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Publiek Sanitair

Inspired by design
Het is van groot belang dat publieke sanitaire ruimtes er verzorgd,
hygiënisch en degelijk uit zien. Niet alleen omdat iedereen hier
meerdere malen per dag gebruik van maakt, maar ook omdat
dit vaak het visitekaartje van een gebouw is. Het is één van de
ruimtes waar je de mogelijkheid hebt om een sfeer en uitstraling
te creëren, waar men zich mee wil identificeren.
Het sanitair moet bestand zijn tegen intensief gebruik, zonder op
de langere termijn in te leveren op kwaliteit.

Onze productgroepen
Zorgen voor een compleet assortiment. Ons productportfolio is
met grote zorg samengesteld en altijd afgestemd op de wensen
en behoeften van onze klanten. Dit bestaat uit:
-
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RVS Sanitair
RVS Accessoires en handdrogers
RVS Werkbladen
ElceeLogic (elektronische kranen- en spoelsystemen)
ElceeStone (composiet werkbladen en wastafels)

Scandinavian Design
Intra
Sinds 1 Oktober 2016 is Elcee Sanitair onderdeel van de Intra Group. Intra is marktleider in Scandinavië op het gebied van RVS sanitair,
accessoires en keukenspoelbakken. Deze worden allemaal geproduceerd in onze fabriek in Zweden.
Het Scandinavische design staat centraal in de productontwikkeling bij Intra. Intra streeft altijd naar de perfecte combinatie
van elegantie, functionaliteit en kwaliteit. Kenmerken hiervan zijn sierlijke maar simpele lijnen, het gebruiken van kwalitatief
hoogwaardige materialen en het toevoegen van praktische details. Intra heeft inmiddels meerdere internationale design awards in
ontvangst mogen nemen.
Door onze kennis te bundelen op het gebied van productie, productportfolio, R&D, sales, distributie en ondersteuning verwachten we
de service en kwaliteit die u van ons gewend was naar een nog hoger niveau te kunnen brengen.

BIMobject®
Elcee Sanitair/Intra heeft een selectie aan producten
ondergebracht bij BIMobject®. Deze producten kunnen worden
gedownload met elk BIM-software programma en zijn geschikt
voor onder andere architecten en adviseurs. Dit programma biedt
hulp en ondersteuning gedurende het gehele bouwproces.
BIMobject® is een Zweeds bedrijf op het gebied van digitale
technologie en loopt voorop wat betreft het digitaliseren van
de bouw industrie. Het programma zorgt voor betere product
selecties, wat leidt tot een efficiënter bouwproces.
BIMobject® is een database met informatie zoals 2D en 3D
tekeningen, maar ook omschrijvingen, (materiaal) kenmerken en
andere productgegevens. Daarnaast vind u ook links naar onder
andere onderhoudsdocumenten, installatiehandleidingen en
overige artikelinformatie.
Ga naar www.bimobject.com en zoek op Intra om onze producten
te selecteren.

Kwaliteitslabel
De prestigieuze ‘Award for Design Excellence’ van
de ‘Norwegian Design Council’ is meerdere malen
toegekend aan Intra. Deze award wordt toegekend,
wanneer het ontwerp van een bepaald product
wordt gebruikt als een strategisch hulpmiddel in
productontwikkeling en marktcommunicatie.
Intra heeft ook enkele internationale design awards
in ontvangst mogen nemen.
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Referenties RVS Sanitair

Uiteraard zijn wij trots op wat we reeds geleverd hebben. De locaties waar onze producten gebruikt
worden zijn zeer divers. Dit kan onder andere variëren van fabriekshallen tot openbare toiletten en van
gevangenissen tot brandweerkazernes. Op deze pagina ziet u wat overzichtsfoto’s van reeds geleverde
projecten.
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Maatwerk oplossingen

Naast ons uitgebreide standaard assortiment, zijn wij ook gespecialiseerd in maatwerk oplossingen.
Dit kan een afwijkende lengtemaat voor een wasgoot zijn of een product wat compleet naar uw wensen
geproduceerd wordt. Soms doen we dit door een bestaand product aan te passen. In andere gevallen wordt
er een compleet nieuw product opgebouwd. Door onze in-house engineering kunnen we snel schakelen en
samen met u de juiste oplossing verzorgen.
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Toiletten

Toilet, Elcee INP-655
De INP-655-OVC-T-PR-S is een RVS staand toilet gemaakt
van RVS AISI-304 (1.4301). Het RVS toilet wordt aan de
wand en vloer bevestigd en is gevuld met schuim. De
bevestigingspunten zijn bereikbaar via het montagepaneel
aan de zijkant. Dit RVS toilet is geschikt voor montage aan
een inbouwreservoir, maar kan ook direct van de leiding
gespoeld worden i.c.m. een ElceeLogic spoelsysteem.
Geschikt voor achter/onder en achter/achter afvoer.
ARTIKELNUMMER:
INP-655 - 1100480

Toilet, Elcee INP-655-VB
De INP-655-VB is een RVS staand toilet gemaakt van RVS
304 (1.4301) en heeft een verborgen montage door de muur,
zodat er geen montagepunten zichtbaar zijn.
Dit gebeurt door middel van drie draadeinden zoals zichtbaar op tekening. De INP-655-VB kan worden gespoeld i.c.m.
een ElceeLogic spoelsysteem en is gevuld met schuim.
Geschikt voor achter/onder en achter/achter afvoer.
ARTIKELNUMMER:
INP-655-VB - 1100507

Binnen ons assortiment heeft u de keuze uit diverse types staande en hangende RVS toiletten. Denk bijvoorbeeld aan
een verlengd toilet, speciaal voor minder valide mensen. Ook voor gevangenissen hebben wij een toilet ontwikkeld.
Hierbij geschiedt de montage door de muur. Al onze toiletten zijn ook te leveren in combinatie met een ElceeLogic
spoelsysteem.
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MIVA Toilet, Elcee INP-700
De INP-700-OVC-T-PR-S is een RVS staand toilet
gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301). Het RVS toilet
wordt aan de wand en vloer bevestigd en is gevuld met
schuim. De bevestigingspunten zijn bereikbaar via
het montagepaneel aan de zijkant. Dit RVS toilet is
geschikt voor montage aan een inbouwreservoir, maar
kan ook direct van de leiding gespoeld worden i.c.m. een
ElceeLogic spoelsysteem. Geschikt voor achter/onder en
achter/achter afvoer.
ARTIKELNUMMER:
INP-700 1100481

MIVA Toilet, Elcee 40-700
De E40-700 is een RVS wandtoilet, staand model en
is geschikt voor montage aan een inbouwreservoir,
maar kan ook direct van de leiding gespoeld worden
i.c.m. een ElceeLogic spoelsysteem. Dit toilet is ook
verkrijgbaar met schuimvulling (SV) en gaten t.b.v.
een closetzitting (G). De afstand van deze gaten is
155mm (hart op hart).
ARTIKELNUMMERS:
E40-700 - 1100359
E40-700G - 1100360

Toilet, Elcee 42
De E42 is een RVS wandtoilet, hangend model en
is geschikt voor montage aan een inbouwreservoir,
maar kan ook direct van de leiding gespoeld worden
i.c.m. een ElceeLogic spoelsysteem. Materiaal: RVS
304, volgens AISI-ASTM2 index. Dit toilet is ook
verkrijgbaar met schuimvulling (SV) en gaten t.b.v.
een closetzitting (G).
ARTIKELNUMMER:
E42 - 1105228
E42G - 1105233
E42 SV - 1105239
E42G SV - 1105240

Toilet, Elcee 42 VB
De E42VB is een RVS wandtoilet, hangend model en
heeft een verborgen montage door de muur, zodat
er geen montagepunten zichtbaar zijn. Dit gebeurt
door middel van drie draadeinden zoals zichtbaar
op tekening. De E42VB kan worden gespoeld i.c.m.
een ElceeLogic spoelsysteem. Materiaal: RVS
304, volgens AISI-ASTM2 index. Dit toilet is ook
verkrijgbaar met schuimvulling (SV).
ARTIKELNUMMER:
E42VB - 1105241
E42VB SV - 1105242
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Toiletten
Toilet, Elcee INS-535
De INS-535-OVC-T-PR-S is een RVS hangend toilet
gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301). Het RVS toilet
is geschikt voor muurmontage, doormiddel van een
montage plaat en is voorzien van schuimvulling.
Dit RVS toilet is geschikt voor montage aan een
inbouwreservoir, maar kan ook direct van de leiding
gespoeld worden i.c.m. een ElceeLogic spoelsysteem.
ARTIKELNUMMER:
INS-535 - 1100482

Toilet, Elcee INS-535-VB
De INS-535-VB is een RVS wandtoilet, hangend
model en heeft een verborgen montage door de
muur, zodat er geen montagepunten zichtbaar zijn.
Dit gebeurt door middel van drie draadeinden zoals
zichtbaar op tekening. De INS-535-VB kan worden
gespoeld i.c.m. een ElceeLogic spoelsysteem en
is voorzien van schuimvulling. Materiaal: RVS 304,
volgens AISI-ASTM2 index.
ARTIKELNUMMER:
INS-535-VB - 1100482

MIVA Toilet, Elcee INS-700
De INS-700-OVC-T-PR-S is een RVS hangend toilet
gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301). Het RVS toilet
is geschikt voor muurmontage, doormiddel van een
montage plaat en is voorzien van schuimvulling.
Dit RVS toilet is geschikt voor montage aan een
inbouwreservoir, maar kan ook direct van de
leiding gespoeld worden i.c.m. een ElceeLogic
spoelsysteem.
ARTIKELNUMMER:
INS-700 - 1100483
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MIVA Toilet, Elcee 41-700
De E41-700 is een RVS wandtoilet, hangend model
en is geschikt voor montage aan een inbouwreservoir, maar kan ook direct van de leiding gespoeld
worden i.c.m. een ElceeLogic spoelsysteem. De
E41-700 is een verlengd model en daarom uitermate geschikt voor minder validen. Dit toilet is ook
verkrijgbaar met schuimvulling (SV) en gaten t.b.v.
een closetzitting (G) De afstand van deze gaten is
155mm (hart op hart).
ARTIKELNUMMERS:
E41-700 - 1100367
E41-700G - 1100368

Trechtertoilet, Elcee 51
De E51 is een zeer vandaalbestendig trechtertoilet
wat vele toepassingen kent. Dit model kan in beton
gestort worden, maar ook in een RVS blad worden
ingelast. Het toilet kan gespoeld worden met een
spoelsysteem van ElceeLogic.
ARTIKELNUMMER:
E51 - 1100026

Hurktoilet, Elcee 70
RVS hurktoilet met geribde voetplaten voor betere
stabiliteit.
ARTIKELNUMMER:
E70 - 1105051

Toilet, Elcee INPR-450
De INPR-450-REC-M10 is een RVS vandaalbestendig
staand toilet gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301).
Speciaal ontwikkeld voor molestgevoelige locaties
(gevangenissen, politiebureaus, detentiecentra,
etc.) Het RVS toilet is geschikt voor montage door de
muur door middel van een viertal draadeinden (M10).
In verband met deze montagewijze is het noodzakelijk een technische ruimte achter het toilet te hebben. Het RVS toilet is voorzien van een schuimvulling.
ARTIKELNUMMER:
INPR-450 - 1100494
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Toiletten
Toilet, Elcee Compac INP
De toilet/drinkfontein combinatie wordt vaak
toegepast in jeugdinrichtingen, cellencomplexen
en politiebureaus. Het combinatietoilet wordt
met draadeinden door de muur gemonteerd en
is voorzien van een kraan en spoelsysteem met
mechanische bediening.
ARTIKELNUMMER:
COMPAC-001-L - 1100495
COMPAC-001-R - 1100496
COMPAC-003-C- 1100497

Toilet, Elcee Compac INS
De toilet/drinkfontein combinatie wordt vaak
toegepast in jeugdinrichtingen, cellencomplexen
en politiebureaus. Het combinatietoilet wordt
met draadeinden door de muur gemonteerd en
is voorzien van een kraan en spoelsysteem met
mechanische bediening.
ARTIKELNUMMER:
COMPAC-002-L - 1100498
COMPAC-002-R - 1100499
COMPAC-004-C - 1100500

Toilet, Elcee Compac ELC INP
De toilet/drinkfontein combinatie wordt vaak
toegepast in jeugdinrichtingen, cellencomplexen
en politiebureaus. Het combinatietoilet wordt
met draadeinden door de muur gemonteerd en
is voorzien van een kraan en spoelsysteem met
elektronische piezo bediening.
ARTIKELNUMMER:
COMPAC-ELC-001-L - 1100501
COMPAC-ELC-001-R - 1100502
COMPAC-ELC-003-C - 1100503

Toilet, Elcee Compac ELC INS
De toilet/drinkfontein combinatie wordt vaak
toegepast in jeugdinrichtingen, cellencomplexen
en politiebureaus. Het combinatietoilet wordt
met draadeinden door de muur gemonteerd en
is voorzien van een kraan en spoelsysteem met
elektronische piezo bediening.
ARTIKELNUMMER:
COMPAC-ELC-002-L - 1100504
COMPAC-ELC-002-R - 1100505
COMPAC-ELC-004-C - 1100506
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Fecaliënputten

Fecaliënput, Elcee 144
Deze unit bestaat uit een fecaliënput, een hogedrukpomp, een
RVS behuizing en een lucht- en waterdicht deksel. Ten behoeve
van filteren van lichaamsvreemde voorwerpen, is de fecaliënput
uitgerust met een uitneembare zeefkorf. Op het deksel van de put
zijn 4 sproeinozzles geïnstalleerd, die de put reinigen voor deze
geopend wordt voor controle. Het is mogelijk om een desinfectant
aan het spoelwater toe te voegen. Na de spoeling zullen alleen de
lichaamsvreemde voorwerpen in de put achterblijven.
ARTIKELNUMMER:
E144 - 1100452

Fecaliënput, Elcee 145
De fecaliënput van Elcee, ten behoeve van het filteren van
lichaamsvreemde voorwerpen, is te gebruiken in combinatie met
alle toiletten met een P-sifon. Dit type is voorzien van een enkele
inlaat die onder iedere, door u gewenste hoek gemonteerd kan
worden. De put is alleen te openen met de bijgeleverde speciale,
unieke sleutel.
ARTIKELNUMMER:
E145 - 1100255

Fecaliënput, Elcee 147
De fecaliënput van Elcee, ten behoeve van filteren van lichaamsvreemde voorwerpen, is te gebruiken in combinatie met alle
toiletten met een P-sifon. Dit type is voorzien van twee inlaten die
onder de door u gewenste hoeken gemonteerd kunnen worden.
Tevens is het deksel voorzien van een inwendig draaimechanisme.
Hierdoor is deze alleen te openen met de bijgeleverde speciale,
unieke sleutel.
ARTIKELNUMMER:
E147 - 1100294

Hygiënisch en doeltreffend
De fecaliënputten van Elcee Sanitair zijn te gebruiken in combinatie met alle toiletten die voorzien zijn van
een P-sifon.
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Urinoirs – en Urinoirgoten

Urinoir, Elcee URC
De URC is een hangend RVS urinoir, rond model
gemaakt van AISI-304 (1.4301). Voorzien van ½”
sproeikop en service paneel. Dit urinoir is geschikt
voor boven of achter aansluiting en wordt geleverd
met een afvoerplug en 1 ½” sifon. Optioneel met
thermische spoelsensor (type S).
ARTIKELNUMMERS:
URC - 1100492
URC-S - 1100509

Urinoir, Elcee URB
De URB is een hangend RVS urinoir, gemaakt van
RVS AISI-304 (1.4301), 1 mm dik. Voorzien van ½”
sproeikop. Dit urinoir is geschikt voor boven of achter
inlaat ½” en wordt geleverd met een afvoerplug en
sifon 1 ½”(Ø40 mm). Optioneel met thermische
spoelsensor (type S).
ARTIKELNUMMERS:
URB-1100493
URB-S 1100510

Sterk, duurzaam en hygiënisch
De urinoirs van Elcee Sanitair zijn uitstekend toepasbaar in publieke sanitaire ruimtes. Naast de praktische
vandaalbestendigheid, is het een uitermate hygiënisch product. Zeker in combinatie met een infrarood spoelsysteem
van ElceeLogic!
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Wandurinoir, Elcee EDU-1
Het rvs randloos urinoir is geschikt voor montage
aan de muur of inbouwreservoir. Het rvs urinoir
is voorzien van een geïntegreerde afvoer (1¼”) en
een flexibele slang (½”) voor de water toevoer. De
EDU-1VB is een vandaalbestendig rvs urinoir en
is voorzien van een verborgen bevestiging. Het
rvs urinoir kan gecombineerd worden met een
ElceeLogic spoelsysteem.
ARTIKELNUMMERS:
EDU-1 - 1105234

53Ā

Wandurinoir, Elcee EDU-1VB
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Het rvs randloos urinoir is geschikt voor montage
aan de muur of inbouwreservoir. Het rvs urinoir
is voorzien van een geïntegreerde afvoer (1¼”) en
een flexibele slang (½”) voor de water toevoer. De
EDU-1VB is een vandaalbestendig rvs urinoir en
is voorzien van een verborgen bevestiging. Het
rvs urinoir kan gecombineerd worden met een
ElceeLogic spoelsysteem.
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ARTIKELNUMMERS:
EDU-1 VB - 1105235
413.9

Urinoir, Elcee EDU-1WF
Dit rvs randloos urinoir is geschikt voor montage aan
de muur en is voorzien van een geïntegreerde afvoer
(32 of 40mm) die speciaal is ontwikkeld voor dit
waterloze model.
ARTIKELNUMMERS:
EDU-1WF - 1105236
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Urinoirs – en Urinoirgoten
Wandurinoir, Elcee 349
Geschikt voor iedere publieke ruimte en kan
eenvoudig gemonteerd worden. Het RVS randloos
urinoir kan onder andere gespoeld worden met ons
ElceeLogic systeem. Dit type urinoir is ook te leveren
inclusief spoelsysteem met thermische sensor
(E349S).
ARTIKELNUMMERS:
E349 - 1100085
E349S - 1100086

Schaamschot, Elcee 50i
RVS schaamschot met soepele ronde vorm. Sterk
en tegelijkertijd mooi vorm gegeven. Voorzien van
verborgen bevestiging.
ARTIKELNUMMER:
E50i - 1100087

Urinoirgoot, Elcee 303
Hangende urinoirgoot voor wandmontage, met
afvoer aan de linkerkant. Met 1” watertoevoer van
boven of van achteren. Standaard verkrijgbaar
in 1.200, 1.800 en 2.400 mm. Andere lengtes op
aanvraag.
ARTIKELNUMMERS:
E303 1200L - 1103016
E303 1800L - 1103018
E303 2400L - 1103020
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Urinoirgoot, Elcee URE
De URE-600 is een staande RVS urinoirgoot gemaakt
van 1,5 mm dik RVS AISI-304 (1.4301), Voorzien van
½” spoelaansluiting boven. De RVS urinoirgoot wordt
geleverd met een platte afvoerplug en sifon 1 ½”(Ø40
mm) en moet deels verdiept in de vloer worden
geïnstalleerd. Deze RVS urinoirgoot kan gecombineerd
worden met een ElceeLogic spoelsysteem.
ARTIKELNUMMERS:
URE-600 - 1100485
URE-1200 - 1100486
URE-1800 - 1100488
URE-2400 - 1100490

Urinoirgoot, Elcee URE-SEP
De URE-SEP is een staande RVS urinoirgoot gemaakt
van 1,5 mm dik RVS AISI-304 (1.4301), Voorzien van
schaamschotten om de 600 mm. Voorzien van ½”
spoelaansluiting boven. De RVS urinoirgoot wordt
geleverd met een platte afvoerplug en sifon 1 ½”(Ø40
mm) en moet deels verdiept in de vloer worden
geïnstalleerd. Deze RVS urinoirgoot kan gecombineerd
worden met een ElceeLogic spoelsysteem.
ARTIKELNUMMERS:
URE-1200 -SEP- 1100487
URE-1800 -SEP- 1100489
URE-2400 -SEP - 1100491
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Wastafels

Wastafel, Elcee Elinda

89

236

134

100

230

111

400

306,5

De ELINDA (opvolger van de E213) is een RVS
wastafel geschikt voor kleinere ruimtes. U kunt
kiezen om de wastafel op een meubel te plaatsen of
de bijgeleverde montagebeugels gebruiken, zodat
deze aan de muur gemonteerd kan worden.

318,5

208,1

Ă 35

ARTIKELNUMMER:
ELINDA MKG - 1080672
ELINDA - 1080673

MIVA Wastafel, Elcee 215
Een solide, volledig gesloten vandaalbestendige
RVS wastafel zonder overloop, geschikt voor
mindervaliden. Inclusief 1½” afvoerplug en een
demontabele sifonkap. Eventueel met kraangat op
aanvraag.
ARTIKELNUMMER:
E215 - 1085311
E215 MKG - 1085374

Wastafel, Elcee LVC-36
De LVC-36-NC is een RVS wastafel gemaakt van
AISI-304 (1.4301). De wastafel is voorzien van een
geperste kom met afmeting Ø360 x 145mm. Geleverd
in geborstelde uitvoering en met afvoerplug.
ARTIKELNUMMERS:
LVR-36-NC - 1085437

Binnen ons assortiment wastafels vindt u een geschikt product voor elke ruimte. Van slim ontworpen en
ruimtebesparende wastafels, tot zeer vandaalbestendige wastafels met verborgen montagepunten.
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Wastafel, Elcee 217
Een solide, volledig gesloten vandaalbestendige RVS
wastafel, geschikt voor de kleinste ruimtes. Voorzien
van een 1¼” afvoer, antidiefstalschroeven en uitgevoerd zonder overloop. Deze wastafel is ook verkrijgbaar met schuimvulling (SV).
ARTIKELNUMMER:
E217 - 1080654
E217 SV - 1085319

Wastafel, Elcee 217 VB
Een solide, volledig gesloten vandaalbestendige RVS
wastafel, met verborgen bevestiging, geschikt voor de
kleinste ruimtes. Deze variant heeft geen zichtbare
montagepunten en wordt gemonteerd met draadeinden door de muur. Voorzien van een 1¼” afvoer en
uitgevoerd zonder overloop. Dit model is ook leverbaar
met schuimvulling (SV).
ARTIKELNUMMER:
E217 VB - 1080667
E217 VB SV - 1085320

Wastafel, Elcee LVR-32
De LVR-32-SCR-1B-F is een RVS wastafel
gemaakt van 1,5 mm dik RVS AISI-304 (1.4301), De
wastafel is voorzien van een afvoer, spatscherm
van 140 mm, service paneel aan de onderkant
en een vandaalbestendige uitloop voor koud of
voorgemengd water. Geleverd met 1 drukknop. (LVR32-SCR-1B) of 2 drukknoppen (LVR-32-SCR-2B)
ARTIKELNUMMER:
LVR-32-SCR-1B - 1085438
LVR-32-SCR-2B - 1085439

Wastafel, Elcee LVR-ALPHA-S
De LVR-ALPHA-S is een RVS hoekwastafel gemaakt
van RVS AISI-304 (1.4301). De wastafel is voorzien
van een geperste kom met afmeting Ø320 x 145mm.
Geleverd in geborstelde uitvoering en met afvoerplug.
ARTIKELNUMMER:
LVR-ALPHA-S - 1085440
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Wastafels

Wastafel, Elcee 55/42
RVS wastafel, inclusief overloop, 1½” afvoer en
kraangat. De wastafel is ook leverbaar zonder kraangat (ZKG).
ARTIKELNUMMERS:
E5542 MKG - 1080352
E5542 ZKG - 1080353

Wastafel, Elcee RS72D2
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Roestvaststalen wastafel, inclusief overloop en
wandconsoles. Standaard uitgevoerd met kraangat
en 1¼” afvoerplug.
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ARTIKELNUMMER:
RS72D2 - 1080469

480

Wastafel, Elcee ED1
RVS wastafel, met strak design en mooie ronde vormen. In verschillende modellen leverbaar: uitgevoerd
zonder overloop en zonder kraangat (ED1), of voorzien van overloop en kraangat rechts (ED1ROL).

415

114

600

ARTIKELNUMMERS:
ED1 - 1080473
ED1ROL - 1080476

Wastafel, Elcee Icon 1
De RVS Icon 1 wastafel heeft een luxe uitstraling, is
voorzien van een overloop en is geschikt voor zowel
inleg als onderbouw. Voorzien van een 1¼” afvoer.
ARTIKELNUMMER:
IC1-32 - 1080481
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Wastafel, Elcee Icon 4
De RVS Icon 4 wastafel heeft een luxe uitstraling is
geschikt voor montage aan de muur. Deze uitvoering
is voorzien van een bevestigingsset, een overloop en
een kraangat in het midden. Voorzien van een 1¼”
afvoer.
ARTIKELNUMMER:
IC4-32 - 1080483

Wastafel, Elcee LVM
De LVM-040 is een RVS hangende wastafel met
kniebediening gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301).
De wastafel is voorzien van een geperste kom en een
overloop. Wordt geleverd inclusief uitloop.
ARTIKELNUMMER:
LVM-040 - 1085441

Wastafel, Elcee LVP
De LVP-040 is een RVS staande wastafel met
voetbediening gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301).
De wastafel is voorzien van een geperste kom en een
overloop. Wordt geleverd inclusief uitloop.
ARTIKELNUMMER:
LVP-040 - 1085442

Wastafel, Elcee BC313R01
RVS opbouw spoelbak. Geleverd met afvoerplug, overloop en sifon. Ook verkrijgbaar in inleg.
(BC313R31)
ARTIKELNUMMER:
Ø313
Ø380

BC313R01 - 1140017

Wastafel, Elcee BC313R31
RVS inleg spoelbak. Geleverd met afvoerplug,
overloop en sifon. Ook verkrijgbaar in opbouw.
(BC313R01)

Ø313
Ø380

ARTIKELNUMMERS:
BC313R31 - 1140018
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Drinkfonteinen

Drinkfontein, Elcee ED2-01DF
331

175 ±5

133 ±5

ø6

68
288
350,50

RVS Drinkfontein uitgevoerd in roestvaststaal,
geschikt voor de kleinste ruimten. Geleverd met
bevestigingsmaterialen en voorzien van meegeperst
afvoerrooster. Verkrijgbaar met zelfsluitende fonteinkraan
(ED2-01DF) of zonder kraangat (ED2-01)
ARTIKELNUMMERS:
ED2-01DF - 1080470

Drinkfontein, Elcee FP-004-S
De FP-004-S is een hangende RVS drinkfontein gemaakt
van RVS AISI-304 (1.4301), 1 mm dik. De wastafel is
voorzien van een service paneel en uitloop. Geleverd in
geborstelde uitvoering.
ARTIKELNUMMERS:
FP-004- S - 1085446

Drinkfontein, Elcee FP-005-S
De FP-005-S is een hangende RVS drinkfontein met
koelunit gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301), 1 mm dik.
De wastafel is voorzien van een service paneel, uitloop en
flessenvuller. Geleverd in geborstelde uitvoering.
ARTIKELNUMMERS:
FP-005-S - 1085547

Strak design en ultiem gebruiksgemak
De RVS drinkfonteinen van Elcee Sanitair kunnen in publieke ruimtes geplaatst worden en zijn uitermate geschikt voor
intensief gebruik. Denk hierbij aan scholen, treinstations, luchthavens, ziekenhuizen en sportvelden/sportscholen.
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Drinkfontein, Elcee FP-001
De FP-001 is een RVS staande drinkfontein die vrij in de
ruimte kan worden geplaatst gemaakt van RVS AISI-304
(1.4301), 1 mm dik. De fontein is voorzien van een uitloop
met drukknop. Geleverd in geborstelde uitvoering.
ARTIKELNUMMERS:
FP-001 - 1085448

Drinkfontein, Elcee FOTH-001
De FO-TH-001 is een RVS staande drinkfontein met
koelunit gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301), 1 mm dik. De
fontein is voorzien van gekoeld water en uitloop.
ARTIKELNUMMERS:
FOTH-001 - 1085449

Drinkfontein, Elcee FOTH-002
De FO-TH-002 is een RVS staande drinkfontein met
koelunit gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301), 1 mm dik.
De fontein is voorzien van gekoeld water, flessenvuller en
uitloop.
ARTIKELNUMMERS:
FOTH-002 - 1085450
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Wasgoten

Wasgoot, Elcee P121SV
De P121SV is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel
geperst. Dit zorgt voor een naadloze bak, die zeer hygiënisch
en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt van RVS
AISI-304 (1.4301).
Inclusief: spatscherm, montagebeugels en 1 ½” afvoerplug in
het midden.
ARTIKELNUMMERS:
Foto: P121SV - ZELF 1085397

P121SV - ZKG (zonder kraangaten)
- 1085394
P121SV - MKG (met kraangaten)
- 1085395
P121SV - MENG (met mengkranen)
- 1085396
P121SV - ZELF (met zelfsl. kranen)
- 1085396
P121SV - FONT (met fonteinkranen)
- 1085398
P121SV - INFRAR. (infraroodkranen 24V)
- 1085399
P121SV - INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.) - 1085474
P121SV - 2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1) - 1085431

Wasgoot, Elcee P121S
De P121S is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel
geperst. Dit zorgt voor een naadloze bak, die zeer hygiënisch
en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt van RVS
AISI-304 (1.4301).
Inclusief: montagebeugels en 1 ½” afvoerplug in het midden.
ARTIKELNUMMERS:

Foto: P121S - ZKG 1085388

P121S - ZKG (zonder kraangaten)
- 1085388
P121S - MKG (met kraangaten) 		
- 1085389
P121S - MENG (met mengkranen)
- 1085390
P121S - ZELF (met zelfsl. kranen)
- 1085391
P121S - FONT (met fonteinkranen)
- 1085392
P121S - INFRAR. (infraroodkranen 24V)
- 1085393
P121S - INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.) - 1085473
P121S - 2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1) - 1085430

Ruim assortiment wasgoten, voor elke toepassing een geschikt model
Al onze wasgoten zijn geschikt voor intensief, dagelijks gebruik in bijvoorbeeld (sport)scholen, horeca en
utiliteitsgebouwen. Bij een aantal wasgoten zijn de bakken volledig uit 1 stuk geperst. Dit zorgt voor optimale hygiëne,
aangezien er geen lastig te bereiken hoeken en lasnaden zijn.
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Wasgoot, Elcee P181SV
De P181SV is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel
geperst. Dit zorgt voor een naadloze bak, die zeer hygiënisch
en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt van RVS
AISI-304 (1.4301).
Inclusief: spatscherm, montagebeugels en 1 ½” afvoerplug in
het midden.
ARTIKELNUMMERS:

Foto: P181SV - MENG 1085416

P181SV - ZKG (zonder kraangaten)		
- 1085414
P181SV - MKG (met kraangaten) 		
- 1085415
P181SV - MENG (met mengkranen) 		
- 1085416
P181SV - ZELF (met zelfsl. kranen) 		
- 1085417
P181SV - FONT (met fonteinkranen) 		
- 1085418
P181SV - INFRAR. (infraroodkranen 24V)
- 1085419
P181SV - INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.) - 1085476
P181SV - 2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1) - 1085433

Wasgoot, Elcee P181S
De P181S is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel
geperst. Dit zorgt voor een naadloze bak, die zeer hygiënisch
en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt van RVS
AISI-304 (1.4301).
Inclusief: montagebeugels en 1 ½” afvoerplug in het midden.
ARTIKELNUMMERS:

Foto: P181S - INFRAR. 1085413

P181S - ZKG (zonder kraangaten)
- 1085408
P181S - MKG (met kraangaten) 		
- 1085409
P181S - MENG (met mengkranen)
- 1085410
P181S - ZELF (met zelfsl. kranen)
- 1085411
P181S - FONT (met fonteinkranen)
- 1085412
P181S - INFRAR. (infraroodkranen 24V)
- 1085413
P181S - INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.) - 1085475
P181S - 2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1) - 1085432

25

Wasgoten
Wasgoot, Elcee P120V
De P120V is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel
geperst. Dit zorgt voor een naadloze bak, die zeer hygiënisch
en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt van RVS
AISI-304 (1.4301).
Inclusief: spatscherm, montagebeugels en 1 ½” afvoerplug in
het midden.
ARTIKELNUMMERS:

430,0

300,0

140,0

140,0

150,0

Foto: P120V - FONT 1085356

1177,0
1130,0
1200,0

P120V - ZKG (zonder kraangaten)
P120V - MKG (met kraangaten) 		
P120V - MENG (met mengkranen)
P120V - ZELF (met zelfsl. kranen)
P120V - FONT (met fonteinkranen)
P120V - INFRAR. (infraroodkranen 24V)
P120V - INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.)

- 1080450
- 1080451
- 1085354
- 1085355
- 1085356
- 1085384
- 1085471

140,0

140,0

150,0

Wasgoot, Elcee P180V

1177,0

ARTIKELNUMMERS:

300,0

430,0

Foto: P180V - ZKG 1080452

1730,0
1800,0

De P180V is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel
geperst. Dit zorgt voor een naadloze bak, die zeer hygiënisch
en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt van RVS
AISI-304 (1.4301).
Inclusief: spatscherm, montagebeugels en 1 ½” afvoerplug in
het midden.

P180V - ZKG (zonder kraangaten)
P180V - MKG (met kraangaten) 		
P180V - MENG (met mengkranen)
P180V - ZELF (met zelfsl. kranen)
P180V - FONT (met fonteinkranen)
P180V - INFRAR. (infraroodkranen 24V)
P180V - INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.)

- 1080452
- 1080453
- 1085357
- 1085358
- 1085359
- 1085383
- 1085472

Wasgoot, Elcee P121V
De P121V is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel
geperst. Dit zorgt voor een naadloze bak, die zeer hygiënisch
en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt van RVS
AISI-304 (1.4301).
Inclusief: spatscherm, montagebeugels en 1 ½” afvoerplug in
het midden.
ARTIKELNUMMERS:
Foto: P121V - MENG 1085360
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P121V - ZKG (zonder kraangaten)
- 1080458
P121V - MKG (met kraangaten) 		
- 1080459
P121V - MENG (met mengkranen)
- 1085360
P121V - ZELF (met zelfsl. kranen)
- 1085361
P121V - FONT (met fonteinkranen)
- 1085362
P121V - INFRAR. (infraroodkranen 24V)
- 1085386
P121V - INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.) - 1085477
P121V - 2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1) - 1085435

Wasgoot, Elcee P181V
De P181V is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel
geperst. Dit zorgt voor een naadloze bak, die zeer hygiënisch
en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt van RVS
AISI-304 (1.4301).
Inclusief: spatscherm, montagebeugels en 1 ½” afvoerplug in
het midden.
ARTIKELNUMMERS:
Foto: P181V - FONT 1085365

P181V - ZKG (zonder kraangaten)
- 1080462
P181V - MKG (met kraangaten) 		
- 1080463
P181V - MENG (met mengkranen)
- 1085363
P181V - ZELF (met zelfsl. kranen)
- 1085364
P181V - FONT (met fonteinkranen)
- 1085365
P181V - INFRAR. (infraroodkranen 24V)
- 1085385
P181V - INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.) - 1085478
P181V - 2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1) - 1085435

Wasgoot, Elcee P121

De P121 is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel geperst.
Dit zorgt voor een naadloze bak, die zeer hygiënisch en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt van RVS AISI-304
(1.4301).
Inclusief: montagebeugels en 1 ½” afvoerplug in het midden.
ARTIKELNUMMERS:
P121 - ZKG (zonder kraangaten)		
P121 - MKG (met kraangaten) 		

- 1080460
- 1080461
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Wasgoten
Wasgoot, Elcee P181
De P181 is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel geperst.
Dit zorgt voor een naadloze bak, die zeer hygiënisch en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt van RVS AISI-304
(1.4301).
Inclusief: montagebeugels en 1 ½” afvoerplug in het midden.
ARTIKELNUMMERS:
P181 - ZKG (zonder kraangaten)		
P181 - MKG (met kraangaten) 		
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Wasgoot, Elcee P12NFOL INLEG

140

E

E

4

3
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De P12NFOL INLEG is een RVS inleg wasgoot uit 1 deel
geperst. Hierdoor zijn er GEEN lastige te bereiken hoeken en/
of lasnaden, waardoor de bak makkelijk te reinigen is. De RVS
wasgoot is in te bouwen in een
los werkblad of in een meubel.
D
Deze wasgoot is gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301). De RVS
wasgoot wordt geleverd met 1 ½” afvoerplug in het midden en
2 kraangaten.
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ARTIKELNUMMERS:

1

SLUN10 - 125 - ZKG		
SLUN10 - 150 - ZKG 		
SLUN10 - 180 - ZKG		
SLUN10 - 210 - ZKG 		
SLUN10 - 240 - ZKG 		

- 1085461
- 1085463
- 1085465
- 1085467
- 1085469

SLUN10 - 125 - MKG 		
SLUN10 - 150 - MKG 		
SLUN10 - 180 - MKG 		
SLUN10 - 210 - MKG		
SLUN10 - 240 - MKG 		

- 1085462
- 1085464
- 1085466
- 1085468
- 1085470

Dokterwasgoten

Dokterwasgoot, Elcee 290
Speciaal ontwikkelde hangende dokterswasgoot voor de
operatiekamer, met afvoer links (E290L) of afvoer rechts
(E290R). Leverbaar in alle lengtes tot maximaal 4 meter, prijzen
op aanvraag.
ARTIKELNUMMERS:
E290L 1500
E290R 1500

- 1081062
- 1081063

Dokterwasgoot, Elcee 295
Speciaal ontwikkelde staande dokterswasgoot voor
de operatiekamer met afneembaar voorpaneel. De
dokterswasgoot is voorzien van een afvoerplug in het midden.
Leverbaar in alle lengtes tot 4 meter, prijzen op aanvraag.
ARTIKELNUMMER:
E295 		

- 1085104

Ruim assortiment wasgoten, voor elke toepassing een geschikt model
De RVS dokterswasgoten zijn voorzien van een extra diepe bak en grote radiussen in de hoeken. Uitermate geschikt voor
in de zorgsector, met name voor in operatiekamers.
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Uitstortbakken

Wastrog, Elcee VK60LB
RVS wastrog met geribde voorplaat geschikt voor muurbevestiging. Wordt geleverd inclusief bevestigingsconsole en bevestigingsmaterialen en kogelafsluiter. De 1½” afvoer zit in het
midden. Breedte 600 mm inclusief kogelafsluiter in de afvoer.
ARTIKELNUMMER:
VK60LB - 1080468

Wastrog, Elcee VK50S1
RVS wastrog met geribde voorplaat geschikt voor muurbevestiging. Wordt geleverd inclusief bevestigingsconsole en bevestigingsmaterialen. De 1½” afvoer zit in het midden. Breedte 500
mm.
ARTIKELNUMMER:
VK50S1 - 1080466

Wastrog, Elcee VK60S1
RVS wastrog met geribde voorplaat geschikt voor muurbevesti
ging. Wordt geleverd inclusief bevestigingsconsole en bevesti
gingsmaterialen. De 1½” afvoer zit in het midden. Breedte 600
mm.
ARTIKELNUMMER:
VK60S1- 1080467

Onderhoudsvriendelijk
Ons assortiment uitstortbakken omvat onder andere modellen compleet met spatscherm en opklapbaar en
uitneembaar emmerrooster. Deze producten zijn zeer praktisch en makkelijk schoon te maken. De uitstortbakken
kunnen eenvoudig aan de muur gemonteerd worden.
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Uitstortbak, Elcee 4431
Uitstortgootsteen compleet met spatscherm, opklapbaar
emmerrooster en 1½” afvoerplug.
ARTIKELNUMMER:
E4431 - 1080121

Uitstortbak, Elcee 5645
Uitstortgootsteen compleet met spatscherm, opklapbaar en
uitneembaar emmerrooster en 1½” afvoerplug.
ARTIKELNUMMER:
E5645 - 1080110

Uitstortbak, Elcee UVK44S1-PK
258 ±5

239 ±5

341

409

485

150

De UVK44S1-PK is een RVS uitstortbak gemaakt van RVS
AISI-304 (1.4301), geschikt voor muurmontage. De uitstortbak
is voorzien van een wandoverloop, stop en ketting en
emmerrooster.
ARTIKELNUMMER:

440

UVK44S1-PK - 1085451

Uitstortbak, Elcee L1
De L1 is een RVS uitstortbak gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301),
geschikt voor muurmontage. Deze uitstortbak is voorzien van
een wandoverloop, stop en ketting en emmerrooster.
ARTIKELNUMMER:
L1 - 1085452
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Afscheiders

Zandvanger, Elcee 220
De zandvanger heeft een capaciteit van 3,5 liter en is
bestemd voor het opvangen en filteren van afvalwater dat
zandresten bevat. Gemakkelijk te monteren onder een
spoelbak of wasgoot. U heeft geen sifon meer nodig. Door de
horizontale uitlaat en de meegeleverde kunststof bocht kunt
u zelf kiezen of u de afvoer in de wand of op de vloer aansluit.
ARTIKELNUMMER:
E220 - 1080020

Gipsvanger, Elcee 255
De gipsvanger heeft een inhoud van 9 liter en is bestemd
voor het opvangen en filteren van afvalwater dat gips-of klei
resten bevat.Het onderste deel kan eenvoudig afgekoppeld
worden om deze te legen en schoon te maken. Gemakkelijk te
monteren onder een spoelbak of wasgoot. U heeft geen sifon
meer nodig. Wordt geleverd inclusief RVS ophangbeugels.
ARTIKELNUMMER:
E255 - 1080010

Tijd voor bezinking
Binnen het RVS assortiment van Elcee Sanitair vindt u twee soorten afscheiders, namelijk een zandvanger en een
gipsvanger. Beide werken op basis van bezinking en hebben tegelijkertijd de functie van een sifon.
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Slophoppers

Slophopper, Elcee 317
Staand slophoppermeubel. Volledig afgemonteerd
met kraan en ingebouwd spoelsysteem met bediening. Voorzien van emmerrooster, randspoeling en
100 mm afvoer. Aan de voorzijde voorzien van een
demontabel inspectieluik.
ARTIKELNUMMER:
E317 - 1080045

Slophopper, Elcee 318
Model voor wandmontage. Uitgevoerd met een
opklapbaar emmerrooster. Voorzien van een 100
mm afvoer en randspoeling. Standaard geleverd
met consoles voor wandbevestiging. Dit model is
0-40 mm verstelbaar (van voor naar achter), i.v.m.
montage op bijvoorbeeld wandtegelwerk.
ARTIKELNUMMER:
E318 - 1080700

RVS Slophoppers
Specialistische uitstortgootstenen, voorzien van emmerrooster en spoelrand. Door de brede uitlaat kan het water goed
afgevoerd worden. Deze twee eigenschappen zorgen ervoor dat de unit gemakkelijk schoon te houden is.
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Bad en Douche

Babybad, Elcee 380
Geschikt voor vlakke inlegmontage, met zes bevestigingsklemmen. Zonder wandoverloop, met stop en
ketting.
ARTIKELNUMMER:
E380 - 1085180

Badkuip, Elcee 390
Badkuip in speciale solide roestvaststalen uitvoering, voorzien van vier stelpoten. Ook leverbaar met
front en/of zijpanelen.
ARTIKELNUMMER:
E390 - 1080096
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Spiegels

Spiegel, Elcee 6040VM
De E6040VM is een RVS spiegel in hoogglans
uitvoering, met verborgen montage. Voorzien van
een kunststof achterplaat ten behoeve van de
bevestiging van de spiegel.
ARTIKELNUMMER:
E6040VM - 1085343

Spiegel, Elcee 5040VM
De E5040VM is een RVS spiegel in hoogglans
uitvoering, met verborgen montage. Voorzien van
een kunststof achterplaat ten behoeve van de
bevestiging van de spiegel.
ARTIKELNUMMER:
E5040VM - 1085453

Spiegel, Elcee 6050VM
De E6050VM is een RVS spiegel in hoogglans
uitvoering, met verborgen montage. Voorzien van
een kunststof achterplaat ten behoeve van de
bevestiging van de spiegel.
ARTIKELNUMMER:
E6050VM - 1085455

Spiegels
Elcee Sanitair levert diverse spiegels met een zeer hoogwaardige spiegeling die niet van glas te onderscheiden is.
Dit zorgt voor een mooie afwerking van uw sanitaire ruimte die ook nog eens vandaalbestendig is.
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Spiegel, Elcee 6040ZO
De E6040ZO is een RVS spiegel in hoogglans
uitvoering met afgeronde hoeken (Radius R5) voor
gebruiksveiligheid. De spiegel is gemaakt van 1,2 mm
dik RVS en is voorzien van 4 bevestigingsgaten.
ARTIKELNUMMER:
E6040ZO - 1085344

Spiegel, Elcee 5040ZO
De E5040ZO is een RVS spiegel in hoogglans
uitvoering met afgeronde hoeken (Radius R5) voor
gebruiksveiligheid. De spiegel is gemaakt van 1,2 mm
dik RVS en is voorzien van 4 bevestigingsgaten.
ARTIKELNUMMER:
E5040ZO - 1085454

Spiegel, Elcee 6050ZO
De E6050ZO is een RVS spiegel in hoogglans
uitvoering met afgeronde hoeken (Radius R5) voor
gebruiksveiligheid. De spiegel is gemaakt van 1,2 mm
dik RVS en is voorzien van 4 bevestigingsgaten.
ARTIKELNUMMER:
E6050ZO - 1085456
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ElceeLogic

Binnen ons assortiment vindt u diverse elektronische spoelunits voor toiletten, urinoirs en douches.
Daarnaast hebben wij een ruim assortiment elektronische kranen.
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Urinoir – en Urinoirgootspoeling
Spoelunit Urinoir, Elcee SLP02
Urinoir infra-rood spoelsysteem individuele spoeling, 24V
Urinoir infra-rood spoelsysteem individuele spoeling, 230 AC
Urinoir infra-rood spoelsysteem individuele spoeling, 6V
Batterij
ARTIKELNUMMERS:
SLP02N - 1135175
SLP02NZ - 1135176
SLP02NB - 1135251

Spoelunit Urinoirgoot, Elcee SLP05
Urinoir infra-rood spoelsysteem voor groepsspoeling, 24V
Urinoir infra-rood spoelsysteem voor groepsspoeling, 230V
ARTIKELNUMMERS:
SLP05N - 1135178
SLP05NZ - 1135179

Wandspoelunit Urinoir, Elcee SLP09
Urinoir infra-rood opbouwspoeler 9V
ARTIKELNUMMER:
SLP09K - 1135207

Spoelunit Urinoir, Elcee SLP01
Tijdgestuurd urinoir spoelsysteem 230V/AC. Inclusief 24V DC
transformator.
ARTIKELNUMMER:
SLP01Z - 1135196
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Spoelsystemen Toilet

Spoelunit Toilet, Elcee SLW01P
Piëzo toilet spoelsysteem individueel gebruik, waterleidingdruk, 24V DC
ARTIKELNUMMER:
SLW01P - 1135072

Spoelunit Toilet, Elcee SLW01PA
Spoelunit toilet, piezo 24V DC
ARTIKELNUMMER:
SLW01PA - 1135073

Spoelunit Toilet, Elcee SLW01NK
Spoelunit toilet, infrarood 24V DC
ARTIKELNUMMER:
SLW01NK - 1135074
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Spoelunit Toilet, Elcee SLW02PA
Spoelunit voor toilet, 24V DC inclusief inbouwreservoir. Bij dit
product dient u de SLZ01Z transformator te gebruiken.
ARTIKELNUMMER:
SLW02PA - 1135184

Spoelunit Toilet, Elcee SLW03PA
Spoelunit toilet, piezo 24V DC
ARTIKELNUMMER:
SLW03PA - 1135185

Spoelunit Toilet, Elcee SLW04PA
Spoelunit voor toilet, 24V DC inclusief inbouwreservoir. Bij dit
product dient u de SLZ01Z transformator te gebruiken.
ARTIKELNUMMER:
SLW04PA - 1135186
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Douchebedieningen

Douchebediening, Elcee SLS01N
Douchebediening, infrarood koud of voorgemengd 24V DC
Douchebediening, infrarood koud of voorgemengd 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
SLS01N - 1135180
SLS01NB - 1135181

Douchebediening, Elcee SLS01NP
Douchebediening, piezo bediening koud of voorgemengd
24V DC
Douchebediening, piezo bediening koud of voorgemengd 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
SLS01NP - 1135182
SLS01NPB - 1135183

Douchebediening, Elcee SLS02
Douchebediening, infrarood mengkraan 24V DC
Douchebediening, infrarood mengkraan 6V (B)
Douchebediening, infrarood mengkraan thermostatisch 24V DC
Douchebediening, infrarood mengkraan thermostatisch
6V DC (B)
ARTIKELNUMMERS:
SLS02 - 1135103
SLS02B - 1135121
SLS02T - 1135104
SLS02TB - 1135105
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Douchebediening, Elcee SLS01PA
Douchebediening, piezo koud of voorgemengd 24V DC
Zeer vandaalbestendig door frontplaat van 3 mm dik RVS.
ARTIKELNUMMER:
SLS01PA - 1135108

Douchebediening, Elcee SLS02P
Douchebediening, piezo mengkraan 24V DC
Douchebediening, piezo mengkraan 6V (B)
Douchebediening, piezo mengkraan thermostatisch 24V DC
Douchebediening, piezo mengkraan thermostatisch 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
SLS02P - 1135109
SLS02PB - 1135110
SLS02PT - 1135111
SLS02PTB - 1135112

Douchepaneel, Elcee SLSN01E
Douchepaneel, infrarood koud of voorgemengd 24V DC
Douchepaneel, infrarood koud of voorgemengd 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
SLSN01E - 1135188
SLSN01EB - 1135189
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Douchebedieningen
Douchepaneel, Elcee SLSN02E
Douchepaneel, infrarood mengkraan 24V DC
Douchepaneel, infrarood mengkraan 6V (B)
Douchepaneel, infrarood mengkraan thermostatisch 24V
Douchepaneel, infrarood mengkraan thermostatisch 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
SLSN02E - 1135190
SLSN02EB - 1135191
SLSN02ET - 1135203
SLSN02ETB - 1135204

Douchepaneel, Elcee SLSN01P
Douchepaneel, piezo koud of voorgemengd 24V DC
Douchepaneel, piezo koud of voorgemengd 6V (B)

ARTIKELNUMMERS:
SLSN01P - 1135192
SLSN01PB - 1135193

Douchepaneel, Elcee SLSN02P
Douchepaneel, piezo mengkraan 24V DC
Douchepaneel, piezo mengkraan 6V (B)
Douchepaneel, piezo mengkraan thermostatisch 24V DC
Douchepaneel, piezo mengkraan thermostatisch 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
SLSN02P - 1135194
SLSN02PB - 1135195
SLSN02PT - 1135205
SLSN02PTB - 1135206

44

Wandkranen

Wandkraan, Elcee SLU43B
RVS wandkraan, infrarood koud of voorgemengd 6V (B)
ARTIKELNUMMER:
SLU43B - 1135168

Wandkraan, Elcee SLU44P
RVS wandkraan, piezo koud of voorgemengd 24V DC
RVS wandkraan, piezo koud of voorgemengd 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
SLU44P - 1135169
SLU44PB - 1135170
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Wastafelkranen

Wastafelkraan, Elcee SLU01N
Infrarood wastafelkraan voor koud of voorgemengd verkrijgbaar in 24V DC
en 6V (B).
ARTIKELNUMMERS:
SLU01N - 1135075
SLU01NB - 1135076

Wastafelkraan, Elcee SLU31N
RVS infrarood wastafelkraan voor koud of voorgemengd water, verkrijgbaar in
24V DC en 6V (B). Standaard is de uitloop 115 mm lang, echter is er ook een
langere variant van 140 mm verkrijgbaar (D).
ARTIKELNUMMERS:
SLU31N - 1135085
SLU31NB - 1135086
SLU31ND - 1135087
SLU31NDB - 1135088

Wastafelkraan, Elcee SLU32

RVS infrarood wastafel mengkraan. De temperatuur is regelbaar met de hendel
aan de zijkant van de kraan. Verkrijgbaar in 24V DC en 6V (B). Standaard is
de uitloop 115 mm lang, echter is er ook een langere variant van 140 mm
verkrijgbaar (D).
ARTIKELNUMMERS:
SLU32N - 1135089
SLU32NB - 1135090
SLU32ND - 1135091
SLU32NDB - 1135092
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Wastafelkraan, Elcee SLU33N
RVS infrarood wastafel mengkraan. De temperatuur is regelbaar met een inbussleutel aan
de zijkant van de kraan. Verkrijgbaar in 24V DC en 6V (B). Standaard is de uitloop 115 mm
lang, echter is er ook een langere variant van 140 mm verkrijgbaar (D).
ARTIKELNUMMERS:
SLU33N - 1135093
SLU33NB - 1135094
SLU33ND - 1135095
SLU33NDB - 1135096

Wastafelkraan, Elcee SLU45
RVS infrarood wastafelkraan voor koud of voorgemengd water. Verkrijgbaar in 24V DC
en 6V (B).
ARTIKELNUMMERS:
SLU45 - 1135171
SLU45B - 1135172

Uitloopset Wolga
Compleet en zeer vandaalbestendig spoelsysteem voor een wastafel. Voorzien van een RVS
uitloop (Wolga), piëzo knop, besturingssysteem incl. voeding (230V), klep en een doorstroom
beperker. Dit systeem is uitermate geschikt voor in ruimtes waar een hoge mate van
vandaalbestendigheid noodzakelijk is.
ARTIKELNUMMER:
Wolga - 1130056
Wolga set P - 1135142
Wolga set PB - 1135229

2 in 1 kraan en zeepdispenser SLU45MD
RVS 2 in 1 infrarood wastafelkraan en zeepdispenser voor koud of voorgemengd water
met geïntegreerde zeeptoevoer incl. 0.5 ltr inbouw flacon, 24V DC. Voor de varianten met 2
kranen of meer wordt gebruikt gemaakt van een centraal reservoir van 5 ltr.
ARTIKELNUMMER:
SLU45MD - 1135256
SLU45 M2 - 1135257
SLU45 M3 - 1135258
SLU45 M4 - 1135259
SLU45 M5 - 1135260
SLU45 M6 - 1135262

47

Accessoires ElceeLogic

Transformators
Deze transformator is geschikt voor Elceelogic producten met
een 24V DC voeding.
Transformator 230/24V DC
ARTIKELNUMMERS:
SLZ07 - 1135237
SLZ06 - 1135122
SLZ01Y - 1135113
SLZ01Z - 1135114

Artikelnummers

Kleppen voor
kranen/douches

Urinoir spoelingen

Toiletspoelingen

IP class

SLZ07

2

2

2

IP-20

SLZ06

1

1

1

IP-55

SLZ01Y

5

5

5

IP-55

SLZ01Z

9

9

9

IP-55

Afstandsbediening
Afstandbediening infrarood (SLD03)
Afstandbediening radar/piezo (SLD04)
ARTIKELNUMMERS:
SLD03 - 1135116
SLD04 - 1135117
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Sanitaire accessoires

De Icon lijn is een serie accessoires met strakke, rechte lijnen. Het
geborstelde RVS versterkt de hygiënische uitstraling. Uiteraard zo
vorm gegeven dat het makkelijk schoon te maken is.

Elegantie & doordacht design. De accessoirelijn- Millinox heeft
een zeer luxe uitstraling. Door de elegante ronde lijnen en de
satin afwerking is dit een productgroep met schitterend design.

De Basic lijn is vooral ontworpen voor zijn functionaliteit. Door de
strakke vormgeving heeft het niet alleen een frisse uitstraling, maar is
het ook makkelijk schoon te houden.

Design op de voorgrond
Elegant, stijlvol en kwalitatief hoogwaardig. De Millinox lijn is ontworpen door designer Odd Thorsen. Een
gerenommeerd en bekroond vakman op het gebied van RVS productontwikkeling.
De werkwijze van Thorsen is zo geliefd omdat hij producten optisch optimaliseert, zonder dat deze hun
functionaliteit verliezen.
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Millinox – Doordacht
eleganse ogdesign
god design
Millinox MXPMMINI
RVS Handdoekdispenser, uitgevoerd in satin finish. Geschikt voor Tork
express plus papierformaten.
ARTIKELNUMMER:
MXPMMINI - 1180200

145

Millinox MXPM
RVS Handdoekdispenser, uitgevoerd in satin finish. Geschikt voor Tork
express plus papierformaten.
ARTIKELNUMMER:
MXPM - 1180202

Millinox MXSE
Touch free RVS zeep dispenser met een inhoud van 0,9l zeep. Geschikt
voor navulling. Wordt gevoed door 4 AA batterijen. Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXSE - 1180231

Millinox MXT1
RVS papier dispenser, uitgevoerd in satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXT1 - 1180208

Millinox MXT2-100
RVS toiletrolhouder. Geschikt voor twee rollen van maximaal Ø100 mm.
Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXT2-100 - 1180209
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Millinox – Doordacht design

Millinox MXT2-140
RVS toiletrolhouder. Geschikt voor twee rollen van maximaal Ø140 mm.
Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXT2-140 - 1180210

Millinox MXT4
RVS toiletrolhouder. Geschikt voor één grote rol van maximaal Ø270mm.
Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXT4 - 1180211

Millinox MXA1
RVS prullenbak met deksel voor papieren doekjes. Inhoud 6,5 liter. Satin
finish.
ARTIKELNUMMER:
MXA1 - 1180212

Millinox MXA3
RVS prullenbak zonder deksel, Inhoud 30 liter. Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXA3 - 1180213
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Millinox MXA5
RVS prullenbak zonder deksel. Inhoud 60 liter. Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXA5 - 1180214

Millinox MXTB
RVS toiletborstelhouder in satin finish, inclusief RVS toiletborstel. Het
deksel en de houder zelf zijn eenvoudig te demonteren zodat het geheel
makkelijk schoon te maken is. Borstel kan vervangen worden.
ARTIKELNUMMER:
MXTB - 1180215

Millinox MXHD ECO
Elektronische handendroger. Door de hoge capaciteit zijn uw handen
binnen 12 sec droog. Uitgevoerd in RVS, satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXHD ECO - 1180203

Millinox MXSKILT
Toiletbordjes van RVS. Er zijn 3 varianten. MXSKILTH t.b.v. het
mannentoilet, MXSKILTD t.b.v. het vrouwentoilet en MXSKILTHC t.b.v. het
mindervalide toilet. Satin Finish.
ARTIKELNUMMERS:
MXSKILTH - 1180205
MXSKILTD - 1180206
MXSKILTHC - 1180207

Millinox MXS1M
RVS zeep dispenser. Voorzien van een 1 liter reservoir voor navulling. Satin
finish.
ARTIKELNUMMERS:
MXS1M - 1180204
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Icon – Strakke lijnen

Icon ICPMM
RVS handdoekdispenser, in satin finish. Geschikt voor alle standaard
papieren handdoek formaten.
ARTIKELNUMMER:
ICPMM - 1180224

Icon ICS1M
RVS zeep dispenser, in satin finish. Voorzien van een 1 liter reservoir voor
navulling.
ARTIKELNUMMER:
ICS1M - 1180225

Icon ICSE
Touch free RVS zeep dispenser met een inhoud van 0,9l zeep. Geschikt om
na te vullen. Wordt gevoed door 4 AA batterijen. Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
ICSE - 1180229
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Icon ICT2
RVS toiletrolhouder, in satin finish. Geschikt voor twee rollen van
maximaal Ø105mm.
ARTIKELNUMMER:
ICT2 - 1180226

Icon ICT4
RVS toiletrolhouder, in satin finish. Geschikt voor één grote rol van
maximaal Ø270 mm.
ARTIKELNUMMER:
ICT4 - 1180227

Icon ICA3
RVS prullenbak zonder deksel in satin finish. Inhoud 27 liter.
ARTIKELNUMMER:
ICA3 - 1180228

Icon ICTB
RVS toiletborstelhouder in satin finish, inclusief RVS toiletborstel.
De houder is eenvoudig te demonteren, zodat het geheel makkelijk
schoon te maken is. Borstel kan vervangen worden.
ARTIKELNUMMER:
ICTB - 1180230
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Basic – Simpel en functioneel

Toiletborstel rond, EA602
RVS Toiletborstel houder met geborstelde afwerking.
ARTIKELNUMMER:
EA602 - 1180369

Jumbo toiletrolhouder, EA102
RVS Jumbo toiletrolhouder, uitgevoerd met sleutelslot. Geschikt voor een
toiletrol met een maximale diameter van 250 mm en een kern van 40 - 55
mm.
ARTIKELNUMMER:
EA102 - 1180370

Papieren handdoek dispenser, EA106
RVS Papieren handdoek dispenser met een capaciteit van 400 stuks
c-fold of 525 stuks multifold papieren handdoeken. Uitgevoerd met een
sleutelslot.
ARTIKELNUMMER:
EA106 - 1180371
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Hygiënezakjes dispenser, EA107
RVS Hygiënezakjes dispenser.
ARTIKELNUMMER:
EA107 - 1180082

Zeepdispenser, EA130
RVS Zeepdispenser uitgevoerd met een sleutelslot. Capaciteit van
1,2 liter.
ARTIKELNUMMER:
EA130 -1180083

Zeepdispenser, EA131
RVS Zeepdispenser uitgevoerd met een sleutelslot. Voorzien van
een plastic reservoir aan de binnenzijde. Capaciteit van 1 liter.
ARTIKELNUMMER:
EA131 - 1180084

Inbouw Zeepdispenser, EA132
Inbouw RVS Zeepdispenser uitgevoerd met een sleutelslot, zodat
de inhoud kan worden bijgevuld. Capaciteit van 1,2 liter.
ARTIKELNUMMER:
EA132 - 1180085

57

Basic – Simpel en functioneel
Prullenbak, EA202
RVS Prullenbak met een capaciteit van 7 liter.
ARTIKELNUMMER:
EA202 - 1180372

Prullenbak, EA203
RVS Prullenbak met een capaciteit van 23 liter.
ARTIKELNUMMER:
EA203 - 1180373

Kledinghaak (anti-zelfmoord), EA403
RVS kledinghaak met een anti-zelfmoordmechanisme. Montage is
van de voorzijde.
ARTIKELNUMMER:
EA403 - 1180097

Dweilhouder, EA604
Dweilhouder, met eenvoudig mechanisme. Maximale diameter
dweilstok: 25 mm.
ARTIKELNUMMER:
EA604 - 1180096
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Roval – Elegant en duurzaam
Planchet, R20692-624
RVS planchet met afgeronde voorkant en hoeken, wat het geheel
een unieke, vloeiende en luxe uitstraling geeft. Verkrijgbaar in
diverse lengtes van 305 tot 1829 mm.
ARTIKELNUMMER:
R 20692-624 - 1180363
12-3 4" [325]
7-3 4" [197]

2-12"
[64]

1-3 8" [35]

1/4" [6]

1

8"

[3]

Papieren handdoek dispenser, R204623

STAINLESS
STEEL
DOOR
LOCK

3

16"
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[265]
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[23]

3-15 16"
[100]

26-116"
[662]

28"
[710]

14-12"
[368]

2-9 16"
[65]

TOP VIEW

RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (11,2 ltr). Geschikt voor 350 C-fold of 475 multi-fold papieren handdoeken. Het uit 1 stuk geperste frontpaneel is voorzien
van een geschroefd verzonken slot en pianoscharnier.
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Papieren handdoek dispenser, R20469
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RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare prullenbak (56 ltr). Geschikt voor 600 C-fold of 800 multi-fold papieren
handdoeken. Het uit 1 stuk geperste frontpaneel is voorzien van
een geschroefd verzonken slot en pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
R 20469 - 1180301
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Papieren handdoek dispenser, R204692A
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RVS inbouw no touch papieren handdoek dispenser met uitneembare prullenbak (67,2 ltr) Geschikt voor standaard handdoekrol van
Ø203 x 203 mm. Het uit 1 stuk geperste frontpaneel is voorzien van
een geschroefd verzonken slot en pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
R 204692A - 1180302
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[78]

1-15 16" [49]
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Roval
Deze elegante, duurzame en zeer functionele productlijn is ontworpen voor high-end ruimtes. De
subtiele rondingen van de uit 1 stuk geperste deuren , de verzonken sloten en volledig uitneembare RVS
prullenbakken geven de Roval serie de ideale balans tussen uitstraling en functionaliteit.
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Roval – Elegant en duurzaam
17-3 8" [441]
9

32"

[7]
TYP

15-3 8" [390]

1-1116" [42]

10" [254]

15-13 16" [402]

3-116"
[78]

Papieren handdoek dispenser, R2046921A
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6-15 16"
[176]

10" [254]
CENTRAL

FRONT VIEW

3-1116" [94]

18-14"
[464]

13
64" DIA [Ø5.1]
COUNTERSUNK
MOUNTING
HOLES

MINIMUM DEPTH
10"
[254]

RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT AFF
63-7 16" TO 73-7 16" [1611-1865]

5

56-116"
[1424]

RVS inbouw no touch papieren handdoek dispenser met uitneembare prullenbak (51,1 ltr). De prullenbak is verlaagd zodat deze
unit ook uitermate geschikt is voor rolstoelgebruikers. Geschikt
voor standaard handdoekrol van Ø203 x 203 mm. Ook voorzien van
inwending planchet voor papieropslag. Het uit 1 stuk geperste
frontpaneel is voorzien van een geschroefd verzonken slot en
pianoscharnier.

10"
[254]

SHELF

BARRIER FREE MOUNTING HEIGHT MAX AFF
CalDAG-ADA REACH 68-3 4" TO 76-3 4" [1747 CalDAG-1950 ADAAG]

15-12"
[393]

ARTIKELNUMMER:

10"
[254]

R 2046921A - 1180303
3-116"
[78]

2"
[51]

6-116"
[154]

2-116"
[52]

NOTE:
ALL DIMS
INCH [MM]

SIDE VIEW

Prullenbak, R20826
RVS opbouw prullenbak met een inhoud van 48,8 ltr.
ARTIKELNUMMER:
R 20826 - 1180304

Prullenbak, R20458
RVS prullenbak (42,6 ltr) voor semi inbouw in de wand. De prullenbak is voorzien van een slot en is makkelijk uitneembaar voor
schoonmaak en onderhoud.
ARTIKELNUMMER:
R 20458 - 1180306

Prullenbak, R20852
RVS opbouw prullenbak met deksel (3,8 ltr) De prullenbak is
voorzien van een deksel met verborgen pianoscharnier zodat deze
geschikt is voor intensief gebruik.
ARTIKELNUMMER:
R 20852 - 1180307
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Prullenbak, R20470
RVS inbouw tissue prullenbak (3,7 ltr). Het uit 1 stuk geperste
frontpaneel is voorzien van een geschroefd verzonken slot en
pianoscharnieren. Het deksel is voorzien van een pianoscharnier
en is dus bestand tegen intensief gebruik.
ARTIKELNUMMER:
R 20470 - 1180308

12-3 4" [324]

1"
[26]
TYP

2-12"
[64]

Papieren handdoek dispenser, R20452

PIN
TUMBLER
LOCK

RVS inbouw papieren handdoek dispenser. Geschikt voor 600
C-fold of 800 multi-fold papieren handdoeken. Het uit 1 stuk
geperste frontpaneel is voorzien van een geschroefd verzonken slot
en pianoscharnier.

14-12"
[368]
25-12"
[648]

28"
[711]
PAPER TOWEL
CUT OUT

3
16" DIA. (Ø4.5)
MOUNTING
HOLES DIMPLED
FOR # 8 FHS

10-9 16"
[268]

ARTIKELNUMMER:
R 20452 - 1180309

1

FRONT VIEW

8"

[3]

SIDE VIEW

1-12" [38]
NOTE:
ALL DIMS
INCH [MM]

3-15 16"
[99]
BOTTOM VIEW

17-3 8" [441]
[7]

11-1116" [297]
9

10" [254]

32"

10" [254]

[7] TYP

8-116" [205]

CONCEALED
PIANO
HINGE

15

2- 16"
[75]

13"
[330]

712"
[191]

INTERLOCK
SWITCH

ROUGH WALL OPENING
48" AFF [1219]
ADA MAX
40" AFF [1016]
CBC MAX

27-3 4"
[705]

26"
[660]
7
32" DIA
[Ø5.6]
MOUNTING
HOLES
TYP

LED
INDICATOR

NO TOUCH - PLACE HAND BELOW

TUMBLER
LOCK

Papieren handdoek dispenser, R204523A

15-3 4" [400]

2-7 8"
[73]

7
32" DIA [Ø5.6]
MOUNTING
HOLES TYP 4

13-3 4"
[349]

NOTE: ALL DIM'S
ARE INCH [MM]

FRONT VIEW

MINIMUM DEPTH
10"
[254]

RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT AFF
62-1 4" TO 69-14" [1581 TO 1759]

32"

RVS no touch inbouw papieren handdoek dispenser. Geschikt voor
standaard handdoekrol van Ø203 x 203 mm. Het uit 1 stuk geperste
frontpaneel is voorzien van een geschroefd verzonken slot en
pianoscharnier.

BARRIER FREE MOUNTING HEIGHT MAX AFF
ADA REACH 61-1 4" [1556] •CBC ALL REACH 53-1 4" [1353]

9

ARTIKELNUMMER:

SIDE VIEW

R 204523A - 1180310

11-116" [281]
27

32"

[21.5] TYP

9-3 8" [238]

16"
[24]

13-9 16"
[345]

S

MOUNTING
"KEY" HOLES
CONCEALED
REAR PANEL
TYP (4)

15

TOP VIEW

4-7 8" [124]
TUMBLER
LOCK

RVS opbouw papieren handdoek dispenser Geschikt voor 400
C-fold of 525 multi-fold papieren handdoeken. Voorzien van een
geschroefd verzonken slot en pianoscharnier.

10-63 64"
[279]

NOTE:
ALL DIMS
INCH [MM]

REFILL
VIEWER
SLOT

CONTINUOUS
STAINLESS
STEEL PIANO
HINGE
7

S

16"
[11]

1-45 64" [43] TYP

FRONT

Papieren handdoek dispenser, R20210

SIDE

ARTIKELNUMMER:
R 20210 - 1180311
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Roval – Elegant en duurzaam
Toiletbrilhoes dispenser, R20477-SM
RVS opbouw toiletbrilhoes dispenser. Geschikt voor 250 stuks
toiletbrilhoes.
ARTIKELNUMMER:
R 20477-SM - 1180312

Toiletrolhouder, R20031
RVS semi inbouw dubbele toiletrolhouder, geschikt voor 2 rollen
van maximaal Ø133 mm. De bovenste rol valt automatisch op zijn
plaats als de onderste rol op is. Voorzien van anti diefstal toiletrol
spindels en verzonken slot.
ARTIKELNUMMER:
R 20031 - 1180313

Toiletrolhouder, R0031
RVS inbouw dubbele toiletrolhouder, geschikt voor 2 rollen van
maximaal Ø133 mm. De bovenste rol valt automatisch op zijn
plaats als de onderste rol op is. Voorzien van anti diefstal toiletrol
spindels en verzonken slot.
ARTIKELNUMMER:
R 0031 - 1180314

Zeepdispenser, R9343
RVS Zeepdispenser uitgevoerd met een sleutelslot. Capaciteit van
1,4 liter.
ARTIKELNUMMER:
R 9343 - 1180315
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Profile – Nagenoeg onverwoestbaar
Papieren handdoek dispenser, P9469
RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (56 ltr). Geschikt voor 600 C-fold of 800 multi-fold
papieren handdoeken. Het 1,6 mm dikke frontpaneel is voorzien
afgeronde (R19) en afgelaste hoeken, een pianoscharnier en
een verzonken slot. Dit alles voor optimaal gebruiksgemak,
robuustheid en veiligheid.
ARTIKELNUMMER:
P 9469 - 1180316

Papieren handdoek dispenser, P9462
RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (34 ltr). Geschikt voor 600 C-fold, 800 multi-fold
of 1.100 single-fold papieren handdoeken. Het 1,6 mm dikke
frontpaneel is voorzien van afgeronde (R19) en afgelaste hoeken,
een pianoscharnier en een verzonken slot. Dit alles voor optimaal
gebruiksgemak, robuustheid en veiligheid.
ARTIKELNUMMER:
P 9462 - 1180317

Papieren handdoek dispenser, P9467
RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (18,9 ltr). Geschikt voor 600 C-fold of 900 multi-fold
papieren handdoeken. Het 1,6 mm dikke frontpaneel is voorzien
van afgeronde (R19) en afgelaste hoeken, een pianoscharnier
en een verzonken slot. Dit alles voor optimaal gebruiksgemak,
robuustheid en veiligheid.
ARTIKELNUMMER:
P 9467 - 1180318

Profile
Met haar 1,6 mm dikke RVS is de Profile serie nagenoeg onverwoestbaar. Voeg daar nog eens de oersterke,
verborgen piano scharnieren en verzonken sloten aan toe en u heeft het ideale product voor een sanitaire
ruimte die tegen zwaar gebruik bestand moet zijn.
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Profile – Nagenoeg onverwoestbaar

SECTION A

RADIUS
EDGE

41-14"
[1048]

NOTE: ALL DIMS
ARE INCH [MM]

RIMLESS
TUMBLER
LOCK
TYP

[24]

9-3 4" [248]

2-13 16" [71]

39-1 4"
[997]

ROUGH WALL
OPENING

8-12"
[216] REMOVABLE
WASTE
RECEPTACLE

39-3 4"
[1010]

CONTINUOUS
STAINLESS
STEEL
PIANO HINGE

27-14"
[692]
7

17-12"
[445]

32"

DIA [Ø5.6]
MOUNTING
HOLES TYP
2-3 4"
18-3 4"
[70]
[476]

1-5 16" [33]

14-5 8" [371]

7-12"
[191]

LED
INDICATOR

NO TOUCH - PLACE HAND BELOW

DOOR EDGES TO BE
RADIUSED

16"

AUTOMATIC
ROLL PAPER
A
13" TOWEL MECH
[330]

16"

[24]
REF

15

MINIMUM
DEPTH
9-3 4"
[248]

RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT 66" TO 73" [1676 TO 1854]

15

1"
[25]
TYP

ADAAG BARRIER FREE MOUNTING HEIGHT 60-7/8" [1546] MAX AFF

14-116" [357]

CONTINUOS
STAINLESS
STEEL PIANO
HINGE

CALDAG BARRIER FREE MOUNTING HEIGHT 52-7/8" [1343] MAX AFF

16-116" [408]

CABINET BODY

Papieren handdoek dispenser, P94696A
RVS inbouw no touch (batterijgestuurde) papieren handdoek
dispenser met uitneembare prullenbak (37,8 ltr). Geschikt voor
standaard handdoekrol van Ø203 x 203 mm. Het 1,6 mm dikke
frontpaneel is voorzien van afgeronde (R19) en afgelaste hoeken,
een pianoscharnier en een verzonken slot. Dit alles voor optimaal
gebruiksgemak, robuustheid en veiligheid.
ARTIKELNUMMER:
P 94696A - 1180319

3-12" [89]

Papieren handdoek dispenser, P94623
RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (7,6 ltr). Geschikt voor 350 C-fold of 450 multi-fold papieren handdoeken. Het 1,6 mm dikke frontpaneel is voorzien van
afgeronde (R19) en afgelaste hoeken, een pianoscharnier en een
verzonken slot. Dit alles voor optimaal gebruiksgemak, robuustheid en veiligheid.
ARTIKELNUMMER:
P 94623 - 1180320

Papieren handdoek dispenser, P9452
RVS inbouw papieren handdoek dispenser. Geschikt voor 600
C-fold of 800 multi-fold papieren handdoeken. Het 1,6 mm dikke
frontpaneel is voorzien van afgeronde (R19) en afgelaste hoeken,
een pianoscharnier en een verzonken slot. Dit alles voor optimaal
gebruiksgemak, robuustheid en veiligheid.
ARTIKELNUMMER:
P 9452 - 1180321

Papieren handdoek dispenser, P9457
RVS inbouw papieren handdoek dispenser. Geschikt voor 350
C-fold of 475 multi-fold papieren handdoeken. Het 1,6 mm dikke
frontpaneel is voorzien van afgeronde (R19) en afgelaste hoeken,
een pianoscharnier en een verzonken slot. Dit alles voor optimaal
gebruiksgemak, robuustheid en veiligheid.
ARTIKELNUMMER:
P 9457 - 1180322
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Prullenbak, P9459
RVS inbouw prullenbak met zelfsluitend deksel(15 ltr) Het 1,6 mm
dikke frontpaneel is voorzien van afgeronde (R19) en afgelaste
hoeken, een pianoscharnier en een verzonken slot. Dit alles voor
optimaal gebruiksgemak, robuustheid en veiligheid.
ARTIKELNUMMER:
P 9459 - 1180323

Prullenbak, P9474
RVS inbouw prullenbak (45,5 ltr) Het 1,6 mm dikke frontpaneel
is voorzien van afgeronde (R19) en afgelaste hoeken, een
pianoscharnier en een verzonken slot. Dit alles voor optimaal
gebruiksgemak, robuustheid en veiligheid.
ARTIKELNUMMER:
P 9474 - 1180324

Papier prullenbak, P9471
RVS inbouw papier prullenbak met zelfsluitend deksel (7,2 ltr)
Het 1,6 mm dikke frontpaneel is voorzien van afgeronde (R19) en
afgelaste hoeken, een pianoscharnier en een verzonken slot. Dit
alles voor optimaal gebruiksgemak, robuustheid en veiligheid.
ARTIKELNUMMER:
P 9471 - 1180325

Zeepdispenser, P9326
RVS inbouw zeepdispenser (1,5 ltr) Het 1,6 mm dikke frontpaneel
is voorzien van afgeronde (R19) en afgelaste hoeken. Het RVS
zeepreservoir zit vast aan het frontpaneel en is dus makkelijk na te
vullen. De zeeppomp is geschikt voor alle vloeibare zepen, lotions
en detergenten.
ARTIKELNUMMER:
P 9326 - 1180326
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Profile – Nagenoeg onverwoestbaar
Zeepdispenser, P9343
RVS opbouw zeepdispenser (1,5 ltr) De zeepdispenser is voorzien
van een verborgen bevesting en vandaalbestendig afsluitdeksel
voor navulling via de bovenkant. De zeeppomp is geschikt voor al
vloeibare zepen, lotions en detergenten.
ARTIKELNUMMER:
P 9343 - 1180327

Toiletbrilhoes dispenser, P9477
RVS inbouw toiletbrilhoes dispenser. Geschikt voor 500 stuks
toiletbrilhoes. Het 1,6 mm dikke frontpaneel is voorzien van
afgeronde (R19) en afgelaste hoeken, een pianoscharnier en
een verzonken slot. Dit alles voor optimaal gebruiksgemak,
robuustheid en veiligheid.
ARTIKELNUMMER:
P 9477 - 1180328

Toiletrolhouder, P9030
RVS opbouw dubbele toiletrolhouder, geschikt voor 2 rollen van
maximaal Ø133 mm. De bovenste rol valt automatisch op zijn
plaats als de onderste rol op is. Voorzien van anti diefstal toiletrol
spindels en verzonken slot.
ARTIKELNUMMER:
P 9030 - 1180329

Toiletrolhouder, P9031
RVS inbouw dubbele toiletrolhouder, geschikt voor 2 rollen van
maximaal Ø133 mm. De bovenste rol valt automatisch op zijn
plaats als de onderste rol op is. Voorzien van anti diefstal toiletrol
spindels en verzonken slot.
ARTIKELNUMMER:
P 9031 - 1180330
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Simplicity – Naadloze overgangen
6-1/2"
(165)

17-1/4"
(438)

STAINLESS STEEL
PIANO HINGE

1/2"
(13)

15-3/4"
(400)

Rough Wall
Opening
9"
(229)

1"
(25)

52-1/2"
(1334)

54"
(1372)

52"
(1321)

36"
(914)

MINIMUM
DEPTH
6"
(152)

28"
(711)

S
WASTE
RECEPTACLE
FRONT VIEW

SIDE VIEW

FINISHED FLOOR

Papieren handdoek dispenser, S6462

BARRIER FREE MOUNTING HEIGHT 65-1/4" (1657)

1"
(25)

FOR CALDAG BARRIER FREE MOUNTING HEIGHT 57-1/4" (1454)

17"
(432)

RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT 66-1/4" TO 73-1/4" (1683 TO 1861)

S

TUMBLER
LOCK

RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (34 ltr). Geschikt voor 600 C-fold of 800 multi-fold
papieren handdoeken. Het frontpaneel is voorzien van een slot en
verborgen pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
Note:
Dimensions are
in inches and
(millimeters)

S 6462 - 1180331

Papieren handdoek dispenser, S6467
RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (16 ltr). Geschikt voor 600 C-fold of 800 multi-fold
papieren handdoeken. Het frontpaneel is voorzien van een slot en
verborgen pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
NOTE
Dimensions are
inches (mm)

S 6467 - 1180332

Simplicity
Mooi in haar eenvoud. Strakke lijnen, naadloze overgangen en een fris ontworpen RVS accessoires-lijn.
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Simplicity – Naadloze overgangen

Papieren handdoek dispenser, S64676
RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (26,5 ltr). Geschikt voor 600 C-fold, 800 multi-fold of
1.100 single-fold papieren handdoeken. Het frontpaneel is voorzien
van een slot en verborgen pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
S 64676 - 1180333

Papieren handdoek dispenser, S64623
RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (7.6 ltr). Geschikt voor 350 C-fold of 475 multi-fold
papieren handdoeken. Het frontpaneel is voorzien van een slot en
verborgen pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
S 64623 - 1180334

Papieren handdoek dispenser, S64696
RVS inbouw papieren handdoekrol dispenser met uitneembare
prullenbak (32,6 ltr). Geschikt voor standaard handdoekrol van
Ø203 x 203 mm. Het frontpaneel is voorzien van een slot en
verborgen pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
S 64696 - 1180335
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Papieren handdoek dispenser, S64696A
RVS no touch (batterij gestuurd) inbouw papieren handdoekrol
dispenser met uitneembare prullenbak (32,6 ltr). Geschikt voor
standaard handdoekrol van Ø203 x 203 mm. Het frontpaneel is
voorzien van een slot en verborgen pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
S 64696A - 1180336

Papieren handdoek dispenser, S6457
RVS inbouw papieren handdoek dispenser. Geschikt voor 350
C-fold of 475 multi-fold papieren handdoeken. Het frontpaneel is
voorzien van een slot en verborgen pianoscharnier en is door zijn
kleine formaat zeer geschikt voor wat kleinere sanitaire ruimtes.
ARTIKELNUMMER:
S 6457 - 1180337

Papieren handdoek dispenser, S6452
RVS inbouw papieren handdoek dispenser. Geschikt voor 600
C-fold of 800 multi-fold papieren handdoeken. Het frontpaneel is
voorzien van een slot en verborgen pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
S 6452 - 1180338

Prullenbak, S6459
RVS inbouw prullenbak met zelfsluitend deksel(15 ltr) Het
frontpaneel is voorzien van een slot en verborgen pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
S 6459 - 1180339
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Simplicity – Naadloze overgangen
Prullenbak, S6474
RVS inbouw prullenbak (32,6 ltr) Het frontpaneel is voorzien van
een slot en verborgen pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
S 6474 - 1180340

Prullenbak, S6471
RVS inbouw papier prullenbak met zelfsluitend deksel (7,2 ltr) Het
frontpaneel is voorzien van een slot en verborgen pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
S 6471 - 1180341

Toiletbrilhoes dispenser, S6477
RVS inbouw toiletbrilhoes dispenser. Geschikt voor 500 stuks
toiletbrilhoes. Het frontpaneel is voorzien van een slot en
verborgen pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
S 6477 - 1180342

Zeepdispenser, S6326
RVS inbouw zeepdispenser (1,5 ltr) Het frontpaneel is voorzien
van een slot en verborgen pianoscharnier. Het RVS zeepreservoir
zit vast aan het frontpaneel en is dus makkelijk na te vullen.
De zeeppomp is geschikt voor al vloeibare zepen, lotions en
detergenten.
ARTIKELNUMMER:
S 6326 - 1180343
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Traditional – Wat goed is blijft!
Papieren handdoek dispenser, T0462-AD
RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (7,6 ltr). Geschikt voor 350 C-fold of 475 multi-fold
papieren handdoeken. Het frontpaneel is versterkt met fiberboard,
voorzien van een slot en pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
T 0462-AD - 1180344

Papieren handdoek dispenser, T0469
RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (46 ltr). Geschikt voor 600 C-fold of 800 multi-fold
papieren handdoeken. Het frontpaneel is versterkt met fiberboard,
voorzien van een slot en pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
T 0469 - 1180345

Papieren handdoek dispenser, T04697
RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (46 ltr). Geschikt voor 600 C-fold, 800 multi-fold of 1.100
single fold papieren handdoeken. Het frontpaneel is versterkt met
fiberboard, voorzien van een slot en pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
T 04697 - 1180346

Traditional
Wat goed is, blijft. De Traditional serie is al jaren 1 van de meest toegepaste productlijnen in publieke
ruimten. De dubbelwandige, met fiberboard versterkte deuren kunnen tegen een stootje en zijn dan ook
het kenmerk van deze serie RVS accessoires.
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Traditional – Wat goed is blijft!
Papieren dispenser, T04692A
RVS no touch (batterij gestuurd) inbouw papieren handdoekrol
dispenser met uitneembare prullenbak (64 ltr). Geschikt voor
standaard handdoekrol van Ø203 x 203 mm. Het frontpaneel is
versterkt met fiberboard, voorzien van een slot en pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
T 04692A - 1180347

Papieren handdoek dispenser, T0467
RVS inbouw papieren handdoek dispenser met uitneembare
prullenbak (22,7 ltr). Geschikt voor 600 C-fold, 800 multi-fold of
1.100 single fold papieren handdoeken. Het frontpaneel is versterkt
met fiberboard, voorzien van een slot en pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
T 0467 - 1180348

Papieren handdoek dispenser, T046921A
RVS no touch (batterij gestuurd) inbouw papieren handdoekrol
dispenser met uitneembare prullenbak (45,4 ltr). Geschikt voor
standaard handdoekrol van Ø203 x 203 mm. Het frontpaneel is
versterkt met fiberboard, voorzien van een slot en pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
T 046921A - 1180349

17-1 4" [438]
2" [51]

2" [51]

1" [25] TYP

11" 13"
[279] [330]

7"
[178]

6" [152]

10-14" [260]
1

4"

[6]

CONTINUOUS
PIANO HINGE

15-3 4" [400]

4" [102]

Papieren handdoek dispenser, T046924A

2-13 16" [71]

11"
[279]

LED
INDICATOR

TUMBLER
LOCKS
TYP

56"
[1422]

42"
[1067]

18-12"
[470]

54-12"
[1384]

REMOVABLE
WASTE
RECEPTACLE

ROUGH WALL
OPENING
MINIMUM
DEPTH
4" [102]

RECOMMENDED MOUTING HEIGHT
63-1/4" TO 73-1/4" [1607 TO 1861]

1"
[25]

ADAAG BARRIER FREE MOUNTING HEIGHT
61-1/4" [1556] MAX

AUTOMATIC
ROLL PAPER
TOWEL
MECHANISM

RVS no touch (batterij gestuurd) inbouw papieren handdoekrol
dispenser met uitneembare prullenbak (53 ltr). Geschikt voor
standaard handdoekrol van Ø203 x 203 mm. Het frontpaneel is
versterkt met fiberboard, voorzien van een slot en pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:

18-12"
[470]

23"
[584]

T 046924A - 1180350

NOTE:
ALL DIM'S
INCH [MM]
3-3 4"
[95]
3-3 4" [95]

9-3 4" [248]
FRONT VIEW

1" [25] TYP

4" [102]
SIDE VIEW

Papieren handdoek dispenser, T0457
RVS inbouw papieren handdoek dispenser. Geschikt voor 350
C-fold of 500 multi-fold papieren handdoeken. Het frontpaneel is
versterkt met fiberboard, voorzien van een slot en pianoscharnier.
Deze dispenser is door zijn kleine formaat zeer geschikt voor wat
kleinere sanitaire ruimtes.
ARTIKELNUMMER:
T 0457 - 1180351
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Papieren handdoek dispenser, T0452
RVS inbouw papieren handdoek dispenser. Geschikt voor 600
C-fold of 800 multi-fold papieren handdoeken. Het frontpaneel is
versterkt met fiberboard, voorzien van een slot en pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
T 0452 - 1180352

15-14" [387]

10-14" [260]
6" [152]
4" [102]
1
4" [6]

1" [25]
AUTOMATIC
ROLL PAPER
TOWEL
MECHANISM

1-3 16" [30]

15-3 4" [400]

2-7 8"
[73]

13"
[330]

7-12"
[191]

LED
INDICATOR

30-12"
[775]
ADA REACH - 48" [1219]
CBC BARRIER FREE - 40" [1016]

28-12"
[724]

FRONT VIEW

NOTE:
ALL DIM'S
INCH [MM]

7
32" DIA
[Ø5.6]
MOUNTING
HOLES
29"
TYP
[737]

ROUGH WALL
OPENING
MINIMUM
DEPTH
4"
[102]

RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT AFF 68" TO 73" [1727 TO 1854]

17-14" [438]

BARRIER FREE MOUNTING HEIGHT MAX AFF ADA REACH 61-14" [1556]
CBC ALL REACH 53-14" [1353]

TUMBLER
LOCK

Papieren handdoek dispenser, T045224A
RVS no touch (batterij gestuurd) inbouw papieren handdoekrol
dispenser. Geschikt voor standaard handdoekrol van Ø203 x 203
mm. Het frontpaneel is versterkt met fiberboard, voorzien van een
slot en pianoscharnier.
ARTIKELNUMMER:
T 045224A - 1180353

SIDE VIEW

Prullenbak, T0458
RVS inbouw prullenbak, uitneembaar (46 ltr). Voorzien van slot.
ARTIKELNUMMER:
T 0458 - 1180354

Prullenbak, T04733
RVS inbouw prullenbak met zelfsluitend deksel (11,4 ltr). De
prullenbak is uitneembaar en voorzien van een slot.
ARTIKELNUMMER:
T 04733 - 1180355

Stortkoker, T1000
RVS stortkoker voor in werkblad om toegang te verschaffen tot een
prullenbak in het meubel. (prullenbak niet meegeleverd)
ARTIKELNUMMER:
T 1000 - 1180356
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Handendrogers

DIMS
INCH [mm]

Handendroger, TRI-Umph
Deze handendroger is met recht uniek te noemen. Doordat de
luchtstromen van drie kanten naar de handen van de gebruiker
gestuwd wordt, zijn de handen binnen 12 seconden droog. De
waterdruppels worden door de sterke luchtstroom richting
het keramische opvangblok geblazen, die het vocht vervolgens
absorbeert. Dit zorgt ervoor dat er geen waterresten achter blijven
die voor vuil en schimmel kunnen zorgen.
ARTIKELNUMMER:
TRI-Umph S/B - 1190020
TRI-Umph White - 1190021
TRI-Umph FILTER - 1190027
TRI-Umph KERAM. PLAAT - 1190026

Handendroger, TURBO-DRI-JR
Deze handendroger blaast binnen 15 seconden de handen van de
gebruiker droog. De afmetingen zijn aanzienlijk kleiner dan van de
Turbo dry, waardoor deze handendroger ideaal is voor in de kleine
ruimte.
ARTIKELNUMMER:
TURBO-DRI JR - 1190022
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Handendroger, TURBO-DRI HS
Een sterke, vandaalbestendige handendroger van RVS waarbij
de handen van de gebruiker binnen 12 seconden droog zijn. De
temperatuur en de luchtcirculatie kan worden aangepast.
ARTIKELNUMMER:
TURBO-Dri HS - 1190023

Handendroger, TURBO-MIVA
Een sterke, vandaalbestendige handendroger van RVS waarbij
de handen van de gebruiker binnen 15 seconden droog zijn. De
temperatuur en de luchtcirculatie kunnen worden aangepast.
ARTIKELNUMMER:
TURBO-MIVA- 1190024

Handendroger, TURBO-TUFF
Een sterke, vandaalbestendige inbouwhandendroger van 1mm dik
RVS waarbij de handen van de gebruiker binnen 15 seconden droog
zijn. De temperatuur en de luchtcirculatie kan worden aangepast.
ARTIKELNUMMER:
TURBO-TUFF - 1190025
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