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XS toilet 
inbouwsystemen

Voor overige informatie over andere producten, zie de catalogus en 

de leaflets: Bedieningspanelen voor inbouwsystemen, Zorg & utiliteit, 

XT toiletinbouwsystemen, XS varianten, Water Saving Technology en 

WISA CLEAN op www.wisa-sanitair.com.

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  infonl@fluidmaster.com  www.wisa-sanitair.comAR
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WISA XS toilet inbouwsystemen
WISA presenteert XS Inbouwsystemen met een  breedte van slechts 38 cm: XS dus. Van  inbouwreservoir tot  wastafelelement biedt WISA 

XS vertrouwde  kwaliteit met  extra  toepassingsmogelijkheden. En dat  alles in een handzaam formaat. De WISA XS systemen zijn voor 

de droge afwerking en kunnen achter een bestaande muur geplaatst worden of ingebouwd met behulp van gipsplaten of lichte wanden 

(metal stud). De WISA XS Mont systemen zijn voor de natte afwerking en verkrijgen hun draagkracht door het inmetselen.

WISA XS
art.nr. 8050452701

WISA XS MONT
art.nr. 8050452104

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 
geheel of gedeeltelijk ver-
wijderd.

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

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.

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

Afwerkingsmogelijkheden

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.

Gipsplaat Lichte wanden

Achter muur Hoek

WISA XS mont

805041980180504141518050414602

Bedieningspanelen

8050420201

Inmetselen
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