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proSys® installatie systemen

Pictogrammen

Deze pictogrammen worden in de 
brochure gebruikt om een indruk te geven 
van de functies en voordelen.

10 jaar garantie

Stil reservoir - nF klasse 1

5 jaar garantie

Dubbele spoeling (dual flush)

25 jaar beschikbaarheid van onderdelen

enkelvoudige spoeling (single flush)

vandalismebestendig

Gipsplaat wand, douche installatie

easyFix® muurbeugels Waterbesparend

Geen gereedschap nodig

400 kg belastbaarheid getest SmartFlush

SmartForce

Mechanische bediening

pneumatische bediening

aanraakvrije sensor bediening

aanraakvrije infrarood bediening

Gipsplaat wand, wandcloset

Gipsplaat wand, wastafel

Massieve muur, douche installatie

Massieve muur, wandcloset

Massieve muur, staande wc 

Massieve muur, wastafel

Massieve muur, urinoir

Massieve muur, wandbidet

Gipsplaat wand, urinoir

Gipsplaat wand, wandbidet
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‘Wat uw badkamervisie ook is, 
het zijn de details 

die het verschil maken.’
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Badkamers die functioneren 
tot op elk niveau

er is meer nodig voor een goed badkamerontwerp 
dan wat we kunnen zien. Wat er zich achter de  
muur bevindt is minstens zo belangrijk als voor de  
muur. Met het complete ideal Standard assortiment 
aan inbouwsystemen, bedieningspanelen, keramiek 
en kranen bent u ervan verzekerd dat ieder detail op 
elkaar aansluit. Zo kunt u onze producten niet alleen 
gebruiken voor een mooi ontwerp, maar zijn ze ook 
eenvoudig te installeren, hygiënisch en duurzaam 
voor een badkamer die functioneert tot op elk niveau.

Wastafel: Strada ii 100 cm 

Wastafelmengkraan: edge 

Spiegel: Mirror & light 100 cm
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ons assortiment bedieningspanelen biedt 
een ruime keuze in vormen, kleuren, 
functionaliteiten en materialen die passen 
bij ieder ontwerp, hoe je badkamer er ook 
uitziet. er is een ruime keuze in verschillende 
bedieningsmethoden die  perfect passen bij de 
uitstraling en functionaliteit van onze toilet en 
urinoir collecties.

Wat je ziet
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ons assortiment van kwalitatief hoogwaardige montagesystemen achter de wand geven 
een innerlijke rust. Geavanceerde functies zoals onze easyFix® muurbeugels, geïntegreerde 
remmen en verstelbare afvoer zorgen ervoor dat onze frames zeer gemakkelijk te installeren 
zijn. Ze zijn ook uitvoerig gestest om de veiligheid, stille werking en betrouwbaarheid te 
waarborgen. er is geen gereedschap nodig en dat betekent dat het onderhoud ook heel 
eenvoudig is.

En wat je niet ziet
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Alles wat je nodig 
hebt op één plek
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ideal Standard heeft altijd al bekend gestaan 
om haar expertise in keramiek en kranen. Met 
de toevoeging van onze bedieningspanelen en 
inbouwframes kunnen we alles bieden voor al 
uw badkamerprojecten. Wat u ook probeert te 
bereiken, wij kunnen u helpen uw visie te voltooien 
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Een historie van kennis en ervaring
We hebben meer dan 5 miljoen inbouwreservoirs in 10 
verschillende landen in de afgelopen 50 jaar verkocht, 
wat de hoogwaardige kwaliteit van onze producten 
bevestigd en klanten een vertrouwd gevoel geven. 
Het is juist deze kennis en ervaring, in het bijzonder de 
productie van bijpassende technische componenten, 
zoals de bedieningspanelen die we toevoegen aan onze 
installatieoplossingen.
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Het leven van onze 
klanten verbeteren

al meer dan 100 jaar is het onze missie om het 
leven van onze klanten beter te maken. We 
doen dit door emotionele betekenis te geven 
aan functionele perfectie: altijd innoverend om 
te anticiperen op de eisen en ambities van het 
moderne leven.

van onze oorspronkelijke baanbrekende 
producten zoals de kraan met één hendel tot 
het leveren van oplossingen voor dringende 
wereldwijde uitdagingen, we creëren niet 
alleen voor vandaag, maar ook voor morgen.

bedieningspaneel: altes nt1 in wit
Wandcloset aquablade®: Connect air
Wastafelmengkraan: Connect air
Wastafel: Connect air 80 cm
Meubel: Connect air wastafelmeubel 80 cm
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‘Een goed ontwerp kan het leven 
verbeteren. Dat is de reden waarom 
dit de kern is van alles wat we doen.’
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Ontworpen voor 
prestaties

een goed ontwerp kan het leven verbeteren. 
Dat is de reden waarom dit de kern is van 
alles wat we doen. We werken samen 
met bekroonde ontwerpers om elegante, 
eigentijdse en stijlvolle badkamers te 
creëren. 

Maar het gaat niet alleen om de esthetica - 
we controleren en evalueren voortdurend 
onze materialen en processen, zodat u zeker 
kunt zijn van de kwaliteit van ons sanitair, 
onze kranen, douches en meubels. en we 
leggen een enorme nadruk op prestaties om 
ervoor te zorgen dat onze producten hun 
beloften waarmaken. 

of het nu gaat om een   schonere, stillere 
spoeling of om water of energie te 
besparen, we dagen onszelf constant uit om 
onze klanten de beste ervaring te bieden.

Wandcloset aquablade®: Strada ii
bedieningspaneel: Septa pro® e2 in gepolijst chroom
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Ontwerp-
vrijheid
Welke componenten uw badkamerontwerp 
ook nodig heeft, of het nu gaat om 
nieuwbouw of renovatie, wij kunnen u van 
dienst zijn. onze neox™ sanitairmodule 
die renovatie mogelijk maakt zonder een 
bestaande muur te hoeven veranderen, en  
onze proSys® Comfort waarmee de 
gebruiker de hoogte van het toilet kan 
variëren met een afstandsbediening, wat 
nog meer ontwerpflexibiliteit biedt.

onze installatiesystemen zijn er in
verschillende hoogtes, breedtes en dieptes  
voor zowel gipsplaat- als massieve 
wandtoepassingen. We bieden oplossingen 
voor toiletten, bidets, wastafels, douches 
en urinoirs en hebben zelfs optionele kits 

om hoekmontage mogelijk te maken.  
De verstelbare framehoogtes en vrijstaande 
modellen stellen u in staat in te spelen op 
specifieke behoeften. en alle reservoirs zijn  
uitgerust met stille nF klasse 1 
gecertificeerde inlaatkleppen, voor bijna 
geruisloos snel bijvullen, waardoor u ze 
op nieuwe plekken kunt installeren, zoals 
tegen een slaapkamermuur. 

We bieden ook een breed scala aan
bijpassende bedieningspanelen die 
verkrijgbaar zijn in verschillende 
uitvoeringen, materialen, kleuren en 
bedieningstypen om de finishing touch te 
geven aan elk badkamerontwerp.

Wandcloset: tesi
bedieningspaneel: oleas™ M2/ p2 in mat chroom

Wandbidet: Strada ii
bedieningspaneel: oleas™ M4 in mat chroom
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Nog beter met BIM
building information Modeling 
(biM) maakt gebruik van 
intelligente, interactieve 
3D-modellen om fouten, 
tekortkomingen en faalkosten
tijdens ontwerp en constructie 
te verminderen. ideal Standard 
heeft, als één van de grootste, 
een ruim aanbod van badkamer 
biM-modellen op de markt, 
waardoor de samenwerking tussen 
architecten, bestekschrijvers
en facilitair management veel
eenvoudiger en productiever 
wordt.

Sanitairmodule: neoX™ in zwart
Wandcloset: Connect air
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Ontworpen voor 
kwaliteit en  
betrouwbaarheid

al onze producten worden tijdens de
ontwikkeling grondig in het laboratorium 
getest en ondergaan stress-, levensduur-, 
geluids- en hydraulische testen. We volgen 
strikte certificeringsprocessen, waaronder 
nF en WraS, zodat onze klanten zich 
ervan bewust zijn dat onze kwaliteit aan de 
hoogste normen voldoet.

Brandveiligheid
alle materiaalcomponenten die door 
ideal Standard worden gebruikt om onze 
inbouwreservoirs te produceren, hebben 
een brandwerendheidsklasse ei 120 
conform en 13502-2: 2016.

Geluidscontrole
al onze reservoirs zijn geclassificeerd 
conform nF klasse 1 - onder 20dba - wat 
de stilste classificatie is en ook voldoet aan 
de vereisten van en 14124.

akoestische resultaten zijn uitgevoerd - in 
overeenstemming met en 4109-5 - in een 
onafhankelijk gerenommeerd laboratorium 
voor geluidstesten en zijn op aanvraag 
verkrijgbaar, waaruit blijkt dat onze 
proSys® 120-reservoirs even stil of zelfs 
stiller zijn dan veel vergelijkbare producten 
op de markt

Europese verordening voor 
bouwproducten 
Conform de “Construction products 
regulation” Cpr305 / 2013 zijn alle
reservoirs die ideal Standard heeft verkocht 
Ce-gemarkeerd, geproduceerd en getest 
volgens de geharmoniseerde productnorm 
en 14055. 

NF certificering
onze producten zijn getest voor nF 
certificering. Dit is een maatstaf voor 
kwaliteit en veiligheid die breed wordt 
erkend in europa.

CE Markering
onze producten zijn getest conform de 
norm en 14055, inclusief ontwerp,  
afmetingen, spoelprestaties, lekdichtheid, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid en als 
zodanig voorzien van de Ce markering. 
Dit geeft aan dat onze producten 
voldoen aan de regelgeving op het 
gebied van gezondheid, veiligheid en 
milieubescherming die binnen de europese 
economische ruimte worden verkocht.

Belastbaarheidtesten 
onze wc- en bidet frames kunnen tot
400 kg dragen, onze urinoir frames  
100 kg en onze wastafel frames 150 kg, dus 
kunnen we de juiste producten aanbieden 
voor alle projecten zonder dat we speciale 
producten hoeven voor te schrijven.

De garanties van ideal Standard zijn net 
zo uitgebreid als onze testen, met 5 jaar 
garantie op bewegende onderdelen 
en reservoirs, 10 jaar op frames en de 
zekerheid dat reserveonderdelen na 
aankoop minimaal 25 jaar beschikbaar 
zullen zijn. 
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‘Bewegende onderdelen en 
reservoirs gegarandeerd 
tot 5 jaar, frames tot 10 
jaar en reserveonderdelen 
beschikbaar tot 25 jaar na 
aankoop.’
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1

2 3

1. Steek de draadstang in het daarvoor 
bestemde gat in het frame, zet de 
muurbeugelknop op ‘ontgrendeld’ en 
draai hem op de staaf. 

2. Duw de stang in het frame totdat hij klikt 
en op zijn plaats is vergrendeld, en plaats 
de beugel op de juiste diepte en draai 
hem om de meest geschikte toegang 
te geven voor bevestiging aan de muur. 
De draaiknop op de beugel kan dan op 
‘vergrendeld’ worden gezet. 

3. De beugel kan vervolgens aan de muur 
worden bevestigd met behulp van het 
meegeleverde bevestigingspakket en een 
inbussleutel kan worden gebruikt voor 
de afstelling om ervoor te zorgen dat het 
frame perfect waterpas staat.
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Ontworpen voor een eenvoudige 
installatie en onderhoud

bij ideal Standard zijn we van mening 
dat installatiegemak en onderhoud net 
zo belangrijk zijn als betrouwbaarheid. 
Daarom zijn onze frames voorzien van 
easyFix™ muurbeugels die een snelle 
bevestiging aan de muur en nauwkeurige 
nivellering mogelijk maken met 3 
eenvoudige stappen voor een veilige
installatie.

Ze worden ook geleverd met remmen op 
de voeten, zodat er geen tweede persoon 
nodig is om het frame vast te houden bij 
het aanpassen van de hoogte - waardoor 
de installatie een éénmanszaak is. Door 
deze eenvoudige hoogteaanpassing 
kunnen onze voorwandsystemen 
gemakkelijk toegepast worden op 
verschillende soorten vloeren of specifieke 
klantbehoeften. onze voorwandsystemen 
bieden ook oplossingen voor massieve 
en droge wandtoepassingen, evenals 
verschillende badkamerkranen. 

voor nog meer snelheid en flexibiliteit 
hebben sommige modellen verschillende 
waterinlaatopties om het onderhoud 
minder tijdrovend te maken, is er geen 
speciaal gereedschap nodig en hebben 
sommige reservoirs een afdekplaat uit 
één stuk voor een gemakkelijke toegang 
wanneer onderdelen moeten worden 
vervangen.

We hebben het aanpassen van het 
spoelvolume ook eenvoudiger en sneller 
gemaakt - het kan voor of na de installatie 
worden gedaan door simpelweg de 
uitlaatklep aan te passen.

onze reservoirs kunnen worden bediend 
met elektronische, mechanische of
pneumatische bedieningspanelen, 
afhankelijk van de wensen van de 
gebruikers.

‘Wij geloven dat een 
eenvoudige installatie 
en onderhoud minstens 
zo belangrijk zijn als 
betrouwbaarheid.’
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SmartValve  
bespaart water

Deze innovatieve inlaatklep is standaard 
op alle proSys®-waterreservoirs en vult 
pas bij nadat de spoeling is voltooid, 
waardoor verspilling van water tijdens 
het doorspoelen wordt vermeden. Het 
is bewezen dat deze gepatenteerde 
functie tot 63 liter per week bespaart, 
wat overeenkomt met een vermindering 
van 12%* op de waterrekening van de 
gebruiker. Het bevordert niet alleen 
waterbesparing, het is ook zo stil dat het 
door nF is gecertificeerd als geluidsklasse 
1. Het is een snelvulventiel en is geschikt 
met elke waterdruk.

* bij vergelijking van gemiddeld gebruik in een  

   eengezinswoning van 4 personen.
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‘Bespaar tot 63 liter per week, 
wat overeenkomt met 12% verlaging in kosten.’ 
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SmartFlush  
verbetert hygiëne

een op zichzelf staand systeem in het reservoir 
dat bij elke spoelbeurt vloeibaar hygiënisch 
reinigingsmiddel toevoegt. in tegenstelling tot 
traditionele hygiënetabletten, die altijd in contact 
komen met water, en het reservoir en zijn 
componenten kunnen beschadigen, wordt de 
ontsmettingsvloeistof opgeslagen in een aparte 
container in het reservoir en levert een kleine 
dosis bij elke spoeling direct in de spoelleiding om 
te mengen met water en maakt zo de WC-kom 
schoon.

Het SmartFlush-systeem is geschikt met alle  
ideal Standard proSys®-reservoirs en met 
geselecteerde modellen in het oleas™ 
bedieningspanelen assortiment. Het is snel en 
gemakkelijk bij te vullen met alle vloeibare 
wc-desinfectiemiddelen (we raden chloorvrije 
vloeibare reinigingsmiddelen aan met een 
viscositeit tussen 150 en 300 cp bij 20° C).

• Hygiëne en netheid bij elke spoeling
•  opslagcapaciteit van 450 ml, voldoende voor 

ongeveer 200 spoelbeurten 
• Gecontroleerde dosering: 2 ml per spoeling
•  Snel en gemakkelijk bij te vullen - druk het  

 bedieningspaneel opzij, trek het mondstuk eruit, 
vul de container bij en sluit het bedieningspaneel.

Wandcloset aquablade®: Connect air  
bedieningspaneel: oleas™ M1/ p1 in chroom



22

Deze technologie maakt gebruik van de 
kracht van stromend water om voldoende 
energie* op te wekken om een aanraakvrij 
(touch-free) bedieningspaneel van stroom 
te voorzien. Het vereist geen aansluiting 
op een elektrische voedingsbron** of het 
vervangen van batterijen. Het systeem is 
beschikbaar voor onze Dual Flush Symfo®- 
en altes®-bedieningspanelen, die alleen 
een toenaderende handbeweging nodig 

hebben om de spoeling te activeren, 
waardoor ze ultrahygiënisch zijn.

SmartForce is ideaal voor badkamers die 
regelmatig worden gebruikt, maar zelfs in 
omgevingen met zeer weinig gebruik kan 
de batterij eenvoudig worden opgeladen 
met de meegeleverde oplader.

SmartForce  
creëert zijn eigen energie

*Geschikt voor alle proSys® 120 en proSys® 80 reservoirs 

** Houd er rekening mee dat de aanwezigheid van een hoog percentage kalkaanslag in het water verstoppingen 
in de hydro-elektrische generator kan veroorzaken, met storingen tot gevolg.

testen hebben de volgende prestaties uitgewezen

Spoelingen per dag Vereiste oplaadmomenten (binnen 2 jaar)

0 5

5 4

10 3

15 2

20 1

25 0
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Hoe het werkt

2

De beweging van het 
water dat het reservoir 
bijvult, genereert stroom.

3

Dit vermogen laadt een deel 
van de energie op die wordt 
gebruikt om de spoeling 
te activeren, waardoor de 
levensduur van de batterij 
wordt verlengd.

1

De spoeling wordt geactiveerd 
door een aanraakvrije  
(touch-free) capacitieve sensor 
in het bedieningspaneel, het 
detectiebereik ligt tussen 20 en 
30 mm.

4

een lage batterijspanning wordt 
gemeld via het rood knipperende 
bedieningspaneel. opladen is 
nodig tussen 6 en 12 maanden, 
afhankelijk van het gebruik.
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ProSys® installatie systemen

Ingebouwde reservoirs
Dit systeem voor wandmontage moet worden gekozen 
wanneer het reservoir in een stevige stenen muur 
wordt geïnstalleerd met een staand toilet.

Lichte frames / ingesloten
Dit type wandmontagesysteem moet worden gekozen 
bij het installeren van het reservoir in een stevige 
stenen muur met een wandcloset.

Frames
Dit installatiesysteem kan zowel in droge als in 
massieve wandtoepassingen worden gebruikt. Het 
belangrijkste voordeel van het systeem is het gemak en 
de snelheid van het veilig installeren van een reservoir 
met een wandcloset.

Vrijstaande frames
onze vrijstaande frames worden gebruikt in gipsplaat 
wandtoepassingen met een wandcloset. Het 
belangrijkste voordeel van het systeem is het gemak
en de snelheid van het veilig installeren van een 
inbouwreservoir met een wandcloset zonder dat er 
een structurele of dragende bakstenen muur nodig is.

Wandcloset: esedra 
bedieningspaneel: Solea® p2 in wit
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ProSys® – Alle voordelen
in één oogopslag

Gereedschapsvrij onderhoud 
Snel en eenvoudig om toegang te 
krijgen tot het reservoir.

Roestvrij frame
voor volledige gemoedsrust achter de 
muur

Eenvoudig in hoogte 
verstelbaar van 0 tot 200 mm 
voetremmen maken het mogelijk om 
in je eentje de hoogte te verstellen*

Belastbaarheid getest tot 400 
kg voor wc- en bidet frames.   
Wastafel frames ondersteunen tot 
150 kg en urinoir frames tot 100 kg.

Verstelbare uitvoerbocht
Maakt een eenvoudige en flexibele 
diepte-instelling mogelijk om 
gemakkelijk op alle afvoerpijpen te 
passen.

* beschikbaar voor proSys® 120, proSys® 150 en bidet frames.
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Volledig aanpasbare 
onderhoudstunnel
De diepte is verstelbaar van 20 tot 90 
mm, waardoor de onderhoudstunnel 
alle wanddiktes kan afdekken. De doos 
is gemaakt van polypropyleen, dat 
zacht en gemakkelijk te snijden is.

Waterbesparende SmartValve
alle proSys®-reservoirs zijn uitgerust 
met een speciale inlaatklep voor het 
vertraagd water bijvullen, waarmee tot  
9 liter water per dag kan worden 
bespaard. Water begint pas het 
reservoir te vullen nadat de spoelklep is 
gesloten.

Snelle en eenvoudige installatie
easyFix™ muurbeugels zorgen voor 
een snelle bevestiging aan de muur en 
nauwkeurige afstelling van het frame in 
3 eenvoudige stappen.

Aanpasbaar dubbel 
spoelvolume (dual flush) 
Handmatig te wijzigen op de 
uitlaatklep, zonder dat de inlaatklep 
hoeft te worden vervangen.

inbouwreservoir: proSys® WC frame 120 M
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ProSys®  

WC oplossingen  

ProSys® 120 
Eenvoudig te installeren en te onderhouden 

•  Onderhoud zonder gereedschap met toegang via de onderhoudstunnel door het verwijderen 
van het bedienings- of inspectiepaneel als een bedieningspaneel op afstand is geplaatst 

•   Eenvoudigere installatie dankzij onze EasyFix® muurbeugels 
•  Dankzij de ingebouwde stopkraan in het reservoir kan de watertoevoer worden uitgedraaid 

voordat u de afdichtingen van de inlaatklep of uitlaatklep vervangt.

SmartValve
•  Exclusieve waterbesparende inlaatklep vertraagt   het bijvullen totdat de spoelklep gesloten is.
• Stil - Klasse 1 NF gecertificeerd

Outlet valve (uitlaatklep)
• Dubbele spoeling (dual flush), vooraf ingesteld op 6 / 3 liter
•  Eenvoudige bediening om spoelvolumes in te stellen op 4,5 / 2,6 liter

Ombouwsets
• SmartFlush-set – R018667
• Pneumatische conversiekit – R009867
•  Elektronische conversiekit - sensor – R015867
• Elektronische conversiekit - infrarood – R009967
• SmartForce-set – R015767

Geschikte bedieningspanelen
Mechansch
• Oleas M1, M2, M3, M4
• Solea M1, M2
• Septa Pro M1, M2

Pneumatisch met ProSys® conversiekit 120P
• Oleas P1, P2, P3
• Solea P1, P2
• Septa Pro P1, P2, P3, P4, P5
• Septa XS P1, P2
• Septa Pro Floor

Elektronisch (sensor) met ProSys® conversiekit 120NTS
• Symfo NT1
• Altes NT1

Elektronisch (infrarood) met ProSys® conversiekit 120NT IR
• Septa Pro E1, E2
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ProSys® WC reservoir 120 M – R015667
• Inbouwreservoir voor montage in een massieve muur
•  Geschikt voor alle staande closets (aparte vloerbeugels maken 

ook montage met wandclosets mogelijk)
• Mechanische bediening

ProSys® WC frame light 120 M – R009767
• Ingesloten reservoir om in te bouwen 
•  Voor betere geluidsisolatie in gemetselde muren
•  Geschikt voor alle wandclosets
• Mechanische bediening

ProSys® WC frame 120 M – R009467
•  Installatie ter ondersteuning van een gemetselde muur die 

bestand is tegen de belasting van het wandcloset;  
minimaal 26 mm gipswand of gipsplaat 50 mm

• Geschikt voor alle wandclosets
• Mechanische bediening 
• In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

ProSys® WC frame 120 M 3 hoogtes – R009567
•  Installatie ter ondersteuning van een gemetselde muur die 

bestand is tegen de belasting van het wandcloset;  
minimaal 26 mm gipswand of gipsplaat 50 mm

•  Maakt aanpassing van de bevestigingshoogte van het 
toilet mogelijk; keuze uit 3 hoogtes voor het sluiten van de 
scheidingswand: 320 / 370 / 420 mm

• Geschikt voor alle wandclosets
• Mechanische bediening
• In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

ProSys® WC frame vrijstaand 120 M – R015467 en 
120 P R009467
•  Vrijstaand systeem voor wandtoepassingen van gipsplaat waar 

geen stevige wand is om het frame aan vast te maken (d.w.z. 
alleen op de vloer bevestigd)

• Geschikt voor alle wandclosets
• Modellen voor mechanische of pneumatische bediening 
• In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

ProSys® douche-WC frame 120 M – R015567
•  Installatie ter ondersteuning van een gemetselde muur die 

bestand is tegen de belasting van het wandcloset; minimaal 
26 mm gipswand of gipsplaat 50 mm

• Geschikt voor alle wandclosets
• Mechanische bediening
• In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
•  Voorbereid voor aansluiting op douche-WC’s (vereist extra 

douche-WC aansluitset/connectiekit r017367)
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ProSys® 80  
De veelzijdige oplossing voor een slanke installatie 

•  Onderhoud zonder gereedschap met toegang via de onderhoudstunnel door het verwijderen 
van het bedienings- of inspectiepaneel als een bedieningspaneel op afstand is geplaatst 

•   Dankzij de ingebouwde stopkraan in het reservoir kan de watertoevoer worden uitgedraaid 
voordat u de afdichtingen van de inlaatklep of uitlaatklep vervangt.

Outlet valve (uitlaatklep)
• Dubbele spoeling (dual flush), vooraf ingesteld op 6 / 3 liter
•  Eenvoudige bediening om spoelvolumes in te stellen op 4,5 / 3 liter

SmartValve
•  Exclusieve waterbesparende inlaatklep vertraagt   het bijvullen totdat de spoelklep gesloten is.
• Stil - Klasse 1 NF gecertificeerd.

Ombouwsets
• SmartFlush-set – R018667
• Pneumatische conversiekit – R014967
• Elektronische conversiekit - sensor – R015067
•  Elektronische conversiekit - infrarood – R015167
• SmartForce-set – R019167

Geschikte bedieningspanelen
Mechanisch
• Oleas M1, M2, M3, M4
• Solea M1, M2
• Septa Pro M1, M2

Pneumatisch met with ProSys® conversiekit 80P
• Oleas P1, P2, P3
• Solea P1, P2
• Septa Pro P1, P2, P3, P4, P5
• Septa XS P1, P2
• Septa Pro Floor

Elektronisch (sensor) met ProSys® conversiekit 80NTS
• Symfo NT1
• Altes NT1

Elektronisch (infrarood) met ProSys® conversiekit 80NTS IR
• Septa Pro E1, E2

ProSys®  
WC oplossingen  
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ProSys® WC frame 80 M - R014367
•  Voor montage vóór een gemetselde muur, afwerking met 

gipsplaat
• Geschikt voor alle wandclosets
• Mechanische bediening 
• In hoogte verstelbaar van 0 tot 150 mm

ProSys® WC frame light 80 M - R014667
•  Voor plaatsing in gemetselde muren
• Geschikt voor alle wandclosets
• Mechanische bediening

ProSys® WC reservoir 80 M - R014767
•  Spoelreservoir voor montage in een massieve muur
• Geschikt voor alle staande closets
• Mechanische bediening
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ProSys® 150 
De perfecte oplossing voor lage toepassingen

•  Onderhoud zonder gereedschap met toegang via de onderhoudstunnel door het verwijderen van 
het bedienings- of inspectiepaneel als een bedieningspaneel op afstand is geplaatst 

•   Dankzij de ingebouwde stopkraan in het reservoir kan de watertoevoer worden uitgedraaid 
voordat u de afdichtingen van de inlaatklep of uitlaatklep vervangt.

•   Voorzien van meerdere wateraansluitingen en de keuze tussen bediening van voor of boven

Outlet valve (uitlaatklep)
• Dubbele spoeling (dual flush), vooraf ingesteld op 6 / 3 liter
•  Eenvoudige bediening om spoelvolumes in te stellen op 4,5 / 3 liter
• EPDM afdichting

SmartValve
•  Exclusieve waterbesparende inlaatklep vertraagt   het bijvullen totdat de spoelklep gesloten is.
• Stil - Klasse 1 NF gecertificeerd

Ombouwsets
• SmartFlush-set – R018667
• Pneumatische conversiekit – R009267
•  Conversiekit voor bediening bovenzijde  (voor Oleas™ bedieningspanelen) – R017667

Geschikte bedieningspanelen
Mechanisch - Bediening van voor
• Oleas M1, M2, M3, M4
• Solea M1, M2
• Septa Pro M1, M2

Mechanisch - Bediening van boven
• Solea M1, M2
• Septa Pro M1, M2

Mechanisch met ProSys® conversiekit 150 MT - Bovenzijde bediening 
• Oleas M1, M2, M3, M4

Pneumatisch met ProSys® conversiekit 150P - Voor- en Bovenzijde bediening
• Oleas P1, P2, P3
• Solea P1, P2
• Septa Pro P1, P2, P3, P4, P5
• Septa XS P1, P2

ProSys®  
WC oplossingen  
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ProSys® WC frame vrijstaand 150 M - R009167
•  Vrijstaand systeem voor gipsplaat wandtoepassingen waar 

geen massieve wand is om het frame aan te bevestigen (d.w.z. 
alleen aan de vloer bevestigd)

• Voor gipsplaat- en wandconstructie met gedeeltelijke hoogte 
• Geschikt voor alle wandclosets
• Mechanische bediening van voor of boven
• In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

ProSys® WC frame 150 M - R009067  
•  Montage tegen een gemetselde muur bestand tegen de 

belasting van het toilet, met gipsplaat afgewerkte wand
• Voor gipsplaat en gedeeltelijk hoge wandconstructie
• Geschikt voor alle wandclosets
• Mechanische bediening van voor of boven
• In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

ProSys® WC reservoir 150 M - R014167
• Inbouwreservoir voor montage in een massieve muur
• Geschikt voor alle staande closets
• Mechanische bediening van voor of boven
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Halve WC frames als u al een inbouwreservoir heeft, kunt 
u met deze frames een staand toilet 
vervangen door een hangend toilet. 
renoveren is dus mogelijk zonder het 
reservoir te verwijderen. net als onze 
andere WC frames zijn onze halve frames 
roestvrij en getest tot 400 kg.

WC frame half -  
R010067

• Geschikt voor alle wandclosets

• 2 bevestigingspunten voor wandcloset

•  Voorgemonteerd buisframe voor inbouw- 
of gipsplaatwandmontage

• Snelle en eenvoudige montage 

• In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

• In diepte verstelbare afvoerbocht

WC frame half vrijstaand - R010167

• Geschikt voor alle wandclosets

• 2 bevestigingspunten voor wandcloset

•  Voorgemonteerd buisframe voor 
wandmontage van gipsplaat waar geen 
massieve muur is om het frame aan vast 
te maken (d.w.z. alleen aan de vloer 
bevestigd)

• Snelle en eenvoudige montage 

• In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

• In diepte verstelbare afvoerbocht

ProSys®  
WC oplossingen  
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Wandcloset: Connect
bedieningspaneel: oleas™ M3/ p3 in mat chroom



36

ProSys NeoX™ sanitairmodule

Wandcloset: aquablade® Strada ii  
Sanitairmodule: neoX™  
opbouwwastafel: Strada ii  
verhoogde wastafelmengkraan: edge  
Meubel: adapto
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een universele oplossing voor een snelle 
en gemakkelijke badkamerrenovatie. 
alle technologie is verborgen in de 
module, zodat u geen bestaande muur 
hoeft te veranderen. De installatie is 
snel en eenvoudig omdat de bestaande 
wateraansluitingen kunnen worden 
gebruikt. 

neoX™ herdefinieert het concept van 
inbouwreservoirs. Met zijn beperkte 
afmetingen, uitgekiend ontwerp en 
geavanceerde technologie zoals het 
waterbesparende Smartvalve dat is 
ingebouwd, is het de ideale oplossing voor 
zowel nieuwe als te renoveren badkamers. 
Het eenvoudige, moderne ontwerp past 
in elke badkamer. om de spoeling te 
activeren, drukt u eenvoudig op de matte, 
roestvrijstalen kantelkeuzeknop. neoX™ 
is verkrijgbaar in zwart of wit gehard glas 
met een elegant, geborsteld roestvrijstalen 
frame uit één stuk.

NeoX™ sanitairmodule  
zwart - R0144A6  
wit - R0144AC

• Geschikt voor alle wandclosets

•  6 mm gehard glazen frontpaneel 
(opgesplitst in twee delen voor eenvoudig 
onderhoud)

•  Vier externe watertoevoerposities en één 
achterste invoerpositie beschikbaar

• 108 mm diep

• Pneumatische bediening
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ProSys  
Comfort™

Met proSys Comfort™ kan de gebruiker 
de hoogte van een toilet aanpassen 
met behulp van een afstandsbediening, 
waardoor het geschikt is voor kinderen, 
ouderen en ook om te helpen bij het 
verplaatsen van mensen met beperkte 
mobiliteit.

Het proSys Comfort™-frame is geschikt 
voor alle wandclosets en maakt een 
hoogteverstelling van 150 mm mogelijk, 
met een vrijwel geruisloze werking. De 
krachtige motor oefent een hefkracht uit 
van 400 kg, waardoor de hoogte wordt 
aangepast met 28 mm per seconde, dus 
het afstellen is snel en eenvoudig.  
proSys Comfort™ is verkrijgbaar in 
zwart glas en compatibel met een breed 
scala aan bedieningspanelen*, dus het 
is zowel zeer functioneel als esthetisch 
verantwoord.

ProSys Comfort™ zwart - R0145A6

• Stroomvoorziening: 220V (50 / 60Hz)

• Stroombron: 350 Watt

• Isolatie: IP66

• Duwkracht: 6000N (ca 600kgf)

• Trekkracht: 3000N (ca 300kgf)

• Eindschakelaar

•   Gemakkelijke en snelle installatie met 
easyFix™ muurbeugels

•  Voorpaneel van gehard glas in zwart 
(6x400x1345mm)

*zie pagina 30 voor geschikte bedieningspanelen

150 mm
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Wandcloset: aquablade® Connect air  
inbouwreservoir: proSys Comfort™ in zwart glas  

Wandbidet: Connect air  
bidetmengkraan: Connect air
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ProSys® accessoires

We bieden accessoirekits aan om 
verschillende soorten installaties, in 
verschillende omgevingen, mogelijk te 
maken. We bieden ook geluidsisolatiesets 
aan die de hoeveelheid geluid die door 
muren en vloeren naar aangrenzende 
kamers gaat aanzienlijk verminderen.

1 Geluidsisolatieset

Frame naar vloer – R010667

• Geluidsisolatie

•  Vermijdt direct contact tussen het frame 
en de vloer

WC – R017467

•  Geluidsisolatie van geëxpandeerd 
polyethyleen

•  Vermijdt direct contact tussen de 
closetpot en de tegels

2 Volumestroombegrenzer

r019867

•  Verlaagt de volumestroom om spatten te 
voorkomen

•  Compatibel met ProSys® 80 en  
proSys® 150 reservoirs 

3 Hoekinstallatieset 

r018567

•  Maakt de installatie van WC’s in 
badkamerhoeken mogelijk

•  Compatibel met ProSys® 80 en  
proSys® 150 reservoirs 

4 Verbindingsbuizen

• S-vormige afvoerbocht – R020367

• Horizontale afvoer WC – R019967

•  Telescopische verbindingsbuis – 
r0200aC

• Flexibele afvoerbocht WC – R019567
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1. Geluidsisolatiesets: Frame naar vloer; WC 
2. volumestroombegrenzer 
3. Hoekinstallatieset
4. S-vormige afvoerbocht; horizontale afvoer WC; telescopische verbindingsbuis; flexibele afvoerbocht WC

afbeeldingen zijn niet op schaal en sommige accessoires kunnen kleiner zijn dan ze lijken in verhouding tot andere items

1

2

4

3
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ProSys® overige oplossingen
Bidet frames
bidets bieden extra hygiëne en comfort in zowel privé- als 
hotelbadkamers.

De proSys® frames voor aan de wand bevestigde bidets bieden 
veilige en veelzijdige installatie-oplossingen voor massieve en droge 
wandtoepassingen. alle bidet frames  zijn roestvrij en getest tot een 
draagvermogen van 400 kg.

Het is belangrijk dat het bidet goed is uitgelijnd naast het toilet. Dit gaat 
gemakkelijker met onze proSys® frames.

Bidet frame – R016267

•  Voor inbouw- of 
gipsplaatwandmontage

•  Gemakkelijke en snelle installatie 
met easyFix™ muurbeugels

•  In hoogte verstelbaar van 0 tot 
200 mm

• Verstelbare montagebeugels

Bidet frame light – R016567

• Voor inbouw wandmontage

• 80 mm dik

• Verstelbare bevestigingsplaat

Bidet frame half – R015967

•  Voor inbouw- of gipsplaten 
wandmontage

• In hoogte verstelbaar

• Verstelbare bevestigingsbeugels
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bidet: Strada ii  
bidetmengkraan: edge 

Frame: proSys® bidet frame  
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Wastafel: Strada ii 100 cm  
Wastafelmengkraan: edge  
Frame: proSys® wastafel frame voor opbouwkraan
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ProSys® overige oplossingen
Wastafel frames
Het prosSys™-assortiment  bestaat uit vier verschillende installatieoplossingen voor hangende wastafels. We 
bieden ook een oplossing voor wandkranen of zogenoemde inbouwkranen. er is ook een variant met een 
verborgen sifonafsluiter, die ideaal is voor extra toegankelijke wastafels, en ons wastafel frame light is speciaal 
ontworpen voor massieve wandtoepassingen. De frames zijn niet alleen eenvoudig te installeren, maar worden 
ook grondig getest voor belastingen tot 150 kg.

Wastafel frame voor 
opbouwkraan – R010267

•  Voor inbouw- of gipsplaten 
wandmontage

•  Geverfd frame met een dikte van 
1,5 mm, roestvrij

•  In hoogte verstelbaar van 0 tot 
300 mm

• Verstelbare bevestigingsplaten

Wastafel frame light  
– R016467
•  Voor inbouw wandmontage 80 

mm dik

• Verstelbare bevestigingsplaten

Wastafel frame voor inbouw 
wandkraan– R016167

•  Voor inbouw- of gipsplaten 
wandmontage

•  Geverfd frame met een dikte van 
1,5 mm, roestvrij

•  In hoogte verstelbaar van 0 tot 
300 mm

• Verstelbare bevestigingsplaten
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ProSys® overige oplossingen
Douche frames
Het proSys®-assortiment biedt twee verschillende douche frames die perfect passen bij de ideal Standard 
kranen en regendouches. bij bouw- of renovatieprojecten kunnen deze tijd besparen en een consistente 
installatiekwaliteit garanderen.

Douchekraan frame –  
R016667

•  Frame voor ingebouwde douchekraan / mengkraan 
en voor gipsplaat montage 

• In diepte verstelbaar

• Verstelbare bevestigingsplaten

Douchekraan en regendouche frame – 
R016767

•  Frame voor inbouwdouchekraan en vaste 
regendouche

• Installatie voor vaste of droge muur 

• In hoogte verstelbaar

• Verstelbare bevestigingsplaten
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Glazen inloop douchewand: Synergy 120 cm 
Douchevloer: ultra Flat Solid 120x80 cm in wit 
Douchemengkraan: Connect air 
Handdouche: idealrain evo Jet 
regendouche: idealrain 300 mm 
Frame: douchekraan en regendouche frame



48

urinoir: Sphero™ Maxi  
Frame: proSys® urinoir frame basis
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ProSys® overige oplossingen

Urinoir 
frames

Accessoire 
frame

urinoirs zijn essentiële producten in 
openbare toiletten en commerciële 
sanitaire ruimtes. Wanneer ze worden 
geïnstalleerd met de proSys® urinoir 
frames, bieden ze een hygiënische en 
kostenefficiënte oplossing die lang 
meegaat. onze urinoir frames zijn roestvrij 
en getest op een belastbaarheid tot 100 kg. 
Ze kunnen in hoogte en breedte worden 
aangepast, waardoor ze geschikt zijn voor 
alle urinoirs en een eenvoudige manier 
om een snelle en consistente montage 
bij nieuwbouw en renovatie projecten 
garanderen

Het proSys® accessoire frame 
heeft dezelfde hoogte als onze 
standaard WC-frames en is de 
ideale oplossing om veilig urinoir 
tussenschotten of armsteunen 
te installeren. onze easyFix™ 
muurbeugels zorgen voor een 
moeiteloze en snelle installatie.

Urinoir frame – R010367

•  Voor inbouw- of gipsplaten 
wandmontage

•  Snelle installatie met EasyFix™ 
muurbeugels

•  In hoogte verstelbaar van 0 tot 
300 mm

• Verstelbare muurbeugels

•  Voor opbouw spoelklep

Urinoir frame universeel – 
R016367

•  Voor inbouw- of gipsplaten 
wandmontage

•  Snelle installatie met EasyFix™ 
muurbeugels

•  In hoogte verstelbaar van 0 tot 
300 mm

• Verstelbare muurbeugels

•  Ingebouwde elektronische of 
pneumatische installatie

•  Geschikt voor ProSys® urinoir-
bedieningspanelen

Accessoire frame - R010567

•  Voor inbouw- of gipsplaten 
wandmontage

•  Geverfd frame, roestvrij

•  In hoogte verstelbaar van 0 tot 
200 mm

• Versterkt houten paneel

•  Snelle installatie met EasyFix™ 
muurbeugels
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Bedienings-
panelen.
De perfecte 
afwerking.
Wat uw badkamervisie ook is, het zijn de 
details die het verschil maken. Daarom 
biedt ons assortiment bedieningspanelen 
een ruime keuze aan vormen, kleuren, 
functies en materialen om aan elke 
ontwerpbehoefte te kunnen voldoen. 

u kunt kiezen uit mechanische, 
pneumatische en elektronische 
aanraakvrije (touch-free) bediening 
(met capacitieve of infrarood sensoren) 
voor een nieuw niveau van hygiëne 
en gemak in een handomdraai. voor 
openbare sanitaire ruimtes bieden we ook 
vandalismebestendige modellen aan.

altes® nt1 Wit

Symfo® nt1 Wit

oleas™ M1/p1 
Wit

oleas™ M2/p2 
Wit

oleas™ M1/p1 
Zwart

oleas™ M2/p2  
Zwart

oleas™ M1/p1 
Chroom

oleas™ M2/p2  
Chroom

oleas™ M1/p1 
Mat chroom

oleas™ M2/p2 
Mat chroom

altes® nt1  
Zwart

Symfo® nt1  
Zwart

oleas™ M3/p3 
Wit

oleas™ M4 Wit

Solea® M1
Wit

Solea® M2 Wit

Solea® p1
Wit

Solea® p2
Wit

oleas™ M3/p3  
Zwart

oleas™ M4  
Chroom

Solea® M1 
Chroom

Solea® M2  
Chroom

Solea® p1 
Chroom

Solea® p2 
Zwart soft-
touch

Solea® p1 
Mat chroom

Solea® p2 
Chroom

Solea® p2 
Mat chroom

oleas™ M3/p3 
Chroom

oleas™ M4  
Mat chroom

oleas™ M3/p3 
Mat chroom

Altes®

Symfo®

Oleas™

Solea®
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Septa pro® e1 
Chroom

Septa pro® M1 
Chroom

Septa pro® p1 
Gepolijst staal
en chroom

Septa™ Floor  
rvS

Septa pro® p2 
Gepolijst staal
en chroom

Septa pro® p3 
Gepolijst staal
en chroom

Septa pro® M2 
Chroom

Septa pro® e2 
Chroom

Septa pro® p4 

Wit

Septa pro® p4 

Chroom

Septa pro® XS p1 
Chroom

Septa™ XS p2  
Wit

Septa pro® u1  
Chroom

Septa pro® u2 
Chroom

Septa pro® u3 
Wit

Septa pro® u3 
Chroom

Septa pro® u3 
Mat chroom

Septa Pro®

Septa Pro® Urinoirs
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Bedieningspanelen

Altes® en Symfo®

De nieuwe altes® en Symfo® collecties 
van ideal Standard zijn ontworpen door 
ludovica + roberto palomba.

beide series zijn voorzien van de 
nieuwste touch-free technologie met 
capacitieve sensoren die bewegingen 
kunnen detecteren op ongeveer 20 mm, 
wat betekent dat de gebruiker gewoon 
zijn hand voor de enkele of dubbele 
spoeling beweegt om deze te activeren 
- waardoor de bedieningspanelen zowel 
gebruiksvriendelijk als ultrahygiënisch zijn.

Het altes®-assortiment is gemaakt 
van prachtig keramiek, waardoor de 
bedieningspanelen een unieke en 
elegante ‘zijdeachtige’ afwerking hebben. 
verkrijgbaar in zwart of wit en past 
naadloos in elke omgeving en passen 
bijzonder goed bij zacht geometrisch 
ontwerp en zacht minimalisme van onze 
Strada ii keramiekcollectie.

Symfo® is een bedieningspaneel van 
gehard glas, met een eenvoudig randloos 
ontwerp. Het reflecterende uiterlijk geeft 
badkamers een eigentijdse uitstraling. 
Symfo® bedieningspanelen zijn de perfecte 
aanvulling op het lichtere ontwerp en de 
dunne gebogen lijnen van onze Connect 
air keramiekcollectie.

De leD-achtergrondverlichting op de 
altes® en Symfo ™ bedieningspanelen 
zijn in de fabriek ingesteld op blauw, maar 
kunnen bij installatie worden aangepast 
naar één van de volgende kleuren: rood, 
geel, wit, groen, violet, oranje of paars.
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' ’Ons doel is om...  
objecten te maken die 
blijvend plezier geven’

bedieningspaneel: altes® nt1 in wit keramiek
bedieningspaneel: Symfo® nt1 in zwart glas

Wandcloset aquablade®: Strada ii
Wandcloset aquablade®: Connect air

Overzicht

•  Waterbesparende dubbele spoeling (dual 
flush)

•  Aanraakvrije bediening (touch-free) – 
door capacitieve sensoren

•  Keramiek uit één stuk (Altes®) of gehard 
glas (Symfo®)

•  Hygiënisch en eenvoudig schoon te 
maken

• Verkrijgbaar in zwart of wit
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Bedieningspanelen

Oleas™

‘De nieuwe bedieningspanelen 
zijn een voorbeeld van een  
passend design’
robin levien
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De nieuwe oleas™-collectie is beschikbaar 
sinds september 2019 en is ontwikkeld 
als onderdeel van de langdurige en 
succesvolle samenwerking van 
ideal Standard met Studio levien.

Deze collectie bevat vier minimalistische, 
zeer functionele modellen. oleas™ 
bedieningspanelen zijn verkrijgbaar met 
mechanische en pneumatische bediening, 
en de geselecteerde mechanische versies 
zijn geschikt voor het SmartFlush-systeem. 
er is veel zorg besteed aan de beweging - 
met name de weerstand en ‘terugvering’ 
van de knoppen. De nieuwe oleas™ 
bedieningspanelen zien er goed uit, voelen 
goed aan, werken goed en ‘passen in’.
 
Ze passen heel goed bij de strakke 
geometrische lijnen en zachte, ronde 
vormen van ons tesi-keramiekassortiment.

Overzicht

• Vier verschillende designs
•  Verkrijgbaar met waterbesparende 

dubbele spoeling (dual flush) en 
enkelvoudige spoeling (single flush)

• Mechanische of pneumatische bediening
•  Verkrijgbaar met SmartFlush systeem 

(alleen mechanische bediening en 
geselecteerde afwerkingen)

•  Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen

l: Wandcloset aquablade®: tesi 
r: bedieningspaneell: oleas™ M4 in mat chroom 
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bedieningspaneel: Solea p2 in mat chroom
Wandcloset aquablade®: Connect air



57

Bedieningspanelen

Solea®

Solea® bedieningspanelen hebben klassieke 
vormen die andere badkamerelementen 
aanvullen en passen gemakkelijk in elk 
badkamerontwerp.  

De collectie bevat producten voor 
mechanische en pneumatische bediening 
en is verkrijgbaar in verschillende kleuren 
en afwerkingen, waaronder zwart  
soft-touch.

Solea® M1 is een eenvoudige alleskunner 
die uw badkamer een tijdloze afwerking 
geeft. ons M2-model combineert rechte 
en gebogen lijnen die een aanvulling 
vormen op een breed scala aan keramiek, 
terwijl het p1-model organische ronde 
vormen heeft in een zacht minimalistisch 
ontwerp. De opvallend lineaire vorm van 
Solea® p2 geeft uw badkamer een strakke 
en gedefinieerde look.

alle Solea® bedieningspanelen maken 
gebruik van Dual Flush zodat gebruikers 
de hoeveelheid water waarmee het toilet 
gespoeld wordt kunnen kiezen.

Overzicht

• Vier verschillende designs
•  Waterbesparende dubbele spoeling (dual 

flush) 
• Mechanische of pneumatische bediening
• Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen

 

‘Solea® bedieningspanelen 
passen in elk  

badkamerontwerp’
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Bedieningspanelen

Septa Pro®

onze collectie Septa pro® 
bedieningspanelen staat bekend om zijn 
veelzijdigheid en duurzaamheid. Ze zijn 
beschikbaar in verschillende vormen, 
maten en afwerkingen, waardoor ze de 
perfecte keuze zijn voor elke situatie. 
vandalismebestendig en gemaakt van 
robuuste materialen, ze zijn bijzonder 
geschikt voor commerciële, openbare en 
semi-openbare badkamers. Hightech-
functies zoals infrarood-activeringssensoren 
helpen ook om ze hygiënischer te 
maken, aangezien het niet nodig is het 
bedieningspaneel aan te raken. bovendien 
bevat deze collectie modellen die op 
afstand van het reservoir kunnen worden 
geïnstalleerd voor activering op afstand en 
gemakkelijkere toegang. onze bijpassende 
bedieningspanelen voor urinoirs maken uw 
badkamervisie compleet.

Overzicht

• Een scala aan verschillende designs
•  Verkrijgbaar met waterbesparende 

dubbele spoeling (dual flush) en 
enkelvoudige spoeling (single flush)

•  Mechanische, pneumatische en 
elektronische infrarood bediening 
beschikbaar

• Vandalismebestendig
•  Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen 

en materialen

urinoirs: Sphero™ Midi
bedieningspaneel voor urinoir:  
Septa pro® u1 in chroom
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‘Septa Pro®...  
de perfecte oplossing  

voor elke situatie’

b
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Combinatietabel met reservoirs, 
bedieningspanelen en conversiekits

oleas™ M1

oleas™ M2

oleas™ M3

oleas™ M4

Solea® M1

Solea® M2

Septa pro® M1

Septa pro® M2

oleas™ p1

oleas™ p2

oleas™ p3

Solea® p1

Solea® p2

Septa pro® p1

Septa pro® p2

Septa pro® p3

Septa pro® p4

Septa pro® Floor

Septa™ XS p1

Septa™ XS p2

Septa pro® e1 

Septa pro® e2

Symfo® nt1

altes® nt1

MoDel inStallatie
ProSys® 120 M

inStallatie
ProSys® 120 P

inStallatie
ProSys® 80 M

•

•

•

•

•

•

•

•

+ r009867

+ r009867

+ r009867

+ r009867

+ r009867

+ r009867

+ r009867

+ r009867

+ r009867

+ r009867

+ r009867

+ r009867

+ r009967

+ r009967

+ r015867 / r0157671  

+ r015867 / r0157671 

n/C

n/C

n/C

n/C

n/C

n/C

n/C

n/C

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

+ r009967

+ r009967

+ r015867

+ r015867

•

•

•

•

•

•

•

•

+ r014967

+ r014967

+ r014967

+ r014967

+ r014967

+ r014967

+ r014967

+ r014967

+ r014967

+ r014967

+ r014967

+ r014967

+ r015167

+ r015167

+ r015067 / r0191671 

+ r015067 / r0191671 
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inStallatie
ProSys® 150 M  

bediening voorzijde

inStallatie
ProSys® 150 M  

bediening bovenzijde

•

•

•

•

•

•

•

•

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

n/C

n/C

n/C

n/C

+ r017667

+ r017667

+ r017667

+ r017667

•

•

•

•

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

+ r009267

n/C

n/C

n/C

n/C

M: mechanische bediening
p: pneumatische bediening
M F: mechanische bediening voorzijde
M t: mechanische bediening bovenzijde
n/C: not compatible (niet geschikt)
n/a: not applicable (niet toepasbaar)
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Combinatietabel bedieningspanelen 
en minimale wanddikte (mm)

* Geen minimale wanddikte vereist als het bedieningspaneel niet is geïnstalleerd aan de voorzijde van het reservoir.  
een inspectiepaneel is vereist om toegang te hebben tot het reservoir.

oleas™ M1

oleas™ M2

oleas™ M3

oleas™ M4

Solea® M1

Solea® M2

Septa pro® M1

Septa pro® M2

oleas™ p1

oleas™ p2

oleas™ p3

Solea® p1

Solea® p2

Septa pro® p1

Septa pro® p2*

Septa pro® p3*

Septa pro® p4*

Septa™ Floor

Septa™ XS p1*

Septa™ XS p2*

Septa pro® e1 

Septa pro® e2

Symfo® nt1

altes® nt1

MoDel inStallatie
ProSys® 120 M

inStallatie
ProSys® 120 P

inStallatie
ProSys® 80 M

15

15

15

15

10

10

10

10

40

40

40

20

25

10

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

10

10

10

10

15

15

15

15

10

10

10

10

40

40

40

20

25

10

n/a

n/a 

n/a 

n/a 

n/a

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

25

25

25

0

n/a

n/a 

n/a 

n/a 

n/a

10

10

0

0
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M: mechanische bediening
p: pneumatische bediening
M F: mechanische bediening voorzijde
M t: mechanische bediening bovenzijde
n/C: not compatible (niet geschikt)
n/a: not applicable (niet toepasbaar)

inStallatie
ProSys® 150 M 

bediening voorzijde

inStallatie
ProSys® 150 M  

bediening bovenzijde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n/a

n/a 

n/a 

n/a 

n/a

n/C

n/C

n/C

n/C

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

25

20

20

0

n/a

n/a

n/a 

n/a 

n/a

n/C

n/C

n/C

n/C

minimale wanddikte gemeten 
vanaf een ribbel van de servicebox 
tot de afgewerkte muurzijde

7mm
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Oplossingen voor ieder project

Stadions en drukke openbare ruimtes

Wij bieden een scala aan duurzame, 
gemakkelijk schoon te houden,  
kosten-efficiënte producten en 
technologieën voor het gebruik 
in drukbezochte toiletten zoals in 
sportstadions en openbare ruimtes.

Hotels en restaurants

betrouwbare, goed en mooi ontworpen 
producten die geschikt zijn voor alle 
toepassingen, van drukke openbare 
toiletten tot exclusieve gastenbadkamers 

Appartementencomplexen

Geluidsisolatie en een optimale benutting 
van de ruimte kunnen allemaal worden 
verbeterd door onze voorwandsystemen, 
bedieningspanelen, keramiek en kranen.

Bedrijfsgebouwen

Hoogwaardig ontwerp voor 
bezoekersruimten en duurzame, 
gemakkelijk te onderhouden systemen 
voor drukbezochte toiletruimtes 
voor medewerkers, samen met 
hoogtechnologische spoelsystemen en 
kranen om de bedrijfskosten te verlagen.

Ziekenhuizen

Hygiëne is de eerste zorg in ziekenhuizen 
en zorginstellingen. ideal Standard biedt 
diverse uitgekiende producten die de 
hygiëne verbeteren.

Particuliere woningen

alle ontwerpkeuzes die u nodig heeft om 
de perfecte badkamer te creëren of een 
bestaande badkamer te moderniseren.

Onderwijsinstellingen

We bieden een volledig assortiment 
kindvriendelijke producten in maten en 
uitvoeringen die bij de leeftijd passen .
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Technische informatie
ProSys® 120

WC reservoir 120 M WC frame light 120 M WC frame 120 M

Model

WC reservoir 

120 M 

EAN-code

3391500580893

Ref

r015667

• Geschikt voor alle wandclosets

•  voor montage in een gemetselde muur

• Frame getest tot een belasting van 400 kg

•  Geëxpandeerd polystyreen dat het reservoir 

omhult voor een snellere installatie en 

uitstekende isolatie

• Werkelijke diepte van het reservoir 144 mm

• Mechanische bediening voor bedieningspaneel

•  pneumatische en elektronische conversiekits 

verkrijgbaar

•  volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde van het reservoir 

Kenmerken

•   Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6l/3l

•  eenvoudige handeling om de volledige 

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5l

•  reservoir van polypropyleen met goede 

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•  nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•  3 mm dik reservoir; met anti-condens voering

• Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 & 4

•  Watertoevoer in het midden aan de bovenzijde 

van de achterzijde met isolatie aan de binnenkant 

voor eenvoudiger service en onderhoud

•  Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•  toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht 

met 90/100 en 90/110 mm adapters

•  Geschikt voor “back to wall” staande closets 

•  voor montage tegen een gemetselde muur

• Minimale wanddikte 126mm 

•  Geleverd met anticondens voering en gipsgaas

• Mechanische bediening voor bedieningspaneel

•  pneumatische en elektronische conversiekits 

verkrijgbaar

•  volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde van het reservoir 

Kenmerken

•   Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6l/3l

•  eenvoudige handeling om de volledige 

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4/4,5l

•  reservoir van polypropyleen met goede 

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•  nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•  3 mm dik reservoir; met anti-condens voering

• Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 & 4

•  2 watertoevoeropties (midden boven en linker 

bovenzijde)

•  Geleverd met omkeerbare reservoirbeugels voor 

bevestiging aan de voor- of achterzijde

• WC-spoelbuis en -afdichting

•   Geschikt voor alle wandclosets

•   voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

•   Frame getest tot een belasting van 400 kg

•   Snel in hoogte verstelbare poten met remmen 

waardoor installatie door één persoon mogelijk is

•   in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

•   Snelle en eenvoudige installatie met easyFix® 

muurbeugels

•   Diepte aanpasbaar van 150 tot 210 mm

•   Het frame is corrosie- en krasbestendig

•   in diepte en richting verstelbare afvoerbocht

•   Mechanische bediening voor bedieningspaneel

•   pneumatische en elektronische conversiekits 

verkrijgbaar

•   volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde van het reservoir 

Kenmerken

•   Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6l/3l

•   eenvoudige handeling om de volledige  

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5l

•   reservoir van polypropyleen met goede  

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•   nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•   3 mm dik reservoir; met anti-condens voering

• Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 & 4

•   2 watertoevoeropties (midden boven en links 

boven aan de achterzijde)

•   Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•  toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht 

met 90/100 en 90/110 mm adapters

Model

WC frame light 

120 M 

EAN-code

3391500579569

Ref

r009767

Model

WC frame 120 M 

 

EAN-code

3391500579538

Ref

r009467
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Technische informatie
ProSys® 120

WC frame 3 Heights - 120 M WC frame vrijstaand 120 M
WC frame vrijstaand 120 P

•   Geschikt voor alle wandclosets

•   voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

•   in drie posities verstelbare bevestiging van het 

wandcloset voordat de muur wordt gesloten

•   Frame getest tot een belasting van 400 kg

•   Snel in hoogte verstelbare poten met remmen 

waardoor installatie door één persoon mogelijk is

•   in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

•   Snelle en eenvoudige installatie met easyFix® 

muurbeugels

•   Diepte verstelbaar van 150 tot 210 mm

•   Het frame is corrosie- en krasbestendig

•   in diepte en richting verstelbare afvoerbocht

•   Mechanische bediening voor bedieningspaneel

•   pneumatische en elektronische conversiekits 

verkrijgbaar

•   volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde van het reservoir 

Kenmerken

•   Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6l/3l

•   eenvoudige handeling om de volledige  

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5l

•   reservoir van polypropyleen met goede  

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•   nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•   3 mm dik reservoir; met anti-condens voering

• Ce-markering en 14055 klasse 1

•   2 watertoevoeropties (midden boven en links 

boven aan de achterzijde)

•   Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•  toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht 

met 90/100 en 90/110 mm adapters

•   Geschikt voor alle wandclosets

•   voor montage in een gipsplaatwand

•   Frame getest tot een belasting van 400 kg

•   Snel in hoogte verstelbare poten met remmen 

waardoor installatie door één persoon mogelijk is

•   in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

•   Snelle en eenvoudige installatie met easyFix® 

muurbeugels

•   Het frame is corrosie- en krasbestendig

•   in diepte en richting verstelbare afvoerbocht

•   Mechanische respectievelijk pneumatische  

bediening voor bedieningspaneel

•   elektronische conversiekit verkrijgbaar

•   volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde van het reservoir 

Kenmerken

•   Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6l/3l

•   eenvoudige handeling om de volledige  

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5l

•   reservoir van polypropyleen met goede  

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•   nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•   3 mm dik reservoir; met anti-condens voering

•   Ce-markering en 14055 klasse 1

•   2 watertoevoeropties (midden boven en links 

boven aan de achterzijde)

•   Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•   toevoerbuis Ø90 mm en 90/100 mm  

afvoerbocht

Model

WC frame 3H - 

120 M 

EAN-code

3391500579545

Ref

r009567

Model

WC frame FS 120 M  

WC frame FS 120 p

EAN-code

3391500580879  

3391500579552

Ref

r015467  

r009667

Douche-WC frame 120 M

•   Geschikt voor alle wandclosets

•   voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

•   Frame getest tot een belasting van 400 kg

•   Snel in hoogte verstelbare poten met remmen 

waardoor installatie door één persoon mogelijk is

•   in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

•   Snelle en eenvoudige installatie met easyFix® 

muurbeugels

•   Diepte aanpasbaar van 150 tot 210 mm

•   Het frame is corrosie- en krasbestendig

•   in diepte en richting verstelbare afvoerbocht

•   Mechanische bediening voor bedieningspaneel

•   pneumatische en elektronische conversiekits 

verkrijgbaar

•   volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde van het reservoir 

•  voorbereid frame voor een douche-WC (vereist 

een additionele aansluitset/connectiekit r017367)

Kenmerken

•   Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6l/3l

•   eenvoudige handeling om de volledige  

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5l

•   reservoir van polypropyleen met goede  

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•   nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•   3 mm dik reservoir; met anti-condens voering

• Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 & 4

•   2 watertoevoeropties (midden boven en links 

boven aan de achterzijde)

•   Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•  toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht 

met 90/100 en 90/110 mm adapters

Model

Douche-WC 

frame 120 M 

EAN-code

3391500580886

Ref

r015567
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Technische informatie
ProSys® 80 

WC reservoir 80 M WC frame light 80 M WC frame 80 M

• Geschikt voor alle wandclosets

•  voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

• Frame getest tot een belasting van 400 kg

• Minimale diepte 80 mm

• Mechanische bediening voor bedieningspaneel

•  pneumatische en elektronische conversiekits 

verkrijgbaar

•  volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde van het reservoir 

Kenmerken

•  Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6l/3l

•  eenvoudige handeling om de volledige 

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5l

•  reservoir van polypropyleen met goede 

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•  nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•  3 mm dik reservoir; met anti-condens voering 

•  Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 & 5

•   3 watertoevoeropties (midden boven, links en 

rechts van midden)

•  Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•   toevoerbuis Ø90 mm en 90/100 mm afvoerbocht

•  Geschikt voor “back to wall” staande closets

•  voor montage tegen een gemetselde muur

•  Minimale wanddikte 80 mm

•  Geleverd met anticondens voering en gipsgaas 

•  Mechanische bediening voor bedieningspaneel

•  pneumatische en elektronische conversiekits 

verkrijgbaar

•  volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde van het reservoir 

Kenmerken:

•  Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6l/3l

•  eenvoudige handeling om de volledige 

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 

4,5/5,5l

•  reservoir van polypropyleen met goede 

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•  nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•  3 mm dik reservoir; met anti-condens voering 

•  Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 & 4

•  3 watertoevoeropties (midden boven, links en 

rechts van midden)

•  Geleverd met geïntegreerde bevestigingsbeugels 

voor het reservoir en verstelbare ophangbeugels

•  WC-spoelbuis en -afdichting volledig ingekapseld 

in blauwe epS-isolatie

• Geschikt voor alle wandclosets

•  voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

• in hoogte verstelbare poten van 0 tot 200 mm

• Frame getest tot een belasting van 400 kg

• aanpasbare diepte van 120 tot 170 mm

• Mechanische bediening voor bedieningspaneel

•  pneumatische en elektronische conversiekits 

verkrijgbaar

•  volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde van het reservoir 

Kenmerken

•  Dubbele spoeling (dual flush) vooraf ingesteld op 

6l/3l

•  eenvoudige handeling om de volledige 

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5l

•  reservoir van polypropyleen met goede 

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•  nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•  3 mm dik reservoir; met anti-condens voering 

• Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 & 5

•   3 watertoevoeropties (midden boven, links en 

rechts van midden)

•  Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•  toevoerbuis Ø90 mm en 90/100 mm afvoerbocht

Model

WC reservoir 

80 M 

EAN-code

3391500580800

Ref

r014767

Model

WC frame light 

80 M 

EAN-code

3391500580794

Ref

r014667

Model

WC frame 80 M 

EAN-code

3391500580756

Ref

r014367
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Technische informatie
ProSys® 150 

WC reservoir 150 M WC frame 150 M WC frame vrijstaand  
150 M

• Geschikt voor alle wandclosets

•  voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

• Frame getest tot een belasting van 400 kg

•  Snel in hoogte verstelbare poten met remmen 

waardoor installatie door één persoon mogelijk is

• in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

•  hoogte van slechts 820 mm geschikt voor lage 

installatie

• aanpasbare diepte van 150 tot 200 mm

• in diepte en richting verstelbare afvoerbocht

• Mechanische bediening voor bedieningspaneel

• pneumatische conversiekit verkrijgbaar

•  volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde of bovenzijde van het reservoir 

Kenmerken

•  Dubbele spoeling (dual flush) vooraf ingesteld op 

6l/3l

•  eenvoudige handeling om de volledige 

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5l

•   reservoir van polypropyleen met goede 

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•   nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•   3 mm dik reservoir; met anti-condens voering 

•   Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 & 5

•    3 watertoevoeropties (boven rechts en zijkant 

links en rechts)

•   Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•   toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht 

met 90/100 en 90/110 mm adapters

• Geschikt voor alle wandclosets

•  voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

• Frame getest tot een belasting van 400 kg

•  Snel in hoogte verstelbare poten met remmen 

waardoor installatie door één persoon mogelijk is

• in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

•  hoogte van slechts 820 mm geschikt voor lage 

installatie

• Minimale diepte 180 mm

• in diepte en richting verstelbare afvoerbocht

• Mechanische bediening voor bedieningspaneel

• pneumatische conversiekit verkrijgbaar

•  volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde of bovenzijde van het reservoir 

Kenmerken

•  Dubbele spoeling (dual flush) vooraf ingesteld op 

6l/3l

•  eenvoudige handeling om de volledige 

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5l

•   reservoir van polypropyleen met goede 

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•   nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•    3 mm dik reservoir; met anti-condens voering 

•   Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 and 5

•    3 watertoevoeropties (boven rechts en zijkant 

links en rechts)

•   Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•   toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht 

met 90/100 en 90/110 mm adapters

•  Geschikt voor “back to wall” staande closets

•  voor montage tegen een gemetselde muur

•  Minimale wanddikte 150 mm

•  Geleverd met anti-condens voering

•  Mechanische bediening voor bedieningspaneel 

geschikt voor de Solea M1, Solea M2 en  

Septa pro M1

•  vereist separate adapter r017667 voor bediening 

van boven voor oleas M1, M2, M3 & M4 

bedieningspanelen

•  pneumatische conversiekit verkrijgbaar

•  volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde of bovenzijde van het reservoir  

Kenmerken

•  Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6l/3l

•  eenvoudige handeling om de volledige 

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 

4,5/5,5l

•  reservoir van polypropyleen met goede 

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•  nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•  3 mm dik reservoir; met anti-condens voering 

•  Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 & 4

•  3 watertoevoeropties (boven rechts en zijkant 

links en rechts)

•  Geleverd met muurbeugels voor reservoir

•  WC-spoelbuis en -afdichting

Model

WC reservoir 

150 M 

EAN-code

3391500580732

Ref

r014167

Model

WC frame 150 M 

EAN-code

3391500579491

Ref

r009067

Model

WC frame FS 

150 M

EAN-code

3391500579507

Ref

r009167
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Technische informatie
ProSys® Comfort & NeoX™

ProSys® Comfort WC frame NeoX™ WC Module

• Geschikt voor alle wandclosets

•  Wandcloset is 150 mm in hoogte verstelbaar voor 

gebruikers met beperkte mobiliteit

•  aangedreven door stille motor in het frame, 

aangestuurd door een afstandsbediening

•  voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

•  Frame getest tot een belasting van 400 kg

•  Snel in hoogte verstelbare poten en muurbeugels 

waardoor installatie door één persoon mogelijk is

•  in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

•  in diepte verstelbaar van 205 tot 240 mm

•  Geleverd met 6 mm zwarte glazen plaat

•  Mechanische bediening voor bedieningspaneel

•  pneumatische en elektronische conversiekits 

verkrijgbaar

•  volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan 

de voorzijde van het reservoir 

Kenmerken

•  ip66 beoordeeld zoals gedefinieerd in en 60529

•  Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6l/3l

•  eenvoudige handeling om de volledige 

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5l

•  reservoir van polypropyleen met goede 

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•  nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•  5 mm dik reservoir; met anti-condens voering 

•  Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 & 5

•  Watertoevoer linksboven in het midden met 

isolatie aan de binnenkant voor onderhoud

•  Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•   toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht 

met 90/100 en 90/110 mm adapters

•  Geschikt voor alle wandclosets

•  eendelig rvS frame met 2 delig 6 mm glazen 

frontpaneel

•  voor eenvoudige renovatie zonder de bestaande 

muur te verstoren

•  Frame getest tot een belasting van 400 kg

• Diepte 108 mm

•  Glas verkrijgbaar in zwart of wit 

•  pneumatische bediening voor bedieningspaneel 

in rvS 

•  volledig onderhoudbaar vanaf het glazen paneel 

aan de voorzijde

Kenmerken

•  Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6l/3l

•  eenvoudige handeling om de volledige 

spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5l

•  reservoir van polypropyleen met goede 

chemische, duurzaamheid en hittebestendige 

eigenschappen

•  nF-gecertificeerde klasse 1 stille inlaatklep met 

gepatenteerde waterbesparende functie voor 

vertraagd vullen

•  5 mm dik reservoir; met anti-condens voering  

•  Ce-markering en 14055 klasse 1 type 6 & 5

•  4 watertoevoeropties; linker- of rechterkant, 

boven- of onderkant van de module 

•  Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•  toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht 

met 90/100 en 90/110 mm adapters

Model

Zwart glas

EAN-code

3391500580787

Ref

r0145a6

Model

Wit glas

Zwart glas

EAN-code

3391500580770 

3391500580763

Ref

r0144aC 

r0144a6 
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Technische informatie
WC half frames

WC frame half WC frame half vrijstaand

•  Geschikt voor alle wandclosets

•  voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

•  ideaal voor gebruik waar een reservoir al is 

geïnstalleerd, bijvoorbeeld waar een staand closet 

wordt vervangen door een wandcloset

•  Frame getest tot een belasting van 400 kg

•  in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

•  in diepte verstelbaar van 130 tot 185 mm

•  in diepte en richting verstelbare afvoerbocht

Kenmerken

•  Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•  toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht 

met 90/100 en 90/110 mm adapters

•  Geschikt voor alle wandclosets

•  voor montage in een gipsplaatwand 

•  ideaal voor gebruik waar een reservoir al is 

geïnstalleerd, bijvoorbeeld waar een staand closet 

wordt vervangen door een wandcloset

•  Frame getest tot een belasting van 400 kg

•  in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

•  Minimale diepte 185 mm

•  in diepte en richting verstelbare afvoerbocht

Kenmerken

•  Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor 

frame en closet

•  toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht 

met 90/100 en 90/110 mm adapters

Model

WC frame half

EAN-code

3391500579590

Ref

r010067

Model

WC frame half 

vrijstaand

EAN-code

3391500579606

Ref

r010167
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Technische informatie
Bidet frames

Bidet frame Bidet frame half Bidet frame light

•  Geschikt voor alle wandbidets

•  voor montage in een gemetselde en 

gipsplaatwanden

•  Snel in hoogte verstelbare poten met remmen 

waardoor installatie door één persoon mogelijk is  

•  in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

•  Snelle en eenvoudige installatie met easyFix® 

muurbeugels

•  Frame getest tot een belasting van 400 kg

•  in diepte verstelbaar van 120 tot 165 mm

Kenmerken

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame 

en wandbidet

•  afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm

•  2 stopkranen ½ F x ½ M

•  Geschikt voor alle wandbidets

•  voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

•  Frame getest tot een belasting van 400 kg

• In hoogte verstelbaar 

•  in hoogte verstelbare bevestiging voor bidet

•  in diepte verstelbaar van 80 tot 120 mm

Kenmerken

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame 

en wandbidet

•  afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm

•  Geschikt voor alle wandbidets

•  voor montage in gemetselde muuren

•  Frame getest tot een belasting van 400 kg

•  in hoogte verstelbare bevestiging voor bidet

•  Minimale diepte 80 mm

Kenmerken

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame 

en wandbidet

•  afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm

Model

bidet frame

EAN-code

3391500580954

Ref

r016267

Model

bidet frame half

EAN-code

3391500580923

Ref

r015967

Model

bidet frame light

EAN-code

3391500580985

Ref

r016567
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Technische informatie
Urinoir frames

Universeel urinoir frame Urinoir frame

•  Geschikt voor alle wandhangende urinoirs

•  voor montage in een gemetselde en 

gipsplaatwanden

•  in hoogte verstelbare poten van 0 tot 300 mm

•  Snelle en eenvoudige installatie met easyFix® 

muurbeugels

•  in diepte verstelbaar van 120 naar 170 mm

•  Frame getest tot een belasting van 100 kg

•  in hoogte verstelbare bevestigingsbeugels

•  inbouwbevestigingspaneel aan de bovenzijde 

voor ingebouwde of infrarood urinoirbediening

 

Kenmerken

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame

•  afvoerbocht 50/50 mm

• afdichting voor afvoerbocht 50 mm 

• 1 stopkraan ½ F x ½ M  

•  Geschikt voor alle wandhangende urinoirs

•  voor montage in een gemetselde en 

gipsplaatwanden

• in hoogte verstelbare poten van 0 tot 300 mm 

•  Snelle en eenvoudige installatie met easyFix® 

muurbeugels

• in diepte verstelbaar van 120 naar 170 mm 

• Frame getest tot een belasting van 100 kg 

• in hoogte verstelbare bevestigingsbeugels 

• voor handmatige bediening van urinoirs 

 

Kenmerken 

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame

• afvoerbocht 50/50 mm 

• afdichting voor afvoerbocht 50 mm 

• 1 stopkraan ½ F x ½ M 

  

Model

universeel  

urinoir frame

EAN-code

3391500580961

Ref

r016367

Model

urinoir frame

EAN-code

3391500579620

Ref

r010367
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Wastafel frames

Wastafel frame  
voor opbouwkraan

Wastafel frame  
voor wandkraan

Wastafel frame light

•  Geschikt voor alle hangende wastafels met op het 

blad gemonteerde kranen

•  voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

• in hoogte verstelbare poten van 0 tot 300 mm 

•  Snelle en eenvoudige installatie met easyFix® 

muurbeugels

• in diepte verstelbaar van 120 tot 170 mm 

• Frame getest tot een belasting van 150 kg 

• in hoogte verstelbare bevestigingsbeugels 

•  Watertoevoer voorgeboord op hartafstand 80 en 

280 mm

 

Kenmerken 

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame 

en wastafel

•  afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm

•  2 stopkranen ½ F x ½ M

•  Geschikt voor alle hangende wastafels met aan de 

wand gemonteerde kranen

• voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

•  in hoogte verstelbare poten van 0 tot 300 mm

•  Snelle en eenvoudige installatie met easyFix® 

muurbeugels

•  in diepte verstelbaar van 120 tot 170 mm

• Frame getest tot een belasting van 150 kg

•  in hoogte verstelbare bevestigingsbeugels

 

Kenmerken 

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame 

en wastafel

•  afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm

•  2 stopkranen ½ F x ½ M

•  Geschikt voor alle hangende wastafels

•  voor montage in gemetselde muuren

•  Frame getest tot een belasting van 400 kg

•  in hoogte verstelbare bevestiging voor wastafel

•  Minimale diepte 80 mm

 

Kenmerken 

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame 

en wastafel

•  afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm

Model

Wastafel frame  

voor opbouwkraan

EAN-code

3391500579613

Ref

r010267

Model

Wastafel frame  

voor wandkraan

EAN-code

3391500580947

Ref

r016167

Model

Wastafel frame 

light

EAN-code

3391500580978

Ref

r016467
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Technische informatie
Douche frames

Douche frame
douchekraan & hoofddouche

Douche frame  
douchekraan 

•  Geschikt voor een ingebouwde douchekraan

•  voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

•  in diepte verstelbare positie douchekraan

•  in diepte verstelbare positie voor bevestiging 

hoofddouche

 

Kenmerken

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal voor het 

frame

•  1 stopkraan ½”F x ½”M

•  Geschikt voor een ingebouwde douchekraan

•  voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

•  in diepte verstelbare positie douchekraan

 

Kenmerken

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal voor het 

frame

•  2 stopkranen ½”F x ½”M

Model

Douche frame  

douchekraan & 

hoofddouche

EAN-code

3391500581005

Ref

r016767

Model

Douche frame 

douchekraan

EAN-code

3391500580992

Ref

r016667
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Accessoire frame

•  Geschikt voor opklapbare armsteun, vaste 

wandgreep of urinoirschot

•  voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden

•  in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

•  Snelle en eenvoudige installatie met easyFix® 

muurbeugels

•  In diepte verstelbaar van 120 tot 170 mm

Kenmerken:

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal voor het 

frame

Accessoire frame

Model

accessoire frame

EAN-code

3391500579644

Ref

r010567
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Wandcloset aquablade®: Strada ii
bedieningspaneel: oleas™ p2
opbouwwastafel: Strada ii
verhoogde wastafelmengkraan: edge
Meubel: adapto
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Technische informatie
Bedieningspanelen

Altes® NT1 Symfo® NT1 Oleas™ M1

• keramiek uit één stuk

• Dubbele spoeling (dual flush)

•  aanraakvrije (touch-free) bediening door  

capicatieve sensoren

• Detectie afstand - ongeveer 20 mm

• aanpasbare sensorgevoeligheid

• Zelfspoeling

• Waterdichte connectoren

• Foutbestendige elektronische connectoren

• Werktemperatuur 0 – 70° C

• Mate van sensorbescherming: ip67

•  Foutbestendige en waterdichte elektronische 

connectoren: ip66

• Hygiënisch en eenvoudig schoon te maken

• Gehard glas uit één stuk 

• Dubbele spoeling (dual flush) 

•  aanraakvrije (touch-free) bediening door 

capicatieve sensoren met leD indicatoren 

(meerdere kleuren beschikbaar: blauw, rood, geel, 

wit, groen, violet, oranje en paars)

• Detectie afstand - ongeveer 20 mm 

• aanpasbare sensorgevoeligheid 

• Zelfspoeling 

• Waterdichte connectoren 

• Foutbestendige elektronische connectoren 

• Hygiënisch en eenvoudig schoon te maken

• rond design

• Dubbele spoeling (dual flush)

• Mechanische bediening

• bedieningskracht < 20 n

• SmartFlush varianten verkrijgbaar

*SF SmartFlush

234 12

15
8

220 4

15
0

234

15
4

8,5

Model

nt1 Wit 

nt1 Zwart

EAN-code

3391500580565 

3391500580558

Ref

r0130aC 

r0130a6

Model

nt1 Wit 

nt1 Zwart

EAN-code

3391500580541 

3391500580534

Ref

r0129Sa 

r0129rX

Model

M1 Wit 

M1 Wit SF*

M1 Chroom 

M1 Chroom SF* 

M1 Mat chroom

M1 Mat chroom SF* 

M1 Zwart

EAN-code

3391500580145 

3391500580206 

3391500580138 

3391500580190 

3391500580152 

3391500580213 

3391500580121

Ref

r0115aC

r0117aC

r0115aa

r0117aa

r0115JG

r0117JG

r0115a6
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Oleas™ M2 Oleas™ M3 Oleas™ M4

• rechthoekig design

• Dubbele spoeling (dual flush)

• Mechanische bediening

• bedieningskracht < 20 n

• SmartFlush varianten verkrijgbaar

*SF SmartFlush

• Soft-square design

• Dubbele spoeling (dual flush)

• Mechanische bediening

• bedieningskracht < 20 n

• rond design

• enkelvoudige spoeling (single flush)

• Mechanische bediening

• bedieningskracht < 20 n

234

15
4

8,5 241

16
5

8,5 234

15
4

8,5

Model

M2 Wit 

M2 Wit SF*

M2 Chroom 

M2 Chroom SF* 

M2 Mat chroom

M2 Mat chroom SF* 

M2 Zwart

EAN-code

3391500580336 

3391500580367 

3391500580329 

3391500580350 

3391500580343 

3391500580374 

3391500580312

Ref

r0121aC

r0122aC

r0121aa

r0122aa

r0121JG

r0122JG

r0121a6

Model

M3 Wit

M3 Chroom

M3 Mat chroom 

M3 Zwart

EAN-code

3391500580404 

3391500580398 

3391500580411 

3391500580381

Ref

r0123aC

r0123aa

r0123JG

r0123a6

Model

M4 Wit

M4 Chroom

M4 Mat chroom

EAN-code

3391500580497 

3391500580480 

3391500580503

Ref

r0126aC

r0126aa

r0126JG
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Technische informatie
Bedieningspanelen

Oleas™ P1 Oleas™ P2 Oleas™ P3

• rond design

• Dubbele spoeling (dual flush)

• pneumatische bediening

• bedieningskracht < 20 n

• rechthoekig design 

• Dubbele spoeling (dual flush) 

• pneumatische bediening 

• bedieningskracht < 20 n

• Soft-square design 

• Dubbele spoeling (dual flush) 

• pneumatische bediening 

• bedieningskracht < 20 n

234

15
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8,5 234
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8,5 241

16
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8,5

Model

p1 Wit 

p1 Chroom 

p1 Mat chroom

EAN-code

3391500580176 

3391500580169 

3391500580183

Ref

r0116aC

r0116aa

r0116JG

Model

p2 Wit 

p2 Chroom 

p2 Mat chroom

EAN-code

3391500580268 

3391500580251 

3391500580275

Ref

r0119aC

r0119aa

r0119JG

Model

p3 Wit

p3 Chroom

p3 Mat chroom

EAN-code

3391500580435 

3391500580428 

3391500580442

Ref

r0124aC

r0124aa

r0124JG
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Solea® M1 Solea® M2 Solea® P1

• van abS kunststof materiaal 

• Dubbele spoeling (dual flush) 

• Mechanische bediening 

• bedieningskracht < 20 n

• van abS kunststof materiaal 

• Dubbele spoeling (dual flush) 

• Mechanische bediening 

• bedieningskracht < 20 n

• van abS kunststof materiaal 

• Dubbele spoeling (dual flush) 

• pneumatische bediening 

• bedieningskracht < 20 n

245
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Model

M1 Wit

M1 Chroom

EAN-code

3391500579750 

3391500579743

Ref

r0108aC

r0108aa

Model

M2 Wit

M2 Chroom

EAN-code

3391500579774 

3391500579767

Ref

r0109aC

r0109aa

Model

p1 Wit 

p1 Chroom 

p1 Mat chroom

EAN-code

3391500580602 

3391500580596 

3391500580619

Ref

r0133aC

r0133aa

r0133JG



82

Technische informatie
Bedieningspanelen

Solea® P2 Septa Pro® E1 Septa Pro® E2

• van abS kunststof materiaal 

• Dubbele spoeling (dual flush) 

• pneumatische bediening 

• bedieningskracht < 20 n

•  van Zamac materiaal (zink, aluminium,  

magnesium en koper).

•  Dubbele spoeling (dual flush) (< 60s halve  

spoeling; > 60s volledige spoeling)

•  infrarood bediening of mechanische bediening  

(in het geval van een elektronische storing)

• bedieningskracht < 20 n 

•   Spoeling wordt geactiveerd wanneer de gebruiker 

weggaat

• automatisch 

•   vooraf geïnstalleerde voedingsaansluiting vereist 

voor transformator

• inclusief transformator 230v/120

• Zelfspoeling elke 24 uur 

• vandalismebestendig

•  van Zamac materiaal (zink, aluminium,  

magnesium en koper).

•  Dubbele spoeling (dual flush) (< 60s halve  

spoeling; > 60s volledige spoeling)

• infrarood bediening

•  Spoeling wordt geactiveerd wanneer de gebruiker 

weggaat

•  vooraf geïnstalleerde voedingsaansluiting vereist 

voor transformator

• inclusief transformator 230v/120

• vandalismebestendig

230

14
6

10

64
243 17

16
3

243

16
3

17

Model

p2 Wit

p2 Chroom

p2 Mat chroom

p2 Zwart  

Soft-touch

EAN-code

3391500579798 

3391500579781 

3391500580114 

3391500580107

Ref

r0110aC

r0110aa

r0110JG

r0110a6

Model

e1 Chroom

EAN-code

3391500580572

Ref

r0131aa

Model

e2 Chroom

EAN-code

3391500580589

Ref

r0132aa
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Septa Pro® M1 Septa Pro® M2 Septa Pro® P1

•  van Zamac materiaal (zink, aluminium,  

magnesium en koper).

• Dubbele spoeling (dual flush) 

• Mechanische bediening 

• bedieningskracht < 20 n 

• vandalismebestendig

•  van Zamac materiaal (zink, aluminium,  

magnesium en koper).

• enkelvoudige spoeling (single flush) 

• Mechanische bediening 

• bedieningskracht < 20 n 

• vandalismebestendig

• van rvS materiaal 

• Dubbele spoeling (dual flush) 

• pneumatische bediening 

• bedieningskracht < 20 n

•  exclusief bevestigingsmateriaal en pneumatische 

buis

• vandalismebestendig

243 17

16
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243 17
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215

14
5

250

Model

M1 Chroom

EAN-code

3391500580510

Ref

r0127MY

Model

M2 Chroom

EAN-code

3391500580527

Ref

r0128MY

Model

p1 Chroom

EAN-code

3391500581265

Ref

r0188MY
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Technische informatie
Bedieningspanelen

Septa Pro® P2 Septa Pro® P3 Septa Pro® P4

  Voor installatie op afstand van het reservoir:

•  van rvS materiaal

•  Dubbele spoeling (dual flush)

•  pneumatische bediening

•  bedieningskracht < 20 n

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal, pneumatisch 

buis (2,5m) en beschermbuisafdekking (3m)

•  vandalismebestendig

•  een Septa pro®-inspectiepaneel (separaat te 

bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het 

reservoir

  Voor installatie op afstand van het reservoir:

•  van rvS materiaal

•  enkelvoudige spoeling (single flush)

•  pneumatische bediening

•  bedieningskracht < 20 n

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal, pneumatisch 

buis (2,5m) en beschermbuisafdekking (3m)

•  vandalismebestendig

•  een Septa pro®-inspectiepaneel (separaat te 

bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het 

reservoir

  Voor installatie op afstand van het reservoir:

• van abS kunststof materiaal 

•  Dubbele spoeling (dual flush)

•  pneumatische bediening

•  bedieningskracht < 20 n

•  vandalismebestendig

•  voldoet aan veiligheidsvoorschriften tegen brand 

en paniek

•  Gevaren in openbare gebouwen (erp) - artikel 

Co 31.

•  een Septa pro®-inspectiepaneel (separaat te 

bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het 

reservoir

Separaat te bestellen:

•  r019667 proSys® pneumatische buis 3m x 2

•  r019767 proSys® gegolfde buis 1.8m ter  

bescherming

155
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249
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Model

p2 Chroom

EAN-code

3391500580626

Ref

r0134MY

Model

p3 Chroom

EAN-code

3391500580633

Ref

r0135MY

Model

p4 Wit

p4 Chroom

EAN-code

3391500580091 

3391500580640

Ref

r0136aC

r0136aa



85

Septa Pro® voet Septa™ XS P1 Septa™ XS P2

  Voor installatie op afstand van het reservoir:

•  van rvS materiaal

•  enkelvoudige spoeling (single flush)

•  pneumatische bediening met de voet

•  anti-slip drukknop

•  Geleverd met bevestigingsmateriaal, pneumatisch 

buis (2,5m) en beschermbuisafdekking (2,5 m)

•  vandalismebestendig

•  een Septa pro®-inspectiepaneel (separaat te 

bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het 

reservoir - artikelnr. r0137aa

  Voor installatie op afstand van het reservoir:

• van abS kunststof materiaal 

•  enkelvoudige spoeling (single flush)

•  pneumatische bediening

•  alleen voor lichte wandmontage

•   een Septa pro®-inspectiepaneel (separaat te 

bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het 

reservoir - artikelnr. r0137aa

Separaat te bestellen:

•  r019667 proSys® pneumatische buis 3m x 2

•  r019767 proSys® gegolfde buis 1.8m ter  

bescherming

  Voor installatie op afstand van het reservoir:

• van abS kunststof materiaal 

•  enkelvoudige spoeling (single flush)

•  pneumatische bediening

•   Geleverd met bevestigingsmateriaal, pneumatisch 

buis (2,5m) en beschermbuisafdekking (2,5 m)

•  een Septa pro®-inspectiepaneel (separaat te 

bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het 

reservoir - artikelnr. r0137aC

120

12
0

2
0

15

Ø60 

4
0

6
0

48 239
Ø105 80 18

38

Ø
80

Model

voet rvS

EAN-code

3391500580688

Ref

r0138MY

Model

XS p1 Chroom

EAN-code

3391500579484

Ref

p0109aa

Model

XS p1 Wit

EAN-code

3391500581227

Ref

r0184aC
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Technische informatie
Urinoirs

Septa Pro® U1 Septa Pro® U2

• van rvS materiaal 

•  Dubbele infrarood sensor (met automatische  

instel functie)

•  Dynamisch sensor: past constant het optimale 

bereik aan

•  Spoeltijd en sensorgevoeligheid instelbaar met 

aanraking

•  tijdelijk uitzetten voor reiniging en kortstondig  

aanzetten om een reinigingsspoeling via  

aanraking te activeren

• Zelfspoeling na 24 of 48 uur voor hygiëne 

• vandalismebestendig

•  van Zamac materiaal (zink, aluminium,  

magnesium en koper).

• enkelvoudige spoeling (single flush) 

• Mechanische bediening 

• instelbare spoeltijd en doorstroming 

• vandalismebestendig
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Septa Pro® inspectiepaneel

• van abS kunststof materiaal voor wit model 

•  van rvS materiaal voor chroom en mat chroom 

model

• Geschikt vooralle proSys® reservoirs 

• vandalismebestendig

215 2

14
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119 6

13
9

Model

Wit 

Chroom 

Mat chroom

EAN-code

3391500580664 

3391500580657 

3391500580671

Ref

r0137aC

r0137aa

r0137JG

Model

u1 Chroom

EAN-code

3391500579729

Ref

p0114aa

Model

rvS

EAN-code

3391500579736

Ref

p0115aa
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Septa pro® U3

• van abS kunststof materiaal 

• Enkelvoudige spoeling (single flush) 

• Mechanishe bediening 

• Verkrijgbaar in drie afwerkingen 

• Waterdruk 0,8 - 5 bar 

• Spoelhoeveelheid 0,3l/s 

• Vandalismebestendig
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Model

u3 Wit 

u3 Chroom 

u3 Mat chroom

EAN-code

3391500580701 

3391500580695 

3391500580718

Ref

r0139aC

r0139aa

r0139JG
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Technische informatie
Accessoires

Pneumatisch conversiekit 
120

Elektronische conversiekit 
120 – Sensor 

Elektronische conversiekit 
120 – Infrarood

•  Conversie van mechanische naar pneumatische 

bediening

• 2 x 350 mm pneumatische buizen 

• uitlaatklep pneumatische ankers 

• pneumatische balgen 

• Geschikt voor proSys® 120 reservoirs 

• Geschikt voor pneumatische bedieningspanelen

•  Conversie van mechanische naar elektronische 

sensor bediening voor bedieningspanelen  

Symfo® en altes®

•  voorinstallatie van elektrische aansluiting is nodig 

voor aansluiting op het electriciteitsnet

•  Geleverd met transformator om netspanning om 

te zetten naar extra lage spanning voor optimale 

veiligheid

•  Geschikt voor proSys® 120 reservoirs 

•  Conversie van mechanische naar elektronische  

infrarood bediening voor bedieningspanelen 

Septa pro® e1 en e2

•   voorinstallatie van elektrische aansluiting is nodig 

voor aansluiting op het electriciteitsnet

•  transformator wordt geleverd met Septa pro ™ e1 

en e2 bedieningspanelen

•  Geschikt voor proSys® 120 reservoirs

Model

Conversiekit 

120 p

EAN-code

3391500579576

Ref

r009867

Model

Conversiekit  

120 nt S

EAN-code

3391500580916

Ref

r015867

Model

Conversiekit 120 

nt ir

EAN-code

3391500579583

Ref

r009967
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SmartForce set 120 Pneumatische conversiekit 
80

Elektronische conversiekit 
80 – Sensor

•  Conversie van mechanische naar elektronische 

bediening (SmartForce)

•  Hydro-elektrische generator (geen aansluiting op 

het electriciteitsnet of vervanging van batterijen 

vereist)

•  opslagtemperatuur tussen: -25° en 65° C

•  beschermingsgraad voor de hydro-elektrische 

generator: ip67

•  Mate van bescherming voor de verbindingskabel: 

ip67

•  Filter voor kleine deeltjes geïntegreerd in de 

generatorinlaat

• aansluiting op de watertoevoer 

• Maximale druk: < 10 bar 

• Werkdruk tussen: 0 en 10 bar

• bedrijfstemperatuur tussen: -5° en 55° C

•  liFepo4 oplaadbare batterij met energiebeheer 

en beveiligingscircuit

• batterij capaciteit: 2750 mah 

• battery supply voltage 6,5 vdc 

•  2-polige kCC-compatibele kabels, voor 

stroomvoorziening en opladen

• Geschikt voor proSys® 120 reservoirs 

•  Geschikt voor aanraakvrije (touch-free) sensor 

bedieningspanelen

•   Conversie van mechanische naar pneumatische 

bediening

• 2 x 350 mm pneumatische buizen 

• uitlaatklep pneumatische ankers 

• pneumatische balgen 

• Geschikt voor proSys® 80 reservoirs

•  Conversie van mechanische naar elektronische 

sensor bediening voor bedieningspanelen  

Symfo® en altes®

•  voorinstallatie van elektrische aansluiting is nodig 

voor aansluiting op het electriciteitsnet

•  automatische zelfspoeling kan geactiveerd 

worden

•  De spoelbediening kan voor reiniging handmatig 

worden gedeactiveerd

• beschermingsgraad van de sensor: ip67 

•  Foutbestendige en waterdichte elektronische 

connectoren: ip67

• instelbare detectiecapaciteit 

•  omzetting van netspanning naar lage spanning, 

4,1 v DC

•  Werking met lage spanning, geen netspanning in 

het reservoir

•  Het detectiebereik van de gebruiker kan worden 

ingesteld

• instelbare intervalspoeling 

• Geschikt voor proSys® 80 reservoirs 

•  Geschikt voor aanraakvrije (touch-free) sensor 

bedieningspanelen

Model

SmartForce set 

120

EAN-code

3391500580909

Ref

r015767

Model

Conversiekit 

80 p

EAN-code

3391500580824

Ref

r014967

Model

Conversiekit 80 

nt S

EAN-code

3391500580831

Ref

r015067
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Technische informatie
Accessoires

Elektronische conversiekit 
80 – Infrarood

SmartForce set 80

SmartFlush set

Pneumatic conversiekit 150

•  Conversie van mechanische naar elektronische 

sensor bediening voor bedieningspanelen  

Symfo® en altes®

•  voorinstallatie van elektrische aansluiting is nodig 

voor aansluiting op het electriciteitsnet

•  Geleverd met transformator om netspanning om 

te zetten naar extra lage spanning voor optimale 

veiligheid

•  Geschikt voor proSys® 80 reservoirs

•  Conversie van mechanische naar elektronishe 

infrarood bediening voor bedieningspanelen  

Septa pro® e1 en e2

•  voorinstallatie van elektrische aansluiting is nodig 

voor aansluiting op het electriciteitsnet

•  transformator is meegeleverd met Septa pro® e1 

en e2 bedieningspanelen

•  Geschikt voor proSys® 80 reservoirs

•  eenvoudig bijvulsysteem via een 

bedieningspaneel op het reservoir

• Geschikt voor proSys® 120, 80 en 150 reservoirs  

•  Geschikt voor oleas™ SmartFlush 

bedieningspanelen

•  Geschikt voor alle bestaande WC 

reinigingsmiddelen op de markt (het gebruik van 

chloorvrije vloeibare reinigingsmiddelen met een 

viscositeit tussen 150 en 300 cp (bij 20 ° C) wordt 

aanbevolen)

• opslagcapaciteit: 450ml

•  Conversie van mechanische naar pneumatische 

bediening 

• 2 x 350 mm pneumatische buizen 

• uitlaatklep pneumatische ankers 

• pneumatische balgen 

• Geschikt voor proSys® 150 reservoirs

Model

Conversiekit 80 

nt ir

EAN-code

3391500580848

Ref

r015167

Model

SmartForce set 

80

EAN-code

3391500581296

Ref

r019167

Model

Conversiekit 

150 p

EAN-code

3391500579514

Ref

r009267

Model

SmartFlush set

EAN-code

3391500581241

Ref

r018667

SmartFlush Ambiwave Refill

•  uitgekiende wc-desinfectievloeistof

• optimale hygiëne, frisheid en bijvulgemak

•  Fles sluit perfect aan op de bijvulmond van het 

SmartFlush systeem

•  Één fles á 450 ml is precies voldoende voor 

bijvullen van het SmartFlush-reservoir en goed 

voor ca. 200 spoelbeurten

Model

SmartFlush ambi-

wave refill 450 ml 

EAN-code

3391500581302

Ref

r019267 

SmartFlush Oleas 
conversiekit

b

a

PR
ES

S

R0115 - Oleas M1

R0121 - Oleas M2

• Geschikt voor proSys® 120, 80 en 150 reservoirs  

•  Geschikt voor oleas™ bedieningspanelen M1 en 

M2

Model

SmartFlush oleas  

conversiekit

EAN-code

3391500584037

Ref

rv23467
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Bovenbediening conversiekit 
150

•  Conversie van mechanische bediening van voor 

naar mechanische bediening van boven

• Geschikt voor proSys® 150 reservoirs 

•  Geschikt voor mechanische oleas™  

bedieningspanelen

Model

Conversiekit  

150 M t

EAN-code

3391500581081

Ref

r017667

Fire Protection Kit

•  voor brandwerende gipsplaatwanden 

• voorkomt brandverspreiding tot 120 minuten  

•  onafhankelijk getest in overeenstemming met  

en 13051-2: 2016, brandwerendheidsklasse  

e1 120

•  Geschikt met proSys ™ 80, 120 en 150  

WC-frames (alleen mechanische bediening)

Model

Fire protection 

kit

EAN-code

3391500581036

Ref

r017067
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