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400 KG

XT toilet
inbouwsystemen

Voor overige informatie over andere producten, zie de catalogus 

en de leaflets: Bedieningspanelen voor inbouwsystemen, XS toilet 

inbouwsystemen, Zorg & utiliteit, XS varianten en WISA CLEAN op 

www.wisa-sanitair.com/documentatie.

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 XT 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 XT  inbouwsystemen 
 doorstaan met glans de 400 kg test. 

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

Garantie & Keurmerken

Fluidmaster 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  infonl@fluidmaster.com  www.wisa-sanitair.comA
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De XT toiletsystemen hebben een  breedte van slechts 38 cm en de keuzemogelijkheid tussen top of front bediening en mechanische-, 

pneumatische of electronische bediening. De XT toiletsystemen zijn er in vier verschillende hoogtes; 83 cm, 98 cm, 112 cm en 118 cm 

hoog. De 83 cm variant is ideaal in situaties waarbij onvoldoende inbouwhoogte voor handen is. Bijvoorbeeld onder het raam van een 

badkamer. Hierbij wordt vaak gekozen voor topbediening. Zo blijft het bedieningspaneel vrij toegankelijk, ook als de deksel van de zitting 

omhoog staat.

Tijdens de ontwikkeling van XT is WISA bijgestaan door een uitgebreid  installateurspanel. De  praktijkervaring van deze vakmensen 

leert dat  aspecten als installatiegemak, betrouwbaarheid en faalkostenreductie, maar ook  efficiënte  verwerking en esthetiek een 

belangrijke rol spelen. Deze  kennis, in combinatie met de jarenlange  ervaring die WISA heeft op het gebied van spoelsystemen, 

was ook bij deze nieuwe lijn toiletsystemen de  basis voor de ontwikkeling van WISA XT.

WISA XT 118 cm
art.nr. 8050453015

Mooi van buiten, slim van binnen

Door de borg in de val-
pijp kan het rubber niet 
naar binnen schieten bij 
het vervangen van het  
 wandcloset.

Elektronische bediening 
is mogelijk bij XT 
systemen met front 
bediening.

Met de voorgemon-
teerde muurbevestiging 
installeert u  WISA XT 
snel en gemakkelijk. 

Inclusief aftekenmal De universele 
 hydraulische vlot-
terkraan vult met zijn 
korte vultijd en minimaal 
 geluidsniveau elk 
reservoir.

Alle XT toiletsystemen 
worden standaard 
inclusief isolatiemat 
geleverd.

Met de gele onderdelen 
zoals de metselhulp 
en bouwdoppen be-
schermd u het reservoir 
tegen bouwvuil.

Optioneel: Via het WISA 
CLEAN portaal (art.nr. 
8050800095) kunt u in 
een handomdraai een 
FrescoTablet aan het 
spoelwater toevoegen.

De afvoerbocht is een-
voudig verstelbaar in de 
richting van de afvoer.

Smal frame van maar 
38 cm breed en 14 cm 
diep.

Volledig geïsoleerd 
reservoir voorkomt 
condenswatervorming

WISA XT toiletsystemen 
worden geleverd met 
een voorgemonteerde 
wateraansluiting.  Tevens 
is er voldoende ruimte 
voor gereedschap.

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

Het spoelvolume van het 
uitstroommechanisme kan 
eenvoudig omgezet worden 
van 6 naar 7,5 liter en terug.

Ieder XT toiletsysteem wordt standaard geleverd met 
een PE afvoerbocht (Ø 90 mm) en een PE excentrisch 
overgangstuk (Ø 90x110) voor een probleemloze afvoer. 
Optioneel: bij moeilijk bereikbare afvoerleidingen kiest u 
WISA Flexifon inbouw (art.nr. 8050390086)

Klikken en afbreken 
langs de vouwlijnen. 
Geen gereedschap 
nodig.

Bij de XT toiletsystemen 
83 cm en 98 cm kan er 
de keuze worden ge-
maakt tussen bediening 
aan de voorzijde of aan 
de bovenzijde

Mechanische bediening 
mogelijk in hetzelfde sys-
teem vanwege makkelijke 
en snelle verwisseling van 
het hefboom mechanisme

Pneumatische bediening 
mogelijk in hetzelfde 
systeem vanwege mak-
kelijke en snelle verwis-
seling van het hefboom 
mechanisme

WISA XT toiletsystemen

Ook top bediening 
mogelijk bij het 83 cm 
en 98 cm systeem 

Vanwege de compactheid 
en hoogte van het 83 cm 
systeem is het systeem 
overal eenvoudig te 
plaatsen, bijvoorbeeld 
onder een raam of achter 
een bad.

Ook pneumatische en 
elektronische bediening is 
mogelijk in XT systemen

Bij het plaatsen van 
de toiletpot op 40 cm 
hoogte is het 112 cm 
systeem ideaal bij het 
betegelen van de veel 
gebruikte tegels van 
30 cm.

Bedieningspanelen
Voor de WISA XT toiletsystemen zijn speciaal bedieningspanelen ontworpen volgens de laatste trends en ontwikkelingen. Deze Dualflush 

panelen met waterbesparingstoets zijn  uitgevoerd in hoogwaardig kunststof, roestvrijstaal of gehard glas en beschikbaar in verschillende 

designs en kleuren. Top of front bediening, pneumatisch, mechanisch of elektronisch, er is een ruime keuze uit eigentijdse bedieningsplaten. 

Kantos Juno Ion

Het 98 cm systeem 
is net als het 83 cm 
systeem compact. Het 
systeem is zo gemaakt 
dat de toiletzitting bij het 
openen nog onder het 
bedieningspaneel komt. 

Mechanische 
bediening standaard 
in alle XT systemen

Optioneel:  
Maak van elke toiletspoeling 
een reiniging door toepassing 
van WISA CLEAN. Dit unieke 
concept zorgt ervoor dat 
gebruikers  ieder toiletbezoek 
zullen ervaren als schoon en 
hygiënisch.
www.wisa-sanitair.com/clean

WISA XT 98 cm
art.nr. 8050453002

WISA XT 83 cm
art.nr. 8050453003

WISA XT 112 cm
art.nr. 8050453004


