
SeriewaStafelS  
van Miranit
Functioneel design voor de moderne sanitaire ruimte
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1 Hoge stabiliteit bij geringe materiaaldikte
2 Zeer vormvaste wastafel
3 Minimale radius voor nieuwe designmogelijkheden
4 Duidelijk gevormde overlooprand

De naam van de nieuwe, van composiet graniet vervaardigde wastafels gaat terug op de belang-
rijkste bestanddelen en de bijzondere hardheid van het materiaal. MIRANIT staat voor de stabiele 
verbinding van ca. 80% natuurlijke mineralen zoals  calciumcarbonaat en kwarts en ca. 20% hoog-
waardige onverzadigde polyesterhars. Door de uitstekende vloeieigenschappen kan deze kunst-
harsgebonden composiet ook met een geringe dikte in haast elke vorm  worden gebracht. Daardoor 
ontstaan er voor de wastafels van MIRANIT  compleet nieuwe en eigen design mogelijkheden waarbij 
ondanks een vlakke en elegante look een zeer hoge stabiliteit is gewaarborgd. Minimale radius van 
slechts 2 millimeter onderstrepen de duidelijke vormen van de nieuwe MIRANIT seriewastafels.

Verfijnd en toch robuust - dat kan in deze vormen alleen de composiet MIRANIT die speciaal voor 
de eisen van sanitaire voorzieningen in  openbare en semi-openbare ruimtes is ontwikkeld.

MIRANIT bestaat uit een stabiel en breukvast materiaal met een gladde, poriënvrije en hoogglanzen-
de buitenlaag. Deze kleurbepalende gelcoatlaag is makkelijk te reinigen en robuust. Het alpine witte 
oppervlak is bovendien zeer   slag- en slijtvast en is bestand tegen loog en zuur. Ook watertempera-
turen tot 80° C hebben geen effect op de gelcoatlaag.

Miranit –  
de naaM voor coMpoSiet graniet
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1 MIRANIT– breukvaste materiaalsamenstelling uit 
 natuurlijke mineralen en onverzadigde polyesterhars
2 Hygiënisch oppervlak, temperatuurbestendig tot 80 °C
3 Gladde, poriënvrije en hoogglanzende gelcoatlaag
4 De installateur kan een slijpschijf gebruiken om de 
 lengte van de niswastafels aan te passen
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deSign en functie op een rijtje
QUADRO – de nieuwe vorm van modern sanitair design

De architectonische eisen voor de inrichting van sanitaire ruim-
tes die door veel mensen worden bezocht, lopen erg uiteen.  
Centraal staat hierbij echter altijd een optimale benutting van 
de ruimte. In de praktijk hebben zich hiervoor wastafelcombi-
naties in verschillende lengtes met meerdere wasbakken 
bewezen. Daarom is de wasplaatsbreedte van het nieuwe 
serie was systeem gebaseerd op de standaard afmeting van 600 
millimeter voor losse wastafels. Bij meerdere  wasplaatsen 
bedraagt de afstand  tussen de middelpunten van de  bakken 
700 millimeter. 

Door de duidelijke, zakelijke lijnen zijn de seriewastafels van 
QUADRO geschikt voor de moderne vormgeving van een sani-
taire ruimte. De rechthoekige grondvorm van de wastafel vloeit 
 elegant over in een kom waarvan de vlakke welving voor een 
aangenaam wascomfort zorgt. Op deze manier worden de 
 creatieve mogelijkheden van composiet graniet goed zichtbaar.

Wasruimte met twee QUADRO seriewastafels met drie wastafel per eenheid. 
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QUADRO seriewastafels met zelfsluitende eengreepsmengkranen AQUAMIX-C. 

Seriewassysteem met QUADRO losse wastafels, AQUAMIX-C zelfsluitende armaturen en XINOX® Touchfree zeepdispensers. 
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Moderne vorMgeving  
van Sanitaire ruiMteS
RONDA – charmante harmonie voor elke wasruimte

De elegante cirkelvorm van de RONDA seriewastafels wordt 
doorbroken door een parallel aan de wand lopende lijn. 
Daarmee integreert de mooie vorm harmonisch in elke wasru-
imte en voorziet tegelijk in de behoeften van de bezoeker met 
een royale wasbak. Dankzij de vlakke overlooprand aan de 
achterkant en een boordhoogte van slechts 60 millimeter 
komen de nieuwe seriewassystemen zeer modern en verfijnd 
over.

Afhankelijk van de toepassing zijn de RONDA wastafels als 
enkele, dubbele, serie- of niswastafels verkrijgbaar.

Sportinrichting met twee RONDA dubbele wastafels met AQUAMIX-S zelfsluitende  
eengreepsmengkranen, accessoireserie XINOX®.

Ronda seriewastafel met 
AQUALINE-S Wandkraan
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RONDO seriewastafels passen uitstekend in de architectuur van modern vormgegeven sanitaire ruimtes. Door de tijdloze vorm van de wastafel 
zijn ze ideaal te combineren met de nieuwe generatie zelfsluitende AQUA kranen in een moderne of klassieke vormgeving. 

RONDA seriewastafel met elektronische wastafelarmatuur PROTRONIC-S.Ronda seriewastafel met 
AQUALINE-S Wandkraan
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Bij moderne en individuele indelingen van nieuwe sanitaire 
ruimtes en sanitaire ruimtes die gerenoveerd worden, worden 
er speciale eisen aan wastafels gesteld: ze moeten precies 
passen. Variabele niswastafels bieden hier op maat gesneden 
oplossingen. Naar keuze met één of twee bakken worden de 
niswastafels in een maximale breedte van 2100 millimeter aan-
geboden. Uitvoeringen met slechts één  wasbak bieden afhan-
kelijk van hoe ze geplaatst zijn – in het midden, links of rechts 
– bijzonder veel bladruimte.

een keurige oploSSing tot in het kleinSte hoekje
QUADRO niswastafels – variabele oplossingen

Bij het inbouwen van niswastafels komen de bijzondere voor-
delen van de composiet MIRANIT weer naar voren. Ondanks 
zijn robuustheid kan het materiaal ter plaatse nog mechanisch 
worden bewerkt en individueel aan de ruimtelijke omstandighe-
den worden aangepast.

QUADRO niswastafel met twee wastafels, zelfsluitende armaturen AQUAMIX-C,
zeepdispenser en handendroger uit de XINOX® accessoireserie.
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QUADRO niswastafel met wastafel links in combinatie met AQUAMIX-C zelfsluitende armatuur 
en geïntegreerde zeepdispenser CHRONOS. 

Wasplaatsoplossing met nis, met model QUADRO, wastafel links. 
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niSwaStafelS –  
reinigingSvriendelijk en hygiëniSch
RONDA – tijdloze wastafelvorm

Juist de tijdloze en mooie designvariant RONDA oefent als 
niswastafel een bijzondere aantrekkingskracht uit. Het perfecte 
en reinigingsvriendelijke oppervlak zonder voegen en naden 
nodigt uit tot ontspannen verpozen. Dankzij de royale bladruim-
te zijn de nisuitvoeringen perfect voor de toepassing in hotels, 
wellnesscenters of zelfs in privé woongedeeltes.

Alle wastafelvarianten zijn naar keuze met of zonder kraangat 
verkrijgbaar en kunnen prima met de hydraulische en elektroni-
sche AQUA wasarmaturen als staande of wanduitvoering uit het 
productprogramma van Franke worden gecombineerd.

RONDA niswastafel, wastafel rechts, opto-elektronische wastafelarmatuur PROTRONIC-C. 
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Door de moderne en tijdloze vormgeving zijn RONDA niswastafels net zo geschikt voor de 
horeca als voor vooraanstaande kantoren.

RONDA niswastafel met twee wastafels, armaturen AQUALINE-S, accessoires XINOX®.
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Het lotusblad waarvan de naam is afgeleid, komt terug in de 
gestileerde vorm van de LOTOS wastafels. De strakke en toch 
natuurlijke geometrie vult het moderne design van de ruimte 
met leven. De LOTOS wastafels lijken haast zo teer als een 
blad, een indruk die door de geringe dikte van het materiaal 
van slechts 10 millimeter wordt onderstreept. Ook hier komen 
de voordelen van MIRANIT op het vlak van vormgeving en sta-
biliteit duidelijk naar voren.

Een optisch highlight worden LOTOS wastafels in individuele 
nissen met royale spiegels. Een ideale combinatie vormen ze 
met automatisch werkende AQUA armaturen voor bijzondere 
hygiëne en waterbesparing.

LOTOS losse wastafels met elektronische armatuur AQUA PROTRONIC-S.

lotoS – een waStafel koMt tot bloei
Natuurlijk materiaal in natuurlijke vorm
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Voor het gebruik van AQUA wandarmaturen zijn de speciaal hiervoor ontworpen  
LOTOS wastafels zonder kraanbank aan te bevelen.

De ideale symbiose van functie en design vormt de LOTOS wastafel in combinatie met innovatieve armatuur-
techniek. Voor contactloze waterbesturing is in het bijzonder de AQUA PROTRONIC-S wastafelarmatuur aan te 
bevelen.
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Seriewastafels Quadro

losse wastafel Quadro
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit. Met naadloos 
gevormde, rechthoekige bak zonder overloop. Aangegoten achterwand met 
 geïntegreerde consoles en bevestigingsgaten. Overlooprand aan achterkant. 
Incl. bevestigingsmateriaal (draadeinden en pluggen).

Wastafelbreedte: 600 x 125 x 530 mm 
Bakafmetingen (lxbxd): 520 x 90 x 375 mm 
Driezijdige buitenrand 60 mm

anMw411 met kraangat 7612982099830
anMw410 zonder kraangat 7612982099878
 
Toebehoren:

Z-anMw901 Afvoerplug met zeef DN 32 (5/4”) 7612982100178
Z-anMw900 Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”) 7612982100161
Z-anMw902 Excenter af- en overloopset  7612982097812
 DN 32 (5/4”)

 

dubbele wastafel Quadro
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit. Met twee  
naadloos gevormde, rechthoekige bakken zonder overloop. Aangegoten  
achterwand met geïntegreerde consoles en bevestigingsgaten. Overlooprand 
aan achterkant. Incl. bevestigingsmateriaal (draadeinden en pluggen).

Breedte dubbele wastafel: 1400 x 125 x 530 mm 
Bakafmetingen (lxbxd): 580 x 90 x 360 mm 
Afstand tussen middelpunten bakken 700 mm 
Driezijdige buitenrand 60 mm

anMw421 met kraangat 7612982099823
anMw420 zonder kraangat 7612982099861
 
Toebehoren:

Z-anMw901 Afvoerplug met zeef DN 32 (5/4”) 7612982100178
Z-anMw900 Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”) 7612982100161
Z-anMw902 Excenter af- en overloopset  7612982097812
 DN 32 (5/4”) 

WEERgAVE TyPE / UITVOERINg ARTIkELNUMMER

Seriewastafel Quadro
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit. Met drie  
naadloos gevormde, rechthoekige bakken zonder overloop. Aangegoten  
achterwand met geïntegreerde consoles en bevestigingsgaten. Overlooprand 
aan achterkant. Incl. bevestigingsmateriaal (draadeinden en pluggen).

Breedte seriewastafel: 2100 x 125 x 530 mm 
Bakafmetingen (lxbxd): 580 x 90 x 360 mm 
Afstand tussen middelpunten bakken 700 mm 
Driezijdige buitenrand 60 mm

anMw431 met kraangat 7612982099847
anMw430 zonder kraangat 7612982099854
 
Toebehoren:

Z-anMw901 Afvoerplug met zeef DN 32 (5/4”) 7612982100178
Z-anMw900 Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”) 7612982100161
Z-anMw902 Excenter af- en overloopset  7612982097812
 DN 32 (5/4”)

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

niswastafel Quadro
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit. Met één  
gecentreerd geplaatste, naadloos gevormde, rechthoekige bak zonder 
overloop. Aangegoten achterwand bij de bak met geïntegreerde consoles en 
bevestigingsgaten. Overlooprand aan achterkant. Incl. bevestigingsmateriaal 
(draadeinden, pluggen en haakse wandbevestigingen). Lengte kan door de 
klant zelf met een haakse slijpmachine worden aangepast.

Wastafelbreedte: 700 tot 1600 x 125 x 530 mm
Bakafmetingen (lxbxd): 580 x 90 x 360 mm 
Buitenrand voorkant 60 mm 
 
Lengte 1300

anMw511 met kraangat 7612982106538
anMw510 zonder kraangat 7612982106545

Lengte 1600

anMw515 met kraangat 7612982106552
anMw516 zonder kraangat 7612982106569

Plaatsing bak aan zijkant, vervaardiging precies op maat en zijkantafwerkingen 
op aanvraag. Wastafelbreedte 700 tot 1600 mm.

Toebehoren:

Z-anMw901 Afvoerplug met zeef DN 32 (5/4”) 7612982100178
Z-anMw900 Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”) 7612982100161
Z-anMw902 Excenter af- en overloopset  7612982097812
 DN 32 (5/4”)

niswastafel Quadro
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit. Met twee  
naadloos gevormde, rechthoekige bakken zonder overloop. Aangegoten  
achterwand bij de bak met geïntegreerde consoles en bevestigingsgaten.  
Overlooprand aan achterkant. Incl. bevestigingsmateriaal (draadeinden,  
pluggen en haakse wandbevestigingen). Lengte kan door de klant zelf met  
een haakse slijpmachine worden aangepast.

Wastafelbreedte: 1400 tot 2100 x 125 x 530 mm
Bakafmetingen (lxbxd): 580 x 90 x 360 mm 
Afstand tussen middelpunten bakken 700 mm 
Buitenrand voorkant 60 mm 

Lengte 2100

anMw521 met kraangat 7612982110108
anMw520 zonder kraangat 7612982106576

Vervaardiging precies op maat en zijkantafwerkingen op aanvraag.

Toebehoren:

Z-anMw901 Afvoerplug met zeef DN 32 (5/4”) 7612982100178
Z-anMw900 Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”) 7612982100161
Z-anMw902 Excenter af- en overloopset  7612982097812
 DN 32 (5/4”)

Voorbeeld niswastafel met aan zijkant geplaatste wasbak

WEERgAVE TyPE / UITVOERINg ARTIkELNUMMER

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

losse wastafel ronda
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit. Met naadloos 
gevormde, ronde bak, achteraan afgeschuind, zonder overloop.  Aangegoten 
achterwand met geïntegreerde consoles en bevestigingsgaten. Overlooprand 
aan achterkant. Incl. bevestigingsmateriaal (draadeinden en pluggen).

Wastafelbreedte: 600 x 125 x 530 mm 
Bakafmetingen (Øxbxd): 520 x 90 x 380 mm 
Driezijdige buitenrand 60 mm

anMw211 met kraangat 7612982099885
anMw210 zonder kraangat 7612982099892
 
Toebehoren:

Z-anMw901 Afvoerplug met zeef DN 32 (5/4”) 7612982100178
Z-anMw900 Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”) 7612982100161
Z-anMw902 Excenter af- en overloopset  7612982097812
 DN 32 (5/4”) 

Seriewastafel ronda
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit. Met drie 
naadloos gevormde, ronde bakken, achteraan afgeschuind, zonder overloop. 
 Aangegoten achterwand met geïntegreerde consoles en bevestigingsgaten. 
Overlooprand aan achterkant. Incl. bevestigingsmateriaal (draadeinden en 
pluggen).

Breedte seriewastafel: 2100 x 125 x 530 mm 
Bakafmetingen (Øxbxd): 540 x 90 x 380 mm 
Afstand tussen middelpunten bakken 700 mm 
Driezijdige buitenrand 60 mm

anMw231 met kraangat 7612982099922
anMw230 zonder kraangat 7612982099939
 
Toebehoren:

Z-anMw901 Afvoerplug met zeef DN 32 (5/4”) 7612982100178
Z-anMw900 Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”) 7612982100161
Z-anMw902 Excenter af- en overloopset  7612982097812
 DN 32 (5/4”) 

dubbele wastafel ronda
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit. Met twee  
naadloos gevormde, ronde bakken, achteraan afgeschuind, zonder overloop. 
Aangegoten achterwand met geïntegreerde consoles en bevestigingsgaten. 
Overlooprand aan achterkant. Incl. bevestigingsmateriaal (draadeinden en 
pluggen).

Breedte dubbele wastafel: 1400 x 125 x 530 mm 
Bakafmetingen (Øxbxd): 540 x 90 x 380 mm 
Afstand tussen middelpunten bakken 700 mm 
Driezijdige buitenrand 60 mm

anMw221 met kraangat 7612982099908
anMw220 zonder kraangat 7612982099915
 
Toebehoren:

Z-anMw901 Afvoerplug met zeef DN 32 (5/4”) 7612982100178
Z-anMw900 Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”) 7612982100161
Z-anMw902 Excenter af- en overloopset  7612982097812
 DN 32 (5/4”) 

WEERgAVE TyPE / UITVOERINg ARTIkELNUMMER

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

niswastafel ronda
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit. Met één  
gecentreerd geplaatste, naadloos gevormde, ronde bak zonder  overloop.  
Aangegoten achterwand bij de bak met geïntegreerde consoles en bevesti-
gingsgaten. Overlooprand aan achterkant. Incl. bevestigingsmateriaal  
(draadeinden, pluggen en haakse wandbevestigingen). Lengte kan door de 
klant zelf met een haakse slijpmachine worden aangepast.

Wastafelbreedte: 700 tot 1600 x 125 x 530 mm
Bakafmetingen (Øxbxd): 540 x 90 x 380 mm 
Buitenrand voorkant 60 mm

Lengte 1300

anMw551 met kraangat 7612982106583
anMw550 zonder kraangat 7612982106590

Lengte 1600

anMw555 met kraangat 7612982106606
anMw556 zonder kraangat 7612982106613

Plaatsing bak aan zijkant, vervaardiging precies op maat en zijkantafwerkingen 
op aanvraag. Wastafelbreedte 700 tot 1600 mm.

Toebehoren:

Z-anMw901 Afvoerplug met zeef DN 32 (5/4”) 7612982100178
Z-anMw900 Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”) 7612982100161
Z-anMw902 Excenter af- en overloopset  7612982097812
 DN 32 (5/4”)

niswastafel ronda
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit. Met twee 
naadloos gevormde, ronde bakken zonder overloop. Aangegoten achterwand 
bij de bak met geïntegreerde consoles en bevestigingsgaten. Overlooprand 
aan achterkant. Incl. bevestigingsmateriaal (draadeinden, pluggen en haakse 
wandbevestigingen). Lengte kan door de klant zelf met een haakse slijpma-
chine worden aangepast.

Wastafelbreedte: 1400 tot 2100 x 125 x 530 mm
Bakafmetingen (Øxbxd): 540 x 90 x 380 mm 
Afstand tussen middelpunten bakken 700 mm 
Buitenrand voorkant 60 mm

Lengte 2100

anMw561 met kraangat 7612982106620
anMw560 zonder kraangat 7612982106637

Vervaardiging precies op maat en zijkantafwerkingen op aanvraag.

Toebehoren:

Z-anMw901 Afvoerplug met zeef DN 32 (5/4”) 7612982100178
Z-anMw900 Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”) 7612982100161
Z-anMw902 Excenter af- en overloopset  7612982097812
 DN 32 (5/4”)

Voorbeeld niswastafel met aan zijkant geplaatste wasbak

WEERgAVE TyPE / UITVOERINg ARTIkELNUMMER

info@hygiene-shop.nl   -   www.hygiene-shop.nl
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losse wastafels lotoS

lotoS-h - enkele wastafel
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit, voor wandmon-
tage met schroeven en pluggen. Met naadloos gevormde, 6-hoekige bak, 
zonder kraanbank en overloop. Afvoer met Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”).
Incl. bevestigingsmateriaal.

Afmetingen (bxhxd): 600 × 100 × 525 mm

rndw220  7612982098994

met kraanbank en kraangat Ø 35 mm, van kunstharsgebonden composiet 
MIRANIT, kleur alpine wit, voor wandmontage met schroeven en pluggen. Met 
naadloos gevormde, ronde bak. Zonder overloop. Afvoer met Afvoerplug met 
kap DN 32 (5/4”). Incl. bevestigingsmateriaal.

Afmetingen (bxhxd): 600 × 120 × 547 mm

rndw226  7612982109287

lotoS-r - enkele wastafel
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpine wit, voor wandmon-
tage met schroeven en pluggen. Met naadloos gevormde, ronde bak, zonder 
kraanbank en overloop. Afvoer met Afvoerplug met kap DN 32 (5/4”). Incl. 
bevestigingsmateriaal.

Afmetingen (bxhxd): 600 × 100 × 547 mm

rndw221  7612982098987

WEERgAVE TyPE / UITVOERINg ARTIkELNUMMER

info@hygiene-shop.nl   -   www.hygiene-shop.nl
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overzicht Miranit serie- en niswassystemen
enkele wastafels lotoS:

Quadro

Quadro

Seriewastafels:

ronda

niswastafels:

ronda
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