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400 KG

XS Vario

Voor overige informatie over andere producten, zie de catalogus 

en de leaflets: Bedieningspanelen voor inbouwsystemen, Zorg & 

utiliteit, XS en XT toiletinbouwsystemen of XS varianten.

Wilt u technische uitleg, een training of andere aanvullende informatie? 

Wij zijn u graag van dienst! Kijk op www.wisa-sanitair.com.

WISA ontwikkelt, produceert en verkoopt  sanitaire   producten sinds 1865. Vanuit ons 
 hoofdkantoor en onze  productielocatie in Nederland zijn wij  dagelijks  bezig met  sanitair. En 
dat al bijna anderhalve eeuw lang. Groot  geworden in sanitaire spoeltechniek,  voeren wij 
tegenwoordig een compleet  assortiment met  onder  andere spoelsystemen en  toebehoren, 
keramiek,  toiletzittingen en een wellness programma. 

WISA Arnhem 

De verantwoording van WISA 
gaat verder door maar liefst 
25 jaar  nalevergarantie op 
onderdelen te bieden. 

Met WISA XS kiest u voor 
zekerheid achter de wand. 
Daarom geven we u met 
gemak tien jaar garantie.  

WISA is een ISO  gecertificeerde  
 organisatie. Deze kwaliteitsnorm 
benadrukt de  volledige beheersing 
van het  continue verbeterproces 
van de organisatie.

Alle WISA XS  inbouwsystemen 
 doorstaan met glans de 400 kg test. 

WISA XS  inbouwsystemen zijn 
gecertifeerd door alle bekende 
nationale en internationale 
 keuringsinstituten. 

Garantie & Keurmerken

WISA BV  Driepoortenweg 5  6827 BP Arnhem  Postbus 2194  6802 CD Arnhem 
T +31 (0)26 362 90 20  F +31 (0)26 361 45 50  nfonl@fluidmaster.com  www.wisa-sanitair.com
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Variabel sanitair met WISA XS Vario
In de serie XS inbouwreservoirs biedt WISA met de Vario een variant die na het afwerken van de wand  eenvoudig in hoogte  verstelbaar is.

Hoogteaanpassing

Er zijn diverse situaties waarin het wenselijk is de  hoogte van het closet 

eenvoudig te  kunnen  aanpassen. Denk aan huur- of zorgwoningen 

 waarin  bewoners elkaar  frequent opvolgen. Of  woningen die  geschikt 

zijn voor  levensloopbestendig wonen en waarin de hoogte van het 

sanitair moet  kunnen worden aangepast aan de wensen en fysieke 

 gesteldheid van de bewoner. 

Hygiëne

In bovengenoemde woningen staat ook hygiëne hoog op de agenda. 

Een wandcloset in plaats van een staand  closet biedt op dat gebied een 

groot voordeel. En  wanneer u daarnaast ook de  mogelijkheid wilt om na 

afwerking van de wand de hoogte van het wandcloset aan te  passen, 

kiest u voor WISA XS Vario.

Vario

WISA XS Vario frames zijn  voorzien van een  sub-frame; een  variabel  gedeelte  waarin zich de ophanging 

van het  wandcloset, de  telescopische  valbuis en de  flexibele afvoer  bevinden. Door middel van dit 

verschuifbare sub-frame is de hoogte van het  wandcloset na wandafwerking  traploos verstelbaar, van de 

 standaard hoogte tot plus 10 cm. 

Solide frame

Het zelfdragende metalen frame van WISA XS Vario heeft een 40 mm kokerprofiel en is voorzien van 

een poedercoating. Het frame voldoet aan de Europese sterkte-eis en is daarmee ook geschikt voor 

gebruik in combinatie met een verlengd wandcloset. 

Steunbeugels

Voor zwaardere zorg is een variant ontwikkeld met twee geïntegreerde 

multiplex platen aan weerszijden van het inbouwreservoir. Aan de platen, 

met een dikte van 40 mm, kunnen direct of juist in een later  stadium 

steunbeugels gemonteerd worden. Door het smalle frame van WISA XS 

kunnen de  steunbeugels op de  voorgeschreven breedte op de houten 

platen worden bevestigd. Speciaal voor deze steunbeugels heeft WISA 

tevens een pneumatische Solo bedieningknop.

Door de borg in de valpijp 
kan het rubber niet naar bin-
nen schieten bij het vervan-
gen van het   wandcloset.

De universele  hydraulische 
vlotterkraan vult met zijn 
korte vultijd en minimaal 
 geluidsniveau elk reservoir.

Alle XS inbouwsystemen 
worden standaard inclu-
sief isolatiemat geleverd.

Met de gele metselhulp en 
bouwdoppen wordt het re-
servoir tijdens de installatie 
beschermd tegen bouwvuil. 
Deze onderdelen worden ge-
heel of gedeeltelijk verwijderd.

De afvoerbocht is eenvou-
dig verstelbaar in de rich-
ting van de afvoer.

Volledig geïsoleerd reser-
voir voorkomt condenswa-
tervorming

Pneumatische bediening 
mogelijk in hetzelfde sys-
teem vanwege makkelijke 
verwisseling van het hef-
boom mechanisme

Met één  beweging op het 
u i tstroommechanisme 
kan het spoelvolume om-
gezet worden van 6 naar 
7,5 liter en terug. Zonder 
het uitstroommechanisme 
uit het reservoir te halen.

Smal frame van maar 38 
cm breed en 14 cm diep 
waardoor het frame ver in 
de hoek te plaatsen is.

Met voorgemonteerde 
muurbevestiging installeert 
u WISA XS snel en gemak-
kelijk.

WISA XS inbouwsystemen 
worden geleverd met een 
voorgemonteerde water-
aansluiting. Tevens is er 
voldoende ruimte voor ge-
reedschap.

WISA XS inbouwsystemen 
zijn voorbereid voor aanslui-
ting op kunststof leidingsys-
temen.

Als bevestiging in de vloer 
niet mogelijk is, is er de keu-
ze voor de speciale muurbe-
vestigingsset.

Om het nog eenvoudiger te 
maken is er ook de keuze 
tussen een voorgesneden 
afbouwpakket

Klikken en afbreken langs 
de vouwlijnen. Geen ge-
reedschap nodig.

Installatie van de hoogte 
wordt nog eenvoudiger met 
de twee stickers die het 
meterpeil aangeven. 
De poten zijn in hoogte ver-
stelbaar  tot 20 cm.

Mechanische bediening mo-
gelijk in hetzelfde systeem 
vanwege makkelijke verwis-
seling van het hefboom me-
chanisme

Optioneel: Bij moeilijk be-
reikbare afvoerleidingen 
kiest u WISA Flexifon in-
bouw.

Ieder XS inbouwreservoir 
wordt standaard geleverd 
met een PE afvoerbocht 
(Ø 90 mm) en een PE ex-
centrisch overgangstuk (Ø 
90x110) voor een probleem-
loze afvoer.

Inclusief aftekenmal

Wandafwerking
Wanneer de hoogte van het wandcloset frequent in hoogte aangepast 

dient te  worden, kiest u voor een wandafwerking met de bijgeleverde PE 

afdekplaat. Deze biedt een eenvoudige, hygiënische en esthetisch fraaie 

oplossing. Wanneer de hoogte van het wandcloset slechts incidenteel 

wordt aangepast, zoals in een levensloopbestendige woning, kunt u de 

wand afwerken met tegels. Hieraan doet u enkele aanpassingen op het 

moment dat het wandcloset verhoogd moet worden. 

Design en techniek komen samen in een 

reeks bedieningspanelen voor de WISA XS 

inbouwsystemen. De panelen zijn flinterdun, 

compact en zo gemaakt dat ze visueel los 

van de muur komen. Nederlands design 

in combinatie met de moderne en trendy 

materialen, zoals aluminium, glas en RVS.
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