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Tijdloos design 
voor de keuken                               

KWC SUNO



Een lust voor het oog, zeer praktisch en erg makkelijk 
schoon te maken - KWC SUNO blinkt uit in alle aspecten 
zonder opzichtig te zijn. 
Door het minimalistische design past de kraan perfect 
in iedere moderne keuken met strakke lijnen, de hoge 
uitloop biedt voldoende werkruimte. Het maakt niet uit 
welke versie u kiest: KWC SUNO staat voor kwaliteit, 
precisie en vakmanschap.

Een stijlvolle taak
Sttijlvol design met controle binnen handbereik: de naadloos geïntegreerde soft 
touch bediening maakt het wisselen van waterstraal heel eenvoudig en zorgt voor 
maximale hygiëne.          



KWC SUNOFuncties

turn and clean (tac) 
turn and clean (tac) zegt alles: draaien, 
reinigen, klaar. De zeef kan in een 
handomdraai van de handdouche worden 
verwijderd en snel en gemakkelijk 
worden schoongemaakt.

jetclean 
Dankzij de elastische douchezeef heeft 
u minder reinigingswerk aan de zeef.
Terwijl het water loopt, zetten de conische 
gaten uit waardoor kalkresten van het 
zeefoppervlak loskomen. Wanneer 
de waterstroom wordt gestopt, worden 
de gaten automatisch weer kleiner.

touchcontrol 
Door de geïsoleerde heetwatertoevoer
wordt de handdouche wel warm,
maar kan nooit heet worden.

Prececisie 
De speciaal geplaatste pinnen zorgen
ervoor dat de uittrekbare uitloop of
handdouche altijd in de juiste positie 
is geplaatst.

Twee opties 
Een druk op de knop is genoeg om te
wisselen van volle Neoperl® straal naar
fijne douche straal.



KWC SUNOAssortimentsoverzicht

Mengkraan

– Draaibare uitloop 160°
 – Neoperl® Cascade®
 – Waterhoeveelheid en 
  temperatuur altijd aanpasbaar

10.171.023.000FL chroom
A 225
10.171.023.127FL decor steel
A 225

Waterhoeveelheid
12 l/min (3 bar)

Het assortiment, de modellen en technische details kunnen 
worden gewijzigd. Afmetingen zijn in mm aangegeven.

Mengkraan

– Uittrekbare handdouche met 
 KWC jetclean
 – Tot 600 mm uittrekbaar
 – Automatische reset van omsteller
 – Slang handdouche dezelfde   
  finish als kraan
– Slangdoorvoer, 130° draaibaar 
 – Waterhoeveelheid en 
  temperatuur altijd aanpasbaar

10.171.033.000FL chroom
A 230
10.171.033.127FL decor steel
A 230

Waterhoeveelheid normale straal
11 l/min (3 bar)
Waterhoeveelheid douchestraal
11 l/min (3 bar)

Mengkraan

– Neerklapbaar voor montage 
 onder raam 
– Terugstroompreventie
– Draaibare uitloop 160°
 –  Neoperl® Cascade®
 –  Waterhoeveelheid en 
  temperatuur altijd aanpasbaar

10.171.043.000FL chroom
A 225

Waterhoeveelheid
12 l/min (3 bar)

Mengkraan

– Neerklapbaar voor montage 
 onder raam
– Terugstroompreventie
– Uittrekbare handdouche met 
 KWC jetclean
 – Tot 600 mm uittrekbaar
 – Automatische reset van omsteller
 – Slang handdouche dezelfde   
  finish als kraan
– Slangdoorvoer, 130° draaibaar 
 – Waterhoeveelheid en 
  temperatuur altijd aanpasbaar

10.171.053.000FL chroom
A 230

Waterhoeveelheid normale straal
11 l/min (3 bar)
Waterhoeveelheid douchestraal
11 l/min (3 bar)

Mengkraan

– Hendel alleen rechts mogelijjk
 – Kindveilig: koud water bij hendel  
  stand naar voren
– Draaibare uitloop 360°
 –  Neoperl® Cascade®
 – Waterhoeveelheid en 
  temperatuur altijd aanpasbaar

10.171.013.000FL chroom
A225
10.171.013.127FL decor steel
A 225

Waterhoeveelheid
10 l/min (3 bar)

Mengkraan

– Hendel alleen rechts mogelijjk
 – Kindveilig: koud water bij hendel  
  stand naar voren
– Uittrekbare handdouche met 
 KWC jetclean
 – Tot 600 mm uittrekbaar
 – Automatische reset van omsteller
 – Slang handdouche dezelfde   
  finish als kraan
– Slangdoorvoer, 130° draaibaar 
 – Waterhoeveelheid en 
  temperatuur altijd aanpasbaar

10.171.003.000FL chroom
A 225
10.171.003.127FL decor steel
A 225

Waterhoeveelheid normale straal
9 l/min (3 bar)
Waterhoeveelheid douchestraal
9 l/min (3 bar)
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Franke Nederland BV
KWC, Lage Dijk 13, Postbus 157, 5700 AD Helmond, Tel. +31 (0)492 585 292, ks-sales.nl@franke.com, www.kwc.com


