World of Water

‘WISA XS garandeert jarenlang
plezier van badkamer en toilet.’
Informatie en inspiratie
Met trots tonen wij u dit overzicht van ons sanitaire programma. Overzichtelijk
en voorzien van alle informatie. Met veel aandacht voor vormgeving en design.
Zo hebben we verschillende sferen voor u op een rijtje gezet, maar krijgt u ook
een duidelijke beschrijving van onze producten. Op die manier beschikt u over
zowel een schat aan informatie als een bron van inspiratie.

Met WISA XS verzeker je jezelf van echt vakmanschap. Het plaatsen van een inbouwreservoir was
nog nooit zo gemakkelijk en na het installeren heb
je er geen omkijken meer naar. Achter de muur is

Hollands vakmanschap sinds 1865
WISA bestaat al meer dan 140 jaar. Begonnen als metaalverwerkend bedrijf in
Arnhem, is WISA in het begin van de vorige eeuw gestart met de productie van
gietijzeren spoelsystemen. Sinds die tijd is er veel veranderd. Het kleine kamertje is uitgegroeid tot een volwaardige ruimte in huis. De badkamer en het toilet
zijn tegenwoordig van alle gemakken voorzien en aangepast aan de laatste
trends en ontwikkelingen, zoals design en waterbesparing.

het gewoon in orde; we hebben onze producten
uitvoerig getest volgens onze eigen hoge standaard,
die vaak nog verder gaat dan de bekende normeringen. We geven niet voor niets tien jaar garantie.
En onderdelen kunnen we tot vijfentwintig jaar

WISA World of Water
Onze wereld is water en al het sanitair dat daarmee samenhangt. We gebruiken de kracht van het water en vertalen dat naar uw wensen. Onze industriële ontwerpers werken samen met grote namen uit de hedendaagse designwereld. Het nieuwe ontwerp van Jan des Bouvrie is daar een goed voorbeeld
van.

badkamer of toilet.

Bart van Breeschoten
Sales Manager Benelux WISA
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Mark Grosfeld
Algemeen Directeur WISA

want WISA XS garandeert jarenlang plezier van
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Bron van inspiratie, advies en technische kennis
WISA is de sanitaire bron waar professionals uit putten. Op zoek naar inspiratie,
advies en technische kennis. Daarvoor beschikt WISA over uitgebreide ondersteuningsmogelijkheden. Wie met WISA werkt, kan ons altijd bereiken. Via onze
telefonische helpdesk voor de professionele sector of op internet. Op
www.wisa-sanitair.com zijn al onze producten uitvoerig beschreven en vindt u
technische gegevens, foto’s en tekeningen. Zodat u op elk moment van de dag
advies en ondersteuning kunt vragen. WISA ondersteunt de professionele sector met de demonstratie- en trainingstruck. Daarnaast behoren snelle leveringen
en beschikbaarheid van reserveonderdelen standaard tot onze betrouwbare
service.

naleveren. De echte vakman kiest dus voor WISA,
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voorwandelementen

Cover: Bedieningspaneel Delos, wandcloset WISA Sydney en zitting Venus
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Wijzigingen van modellen en/of kleuren zijn voorbehouden.

World of Water
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Opzetwastafel

Inbouwwastafel

Wastafel met zuil

Wandcloset
“Sydney”

Paneel “Maro”
met spoelonderbreking

Toiletzitting
“Venus” met
softclose
mechanisme

‘Strak design en natuurlijke
materialen samen in een
bijzondere combinatie.’

‘Water zoals water bedoeld is,
in een frisse combinatie met
wit en blauw.’

Net als de rest van je huis is de badkamer een
verlengstuk van jezelf. Een plaats waar je je thuis
voelt en die past bij jouw gevoel voor stijl.
Combineer bijvoorbeeld strak design van Jan des
Bouvrie met de warmte van hout en natuurtinten.
Jan des Bouvrie ontwierp voor WISA een serie
keramiek met een wandhangend toilet, bidet en
diverse wastafels.

Water staat centraal in de badkamer. Wij gebruiken de kracht van water om onze producten
vorm te geven en de zekerheid te bieden van
technisch hoogstaande kwaliteit. Spoelen zonder
problemen en jarenlang plezier van je sanitair. En
het blauw van water leent zich bij uitstek voor het
inrichten van je badkamer. ‘s Ochtends een verfrissende combinatie voor een goede start van de
dag en het serene van blauw voorafgaand aan
een goede nachtrust.
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XS PURE
Paneel “Argos”
met dual flush

Paneel “Argos”
met spoelonderbreking

‘Uitstraling van vandaag,
techniek van morgen.’

‘Sierlijk, strak of juist stoer. Een echt statement maak
je met uitgesproken en onverwachte materialen.’

Net als in de mode zijn moderne badkamers
vormgegeven volgens de allerlaatste ontwikkelingen en trends. Maar je wilt bovenal de zekerheid van de nieuwste techniek achter de wand.
Het sanitair van WISA biedt jarenlang comfort,
eenvoudig onderhoud en luxe. Zodat je al je
aandacht kunt besteden aan de details van je
inrichting.

Op je huis wil je je stempel drukken. Laten zien wie je bent, zonder concessies en overduidelijk. Dat geldt dus ook
voor je badkamer. Voor een spectaculair effect kies je voor de verrassende materialen teak, brons of RVS uit de serie
XS PURE. Combineer teak met mooie donkerbruinen, voor natuurlijke warmte. Breng glamour in je badkamer door
brons te gebruiken naast zwart en wit. Of creëer een strakke en stoere badkamer met RVS accenten. Volop mogelijkheden dus, om te laten zien wie je bent.
Irene Gerritsen
Consultant WISA
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WISA XS

WISA XS inbouw- en
voorwand elementen

‘WISA XS is echt van vakmensen, voor vakmensen.’

Met de voorwandsystemen van WISA XS installeer je sanitair op snelle en
eenvoudige wijze. Naast de inbouwsystemen voor het installeren van wand-

Inbouwsystemen moeten gewoon goed zijn,
een technisch hoogstandje. De installatie moet
eenduidig en eenvoudig zijn en bovendien wil
je er na het installeren niet meer naar hoeven
omkijken. En wie weet er nu beter hoe dat ideale
product er uit ziet dan de echte vakman? Door
WISA XS te ontwikkelen in nauwe samenwerking
met de installateur, hebben we de perfecte
combinatie gevonden tussen zijn praktische
kennis en onze jarenlange ervaring met spoeltechniek. Een echt product van vakmensen,
voor vakmensen dus!

closets in verschillende situaties, levert WISA ook diverse frames om de
installatie van ander sanitair eenvoudig te realiseren.
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140 - 200

380

Installeren wordt uiterst eenvoudig met dit volledig
voorgemonteerde WC element. Het element is slechts
38 cm breed en traploos in hoogte en diepte te verstellen. Geschikt voor dualflush of spoelonderbreking en
af te werken met een van de bedieningspanelen uit de
serie WISA XS. Dit frame is eveneens verkrijgbaar met
een 1/2” of Euroconus binnenaansluiting.

1180 - 1380

Robert Bente
Senior Designer WISA

Snel installeren met voorgemonteerde wand- en
vloerbevestiging.

Eenvoudig omzetten van
het spoelvolume, zonder
het uitstroommechanisme
uit het reservoir te halen.

WISA Excellent XS WC element.

Speciale hoekbevestiging
met traploze verstelling
30°- 90°.

Bedieningspanelen WISA XS.
Als na plaatsing van het WC element de wand eenmaal afgewerkt
is, is het enige zichtbare onderdeel het bedieningspaneel. Daar is
dan ook bijzondere aandacht aan besteed. De XS panelen hebben
elk een andere eigentijdse vormgeving. Uiteraard verkrijgbaar in
verschillende kleuren en materialen.

Verdwijnen van de afdichtring in de valpijp is verleden tijd door de ingenieuze positionering.

Bescherming tegen bouwvuil met de eenvoudig te
gebruiken metselhulp.

Eenvoudig verplaatsen van
de watertoevoer naar links,
rechts of naar achteren.

WISA Excellent XS WC
element hoek.
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Door het smalle XS WC element kan een toilet al in
een hoek geplaatst worden met een inbouwdiepte
van slechts 310 mm. En omdat de voorgemonteerde
muurbevestiging ook nog eens traploos verstelbaar
is in een hoek van 30°- 90° past het element altijd.

min

44

min170 mm

1180 -1380

140 mm

min 620 mm

0 - 90∞

Standaard geleverd met
een extra lange afvoerbocht en rechte afvoer.

Flexibiliteit in spoelvolume.
3/6 liter dualflush en 6-7,5
liter spoelonderbreking.

In hoogte verstelbare
poten die het element na
90° draaien geschikt
maken voor metal stud
systemen.

0 - 90∞
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380

210

WISA Excellent XS WC element
autoportant.

85

73

345-545

1180 - 1380

Door gebruik te maken van dit zelfdragende WC
element, kan een wandcloset gemonteerd worden,
overal waar geen solide muur aanwezig is. Het frame
wordt stevig verankerd in een vloer en kan op die
manier met gemak een kracht van 400 kg dragen.

160 - 200

380

WISA Excellent XS
urinoir element.

Als er behoefte is aan een individuele afstelling van de
hoogte van het wandcloset, biedt dit frame uitkomst.
De Vario is na afwerking van de muur eenvoudig in
hoogte verstelbaar. Het element kan door de flexibele
afvoer aangepast worden aan de wensen van de
bewoner.

Dit element kan voorzien worden van een elektronische drukspoeler of een sifongestuurde non-touch
bediening. Bij sifonsturing wordt het spoelmechanisme in werking gezet door gebruik van het urinoir.
Het non-touch principe maakt dit systeem uiterst
hygiënisch en zuinig in gebruik.

380

1300 - 1440

WISA Excellent XS WC
element Vario.

135-200

380

135 - 200

Max 285

135 - 200

WISA Excellent XS wastafel
element.

Met het steunbeugel element kunnen steunbeugels en
urinoirschotten stevig aan de wand bevestigd worden.

Max 280

1180 - 1380

1180-1440

WISA Excellent XS
steunbeugel element.

1180 - 1380
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Dit element staat garant voor een stevige en snelle
montage van een wastafel. En door de verstelbaarheid
van de tussenprofielen zijn vrijwel alle wastafels te
monteren. Het element is voorzien van een houten
plaat waarin de muurplaat van een stopkraan
eenvoudig gemonteerd kan worden en wordt
geleverd met een in hoogte verstelbare sifonbocht.
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400

Het fraai vormgegeven urinoirschot zorgt voor de
nodige privacy. Het schot heeft een metalen binnenwerk en wordt met een robuuste verborgen bevestiging stevig aan de muur bevestigd. De kunststof
afwerking is glad en dus eenvoudig te reinigen.

Met dit element kan een inbouwreservoir ingemetseld
worden. Het reservoir kan ingesteld worden op een
dualflush of een onderbroken spoeling en wordt
bediend met een van de panelen uit de serie XS.
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586
785

WISA Mont XS.

82

Urinoirschot.
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