 × 210 mm 
Afmetingen wastafel (B × H × D): 450 × 190 × 390 mm

Type Artikelnummer

anmw191r  rood (RAL 3020) 2000101188 
anmw191y  geel (RAL 1023) 2000101189 
anmw191B  blauw (RAL 5002)  2000101190 
anmw191c  turkoois (RAL 5018)  2000101191

Optioneel toebehoren

 – Groepsthermostaatset incl. aansluitaccessoires voor ombouwen naar 
thermostaatgeregelde waterafgifte 
z-aQua088   2000103191

 – Eenhendelmengkranen AQUAPINO en AQUAFIT

ANMW191C

Stand: 04.16

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

Kinderwastafelkolom gamBa
met 4 wastafels voor montage, vrij in de ruimte. Wastafels van kunsthars-
gebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (tempe-
ratuurbestendig tot 80 °C), kleur alpine wit. Bakvorm rond gerekt met 
asymmetrische kraanplateau met bladruimte, incl. kraangat, overlooprand 
aan achterkant en afvoerplug. Zonder overloop. Aangegoten achterwand 
met geïntegreerde consoles en bevestigingssleuven voor hoogteverstelling 
tot 100 mm.

Ruitvormige kolom van chroomnikkelstaal, oppervlak gekleurd met poeder-
coating, voor vloerbevestiging. Met 4 afgeronde kristallen spiegels en  
2 afsluitbare onderhoudsopeningen. Volledig voorgemonteerd met  
inwendig buizenwerk voor waterafvoer van kunststof en buizenwerk voor 
watertoevoer met slangen voor koud en warm water. Incl. hoekstopkranen, 
sifon DN 32 per wasplaats en bevestigingsmateriaal.

Zuilafmetingen (B × H × D): 680 × 1150 × 420 mm 
Afmetingen wastafel (B × H × D): 450 × 190 × 390 mm

Type Artikelnummer

anmw192r  rood (RAL 3020) 2000101192 
anmw192y  geel (RAL 1023) 2000101193 
anmw192B  blauw (RAL 5002)  2000101194 
anmw192c  turkoois (RAL 5018)  2000101195

Optioneel toebehoren

 – Groepsthermostaatset incl. aansluitaccessoires voor ombouwen naar 
thermostaatgeregelde waterafgifte 
z-aQua088   2000103191

 – Eenhendelmengkranen AQUAPINO en AQUAFIT

ANMW192B
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Kinderwastafelkolommenluna

Kinderwastafelkolom luna
met 4 wastafels voor montage, vrij in de ruimte. Wastafels van kunsthars-
gebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (tempe-
ratuurbestendig tot 80 °C), kleur alpine wit. Bakvorm rond, met licht 
gewelfde kraanplateau met bladruimte, incl. kraangat, overlooprand aan 
achterkant en afvoerplug. Zonder overloop. Aangegoten achterwand met 
geïntegreerde consoles en bevestigingssleuven voor hoogteverstelling tot 
100 mm.

Ruitvormige kolom van chroomnikkelstaal, oppervlak gekleurd met 
poedercoating,voor vloerbevestiging. Met 4 afgeronde kristallen spiegels 
en 2 afsluitbare onderhoudsopeningen. Volledig voorgemonteerd met 
inwendig buizenwerk voor waterafvoer van kunststof en buizenwerk voor 
watertoevoer met slangen voor koud en warm water. Incl. hoekstopkranen, 
sifon DN 32 per wasplaats en bevestigingsmateriaal.

Zuilafmetingen (B × H × D): 680 × 1150 × 420 mm 
Afmetingen wastafel (B × H × D): 450 × 190 × 390 mm

Type Artikelnummer

anmw193r  rood (RAL 3020) 2000101196 
anmw193y  geel (RAL 1023) 2000101197 
anmw193B  blauw (RAL 5002)  2000101198 
anmw193c  turkoois (RAL 5018)  2000101199

Optioneel toebehoren

 – Groepsthermostaatset incl. aansluitaccessoires voor ombouwen naar 
thermostaatgeregelde waterafgifte 
z-aQua088   2000103191

 – Eenhendelmengkranen AQUAPINO en AQUAFIT

ANMW193B
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Baby was- en aankleedmeubel
bestaande uit: wastafel met verschoongedeelte, opstaande rand aan drie 
zijden en voegloos geïntegreerde, links geplaatste wasbak, van kunsthars-
gebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuur-
bestendig tot 80 °C). Kleur alpine wit. Bakvorm rechthoekig met grote ra-
dii, met overloop. Kraanbank met bladruimte en armatuurboring Ø 35 mm. 
Afvoer- en overlooponderdelen DN 40, overloopzeef met boringen van 
4 mm, afvoerventiel met verchroomde plaat Ø 70 mm vlak sluitend, via 
bowdenkabel en verchroomde draaigreep bedienbaar.

Onderkast van hoogwaardige, watervaste meubelplaten, corpus wit, front-
panelen hoogglanzend wit, aan de zijkanten afgerond, bestaande uit: 
element rechts 70 cm breed met drie laden incl. variabele vakken  
voor wegwerpluiers, element links 80 cm breed met grote lade voor 
afvalbak. Laden met greeploze openingsfunctie door drukmechaniek. Incl. 
sokkelelement en bevestigingsmateriaal.

Totale afmetingen (B × H × D): 1500 × 940 × 800 mm 
Plaatafmetingen (B × H × D): 1500 × 25 × 800 mm 
Opstaande rand: 40 mm 
Wastafelafmeting (B × H × D): 800 × 180 × 500 mm

Type Artikelnummer

anmw700 2000101072

Optioneel toebehoren

 – Beschermingswand voor babyverschoontafel van kunstharsgebonden 
composiet MIRANIT, kleur alpine wit. Ronde contouren voorzijde, radius 
100. Montage bij babyverschoontafel aan de rechterkant met inbusbou-
ten en moeren. Incl. bevestigingsmateriaal. 
Afmetingen (B × H × D): 27 × 160/443 × 780 mm 
z-anmw00 2000102742

Hinweis

De armatuur is niet bij de levering inbegrepen. 
Aanbevolen kraan: eengreepsmengkraan met handdouche

Baby was- en aankleedmeubel

Stand: 04.16
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uitstortba

uitstortbak
voor wandmontage, van kunstharsgebonden composiet MIRANIT  
met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C).  
Ronde kom met geïntegreerde ronde spoelrand, interne horizontale 
wateraansluiting. Aansluitend achterpaneel met geïntegreerde consoles en 
openingen voor bevestiging. Incl. bevestigingsmateriaal. Sifon van kunst-
stof DN 90/100 met horizontale afvoer. Met afvoerrooster van chroomnik-
kelstaal om verstopping te voorkomen.

Afmetingen (B × H × D): 469 × 414 × 498 mm 
Kom:  Ø 360 mm

Type Artikelnummer

sirw511 2000101200

Optioneel toebehoren

 – Emmerrooster van chroomnikkelstaal voor wandmontage 
boven uitstortbak van MIRANIT, met scharnieren en beveiliging 
tegen kantelen, incl. bevestigingsmateriaal. 
Afmetingen (B × H × D): 360 × 118 × 362 mm 
sirX512 2000101201

 – Sifonkap voor uitstortbak van MIRANIT,  
van chroomnikkelstaal, voor wandmontage,  
incl. bevestigingsmateriaal. 
Afmetingen (B × H × D): 145× 287 × 341 mm 
sirX514 2000101202

 – Installatieframe voor uitstortbak,  
met ingebouwd waterreservoir. 
cmpX156 2000102698

 – Afwerksets voor spoelreservoir: 
RVS bedieningsplaat met dubbele  
spoelmogelijkheid of start/stopspoeling 
aQua555  2000067493 
aQua556 met oppervlakteveredeling 2000101177

 – RVS bedieningsplaat met 1 knop 
aQua557  2000067429
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