
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 

Garantie & Keurmerken

Zorg & utiliteit

Voor overige informatie over andere producten, zie de catalogus 

en de leaflets: Bedieningspanelen voor inbouwsystemen, XS toilet 

inbouwsystemen, XT toiletinbouwsystemen en XS varianten.

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

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

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  infonl@fluidmaster.com  www.wisa-sanitair.com

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. 
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Gemak voor de consument
- Veel keuze in design, materiaal en toepassing.

- Nieuwe moderne materialen.

- Nederlands fabricaat

- De 10 jaar garantie en 25 jaar nalevergarantie.

- Uitmuntende kwaliteit.

- Krachtige spoeling.

WISA XS wastafelement 
met inbouwsifon

art.nr. 8050452723

Leo toiletzitting
art.nr. 1409261401

WISA medica wandcloset
art.nr. 9100901946

WISA medica wastafel
art.nr. 9100901930

In de zorg is een optimale aanpassing aan de gebruiker 

zeer wenselijk. De producten van WISA maakt het gebruik 

toegankelijker en eenvoudiger. Zo is er de WISA XS Vario met 

steunbeugel elementen die keer op keer op de juiste hoogte 

kan worden ingesteld. Of is er het frame voor de wasbak met 

inbouwsifon voor makkelijke toegang onder de wasbak. 

Tijdens de ontwikkeling van deze producten 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 de  basis voor de ontwikkeling 

van de producten voor de zorg en utiliteit.

WISA XS WC Vario 
art.nr. 8050452735

WISA XS L WC Front
met steunbeugelelementen

art.nr. 8050452737

WISA XS L WC Vario met 
steunbeugelelementen

art.nr. 8050452738

Voor zorg en utiliteitstoepassingen is er breed scala mechanische en pneumatische 

bedieningspanelen beschikbaar.  Speciaal voor bediening op afstand heeft WISA de 

Solo-knop ontwikkeld. U kunt kiezen voor één of twee Solo-knoppen, gecombineerd 

met de Luga Steel toets of blindplaat. Speciaal voor Handicare steunbeugels is 

er een RVS houder beschikbaar waarop de Solo-knop kan worden gemonteerd. 

Voor extra hygiëne heeft WISA de Argos Antibacterieel. Dit is een bedieningspaneel 

waarbij het kunststof is verrijkt met zilverionen. De zilverionen zorgen voor een 

langdurige hygiënische en antibacteriële werking.

Luga Steel
8050404001

Solo SF knop 
t.b.v. steunbeugel

8050404401

Solo Steel
8050404232

Solo Steel incl. 
pneumatische hefboom

8050404238

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

De universele 
 hydraulische vlotter-
kraan vult met zijn korte 
vultijd en minimaal 
 geluidsniveau elk 
reservoir.

Alle XS inbouwsyste-
men worden standaard 
inclusief isolatiemat 
geleverd.

Met de gele metselhulp 
en bouwdoppen wordt het 
reservoir tijdens de instal-
latie beschermd tegen 
bouwvuil. Deze onder-
delen worden geheel of 
gedeeltelijk verwijderd.

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

Volledig geïsoleerd 
reservoir voorkomt 
condenswatervorming

Pneumatische bediening 
mogelijk in hetzelfde sys-
teem vanwege makke-
lijke verwisseling van het 
hefboom mechanisme

Met één  beweging op het 
uitstroommechanisme kan 
het spoelvolume omgezet 
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 instal-
leert u WISA XS snel 
en gemakkelijk.

WISA XS inbouwsyste-
men worden geleverd met 
een voorgemonteerde 
wateraansluiting. Tevens is 
er voldoende ruimte voor 
gereedschap.

WISA XS inbouwsyste-
men zijn voorbereid voor 
aansluiting op kunststof 
leidingsystemen.

Als bevestiging in de 
vloer niet mogelijk is, 
is er de keuze voor de 
speciale muurbevesti-
gingsset.

Om het nog eenvoudiger 
te maken is er ook de 
keuze tussen een voorge-
sneden afbouwpakket

Klikken en afbreken 
langs de vouwlijnen. 
Geen gereedschap 
nodig.

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

Mechanische bediening 
mogelijk in hetzelfde sys-
teem vanwege makke-
lijke verwisseling van het 
hefboom mechanisme.

Optioneel: Bij moeilijk 
bereikbare afvoerlei-
dingen kiest u WISA 
Flexifon inbouw.

Ieder XS inbouwreservoir 
wordt standaard geleverd 
met een PE afvoerbocht 
(Ø 90 mm) en een PE 
excentrisch overgangstuk 
(Ø 90x110) voor een pro-
bleemloze afvoer.

Inclusief aftekenmal

Installatiegemak
- Alle onderdelen zijn voorgemonteerd.

- Vanwege de compacte bouw is er voor iedere           

  situatie een gepaste oplossing.

- Eenvoudige wisseling van mechanisch naar   

  pneumatiek en andersom.

- Eenvoudige toegankelijkheid tot het reservoir.

WISA Zorg & Utiliteit producten

Bedieningspanelen


