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Vanzelfsprekend Sphinx

Elk jaar worden
duizenden woningen
opgeleverd.
En evenzoveel
badkamers.

Vanzelfsprekend Sphinx

Al meer dan een eeuw wordt het sanitair van
Sphinx geplaatst in woningen, kantoren, hotels,
restaurants, ziekenhuizen, sportcomplexen, stations en scholen. Onze Europa-serie was toonaangevend vanaf de jaren ’80. Eurobase was de
norm in het decennium daarna.
Sinds 2005 zet de Sphinx 300-serie de standaard.
Sphinx 300 Basic is de meest gebruikte bad
kamerserie voor bouw- en renovatieprojecten.
Deze serie vormt de basis voor badkamers en
toiletruimtes in nieuwbouwwoningen, hotels
en restaurants. Sphinx 300 Basic onderscheidt
zich met de laatste technieken, innovatie en
een moderne vormgeving, waarbij elk afzonderlijk product optimaal is afgestemd op zijn specifieke functie.

Sphinx 300 I Basic

Sphinx 300 Basic staat voor veelzijdigheid, passend bij de meest uiteenlopende
ruimtelijke situaties. Voor woningbouw, renovatie, utiliteit maar ook in de particuliere
badkamersector overtuigt het productenprogramma van Sphinx 300 door een groot
aantal mogelijkheden, voor zowel de ruime als de wat kleinere badkamer.
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Naast het breed assortiment keramische wastafels, closets en fonteinen van
Sphinx 300 Basic biedt de serie Sphinx 300 een compleet assortiment kranen, die niet
alleen het kwaliteitslabel KIWA, maar ook het nieuwe milieulabel e-TAP dragen.
Een veelvoud aan maatvarianten in bad en douche zorgt voor de invulling van vrijwel
elke ruimtelijke situatie.
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Sphinx 300 I Basic
De baden Sphinx B40/300 bieden een
passende variatie voor elke ruimte.
Het designkenmerk ‘meer is minder’ heeft
geleid tot sierlijke, maar sterke lijnen.
De eenvoud is de kracht van het design van
de baden, dat daarmee aansluit op de
designwensen van deze eeuw.
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Koralle S300 douchewanden zijn leverbaar in
de profielkleur aluminium mat en zijn op
vrijwel elke gangbare douchebak te monteren.
De schuifdeuren zijn voorzien van een
magneetaansluiting en bewegen zich aan de
binnenzijde van de wand. Hierdoor is de kans
op lekkage nihil. De pendeldeuren kunnen
naar binnen en naar buiten geopend worden.
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Sphinx 300 Basic biedt een grote variatie in wastafelmodellen: van een compacte
wastafel met een voorsprong van slechts 40 cm voor de kleinere badkamer, tot de
wastafel van 80 cm met maximaal wascomfort voor de grotere ruimte.
Zo is voor elke inrichting een optimale wastafelopstelling te creëren.
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Sphinx 300 omvat een breed assortiment sanitair voor de toileruimte. Naast de wandcloset
met standaard afmetingen in diepspoel of vlakspoel, biedt de verkorte wandcloset meer
bewegingsvrijheid als de ruimte beperkt is. Fonteinen in diverse modellen en maatvoeringen
maken het aanbod voor de toiletruimte compleet.
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De Sphinx 300 staande closets zijn leverbaar met diverse uitlaatmogelijkheden en zijn uitermate geschikt bij renovatie van bestaande ruimtes.
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De Rimfree wandclosets zonder spoelrand zijn de nieuwe standaard op het gebied van hygiëne en onderhoudsgemak.
Want de unieke spoeltechniek zorgt zelfs bij kleine hoeveelheden spoelwater voor een optimaal spoelgedrag en onberispelijke
spoelresultaten. De nieuwe waterverdeler leidt het spoelwater in het closet gelijkmatig naar rechts, naar links en direct in de sifon.
De geïntegreerde geleiding van de spoelstroom in de waterverdeler zorgt voor een betrouwbare spoeling, ook bij verschillende
spoelstromen. Aanvullende regulerende externe voorzieningen zijn niet nodig.

Perfecte hygiëne
Zonder spoelrand zijn er geen verborgen plekken waar zich vuil kan afzetten en ophopen. Tegelijkertijd zorgt de nieuwe waterverdeler
voor een hygiënisch onberispelijk spoelgedrag.
Eenvoudig onderhoud
De gehele binnenzijde is aanzienlijk makkelijker stralend schoon te houden.
Geen verstopplaatsen
Zonder spoelrand vervalt ook de gebruikelijke verstopplaats voor bijvoorbeeld drugs in doorgangsruimten en justitiële instellingen.
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Fonteineenenn I Lave-mains I Hand-rinse
Fonteinen
basins

Sphinx 300 I Basic

Fontein 36
36 x 25 cm
met kraangat en overloop

S8400100000

met kraangat, zonder overloop

S8400110000

zonder kraangat, met overloop

S8400105000

zonder kraangat en overloop

S8400115000

Fontein 40
40 x 29,5 cm
met kraangat en overloop

S8400200000

met kraangat, zonder overloop

S8400210000

zonder kraangat, met overloop

S8400205000

zonder kraangat en overloop

S8400215000

Fontein 45
45 x 25 cm
met kraangat en overloop

S8400300000

met kraangat, zonder overloop

S8400310000

zonder kraangat, met overloop

S8400305000

zonder kraangat en overloop

S8400315000

Hoekfontein 45
46,7 x 40,5 cm
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met kraangat en overloop

S8401000000

met kraangat, zonder overloop

S8401010000
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Wastafels

Wastafel 50
50 x 38 cm
met kraangat en overloop

S8300100000

met kraangat, zonder overloop

S8300110000

zonder kraangat, met overloop

S8300105000

zonder kraangat en overloop

S8300115000

Wastafel 60 compact
60 x 40 cm
met kraangat en overloop

S8301900000

met kraangat, zonder overloop

S8301910000

zonder kraangat, met overloop

S8301905000

zonder kraangat en overloop

S8301915000

sifonkap

S8S00100000

Wastafel 55/60/65
55 x 44,5 cm
met kraangat en overloop

S8300200000

met kraangat, zonder overloop

S8300210000

zonder kraangat, met overloop

S8300205000

zonder kraangat en overloop

S8300215000

sifonkap

S8S00100000

zuil

S8700100000

60 x 47,5 cm
met kraangat en overloop

S8300300000

met kraangat, zonder overloop

S8300310000

zonder kraangat, met overloop

S8300305000

zonder kraangat en overloop

S8300315000

sifonkap

S8S00100000

zuil

S8700100000

65 x 47,5 cm
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met kraangat en overloop

S8300400000

met kraangat, zonder overloop

S8300410000

zonder kraangat, met overloop

S8300405000

zonder kraangat en overloop

S8300415000

sifonkap

S8S00100000

zuil

S8700100000
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Wastafels

Wastafel Arco 55/60
55 x 45,5 cm
met kraangat en overloop

S8302400000

met kraangat, zonder overloop

S8302410000

zonder kraangat, met overloop

S8302405000

zonder kraangat en overloop

S8302415000

sifonkap

S8S00100000

zuil

S8700100000

60 x 48,5 cm
voorzien van consolegaten
met kraangat en overloop

S8302500000

met kraangat, zonder overloop

S8302510000

zonder kraangat, met overloop

S8302505000

zonder kraangat en overloop

S8302515000

sifonkap

S8S00100000

zuil

S8700100000

Meubelwastafel 80
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80 x 47,5 cm

S8305400000

sifonkap

S8S00100000
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Closets

Wandcloset 22
35,5 x 53 cm
diepspoel

S8200100000

closetzitting (standaard bevestiging)
closetzitting (topfix bevestiging)
closetzitting softclose (topfix bevestiging)

S8H51107000
S8H51108000
S8H51109000

Wandcloset 12
35,5 x 53 cm
vlakspoel

S8200200000

closetzitting (standaard bevestiging)
closetzitting (topfix bevestiging)
closetzitting softclose (topfix bevestiging)

S8H51107000
S8H51108000
S8H51109000

Verkort wandcloset 48
36 x 48,5 cm
diepspoel

S8202900000

closetzitting (topfix bevestiging)
closetzitting softclose (topfix bevestiging)

S8H51108000
S8H51109000

Verkort wandcloset 48
36 x 48,5 cm
vlakspoel

S8200900000

closetzitting
closetzitting softclose

S8H5T001000
S8H510SC000

Wandcloset Rimfree
35,5 x 54 cm
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diepspoel

S8203800000

closetzitting
closetzitting softclose

S8H51203000
S8H51204000
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Closets

Duocloset
35,5 x 69 cm
54 PK diepspoel

S8100100000

54 AO diepspoel

S8100200000

54 SV diepspoel

S8195000000

54 S diepspoel

S8194000000

Reservoir compleet
met achteraansluiting

S8500199000

met zij-aansluiting

S8500197000

closetzitting (standaard bevestiging)
closetzitting (topfix bevestiging)
closetzitting softclose (topfix bevestiging)

S8H51107000
S8H51108000
S8H51109000

Closet 96
35,5 x 47 cm
96 AO vlakspoel

S8000100000

96 S vlakspoel

S8000400000

96 PK vlakspoel

S8000200000

closetzitting (standaard bevestiging)
closetzitting zonder deksel
(standaard bevestiging)

S8H51107000
S8H50405000

Closet 94
35,5 x 47 cm
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94 PK diepspoel

S8000300000

94 SV diepspoel

S8000500000

closetzitting (standaard bevestiging)
closetzitting zonder deksel
(standaard bevestiging)

S8H51107000
S8H50405000
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Accessoires

Douchewisser
S8HK8532A20
300

200

80

Keramisch planchet
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50 x 25,5 cm

S8800200000

60 x 35,5 cm

S8800300000

Sphinx I B40/300

Baden

Bad
160 x 80 cm

S8H0U000000

badpoten (set)

S8H991000

nekkussen

S8B09A03000

Bad
170 x 75 cm

S8H0V000000

badpoten (set)

S8H991000

nekkussen

S8B09A03000

Duobad
180 x 80 cm

S8H0W000000

badpoten (set)

S8H991000

nekkussen

S8B09A03000

Duobad
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190 x 80 cm

S8H0Y000000

badpoten (set)

S8H991000

nekkussen

S8B09A03000
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Kranen

Fonteinkraan
- keramisch binnenwerk
- ABS verchroomde knop
- verchroomde uitvoering
- perlator M24
- kraangatdiameter 34 mm Ø
S8SP300KW01

Wastafelmengkraan ééngreeps zonder waste
- kettinghouder aan voorzijde
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8”
- verchroomde uitvoering
- kraangatdiameter 34 mm Ø
- perlator M24
S8SP300EK01

Wastafelmengkraan ééngreeps met waste
- waste-inrichting met trekstang
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8”
- verchroomde uitvoering
- kraangatdiameter 34 mm Ø
- perlator M24
S8SP300EK02

Sensorgestuurde wastafelmengkraan
-

voldoet aan de norm EN 15091
IP-klasse 56 met ingebouwde baterijen
debiet 5,6 l/min
minimale stroomcyclus 2 seconden
ingebouwde goedgekeurde klep
Soft Pex flexibele aansluiting 3/8”
S8SP300EL01
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Kranen

Douchemengkraan ééngreeps
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- douche-aansluiting ½”
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
- hendel naar voor
S8SP300EK10

Douchemengkraan ééngreeps
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- douche-aansluiting ½”
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
- hendel naar onder
S8SP300EK26

Badmengkraan ééngreeps
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- automatische omstelling bad/douche
- douche-aansluiting ½”
- verchroomde uitvoering
- perlator M28
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
S8SP300EK11

Thermostatische douchemengkraan
c-c

- SafeTouch - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- douche-aansluiting ½”
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
S8SP300TK80N3

Thermostatische badmengkraan

c-c

85

- SafeTouch - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- automatische omstelling bad/douche
- douche-aansluiting ½”
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
S8SP300TK84N3

G1/2
105
160
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Kranen

Douchegarnituur
- glijstang max. 725 mm (hoogte aanpasbaar)
- verstelbare houder + handdouche met 3 stralen
en anti-kalksysteem
- “anti-twist” doucheslang lengte 175 cm, chroom
- met bevestigingsmateriaal
- verchroomde uitvoering
S8HT60000

Badgarnituur
- verstelbare wandhouder
- handdouche met 3 stralen en anti-kalksysteem
- “anti-twist” doucheslang 175 cm, chroom
S8HT60500

Douchegarnituur
- SafeTouch - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- bovenaansluiting 3/8”
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- inclusief S-koppelingen en rozetten
- vaste hoofddouche 20 x 20 cm
- telescopisch verstelbare hoogte 920-1320 mm
- handdouche op glijstang
- trekomsteller
- metalen doucheslang 1750 mm
S8SP300TK81
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Vanzelfsprekend voor elk bouwproject
Dankzij het buitengewoon uitgebreide assortiment is Sphinx toonaangevend in woningbouw
en elk ander denkbaar project, van kantoren en restaurants tot ziekenhuizen, stadions,
scholen en de privé-badkamer thuis. Van meervoudige opstellingen in openbare toiletruimten
tot de unieke inrichting van een hotelbadkamer. En dat voor ruimtes van elke afmeting.
Het grote aantal varianten maakt het plannen van sanitaire ruimtes eenvoudig. Hedendaags
design, comfort en kwaliteit gaan hand in hand met een betaalbare prijs.

Sphinx voldoet aan de hoogste eisen
Sphinx staat voor sanitair dat ook bij intensief gebruik optimale reinheid en betrouwbaarheid
biedt. Al onze producten zijn reinigings- en hygiënevriendelijk en voldoen aan de hoogste
kwaliteitseisen. We houden strenge controles tijdens de productie. We onderwerpen onze
closets aan vacuümtests, houden interne belastingtests, doen spoelproeven en digitale
metingen. De Sphinx 300-serie voldoet aan de geldende Europese productnormen en draagt
het KIWA label.

Gericht op de toekomst
Bij alles wat we doen hebben wij de toekomst voor ogen. Daarom zetten we in op vooruit
strevende productietechnieken en innovatieve oplossingen die het milieu ontzien.
We zijn een specialist op het gebied van waterbesparende producten. Voorbeelden hiervan
zijn onze zuinige spoelsystemen, energie- en waterbesparende kranen en watervrije
en hybride urinoirs. Ons sanitairkeramiek wordt bovendien gemaakt van verantwoorde,
natuurlijke grondstoffen.

Service
Met meer dan 175 jaar ervaring in sanitair kunnen wij u perfect adviseren. Ons deskundige
salesteam staat voor u klaar tijdens elke fase van een project: van visie tot oplossing,
van bestelling tot levering. Onze After Sales Service staat op hetzelfde hoge niveau. Ook na
levering kunt u bij ons terecht voor vragen over bijvoorbeeld installatie, onderhoud
of garantie. Op www.sphinxpro.nl vindt u tenslotte maattekeningen, CAD-tekeningen,
brochures en afbeeldingen van ons productaanbod. Wilt u ons assortiment liever in het echt
zien, dan kan dat op afspraak met onze Account Managers in onze showroom in Maastricht.
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Projectserie Sphinx 300
De projectserie Sphinx 300 kent 7 segmenten:
Sphinx 300 Basic, Sphinx 300 Comfort,
Sphinx 300 Kids, Sphinx 300 Specials,
Sphinx 300 Urinoirs, Sphinx 300 Varicor en
Sphinx 300 Kranen. Met deze 7 segmenten
geeft Sphinx met één serie onder één merk
invulling aan alle projecten in renovatie,
woningbouw, utiliteit, zorg en scholen en
biedt u daarmee een oplossing voor elke
situatie of generatie.

Naast het uitgebreide Sphinx 300
assortiment biedt Sphinx een ruime keus
aan badkamerconcepten. U vindt meer
informatie in het Sphinx Badkamerboek.
Voor een overzicht van douchewanden,
badwanden en douchebakken verwijzen
wij u naar de separate brochure van
Koralle. Of vraag onze Account Managers
naar de mogelijkheden.
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Notities
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Benelux
BV DE SPHINX MAASTRICHT
Postbus 1019, NL-6201 BA Maastricht
Tel: +31 (0)43 - 351 12 00 Fax: +31 (0)43 - 351 12 90
www.sphinx.nl/www.sphinxpro.nl E-mail: info@sphinx.nl
www.sphinx.be/www.sphinxpro.be E-mail: info@sphinx.be
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