
Medcare
Producten voor medische instellingen 

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



2

Producten voor Medische instellingen

Producten die in ziekenhuizen, verzorgingshuizen 
en andere gezondheidsinstellingen worden 
gebruikt, moeten aan bijzondere eisen voldoen. 
Patiëntenkamers, OK-ruimten, laboratoria, 
reinigingsruimten of bezoekerstoiletten: Hygiëne 
staat absoluut voorop. 

Infecties ontstaan dikwijls via handcontact, 
verontreinigde voorwerpen of via water. Daarom is 
het belangrijk het infectiegevaar door middel van 
functionele armatuuruitvoeringen en materialen 
met hygiënische oppervlakken, zowel voor 
patiënten als voor artsen en verplegend perso-
neel, tot een minimum te beperken.  
Behalve de hygiënische aspecten vormen 
gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid belangrij-
ke argumenten die een veilig en probleemloos 
alledaags gebruik van medische voorzieningen 
ondersteunen.

De speciale armatuurtechniek van Franke 
waarborgt op elk gewenst moment de vereiste 
handhygiëne. Armatuuruitvoeringen met extra 
hygiëneopties zorgen bovendien voor een 
optimale drinkwaterhygiëne.
Roestvrij staal of composiet graniet zijn vanwege 
hun reinigingsvriendelijke, hygiënische oppervlak-
ken optimaal afgestemd op de eisen.

Het assortiment omvat:
- Eengreepsmengkraan als stand- en  
 wandarmaturen
- Contactloze wasarmaturen
- Wastafels, wasgoten
- Voorspoel- en multifunctionele wasbakken
- Steunen
- Douchearmaturen, douchekoppen
- Closet-potten
-  WC-wastafelcombinaties 

… en nog veel meer
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// Patiënten- 
 kamer

// Psychiatrie

 // OPeratie  
 kamer

// LabOratOria

// reinigings- 
 ruimte

het efficiënt en op behoefte 
afgestemd gebruik van natuurijke 
bronnen (water, energie) door 
intelligente armatuurtechniek vormt 
de basis van een rendabel gebruik.

ecOnOmisch

Duurzame materialen en arma-
tuurbesturingen met de mogelijk-
heid van een centraal beheer en 
bewaking, vormen investeringen 
in een op de toekomstgerichte 
uitvoering.

DuurZaam

contactloze waterdosering, mogelijkheid 
van hygiënespoeling of thermische 
desinfectie, poriënvrije, gladde opper-
vlakken en reinigingsvriendelijke 
productvormgeving waarborgen de 
vereiste hygiënenorm.

hoogwaardig roestvrij staal en 
robuust composiet graniet zijn 
bestand tegen de grootste 
belastingen en een intensief 
jarenlang gebruik.

hygiënisch

rObuust



rvs – de voordelen op een rijtje

Roestvrij:  Roest ontstaat alleen door externe 
inwerkingen

Zuurbestendig:   in hoge mate bestand tegen 
universele zuren

Hygiënisch:   optimale desinfectiemogelijkheden 
tegen bacteriën en virussen

Onderhoudsarm:   ook bij sterke verontreiniging
Slag- en scheurvast:   bestand tegen mechanische 

belastingen
Hitte- en vuurvast:  geen brandvlekken
Reparatievriendelijk: bij beschadigingen
100 % recycleerbaar:   nieuwe RVS wordt vervaardigd uit 

min. 65 % gerecycleerd RVS

 
RVS  
mAtERIAAlEIgEnSCHAPPEn
 
Chroomnikkelstaal is zeer robuust, onderhoudsvrien-
delijk en duurzaam. Het materiaal is niet alleen 
ongevoelig voor vocht en de meeste zuren, maar is 
bovendien zeer hard, taai, bestand tegen grote 
koude- en warmteverschillen en bijzonder hygië-
nisch. Op het gladde, poriënvrije oppervlak kunnen 
vuil en vet eenvoudig worden afgewassen. Krassen 
en groeven verliezen na enige tijd hun harde 
contouren en passen zich aan het oppervlak aan. 
Voor de meest extreme toepassingen worden de 
producten ook in corrosiebestendige kwaliteit (V4A) 
aangeboden.

»De roestvrije staalsoorten bevatten min. 10,5 % 
chroom (Cr) en max. 1,2 % koolstof (C). Deze vormen 
een zichzelf herstellende coating („passieve laag“), 
die aan het materiaal zijn hoge corrosiebestendig-
heid verleent en daardoor in vergelijking tot ongele-
geerde staalsoorten betere materiaaleigenschappen 
waarborgt. Franke gebruikt voor zijn sanitaire 
uitvoeringen  staalsoorten met een hoger Cr-gehalte 
en nikkel (ni) als verder legeringsbestanddeel. Deze 
combinatie zorgt voor een verdere verhoging van de 
corrosiebestendigheid.« 
Bron: Yasar Renkci, dipl. Engineer metallurgy tU, Franke

rvs – hoogWAArdig MAteriAAl

Inrichtingselementen in medische instellingen moeten bestand zijn tegen een permanent contact 
met water, zeep alsmede reinigings- en desinfectiemiddelen. Voor ruimten met hoge veiligheidseisen 
is bovendien een bijzondere, robuuste uitvoering tegen vandalisme vereist.  
De materiaaloplossingen zijn: RVS en COmPOSIEt gRAnIEt.
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MAteriAlen  



   Hoge stabiliteit bij geringe materiaaldikte

   Hygiënisch oppervlak in de standaardkleur alpinewit 
temperatuurbestendig tot 80 °C

  Zeer vormvaste wastafel

 
VOORDElEn In VERgElIjKIng 
tOt SAnItAIR KERAmIEK
 
 
De onder de merknaam mIRAnIt vervaardigde 
uitvoeringsproducten kunnen worden samengevat 
onder het begrip gegoten minerale producten. 
Hierdoor ontstaat automatisch een vergelijking met 
keramische producten, waarbij mIRAnIt-producten 
beschikken over de volgende pluspunten: 

- Hogere stabiliteit wat betreft schok- en  
breukvastheid 

- Duidelijke vormentaal door zeer egale oppervlak-
ken 

- Oppervlakschade kan door middel van speciale 
reparatiesets worden verholpen en mechanisch 
worden bewerkt

MirAnit – roBuust MAteriAAl
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Wasplaatsoplossingen van kunstharsgebonden composiet 
zijn uit één stuk gegoten en zijn ideaal voor de esthetische 
vormgeving van sanitaire ruimten in medische instellingen 
en verzorgingshuizen. De composiet mIRAnIt staat voor de 
stabiele verbinding van ca. 80 % natuurlijke mineralen zoals 
calciumcarbonaat en kwarts en ca. 20 % hoogwaardige 
onverzadigde polyesterhars. Door de uitstekende vloeiei-
genschappen kan deze kunstharsgebonden composiet ook 
met een geringe dikte in haast elke vorm worden gebracht. 
De naadloze wastafelvormgeving geeft vuilafzettingen geen 
kans. Om het breukvaste materiaal ligt een gladde, 

poriënvrije en hoogglanzende buitenlaag. Deze gelcoating 
is onderhoudsvriendelijk en heel sterk. Het alpine witte 
oppervlak is bovendien zeer slag- en slijtvast en is bestand 
tegen loog en zuur. Ook watertemperaturen tot 80 °C 
hebben geen effect op de gelcoating.



PAtientenKAMer
De patiëntenkamers vormen het hart van het ziekenhuis. Aan zieken of aan oude mensen, bij wie 
het immuunsysteem is verzwakt, moet een bijzonder comfortabele en veilige sanitaire uitvoering 
worden beschikbaar gesteld. Deze dient aan de hoogste hygiënenormen te voldoen.

Wastafels op maat van composiet graniet staan garant voor zuiverheid dankzij hun naadloze  
vormentaal en poriënvrije, gladde oppervlak. In combinatie met de functionele, intelligente arma-
tuurtechniek, is hand- en drinkwaterhygiëne te allen tijde gegarandeerd. Eengreepsmengkraan of 
contactloze wastafelkraan - onze armaturen bieden hygiënefuncties, zoals hygiënespoeling en  
thermische desinfectie, die met optionele accessoires realiseerbaar zijn.

toegankelijke armatuuruitvoeringen, thermostaatarmaturen met bescherming tegen verbranding en 
steungrepen completeren het op de behoeften van de patiënten afgestemde productprogramma.
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AQuAFit-eengreepsmengkraan 
Dn 15 mengpatroon met keramische ringen en instelbare temperatuuraan-
slag, als mengkraan voor openbare wasinstallaties, met mogelijkheid van 
een optionele hygiëne-eenheid voor uitvoering van hygiënespoelingen en 
thermische desinfectie, met luchtsproeier met geïntegreerde doorstroom-
regeling. met aansluitslangen, voor de aansluiting op warm- en koudwater. 
Uitvoering geheel metaal, messing gepolijst verchroomd.

AQFt0001 2000106659

Uitvoering met thermostatische bescherming tegen verbranding conform 
DIn En 1111

AQFt0017 2030017069

Aanwijzing:
Voor de uitvoering van de hygiënische spoeling en de themische desinfec-
tie zijn de hygiënische eenheid en de voeding als apart toebehoren vereist.

AQuAFit-eengreepsmengkraan 
Dn 15 mengpatroon met keramische schijven en thermostatische 
beveiliging tegen verbranding volgens DIn En 1111, als mengkraan voor 
openbare wasinstallaties, hendellengte 150 mm, met mogelijkheid van 
een optionele hygiëne-eenheid voor uitvoering van hygiënespoelingen en 
thermische desinfectie, mengpatroon met thermostatische regeleenheid 
en veiligheidsuitschakeling bij koudwateruitval, met luchtsproeier met 
geïntegreerde doorstroomregeling. met aansluitslangen, voor de aanslui-
ting op warm- en koudwater. Uitvoering geheel metaal, messing gepolijst 
verchroomd.

AQFt0019 2030017091

Aanwijzing:
Voor de uitvoering van de hygiënische spoeling en de thermische desinfec-
tie zijn de hygiënische eenheid en de voeding als apart toebehoren vereist.

hygiëne-eenheid voor AQuAFit-eengreepsmengkraan 
voor uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en program-
magestuurde thermische desinfectie, voor AQUAFIt met aansluitslangen, 
bestaande uit: Functieblok met twee magneetventielpatronen, elektroni-
sche besturingseenheid voor wandmontage, voor gebruik met batterij of 
netaansluiting. geïntegreerde besturingsfuncties: hygiënespoeling. 
Instelbare functieparameters via optionele afstandsbediening: vast interval 
en spoeltijd voor hygiënespoelingen, spoel- en afkoeltijd voor thermische 
desinfectie en activering.

Z-AQFt0001 2000110483

Vereiste toebehoren (naar keuze):

Z-AQct0003 2000109466 Batterijvak incl. 6 V batterij 
Z-Prtrs0001 2000105799 Stekkervoedingseenheid 
Z-AQct0001 2000109417 Inbouwvoedingseenheid

Optionele toebehoren:
Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters 
Z-AQuA 091 2000101087

Aanwijzing:
De AQUAFIt-eengreepsmengkraan moet apart worden besteld.

PAtientenKAMer   |
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Protronic-s 
opto-elektronisch bestuurde wastafelmengkraan Dn15 met perlator met 
geïntegreerde debietregelaar, voor de aansluiting op warm en koud water, 
messing gepolijst verchroomd. met temperatuurhendel en afsluitpaneel 
voor verborgen menginrichting, met stekkervoedingseenheid 230 V AC.

AQuA132 2000067776

Opt. toebehoren:  
Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters

Z-AQuA091 2000101087

KWc vitA eengreepsmengkraan 
flexguard™ - afdichtingsmembraan tussen hendel en kap: bescherming 
van de kern van de mengkraan - om te voorkomen dat er vloeistoffen van 
buiten binnendringen. Vaste uitloop, neoperl® Perlator® laminar, KWC 
veiligheids-patroon l 39 - universeel, met keramische-schijventechniek, 
uitstroomvolume en temperatuur traploos instelbaar, temperatuur- en 
debietbegrenzing, flexibele aansluitslangen ⅜”, bevestiging met schroef-
draadhuls m33 x 1.5, tafelboring ∅ 35 mm

Artikelnummer  1130315793 met afvoergarnituur 
 1130315794 zonder afvoergarnituur

KWc vitA Pro eengreepsmengkraan
flexguard™ - afdichtingsmembraan tussen hendel en kap: bescherming 
van de kern van de mengkraan - om te voorkomen dat er vloeistoffen van 
buiten binnendringen, ergonomische en stabiele bedieningshendel van 
polyamide. Vaste uitloop, neoperl® Perlator® laminar, KWC veiligheids- 
patroon l 39 - universeel, met keramische-schijventechniek, uitstroomvo-
lume en temperatuur traploos instelbaar, temperatuur- en debietbegren-
zing, flexibele aansluitslangen ⅜”, bevestiging met schroefdraadhuls  
m33 x 1.5, tafelboring ∅ 35 mm

Artikelnummer  1130315801 met afvoergarnituur 
 1130315803 zonder afvoergarnituur

KWc vitA Pro eengreepsmengkraan
flexguard™ - afdichtingsmembraan tussen hendel en kap: bescherming 
van de kern van de mengkraan - om te voorkomen dat er vloeistoffen van 
buiten binnendringen, ergonomische en stabiele bedieningshendel van 
polyamide, draaibare uitloop 90°, kan indien nodig met schroef vastgezet 
worden, neoperl® Perlator®laminar, KWC veiligheids-patroon l 39 - univer-
seel, met keramische-schijventechniek, uitstroomvolume en temperatuur 
traploos instelbaar, temperatuur- en debietbegrenzing, wandaansluitingen 
½" x ½", afsluitbaar l 40 excentrisch 4 mm

Artikelnummer  1130315809 Uitloop voor vlucht 175 mm 
 1130315810 Uitloop voor vlucht 225 mm 
 1130315811 Uitloop voor vlucht 300 mm

KWc vitA Pro thermostaat mengkraan
smartControl - waterbesparingsinrichting, touchControl - mengkraanromp 
wordt niet heet, hotControl - temperatuurgreep met veiligheidsstop tegen 
verbranding bij 38°C, omzetting met automatische reset, draaigreep voor 
volumeregeling en omstelling, beveiligd tegen terugstroming, vaste uitloop, 
neoperl® Perlator® laminar, thermostatisch regeleenheid, constante water-
temperatuur (ook bij drukschommelingen in het net), hoge reactiesnelheid, 
verborgen wandaansluitingen ½" x ¾", niet afsluitbaar l 46 excentrisch 
7.5 mm

Artikelnummer  1130315815
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VARIUS recht

VARIUS D-vorm

VARIUS Convex

VARIUS l-vorm

Wastafels vArius recht
van kunstharsgebonden composiet mIRAnIt, kleur alpine wit. met max. 
5 naadloos gevormde, rechthoekige bakken zonder overloop. Variabele 
bakafstand, afstand tussen middelpunten bakken min. 600 mm. met over-
looprand aan achterkant, wastafeldikte 25 mm. Incl. consoles van roestvrij 
staal en bevestigingsmateriaal.

vormgevingvariabelen / uitvoeringen vArius recht:

 - Alternatieve vormgevingsmogelijkheden
 - met 3 moderne, platte bakvormen 
 - VARIUS-E - rechthoekig 
 - VARIUS-0 - ovaal  
 - VARIUS-R - rond

 - Vrij selecteerbare wastafellengte tot max. 3.600 mm
 - Vrije bakplaatsing met variabele afstand 
 - tot 5 naadloos ingelaste bakken per wastafel
 - Uitvoering voor stand- of wandarmaturen

verdere speciale vormen: 
 -  - VARIUS D - vorm met max. 3 naadloos geïntegreerde waskommen 
 - VARIUS l - vorm hoekwastafel met zijdelingse lengte tot  
   max. 1.500 mm 
 - VARIUS Convex hoekwastafel 

 - naadloos aangegoten boord optioneel
 - Boorgaten voor accessoires optioneel

steungreep
voor opbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, met antislipeffect, 
buisdiameter 32 mm, wandafstand 1,2 mm, getest en gecertificeerd  
(tÜV/gS), met twee roestvrij stalen rozetten voor verborgen montage, 
incl. roestvrij stalen schroeven en pluggen.
Afmetingen (b x h x d): 378 x 78 x 95 mm, greeplengte: 300 mm

cntX300n 2030007177

Afwijkende lengten tot max. 1100 mm op aanvraag

hoekgreep 90°
voor opbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, met antislipeffect, 
materiaaldikte 1,2 mm, buisdiameter 32 mm, wandafstand 95 mm, getest 
en gecertificeerd (tÜV/gS), met drie roestvrij stalen rozetten voor verbor-
gen montage, incl. roestvrij stalen schroeven en pluggen.

Uitvoering links
Afmetingen (b x h x d): 678 x 1328 x 95 mm 
cntX20nl 2030007197
Afmetingen (b x h x d): 493 x 828 x 95 mm
cntX22nl 2030007199

Uitvoering rechts
Afmetingen (b x h x d): 678 x 1328 x 95 mm 
cntX20nr 2030007198 
Afmetingen (b x h x d): 493 x 828 x 95 mm 
cntX22nr 2030007200

Babybad
van chroomnikkelstaal, als inbouwwastafel, oppervlak zijdemat, afloop met 
stopafloopgarnituur Dn 40. materiaaldikte 1,2 mm,  
Afmetingen (b x h x d):  700 x 250 x 400 mm, inhoud 10 l.

cMPX0070 2000111229

PAtiëntenKAMer   |
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PsychiAtrie
In klinische instellingen met verhoogde veiligheidseisen zijn specifieke sanitaire producten nodig, die 
het dreigende gevaar van vandalisme, misbruik of moedwillige zelfmutulatie effectief tegengaan. 
Robuuste, voor een deel speciaal voor de veiligheidsbranche ontwikkelde armatuursystemen, alsme-
de stabiele RVS uitvoeringsobjecten vormen hier de ideale Franke-oplossingen.

Het robuuste materiaal roestvrij staal (RVS) wordt niet alleen in de afdekplaten en oersterke wasta-
fels toegepast. Ook de compacte WC-wastafelcombinaties bieden optimale veiligheid en functionali-
teit. Uitgevoerd met het AQUA 3000 open system kan de waterafgifte centraal worden gestuurd en 
bewaakt.

AQuAtiMer-A3000 open elektronisch  tijdgestuurde douchearma-
tuur dn15 voor achterwandinstallatie. 
met piëzoknop met start-/stop-functie. Voor aansluiting op voor- 
gemengd warm of koud water. 24 V DC.
geïntegreerde besturingsfuncties: tijdgestuurde hygiënespoelingen.  
Extra functies met ECC-functiecontroller (ethernet): Automatische thermi-
sche desinfectie, veiligheidsuitschakeling, reinigingsuitschakeling

AQuA609 2000104291

Vereiste toebehoren:
AQUA 3000 open-systeemtoebehoren op aanvraag.

AQuAJet-slimline douchekop 
Dn 15 met kunststofstraalbodem met antikalksysteem en geringe  
aërosolvorming , straalhoek 16°, voor wandaansluiting, messing gepolijst 
verchroomd.

AQuA754 2000102683 0,10 l/s 
AQuA755 2000102684 0,15 l/s
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losse wastafel 
voor wandmontage, van chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materi-
aaldikte 1,2 mm, met schroefdraadstaven tegen vandalisme, montage in 
technische ruimte. Voegloos gelaste bak, zonder overloop, met 40 mm 
armatuurbank, zeefventiel g 1 1/2 B, verborgen sifon g 1 1/4 B, gevormd 
zeepvak, inclusief bevestigingsmateriaal.
Afmetingen (b x h x d): 450 x 280 x 400 mm

hdtX450 2000100349

vloerstaand toilet
van chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,6 mm, 
spoelgedrag conform En 997 gecertificeerd, hoeveelheid spoelwater min. 
4 liter, afvoer achter horizontaal met sifon Dn 100 in RVS, vlak zitvlak met 
naar binnen vallende vormingen, aan alle kanten afgerond, incl. montage-
plaat, met diefstalbelemmerende schroefverbinding. 
Afmetingen (b x h x d): 360 x 400 x 500 mm

cMPX597 2000100153

Kledinghaak
voor opbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. 
Veiligheidshaak kantelt bij overbelasting naar onderen, staat 30 mm van 
de wandplaat af. montage aan voorkant.  
Incl. bevestingsschroeven (door klant te voorzien): plug m6S, kunststof).
Afmetingen (b x h x d): 108 x 108 x 52 mm

hdtX692 2000090046

Wc-wastafelcombinatie 
voor opstelling vóór een aan de achterzijde toegankelijke serviceruimte, 
met elektronische armatuurtechniek voor montage in de serviceruimte. 
Onzichtbare bevestiging van de WC-wastafelcombinatie aan de achterzijde 
met draadstangen. Kolom van chroomnikkelstaal, materiaaldikte 2 mm, 
met opgetrokken achterwand incl. voorgemonteerde wanduitloop, met 
voegloos gevormde wasbak, voegloos gelast WC-papierrolvak en gelast 
spoeltoilet van chroomnikkelstaal, materiaaldikte 1,6 mm, plaatsing links. 
met spoelreservoir (9 of 6 l) inclusief piëzo bediening met motorsturing, en 
elk 1 piëzoknop voor wasarmatuur en WC-spoeling. Incl. bevestigingsma-
teriaal.
Afmetingen (b x h x d): 700 x 1000 x 670 mm

hdtX806l 2000100956

Wc-wastafelcombinatie 
voor opstelling vóór de wand met geïntegreerde, elektronische armatuur-
componenten. niet zichtbare bevestiging van de WC-wastafelcombinatie 
door in de behuizing vlak ingewerkte, afsluitbare onderhoudsopening. 
Kolom van chroomnikkelstaal, materiaaldikte 2 mm, met opgetrokken 
achterwand incl. voorgemonteerde wanduitloop, met voegloos gevorm-
de wasbak, voegloos gelast WC-papierrolvak en gelast spoeltoilet van 
chroomnikkelstaal, materiaaldikte 1,6 mm, plaatsing links.  met spoelreser-
voir (9 of 6l) inclusief piëzo bediening met motorsturing, en elk 1 piëzok-
nop voor wasarmatuur en WC-spoeling. Voorgemonteerd intern buizenwerk 
aan water- en afvalwaterzijde. Incl. bevestigingsmateriaal. 
Afmetingen (b x h x d): 810 x 1050 x 780 mm

hdtX816l 2000100968

PsychiAtrie   |
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oPerAtie KAMer
maximale hygiëne betekent binnen het OK het creëren van een steriele omgeving. Artsen en 
OK-verplegend personeel moeten vóór elke behandeling een intensieve reiniging van handen en 
armen tot aan de ellebogen uitvoeren, om overbrenging van mogelijke ziektekiemen en bacteriën op 
de patiënt te voorkomen. 

Er is voldaan aan optimale voorwaarden, wanneer voor er voor waterafname geen contact met de 
armaturen nodig is. medische wasgoten van RVS met geïntegreerde elektronische wasplaatsarmatu-
ren bieden dit contactloze, hygiënische wascomfort. met de voor het netwerk geschikte armaturen 
kunnen er extra maatregelen, zoals tijdgestuurde hygiënespoelingen of thermische desinfecties voor 
het waarborgen van de drinkwaterhygiëne worden gerealiseerd. Klantspecifieke uitvoeringen van de 
wasbakken garanderen een optimale productoplossing voor alle ruimtelijke omstandigheden.
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dokterswastrog
Volledig roestvrijstalen dokterswastrog voor wandmontage. Uitvoering 
met een opstaande rand van 100 mm achter, maar zonder blokvormige 
rug voor eventuele kraanmontage. De kuip is trogvormig met afdruipvlak 
rechts of links. Alle lasnaden zijn gepolijst in overeenstemming met de 
afwerking van het basismateriaal. materiaal : roestvrijstaal (RVS) AISI304 
(chroomnikkelstaal CnS 18/10), materiaaldikte : 1,5 mm, Finish: mat

Afmetingen (b x h x d): 800 x 430 x 400 mm

g22029l 2000100410 
g22029r 2000100411

Afmetingen (b x h x d): 1600 x 430 x 400 mm

g22030l 2000100412 
g22030r 2000100413

Afmetingen (b x h x d): 2400 x 430 x 400 mm

g22031l 2000100414 
g22031r 2000100415

dokterswastrog 
Volledig roestvrijstalen dokterswastrog voor wandmontage. De dokters-
wastrog is voorzien van een zelfdragende behuizing van het monovolume 
type met opstaande blokvormige rug van 450 mm hoogte bij 100 mm dikte 
welke de inbouw van het kraanwerk op zeer eenvoudige wijze toelaat. De 
kuip is trogvormig met afdruipvlak rechts. De dokterswastrog is uitge-
rust met een schuin naar achter hellend wegneembaar frontpaneel dat 
toegang verschaft tot de verdoken opgestelde toevoer en afvoerleidingen. 
Alle lasnaden zijn gepolijst in overeenstemming met de afwerking van het 
basismateriaal. materiaal : roestvrijstaal (RVS) AISI304 (chroomnikkelstaal 
CnS 18/10), materiaaldikte : 1,2 mm, Finish : mat

sih20004n 900 x 670 mm

sih20005n 1500 x 670 mm

sih20006n  2100 x 670 mm

montage : de dokterswastrog wordt op de wand bevestigd d.m.v.een 
Z-profiel bovenaan, achteraan zijn de zijwanden voorzien van een haakse 
omslag met bevestigingsgaten.

Protronic – A3000 open opto-elektronisch gestuurd wasplaatsar-
matuur dn 15 voor montage op de achterwand.
Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. 24 V DC.  
geïntegreerde besturingsfuncties: Hygiënespoeling, veiligheidsuitscha-
keling bij permanente reflectie. Extra functies met ECC-functiecontroller 
(ethernet): automatische thermische desinfectie, veiligheidsuitschakeling, 
reinigingsschakeling.

AQuA109 2000090028

Vereiste toebehoren: 
AQUA 3000 open-systeemtoebehoren op aanvraag

Wanduitloop
Dn 15 met diefstalbestendige perlator,  
messing gepolijst verchroomd, uitloop 234 mm.

AQrM905 2000100805

oPerAtie KAMer   |
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lABorAtoriuM
De specifieke activiteiten in het laboratorium vereisen voor een deel het gebruik van gevaarlijke  
stoffen, zoals zuren en andere agressieve vloeistoffen. Voor een veilige werkomgeving moeten 
robuuste en eenvoudig te reinigen multifunctionele wasbakken deel uitmaken van de laboratorium-
uitrusting. 

materialen zoals RVS en versterkt polyester zijn bestand tegen deze zeer ruwe omstandigheden.  
ter bescherming van de medewerkers moeten bovendien nooddouches als acute hulp in geval van 
een verontreiniging worden geïnstalleerd. Alleen door intensief en onbegrensd spoelen van huid die 
hiermee in contact is gekomen, kan gevolgschade worden voorkomen of beperkt.
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Multifunctionele wastafel
uit glasvezel verstevigd polyester materiaal, standbuisventiel g 1 1/2 B, 
geïntegreerde lussen voor wandmontage, incl. bevestigingsmateriaal. 
Afmetingen (b x h x d): 500 x 220 x 400 mm

MB5040  2000103435  Kleur wit 
MB5044  2000100090  Kleur decorgrijs

Multifunctionele wastafel
uit glasvezel verstevigd polyester materiaal, standbuisventiel g 1 1/2 B, 
geïntegreerde lussen voor wandmontage, incl. bevestigingsmateriaal.
Afmetingen (b x h x d): 700 x 320 x 495 mm

MB7050  2000103436  Kleur wit 
MB7054  2000100092  Kleur decorgrijs

Bedrijfswastafels
verkrijgbaar met onderstel, of als opbouw. Uitvoering in chroomnikkelstaal, 
oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, voegloos ingelaste bak, zonder 
overloop en met 80 mm armaturenbank, bak links of rechts, g 1/2 B 
 afloopventiel en 2-delige overloop-standpijp, geribbelde afdruipvlak en 
overlooprand naar de bak hellend, afdruipvlak met onder gelaste roestvrij 
stalen console, 100 mm hoge voegloze achterwand als spatbescherming, 
consoles optioneel leverbaar, boorgaten voor wandbevestiging.

MAXs117-140  2000057700

Wastobbe
van kunstharsgebonden composiet, kleur alpine wit. met gegolfd wasvlak 
in schuine voorwand, stopafloopventiel Dn 40, onderbouw van chroom-
nikkelstalen vierkante buizen, met poedercoating en in hoogte verstelbare 
poten. Inclusief wandbevestiging.
Afmetingen (b x h x d): 720 x 750 x 650 mm

sirW380  2000103287

ogen- en gezichtsdouche
voor wandmontage met handdouche, RVS-ommantelde drukslang, voldoet 
aan En 15154-2, behuizing van kunststof groen en wandhouder kunststof 
wit, stofbeschermkap met gebruiksinstructies. DIn-DVgW-gecertificeerd.

FAid101  2000101101

lABorAtoriuM   |
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utilityruiMte

Zuiverheid tot in de kleinste hoekjes – dit geldt ook voor de utilityruimte in ziekenhuizen en  
verzorgingsinstellingen. Hierbij speelt de hygiënische en doelmatige uitvoering een belangrijke  
rol om verspreiding van infecties te voorkomen. 

Voor de afvoer van verontreinigd water en het schoonmaken van de reinigings- en ziekenhuisbeno-
digheden zijn RVS-producten dankzij hun gladde en oersterke oppervlak ideaal. Verschillende  
uitvoeringsvarianten van de specifieke uitgietbakken, desgewenst ook op maat geproduceerd, bie-
den altijd de ideale oplossing voor een veilige werkwijze.
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gipstafel 
gemaakt uit 1,2 mm dik roestvrij staal 1.4301 (AISI 304) met een matte 
afwerking. De waskom is van 1,5 mm materiaal en is beschikbaar in  
1200 mm lengte. De enkele waskom bevat een uitneembare korf waarin 
gipsdeeltjes worden opgevangen, die is voorbereid op een afvoer van  
38 mm. Een afvoer is beschikbaar als een extra.

g22000l 2000100259

volledig roestvrijstalen utilityblok
samengesteld met een vlakke bedpanuitgietbak en een onderkast met toe-
gang tot de toevoer- en afvoeraansluitingen, met zelfsluitende spoelkraan, 
met BElgAQUA keuring. De uitgietbak is solidair met de onderkast gelast 
en is voorzien van een trechtervormig uitgietbekken diameter 375 mm. 
met geïntegreerde randspoeling, voorzien van een opklapbaar emmer-
rooster met vertikale uitlaat Dn 110. Achteraan is de uitgietbak voorzien 
van een holle rug voor de inbouw van het kraanwerk. Het uitgietbekken is 
volledig in het bovenvlak gelast. Het bovenvlak is voorzien van een inge-
perste antidruiprand. De onderkast bevat geen bodem en is opgevat als 
een monovolume-element met scharnierdeur. De achterwand is voorzien 
van een vertikale uitsparing. De kast is onderaan voorzien van regelbare 
poten en een wegneembare plint rondom. Alle lasnaden zijn gepolijst in 
overeenstemming met de afwerking van het basismateriaal.
Afmetingen (b x h x d): 600 x 600 x 900 mm, met kuip ∅ 375 x 300 mm

thuB600 2030002649

uitgietbak
voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 
0,9 mm, voegloos gelaste bak met bakafmetingen van 400 x 290 x 195 mm, 
 zeefventiel g 1 1/2 B, afvoer achter centraal, met achterwand als spatbe-
scherming, incl. RVS klaprooster en RVS schroeven en pluggen. 
Afmetingen (b x h x d): 436 x 525 x 310 mm

WB440c 2000071909

uitgietbak
van chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,0 mm,  
voegloos gelaste bak met rondom lopende overlooprand, zonder armatuur-
bank, met opstaande rand achter, 50 mm (H), afvoerventiel met standbuis 
g 1 1/2 B, afloop linksachter, inclusief klaprooster. Onderstel met 300 mm 
hoge compleet omrande boorden, 4 pootjes, in hoogte verstelbaar op  
25 mm voor compensatie van ongelijkheden in de ondergrond, met  
dwarsbalk achter, werkhoogte 650 mm. Uitgietbak met onderstel gelast.
Afmetingen (b x h x d): 600 x 650 x 598 mm

F832v-F 2000057046

uitgietbak-, wastafelcombinatie
vrijstaand of voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, 
materiaaldikte 1,2 mm, wastafelbekken met bakafmetingen  
360 x 135 x 272 mm, zonder overloop, g 1 1/4 zeefventiel, incl.  
armatuurboring rechtsboven, uitgietbak met bakafmetingen 
420 x 180 x 350 mm en rondom lopende overlooprand, g 1 1/2  
kapventiel, afloop in midden, incl. RVS klaprooster met aanslagbuffer, 
afschroefbare inspectieopening, pootjes in hoogte verstelbaar.  
Afmetingen (b x h x d): 500 x 880 x 570 mm

sirX832 2000071907

utilityruiMte   |
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Armaturen intelligent verbinden –
Water efficiënt beheren

De eisen aan sanitaire instellingen in hygiënisch gevoelige 
en veiligheidsrelevante omgevingen nemen continu toe. 
Het watermanagementsysteem AQUA 3000 open stelt 
moderne normen op het gebied van systeemveiligheid, 
efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid en drinkwaterhygiëne 
in openbare instellingen.

Een intelligente stuurelektronica maakt toepassingsspeci-
fieke besturingsfuncties mogelijk, zoals eenvoudige 
parameterinstellingen, tijdgestuurde hygiënespoelingen, 
automatische thermische desinfecties en verschillende 
statistische functies. 

In combinatie met de ECC (ECC = Ethernet-Can-Coppler)-
functiecontrollers uit het programma met systeemtoebe-
horen kunnen de armaturen in het watermanagementsys-
teem AQUA 3000 open worden geïntegreerd. Op dit 
netwerkniveau kan het systeem een willekeurig aantal 
sanitaire armaturen centraal besturen en beheren. 

Voor datacommunicatie met overkoepelende besturings- 
en regelfuncties moeten alle A 3000 open-armaturen via 
de systeemleiding en het t-stuk op een ECC-controller 
worden aangesloten. Voor de ruimtelijke onderverdeling 
in gebouwen of voor de effectieve en veilige uitvoering 
van hygiënefuncties wordt de indeling van alle armaturen 
die op een ECC zijn aangesloten in groepen aangeboden.

WAterMAnAgeMent AQuA 3000 oPen

systeemniveaus

Het watermanagementsysteem AQUA 3000 open 
wordt consequent in twee niveaus – armaturen en 
netwerk - onderverdeeld, die elk door middel van 
een standaard datatechnologie met elkaar 
communiceren.

Functionaliteit

– Hygiënespoelingen
– thermische desinfecties
– Bedrijfsmodusoverschakeling
– Reinigingsuitschakeling
– Systeemstoringsmeldingen
– Statistische functies
– Volgordebesturingen
– Koppeling met het gebouwbeheersysteem
–  mobiele toegang via het internet  

tot de installatie voor onderhoud op afstand
–  Verzending van storingsmeldingen via SmS  

tot 5 ontvangers
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specifieke eisen vragen om individuele 
oplossingen 

De omgevingssituaties in medische instellingen zijn 
divers. Voor optimale gebruiksvriendelijkheid en 
ergonomie zijn dikwijls maatproducten een vereiste. 

Een noodzaak die wij met onze jarenlange ervaring 
op het gebied van sanitaire ruimte-inrichting perfect 
kennen en kunnen vervullen. Of het nu gaat om RVS 
of composiet graniet: bij ons vindt u altijd de juiste 
productoplossing. neem contact met ons op!

Producten oP MAAt

Medische wasgoot van  
roestvrij staal 
desgewenst op maat en compleet  
voorgeïnstalleerd met 
elektronische armaturen.

Variabele…

 baklengte

  bakdiepte

  bakhoogte

  achterwandhoogte

hoekwastafel van 
composiet graniet
flexibel tot in het kleinste detail.

 Variabele wastafellengte

  Variabele wastafeldiepte

  Verschillende bakvormen

  boordhoogte tot 150 mm

  spatbescherming achter tot  
 100 mm

  handdoekhouder

systeeMoPlossingen   |
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