
VERNIEUWING AAN DE BRON
NIEUWIGHEDEN 2022



0302 03NIEUWIGHEDEN 2022NIEUWIGHEDEN 202202

DELABIE, de expertise van een fabrikant

DELABIE werd in 1928 opgericht in Frankrijk. Vandaag is het nog steeds 100 %  
een familiebedrijf en uitgegroeid tot de Europese leider in kranen en sanitaire 

voorzieningen voor openbare plaatsen. Het bedrijf richt zich tot deze markt met een 
specifiek aanbod, bestaande uit 5 assortimenten: kranen voor publieke ruimten, kranen 

voor zorginstellingen en woonzorgcentra, toegankelijkheid en hygiëne accessoires, 
sanitaire toestellen in rvs en andere specifieke kranen.

Meer dan 2.000 DELABIE producten, een internationale referentie, worden vanuit de 
fabriek in Frankrijk naar meer dan 90 landen uitgevoerd. De groep telt 9 filialen 

wereldwijd: Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje, 
Polen, Verenigde Arabische Emiraten (Dubai) en China (Hongkong).

NIEUWIGHEDEN 2022

Onze ambitie: innovatie, doeltreffendheid, design

Bij DELABIE staat de Research & Development afdeling in voor unieke 
oplossingen, nieuwe technologieën, octrooien, en een respect voor internationale 
normen.

De hygiëne van de gebruiker (bediening zonder manueel contact) en die van het 
waternet (dagelijkse antibacteriële spoeling van de leidingen) staan centraal in 
onze oplossingen. Onze producten zijn ontworpen en ontwikkeld om een totale 
hygiëne in publieke ruimten te garanderen.

Het ontwerpen van milieuvriendelijke design producten, waarbij water- en 
energiebesparing, gemakkelijke installatie en onderhoud centraal staan, is een 
bedrijfscultuur die ons elke dag in staat stelt utiliteiten, zorginstellingen en alle 
publieke plaatsen te ondersteunen in hun nieuwe uitdagingen.

Om aan uw eisen te voldoen, hebben we ook voor 2022 producten ontworpen met 
respect voor de kwaliteiten waarvoor DELABIE in Frankrijk en in de wereld gekend 
staat: een opmerkelijk ontwerp en van onberispelijke makelij. Voor elk project, 
voor elk probleem staat er een DELABIE oplossing ter uwer beschikking.

Wij wensen u een aangename ontdekking.

Wenst u meer te weten over DELABIE? Bezoek onze website delabiebenelux.com: 
hier kunt u gemakkelijk al onze producten in detail terugvinden. U kunt ook veel 
informatie en BIM-objecten gratis downloaden.

Uiteraard zijn onze papieren catalogi op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.
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TOEGANKELIJKHEID / ACCESSOIRES / P. 32 TOT 37

Toiletrolhouder Toiletborstelhouder 
met toiletborstel

Elektronische 
verdeler 
Voor vloeibare  
zeep of schuim

SANITAIRE TOESTELLEN / P. 38 TOT 43 

BLACK BINOPTIC 
elektronische 
wastafelkranen

BINOPTIC 2
elektronische 
wastafelkraan, 
inbouw

PUBLIEKE RUIMTEN / P. 06 TOT 21

ZORGINSTELLINGEN / P. 22 TOT 31

Mechanische 
sequentiële 
wastafelmengkraan 
met hoge draaibare 
uitloop

SPORTING 2 
elektronisch 
thermostatisch 
douchepaneel

TEMPOMATIC 5 
elektronische 
wastafelkranen

TEMPOFLUX 3 
toiletsysteem met 
directe spoeling

RAINY  
douchekop met 
regenstraal

PLEIN AIR 
zelfsluitende 
buitendouche

Thermostatische 
sequentiële  
spoeltafel- 
mengkraan 

Mechanische 
wastafelmengkraan 
met 
drukcompensatie

SECURITHERM 
Securitouch 
thermostatische 
douchemengkraan

PROFESSIONELE KEUKENS / P. 44 TOT 47

Be-Line® 
opklapbare greep 
met vloersteun 

LAVANDO 
handwasbakje  
in rvs 

AZA 
schaamschot  
in rvs

Lage 
voorspoeldouche 
met mengkraan

Eéngatsmengkraan 
met flexibele slang

BIOFIL 
kraanfilter

Hygiënisch 
handwasbakje  
in rvs

TEMPOFIX 3 
Brandveilig 
voorwandsysteem 
voor toilet met 
directe spoeling 



BLACK BINOPTIC elektronische wastafelkraan 378035 - Elektronische zeepdispenser wandmodel 512066BK

NIEUW

BLACK BINOPTIC:  
GLASHELDER !

PUBLIEKE RUIMTEN

NIEUWIGHEDEN 2022
07

BLACK BINOPTIC 
ELEKTRONISCHE WASTAFELKRANEN
MAT ZWART

Totale hygiëne
Geen manueel contact,  
antistagnatie elektroventiel, 
uitloop met gladde binnenkant en 
antibacteriële periodieke spoeling.

90 % waterbesparing
Automatisch openen en sluiten, 
debiet ingesteld op 3 liter  
per minuut.

Design 
Nieuw Black Spirit assortiment:  
een brug tussen design, 
architectuur en functionaliteit.

Specifiek ontwerp  
voor publieke ruimten
Lichaam in messing, afwerking  
in mat zwart chroom, strakke 
vormgeving, vereenvoudigd 
onderhoud dankzij LED.

Beschikbaar in 3 hoogtes voor 
installatie op waskom alsook 
beschikbaar als muur- en 
mengkraanmodel.

Water- 

besparing

Design

In het assortiment 
BLACK BINOPTIC 

Muurmodel

Ref. 379ENCB
Geen 

manueel 

contact

Afgebeeld product: Réfs. 378035 - 388035 - 398035
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 BINOPTIC 2 elektronische inbouwkraan voor wastafel 370SBOX + 370010 - Elektronische zeepdispenser wandmodel 512066P

BINOPTIC 2 INBOUW 
ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN

NIEUW

INBOUW  
CLEAN & DESIGN

Afgebeeld product: Ref. 370SBOX + 370010

In het assortiment 
BINOPTIC 2 inbouw 

Geborstelde rvs uitvoering, 
uitloop L.190

Ref. 370PBOX + 370106

Totale hygiëne
Geen manueel contact,  
antistagnatie elektroventiel, 
uitloop met gladde binnenkant en 
antibacteriële periodieke spoeling.

Gemakkelijke installatie
Eén inbouwdoos voor elk type 
installatie (rails voor gipsplaat, 
volle muur of paneel), geschikt 
voor een dikke of een fijne wand, 
veilige spoeling van het waternet, 
waterdichtheid verzekerd zonder 
bijkomende handeling van de 
installateur.

90 % waterbesparing
Automatisch openen en sluiten, 
debiet ingesteld op 3 liter per 
minuut.

Beperkt en vereenvoudigd 
onderhoud
Technische elementen toegankelijk 
langs de voorkant zonder de kast te 
demonteren, elektronische module 
gemonteerd op de achterkant van 
de dekplaat.

Gemakkelijk 

onderhoud

Water- 

besparing

Geen 

manueel 

contact
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TEMPOMATIC 5 
ELEKTRONISCHE WASTAFELKRANEN 

TEMPOMATIC 5 elektronische wastafelkraan 449106

Totale hygiëne
Geen manueel contact,  
antistagnatie elektroventiel en 
antibacteriële periodieke spoeling.

90 % waterbesparing 
Automatisch openen en sluiten, 
debiet ingesteld op 3 liter  
per minuut.

 
 

Gemakkelijke installatie  
Kan gemakkelijk geïnstalleerd 
worden ter vervanging van een 
klassieke kraan, de modellen 
op batterij werken autonoom 
gedurende  3 tot 6 jaar, geen 
instellingen vereist.

Water- 

besparing

DesignGeen 

manueel 

contact

Afgebeeld product: Ref. 449106

NIEUW

DE PERFECTE MATCH:

100 % CLEAN,

200 % DUURZAAM

In het assortiment 
TEMPOMATIC 5  

Mengversie,  
stroomtoevoer op netspanning

Ref. 499101
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NIEUW

EENVOUDIGE EN  
ESTHETISCHE OPLOSSING  

TEGEN LEGIONELLA

SPORTING 2 SECURITHERM 
ELEKTRONISCH EN THERMOSTATISCH 
DOUCHEPANEEL

DELABIE 

Innovatie

De thermostatische mengkraan 

is geïntegreerd in de douchekop 

en mengt het warm water uit het 

waterleidingnet direct tot 38°C. 

Resultaat: een verminderd risico 

op bacteriegroei in de leidingen 

en het paneel. Praktisch,  

hygiënisch, economisch en  

comfortabel. Nog een innovatie 

van DELABIE.

Oplossing tegen legionella
Thermostatische mengkraan 
geïntegreerd in de kop, geen 
watercirculatie in het douchepaneel, 
antibacteriële periodieke spoeling.

Totale hygiëne
Geen manueel contact,  
antistagnatie elektroventiel,  
dagelijkse antibacteriële spoeling,  
kalkwerende douchekop.

80 % waterbesparing
Automatisch openen en sluiten, 
debiet ingesteld op 6 liter  
per minuut.

Voordelen van de 
thermostatische 
SECURITHERM technologie
• Thermostatische mengkraan 

geïntegreerd
• Anti-verbrandingsveiligheid 

en anti “koude douche” functie
• Stabiele temperatuur

Ook beschikbaar als model met 
voorgemengd water, met boven- of 
ingebouwde aansluiting,  
op batterijen of netspanning,  
met een kalkwerende douchekop  
of douchekop met regenstraal.

Afgebeeld product: Ref. 714910

ComfortWater-

besparing

Hygiëne Optimale anti-  

verbrandings 

veiligheid

SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch douchepaneel 714910 - Vloerhevel 683001
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PLEIN AIR 
ZELFSLUITENDE BUITENDOUCHE

80 % waterbesparing
Debiet ingesteld op 6 liter per 
minuut, zelfsluiting douche: na 15 
seconden, zelfsluiting voetdouche:  
7 seconden.

Comfort
Soepele bediening van de kranen.

Gemakkelijke installatie  
en vereenvoudigd 
onderhoud
Kant-en-klaar geleverd,  
met inspectieluik voor toegang 
tot de afsluitkraan, eenvoudig te 
demonteren en af te schermen  
voor de winterperiode.

Vandaalbestendig
Zuil in roestvrij aluminium, 
douchekop en kranen in messing 
verchroomd, schokwerende 
mechanismen en kalkwerend 
materiaal.

Er zijn verschillende combinaties 
mogelijk: 1 tot 4 douches,  
met of zonder voetdouches.

Soepele 

bediening

Water-

besparing

PLEIN AIR zelfsluitende buitendouche 717511

NIEUW

NIKS BUITENGEWOONS:  
DESIGN, BESPARING  

EN STEVIGHEID VERENIGD !

Afgebeeld product: Ref. 717511

Gemakkelijke 

installatie

In het assortiment 
PLEIN AIR  
buitendouches 

Model met 2 douches  
en 1 voetdouche

Ref. 717521
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NIEUW

HET REGENT COMFORT 

Afgebeeld product: Ref. 708000

RAINY 
DOUCHEKOP MET REGENSTRAAL

80 % waterbesparing
Debiet ingesteld op 6 liter  
per minuut.

Comfort
Zachte en omhullende regenstraal, 
doeltreffend en comfortabel 
natmakend effect.

Design
Tijdloos strak ontwerp. 

Gemakkelijke installatie
Gemakkelijk installatiesysteem: 
de aansluiting in de muur installeren 
en de douchekop erop vastklikken.

Leverbaar als inbouwmodel, voor 
installatie op paneel, plafondmodel 
of voor installatie door de muur met 
technische ruimte.

Water-

besparing

RAINY douchekop met regenstraal 708000 - TEMPOMIX 3 zelfsluitende douchemengkraan 794BOX1 + 794218 - Vloerhevel 683001

In het assortiment 
RAINY douchekop 

Plafondmodel

Ref. 708030
Regen- 

straal

Design
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NIEUW

GLASHARD!

Afgebeeld product: Ref. 763BOX + 763030

In het assortiment 
TEMPOFLUX 3 

TEMPOFLUX 3 INBOUW 
ZELFSLUITEND TOILETSYSTEEM 
IN ZWART GLAS

Design
Bedieningsplaat in zwart glas. 
Specifiek ontworpen voor publieke 
plaatsen. 

Gemakkelijke installatie
Eén inbouwdoos voor elk type 
installatie (rails voor gipsplaat, volle 
muur of paneel), geschikt voor een 
dikke of een fijne wand, veilige 
spoeling van het waternet, 
waterdichtheid verzekerd zonder 
bijkomende handeling van de 
installateur.

Beperkt en vereenvoudigd 
onderhoud
Technische elementen toegankelijk 
langs de voorkant zonder de doos te 
demonteren, kraan gemonteerd op 
de achterkant van de dekplaat.

Voordelen van toiletsysteem 
zonder reservoir
De toiletspoeling is direct 
aangesloten op de toevoerleiding :
• Doeltreffende spoeling, steeds 

beschikbaar
• Geen stilstaand water, geen 

vuilophoping of kalkaanslag
• Verminderd risico op lekken, 

waterbesparing 

Ook leverbaar in verchroomd metaal 
of in mat gepolijst rvs.

TEMPOFLUX 3 toiletsysteem met directe spoeling 763BOX + 763030 - S21 S hangtoilet 110310BK - Zwarte slim toiletzitting 102819   
Toiletrolhouder wandmodel 510083BK - Toiletborstelhouder met WC-borstel 4051BK - Kledinghaak 4043BK

Design
Uitvoering in verchroomd metaal

Ref. 763BOX + 763040

Gemakkelijke 

installatie

Water-

besparing

Spoeling zonder 

reservoir: geen 

stilstaand water



PUBLIEKE RUIMTEN

NIEUWIGHEDEN 2022
21

NIEUW

VEILIGHEID EERST 
MET DE TEMPOFIX 3 

IN BRANDVEILIGE  
UITVOERING!

Afgebeeld product: Ref. 565065BE + 763000

TEMPOFIX 3 MET TEMPOFLUX 3 
BRANDVEILIG VOORWANDSYSTEEM  
VOOR TOILET MET DIRECTE SPOELING

Brandveilige oplossing
In geval van brand is het 

voorwandsysteem bestand tegen 

ontwikkeling van vuur gedurende  

60 minuten.

Gemakkelijke en snelle 
installatie
Voorwandsysteem  
voorgemonteerd geleverd.

Specifiek ontworpen voor 
publieke ruimten
Beperkte plaats inname, gemakkelijk 
te reinigen, bestand tegen intensief 
gebruik.

Voordelen van 
toiletsysteem zonder 
reservoir
De toiletspoeling is direct 
aangesloten op de toevoerleiding :
• Doeltreffende spoeling, steeds 

beschikbaar
• Geen stilstaand water, geen 

vuilophoping of kalkaanslag
• Verminderd risico op lekken, 

waterbesparing

Gemakkelijke en 
snelle installatie

Brandveilig Bestand tegen 
intensief gebruik

DELABIE 

Innovatie

Eenvoudig in te stellen en 

onderhouden vanaf de voorzijde 

zonder dat een toegang tot een 

technische ruimte nodig is.

TEMPOFIX 3 brandveilig voorwandsysteem met TEMPOFLUX 3 565065BE + 763000 - WCeram S hangtoilet 112518 - Witte slim toiletzitting 102629   
Toiletborstelhouder met WC-borstel 4051S - Toiletrolhouder wandmodel 510083S - Kledinghaak 4042S
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NIEUW

TE OPENEN IN EEN 
HANDOMDRAAI

Afgebeeld product: Ref. 2664T1BEL

SEQUENTIËLE 
WASTAFELMENGKRAAN 
MET HOGE DRAAIBARE UITLOOP

Openen en sluiten 
op koud water
Openen van de kraan en bepalen 
van de temperatuur gebeuren in 
eenzelfde beweging binnen een 
bereik van 70°, openen van de kraan 
op 100 % koud water (exclusiviteit).

Beheren van de 
bacteriegroei 
Uitloop met smal buisje met 
gladde binnenkant, beperkt volume 
stilstaand water in de kraan.

Anti-verbrandingsveiligheid
Securitouch thermische isolatie, 
functie thermische spoeling,  
temperatuurbegrenzing.

Comfort
Handen wassen geoptimaliseerd, 
hygiënische hendel laat een 
contactloze bediening toe.

Openen en sluiten 

op koud water
Maximale  

hygiëne

Mechanisch sequentiële wastafelmengkraan 2664T1BEL

Wastafelmengkraan  
met drukcompensatie

Ref. 2565T5EP

In het assortiment 
mechanische  
mengkraan met 
hoge uitloop  

Functie 

thermische 

spoeling

Ergonomie 

en verhoogde 

functionaliteit
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MECHANISCHE 
WASTAFELMENGKRAAN 
FUNCTIE THERMISCHE SPOELING

NIEUW

GEEN MATERIE  
VOOR EEN BACTERIE!

Beheren van de 

bacteriegroei
Ergonomische 

bediening

Optimale anti- 

verbrandings- 

veiligheid

Mechanische wastafelmengkraan 2921LBEL - Rechthoekige spiegel in rvs 3452 - MINERALCAST PMR wastafel 132306

Beheren van de 
bacteriegroei 
Uitloop met smal buisje met 
gladde binnenkant, beperkt volume 
stilstaand water in de kraan, geen 
contact met chroom, nikkel of lood.

Anti-verbrandingsveiligheid 
Securitouch thermische isolatie, 
functie thermische spoeling,  
temperatuurbegrenzing. 

Design 
Strakke vorm.

Beschikbaar als model met 
drukcompensatie en als model met 
een klassiek keramisch binnenwerk.

Functie 

thermische 

spoeling

DELABIE 

Innovatie

Deze nieuwe wastafelmengkraan 

voldoet aan de eisen van de 

gezondheidszorg.  

Het interne ontwerp beschermt 

het water tegen contact met 

chroom, nikkel of lood voor een 

optimale hygiëne. Hij is boven-

dien uitgerust met een functie 

voor thermische spoeling en een 

temperatuurbegrenzing voor 

een verhoogde veiligheid tegen 

brandwonden!

Afgebeeld product: Ref. 2921TBEL
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THERMOSTATISCHE SEQUENTIËLE 
SPOELTAFELMENGKRAAN

In het assortiment 
thermostatisch  
sequentiële  
mengkraan  

Thermostatische sequentiële  
BIOCLIP wastafelmengkraan

Ref. H96051BEL

Openen en sluiten 
op koud water
Openen van de kraan en bepalen 
van de temperatuur gebeuren in 
eenzelfde beweging binnen een 
bereik van 70°, openen van de kraan 
op 100 % koud water (exclusiviteit).

Beheren van de 
bacteriegroei 
Ontworpen om terugvloeiing uit 
te sluiten, lichaam en uitloop met 
gladde binnenkant.

Ergonomie
Hygiënische hendel  
voor contactloze bediening. 

 

Totale  
anti-verbrandingsveiligheid
Automatische sluiting van het warm 
water bij onderbreking van het koud 
water (en omgekeerd),  
temperatuurbegrenzing.

Comfort
Stabiliteit van temperatuur ongeacht 
debiet- of drukschommelingen.

Openen en 

sluiten op koud 

water

Maximale 

hygiëne

Optimale anti- 

verbrandings- 

veiligheid

Ergonomie 

en verhoogde 

functionaliteit

NIEUW

KIES VOOR  
THERMOSTATISCH EN 
KRIJG TECHNISCH EN 
ERGONOMISCH ERBIJ !

Afgebeeld product: Ref. H96201BEL

Thermostatisch sequentiële spoeltafelmengkraan H96201BEL



NIEUWIGHEDEN 2022

ZORGINSTELLINGEN
29

THERMOSTATISCHE 
DOUCHEMENGKRAAN

NIEUW 
 

DÉ THERMOSTATISCHE  
DOUCHEMENGKRAAN  

ZONDER TERUGVLOEIING

Afgebeeld product: Ref. H9768BEL

Maximale hygiëneOptimale anti- 

verbrandings- 

veiligheid

DELABIE 

Innovatie

DELABIE heeft een uniek 

systeem ontwikkeld: het 

ontwerp van de thermostatische 

douchemengkraan H9768BEL 

maakt terugvloeiing tussen 

warm en koud water onmogelijk, 

waardoor het risico op 

bacteriegroei sterk verminderd 

wordt.

SECURITHERM BIOSAFE thermostatische douchemengkraan H9768BEL - Opklapbaar Be-Line® douchezitje 511930W - L-vormige Be-Line® greep 511971W  
Monojet handdouche 815 - SILVER doucheslang 836T3 - Handdouchehouder voor Be-Line® greep 511911W - Zeepschaal voor Be-Line® douchestang 511912W

Geoptimaliseerde 

ergonomie

Totale  
anti-verbrandingsveiligheid
Automatische sluiting van het warm 
water bij onderbreking van het koud 
water (en omgekeerd), Securitouch 
thermische isolatie, functie 
thermische spoeling, dubbele 
temperatuurbegrenzing.

Beheren van de 
bacteriegroei 
Ontworpen om terugvloeiing uit te 
sluiten, beperkt volume stilstaand 
water in de kraan, lichaam met 
gladde binnenkant.

Vereenvoudigd onderhoud
De anti-verbrandingsveiligheid  
is eenvoudig te controleren  
en de mengkraan is gemakkelijk  
te demonteren voor desinfectie.

Comfort
Ergonomische hendels voor een 
gemakkelijke grip.
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Mechanische wastafelmengkraan 2565T1BEL - BIOFIL kraanfilter 2 maanden anti-legionella en anti-alle kiemen 30250 
Snelkoppeling M24/100 820124N

NIEUW

WEG MET DIE BACTERIE, 
KIES VOOR DE FILTER VAN 

DELABIE!

Afgebeeld product: Ref. 30250

BIOFIL KRAANFILTER 2 MAANDEN 
ANTI-LEGIONELLA EN ANTI-ALLE KIEMEN

In het assortiment 
BIOFIL anti-legionella 
en anti-alle kiemen

Nieuwe douchefilter 2 maanden,  
te schroeven op de doucheslang.

Ref. 30261

Doeltreffende technologie
Buisvormige microfiltratie met zeer 
hoge filtercapaciteit voor een 
langere levensduur van de filter, 
totale efficiëntie en betrouwbaarheid 
ongeacht de kwaliteit van het water.

Vernieuwend design
Kleine en compacte filter geschikt 
voor elke kraan.  
De gebogen nippel maakt het 
mogelijk de filter zo te positioneren 
dat de waterstraal niet op de afvoer 
valt. 

Steriel of niet steriel
Afhankelijk van de toepassing in 
zorginstellingen of publieke ruimten.

Binnenkort ook beschikbaar  
met levensduur van 3 maanden  
en 4 maanden.

Regenstraal Rechte straal

Antibacterieel Gemakkelijke 

installatie

Uniek gebruik

MAAND
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Elektronische zeepdispenser 512066BK - HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal 510622BK - BLACK BINOPTIC elektronische wastafelkraan 378035  
Kledinghaak 4043BK - Toiletrolhouder 510910BK - Toiletborstelhouder 4051BK - Zelfsluitend toiletsysteem met directe spoeling TEMPOFLUX 3 763BOX + 763030

NIEUW

GA VOOR  
VOLLEDIG ZWART 

Afgebeeld product: Ref. 510910BK

Handdoek- 

dispenser 

Ref. 510601BK

Elektronische  

zeepdispenser  

Ref. 512066BK

HIGHFLOW  

handendroger 

Ref. 510622BK

Toiletborstel-

houder 

Ref. 4051BK

BLACK ACCESSOIRES 
HYGIËNE, DESIGN EN 
VANDAALBESTENDIG

100 % Hygiëne
Bacteriostatisch rvs 304.

Vandaalbestendig
Robuust ontwerp, bestand tegen 
intensief gebruik in utiliteiten.

Design
Strak design, meerdere uitvoeringen 
beschikbaar, afhankelijk van model 
- mat zwart, glanzend gepolijst, mat 
gepolijst of wit.

 

In het assortiment 
"Black Spirit"  

Design

Elektronische wastafelmengkraan 
BLACK BINOPTIC

Ref. 388035

Toiletrolhouder

Ref. 510083BK

Kledinghaak 

Ref. 4043BK

Vandaal- 
bestendig

Hygiëne

SPEEDJET 2  

handendroger 

Ref. 510624B
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ELEKTRONISCHE BINOPTIC 
ZEEPDISPENSER 
VOOR VLOEIBARE ZEEP OF SCHUIM

100 % Hygiëne
Contactloos te bedienen,  
verchroomd rvs 304.  
Eenvoudig te reinigen.

Comfort
Geschikt voor vloeibare zeep  
of schuimende handzeep.

Design 
Vorm in harmonie met het 
assortiment BINOPTIC kranen.

Gemakkelijk onderhoud
Afzonderlijke elektronische sturing 
en afneembaar reservoir voor 
montage onder het werkblad.

Vandaalbestendig
Besparende doseerpomp.

Beschikbaar in model met reservoir 
van 0,5 liter, 1 liter of met reservoir  
op afstand.

Hygiëne

In het assortiment 
BINOPTIC  

Elektronische BINOPTIC  
wastafelkraan  

Ref. 378015
Comfort Design Vandaal- 

bestendig

Elektronische zeepdispenser 512021P - Elektronische BINOPTIC wastafelkraan 378015  
HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal 510622

NIEUW

CONTACTLOOS:  
HIJ WEET HOE HIJ AFSTAND 

MOET HOUDEN!

Afgebeeld product: Ref. 512021P

Elektronische BINOPTIC  
zeepdispenser wandmodel

Ref. 512051P
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NIEUW

TOEGANKELIJK DESIGN  
VOOR HET GRIJPEN

Afgebeeld product: Ref. 511968C

Hoeksteun 135° 

Ref. 511982C

Rechte greep 

Ref. 511906C

L-vormige greep 

Ref. 511970C

T-vormige greep 

Ref. 511944C

Greep met verticale stang 

Ref. 511949C

BE-LINE® GREPEN EN STEUNEN 
DESIGN, COMFORT EN WELZIJN

Vernieuwend design
Geschikt voor iedereen, een gevoel 
van welzijn dat de medische 
uitstraling overheerst.

Comfort
Grepen met ergonomisch platte 
antiroterende zijde voor een 
optimale grip, minimale plaats 
inname voor bewegingsvrijheid, 
visueel contrast.

Securit Pack
Getest aan meer dan 200 kg,  
10 jaar garantie, CE markering.

 

In het assortiment 
Be-Line®  

ComfortDesign

Antraciet grijs Mat wit

Opklapbaar douchezitje met voet

Ref. 511930C

Opklapbare Be-Line®  greep met vloersteun 511962W - Elektronische toiletkraan met directe spoeling TEMPOMATIC Dubbele bediening 464PBOX + 464006 
Be-Line® hoeksteun 511982W
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NIEUW

ROESTVAST STAAL, 
ONMISKENBARE STIJL

Afgebeeld product: Ref. 121360

LAVANDO HANDWASBAKJE IN RVS 
WANDMODEL

In het assortiment 
handwasbakjes  

Design handwasbakje.

Afmetingen: 450 x 300 mm.

Beperkt gewicht: 3,2 kg.

Ook beschikbaar met kraangat  

links (ref. 121360)  

of rechts (ref. 121370).

Vandaalbestendig
Onbreekbaar materiaal.

Veiligheid
Afgeronde randen, afgeronde vorm.

Maximale hygiëne
Bacteriostatisch rvs 304,  
gemakkelijk te reinigen oppervlak.

Design Gemakkelijk  
te reinigen

Bestand  
tegen intensief 

gebruik

PMR XS wandhandwasbakje,  
zonder kraangat

Ref. 120400

Ook beschikbaar met kraangat (ref. 123400)

LAVANDO handwasbakje 121360 - TEMPOMATIC 5 elektronische wastafelkraan 449106 - S21 S hangtoilet 110310 - Zwarte slim toiletzitting 102819  
Pedaalemmer 449 - TEMPOFLUX 3 zelfsluitend toiletsysteem inbouw 763BOX + 763041 - Toiletrolhouder 510083S - Toiletborstelhouder 4051S
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Afgebeeld product: Ref. 100620

AZA SCHAAMSCHOT IN RVS 
WANDMODEL In het assortiment 

schaamschotten  
in rvs  

NIEUW 

RVS INDUSTRIEEL? 
ROESTVAST STIJL

Een decoratief element in design 
sanitair.

Afmetingen: 350 x 600 mm.

Beperkt gewicht: 4 kg.

Vandaalbestendig
Onbreekbaar materiaal.

Veiligheid
Afgeronde randen, zonder vuilnaden, 
afgeronde vorm.

Maximale hygiëne
Bacteriostatisch rvs 304,  
gemakkelijk te reinigen oppervlak.

Design Gemakkelijk te 
reinigen

Bestand tegen 
intensief gebruik

LISO schaamschot

Ref. 100590

Beschikbaar in hoogte 700 mm (ref. 100590)  
en 950 mm (ref. 100600)

FINO urinoir 135710 - AZA schaamschot 100620 - TEMPOMATIC 4 elektronische urinoirspoeler 430PBOX + 430006
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Afgebeeld product: Ref. 188000

HYGIËNE HANDWASBAKJE IN RVS 
WANDMODEL

In het assortiment 
Hygiëne  

NIEUW

EENVOUDIG  
STRAK EN  

HYGIËNISCH !

Wastafel met spatwand  
van 450 mm.

Geschikt voor ziekenhuizen, 
zorginstellingen en medische 
kabinetten, alsook voor industrie 
en plaatsen waar handhygiëne 
belangrijk is.

Diepe waskom om spatten te 
vermijden en voor comfort bij het 
wassen van de handen.

Maximale hygiëne
Bacteriostatisch rvs 304,  
gemakkelijk te reinigen oppervlak,  
beperkte bacteriehaarden.

Veiligheid
Afgeronde randen, zonder vuilnaden, 
afgeronde vorm.

Vandaalbestendig
Onbreekbaar materiaal.

Gemakkelijk  

te reinigen

Bestand tegen 

intensief gebruik

″Hygiëne +″ medische scrub

Ref. 186000

Beschikbaar in lengtes van 700 tot 2400 mm,  
met of zonder kraangat(en),  
en met of zonder spatwand

Hygiëne handwasbakje 188200 - Mechanisch sequentiële muurmengkraan 2641BEL - Zeepdispenser 510582 - Handdoekdispenser 510601S 
Rechthoekige afvalbak in rvs 510461S

Snelle en gemakke-

lijke installatie
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NIEUW

MICRO, TECHNO, ERGO,  
GEMAAKT VOOR EEN PRO ! 

Afgebeeld product: Ref. 5526

VOORSPOELDOUCHE  
MET MENGKRAAN

Sterk en hoog 
uithoudingsvermogen
Ontworpen voor intensief 
professioneel gebruik.

Hygiëne
Kalkwerende sproeier,  
mengkraan en slang  
met gladde binnenkant.

Comfort
Ergonomische greep,  
praktische en draaibare 
handsproeier met 3 stralen.

Betrouwbaar
Kraan ontworpen met kalk- en 
roestwerende materialen, 
mechanismen bestand  
tegen hoge temperaturen.

Design
Strakke lijnen.

Eéngatsvoorspoeldouche  
met mengkraan

Ref. G6932

In het assortiment 
voorspoeldouches  

Lage voorspoeldouche 5526

Sterk en hoog 
uithoudings- 

vermogen

Gebruiks- 

comfort
Maximale 

hygiëne
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NIEUW

BEWAAR UW CREDIBILITEIT, 
KIES VOOR ROBUUSTHEID  

EN FLEXIBILITEIT

Afgebeeld product: Ref. 2526T2

MENGKRAAN VOOR GROOTKEUKENS 
MET FLEXIBELE SLANG

Sterk en hoog 
uithoudingsvermogen
Ontworpen voor intensief 
professioneel gebruik.

Gebruikscomfort
Draaibare uitloop om het vullen  
en verplaatsen van grote kookpotten 
te vergemakkelijken.

Hygiëne
Uitloop met gladde binnenkant.

Design
Mat zwarte soepele slang geeft 
moderne look en feel.

Sterk en hoog 
uithoudings- 

vermogen

Gebruiks- 

comfort

Eéngatsmengkraan met flexibele slang 2526T2

DesignHygiëne

Eéngatsmengkraan met groot debiet 

Ref. 5650T2

In het assortiment 
professionele  
keukens  
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