
Mooi van buiten, slim van binnen

Het portaal naar een dagelijks fris toilet

WISA heeft in samenwerking met FrescoBlue het WISA Clean 

concept ontwikkeld.

Dit unieke concept zorgt ervoor dat gebruikers  ieder toiletbezoek 

zullen ervaren als schoon en hygiënisch.

Via het portaal in het speciaal ontwikkelde bedieningspaneel 

kunt u in een handomdraai een FrescoTablet toevoegen aan het 

spoelwater in het reservoir. Het plaatsen of verwijderen van 

traditionele spoelblokkorfjes in de spoelrand behoort nu tot de 

verleden tijd. 

Naast het esthetische aspect kent WISA Clean nog een aantal 

voordelen.

•	 Het spoelwater reinigt het wandcloset bij iedere spoeling op  

 plekken waar u anders nooit bij kunt.

•	 Het zorgt voor een onzichtbare film op het keramiek waardoor  

 vuil zich minder makkelijk hecht aan het oppervlak.

•	 Hierdoor hoeft u het toilet minder vaak te reinigen.

•	 Bij iedere spoeling worden automatisch bacteriën gedood.

•	 Het blauwe water dat achterblijft in het waterslot geeft aan  

 dat het toilet is gespoeld met speciaal water.

WISA Clean kan worden toegepast in combinatie met ieder WISA XT 

inbouwreservoir. Plaats het Kantos bedieningspaneel met portal en 

filter op het reservoir en beleef iedere dag de ultieme frisheid. 

Naast WISA Clean voor het wandcloset is er ook een speciale 

oplossing voor het staande closet. Ook dit toilet kan bij iedere 

spoeling gereinigd worden zoals hierboven staat beschreven. Om 

dit te realiseren kunt u kiezen voor de WISA Clean 336.

Ervaar het gemak van WISA Clean in huis, kantoor of hotel.

Productinformatie 

•	 WISA CLEAN XT portaal - art. nr. 8050800095

•	 Kantos bedieningspaneel 

 kunststof wit - art. nr. 8050418701 

 kunststof glanschroom - art. nr. 8050418751 

 kunststof matchroom - art. nr. 8050418731 

 RVS - art. nr. 8050419001

•	 Te gebruiken i.c.m. WISA XT toiletsystemen

•	 Meer informatie www.wisa-sanitair.com/clean
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Houdt uw wc continu fris, hygiënisch en schoon! 

Daarom is de FrescoTablet de beste keuze!

•	 De FrescoTablet bestaat uit natuurlijke	materialen die 

 100%	biologisch	afbreekbaar zijn.

•	 Elke spoeling is een nieuwe reiniging van het toilet  

 (ook onder de rand van het closet).

•	 Ideaal voor rimless wandclosets.

•	 Door de continuë reiniging ontstaat een extreem	glad		

	 oppervlak.

•	 Een effectief bacteriedodende werking.

•	 Het spoelwater heeft een frisse	blauwe	kleur.

•	 De FrescoTablet heeft een ontkalkende	werking. 

•	 Extra bleek- en ontkalkingsmiddelen zijn niet nodig.

De unieke FrescoTablet houdt de wc continu fris en hygiënisch schoon, ook tussen de schoonmaakbeurten door.

FrescoBlue heeft een uniek reinigingstablet ontwikkeld met extreem krachtige reinigende eigenschappen. De FrescoTablet 

maakt van elke toiletspoeling een reiniging. Met als effect dat uw toiletten, ook tussen de schoonmaakbeurten door, continu fris 

en hygiënisch schoon blijven en ook als zodanig worden ervaren.  

FrescoBlue heeft de FrescoTablet ontwikkeld in nauwe samenwerking met een chemiepartner. Alle onderdelen van de reinigingstablet zijn 
uitvoerig getest in laboratoria. Ook in de praktijk hebben prominenten op het gebied van hygiëne zich uitsluitend positief uitgelaten over dit 
reinigingssysteem. De gehele werking en alle unieke onderdelen zijn door FrescoBlue gepatenteerd. Hiermee kunnen zij u een unieke oplossing 
bieden, waarbij uw toiletten continu als fris, hygiënisch en schoon worden ervaren.

Productinformatie 

•	 Emmer met 52 FrescoTablets - WISA art. nr. 6050411525
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Maak van elke toiletspoeling een reiniging


