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Vanzelfsprekend Sphinx 

Gemiddeld
bezoeken we
4,3 keer per dag
de badkamer 
Liefst zelfstandig.



Voor mindervalide mensen is de afhankelijkheid 

vaak het vervelendst. Dat ervaar je het duide-

lijkst in het toilet of de badkamer. 

Met Sphinx 300 Comfort hebben we er alles aan 

gedaan om de zelfstandigheid van mensen met 

lichamelijk beperkingen zo veel mogelijk te be-

vorderen. Elk onderdeel is ergonomisch doordacht 

en afgestemd op mensen met minder bewegings-

vrijheid. Zo verlichten we de werkdruk van het 

verplegend personeel maar bieden we ook

comfort in de privé-badkamer thuis.

Een ander aspect is hygiëne. Dat is overal belang-

rijk, maar in ziekenhuizen en verpleegtehuizen 

is het van levensbelang. Sphinx 300 Comfort 

voldoet aan de hoogste hygiënische eisen. Alle 

materialen zijn eenvoudig schoon te houden. En 

de mengkranen zijn zo gemaakt dat geen onder-

deel de waterkwaliteit kan beïnvloeden. 

Vanzelfsprekend Sphinx 
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Modern design en slim comfort met functionaliteit maken de serie Sphinx 300 Comfort tot dé ultieme serie voor sanitairruimten in openbare 

gebouwen, verpleeg- en verzorgingstehuizen maar ook voor privébadkamers. Want Sphinx 300 Comfort koppelt harmonie aan

kwaliteit van leven. Met veel bijzondere comfortaspecten, die ook bij beperkte bewegingsmogelijkheden optimaal bijdragen aan de

zelfstandigheid en langdurige mogelijkheden van zelfontplooiing.

Het goed doordachte productassortiment van Sphinx 300 Comfort komt tot zijn recht in ziekenhuizen, verpleegtehuizen, bij begeleid wonen 

en in huizen met comfort waar zelfstandig gebruik gewenst is.



Sphinx 300 I Comfort

6

Sphinx 300 I Comfort

7

Vlak wastafeldesign m�et hoog gebruikscom�fort

• Geschikt voor rolstoelgebruik, biedt veel beenruimte

• Wastafelbreedte van 55 en 65 cm

• Gebruiksvriendelijke diepte van respectievelijk 52,5 en 55 cm

  waardoor kraan en aflegvlak makkelijker te bereiken zijn

  vanuit zitpositie

• Twee waterniveaus in de binnenkom voor verschillende

  gebruiksmogelijkheden

• Brede binnenkom, zodat onderarmen comfortabel worden

  ondersteund

• Makkelijk vast te pakken voor dichterbij trekken en vasthouden

• Zachte rondingen en rechte vlakken bieden aangename

  ondersteuning voor de armen

• Geoptimaliseerde afvoer in binnenste kom

• Speciale, makkelijk te reinigen aansluiting op de wand,

  ook ideaal voor naadloze plaatsing van een spiegel

Twee waterniveaus

• Ingebouwde waterniveaus als herkenbare afbakening

  van de halve komvulling

• Bij volledig gevulde kom volledig bruikbare waterdiepte

  in alle delen

• Bij half gevulde kom bovendien een droog voorste gedeelte

  met plaats voor washandje, scheermes enzovoort

Vóór aflegruim�te, achter voldoende water

• Handig voor zittende gebruikers die moeilijk bij de kraan kunnen

• Makkelijker schoonmaken, omdat de kom direct en   

  moeiteloos volledig wordt schoongemaakt

• Minder spatwater doordat water hoofdzakelijk in het achterste 

  deel van de kom wordt gebruikt

• Waterbesparend door mogelijkheid waterbehoefte te beperken

   voor de dagelijkse verzorging

Directe spiegelaansluiting

• Speciale wastafelafschuining als perfecte aansluiting voor een spiegel

• Ideaal om ook zittend zonder inspanning in de spiegel te kunnen kijken

• Makkelijker zelfstandig wassen, haren verzorgen, opmaken,

  scheren, enzovoort

• Bevordert de onafhankelijkheid en geeft zekerheid
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Sphinx 300 Com�fort verlengd wandcloset

• Nieuw model

• 700 mm diepte

• Gemakkelijk te benaderen en over te stappen vanuit een rolstoel

• Comfortabele 400 mm breedte

• Afgeronde randen

• Veel onderhoudsarme gesloten buitenoppervlakken dankzij verborgen wandbevestiging

• Open spoelrand met kunststof spoelverdeler

• Zowel in vlakspoel- als diepspoeluitvoering verkrijgbaar

700 mm
400 mm

Optim�aal zitcom�fort

De nieuwe Sphinx 300 Comfort verlengde 

wandclosets zijn in totaal circa 45 mm breder 

dan standaardclosets. Samen met de naar 

buiten breder gevormde zittingen bieden ze 

personen ongeacht hun lichaamsgewicht een 

optimaal zitcomfort.

Sphinx 300 Com�fort closetzitting

m�et deksel en zonder deksel

• Stabiele closetzitting met deksel of closetbril

• Doorlopende scharnieras van roestvrij staal, 

  veilig van onderen monteerbaar

  voor hoge stabiliteit ook bij zijwaarts

  overzetten

• Aangenaam zitcomfort door breder

  zitoppervlakte

Alle Sphinx 300 Comfort wastafels en

closets voldoen aan DIN 18024/18025

en worden derhalve aanbevolen voor de

barrièrevrije inrichting van badkamers en

sanitairruimten.
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Accessoires: LinidoSolutions van Handicare (www.handicare.com)
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De Koralle S320 hoekdouche met 

vouwdeuren creëert een comfortabele 

doucheruimte met veel bewegings-

vrijheid tot 1500 x 1500 mm.

Een liftmechanisme in de scharnieren 

zorgt ervoor dat de deuren tijdens het 

openen en sluiten moeiteloos bewegen.

Een perfecte oplossing dus voor een

Sphinx 300 Comfort badkamer, die ook 

toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. 

Sphinx 300 Kranen biedt een scala aan aangepaste en ergonomische kranen. Of het nu gaat om een speciaal uitgevoerde kraan

of een ergonomische hendel. Afgestemd op speciale wensen met betrekking tot mobiliteit en puur functionele behoeften: de opties

zijn talrijk wat betreft model en bedieningshendel. Alle ergonomische Sphinx 300 kranen zijn gemakkelijk te bedienen door de

ergonomische en bereikbare opstelling.
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Sphinx 300 verhoogd wandcloset

Het verhoogde diepspoelwandcloset biedt een 50 mm verhoogde zitpositie, wat het gaan 

zitten en opstaan merkbaar makkelijker maakt. Een verbetering van het zitcomfort die 

probleemloos en snel op de aanwezige aansluitingen en bevestigingspunten kan worden 

gemonteerd.

Closets m�et com�fortabele zithoogte voor 
gem�akkelijker opstaan en zitten

Wandcloset + 5 cm

Duocloset 49 + 6 cm

Closet 64 AO/PK + 3 cm

Closet 43 SV + 4 cm

Closet 68 PK + 6 cm

Closet 73 AO/PK + 6 cm

Closet 93 AO/PK + 6 cm

Closet 91 PK + 6 cm

Closet 84 AO/PK + 10 cm
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Voorbeeldplattegrond toiletruimte voor rolstoelgebruikers
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Voorbeeldplattegrond badkamer voor rolstoelgebruikers

Voorbeeldplattegrond douche voor rolstoelgebruikers
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Voorbeeld wastafelopstelling voor rolstoelgebruikers
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Sphinx 300 Com�fort staande closets

• Zithoogte van 42 cm tot 49 cm

• Bredere zit van ca. 45 mm (closet 91 PK)

• Vergemakkelijkt het gaan zitten en opstaan bij personen die beperkt zijn in hun bewegingen

42 cm 45 cm 49 cm
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Verhoogd wandcloset

450 mm montagehoogte.

Comfortabel, gemakkelijk

gaan zitten door

ideale closethoogte.

Standaard wandcloset

400 mm montagehoogte.

Moeilijker gaan zitten

door lage

closethoogte.
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Fonteineenenn I Lave-mains I Hand-rinse 
basinsWastafels

Rolstoelwastafel 55/65 NIEUW
55 x 52,5 cm

met kraangat en overloop S8309700000

met kraangat, zonder overloop S8309705000

Afvoergarnituur met inbouwsifon S8C11019000

65 x 52,5 cm

met overloop S8309800000

zonder overloop S8309805000

afvoergarnituur met inbouwsifon S8C11019000

Rolstoelwastafel Paracelsus 64
64 x 49 cm 

met 3 doorslaanbare kraangaten

en overloop S8309600000

afvoergarnituur met inbouwsifon S8C11019000

Rolstoelwastafel 65
65 x 56 cm

met kraangat en overloop S8302900000

met kraangat, zonder overloop S8302910000

zonder kraangat en overloop S8302915000

Closets

Verlengd wandcloset NIEUW
39,5 x 70 cm

diepspoel S8203300000

vlakspoel S8203400000

closetzitting met deksel S8H51103000
closetzitting zonder deksel S8H51104000

Verhoogd wandcloset +5 cm�
35,5 x 53 cm 

diepspoel S8201200000

Verlengd wandcloset
35,5 x 70 cm 

diepspoel S8252000000



Sphinx 300 I Comfort

18

Sphinx 300 I Comfort

19

Duocloset 49 +6 cm�
35,5 x 60 cm

diepspoel AO S8101400000

diepspoel PK S8101500000

Reservoir com�pleet
met achteraansluiting S8500199000

met zij-aansluiting S8500197000

closetzitting (standaard bevestiging) S8H50400000
closetzitting comfort (standaard bevestiging)  S8H50410000 

closetzitting comfort softclose

(topfix bevestiging) S8H50414000

Closet 68 +6 cm�
36 x 49 cm

vlakspoel PK, uitlaat 23,5 cm S8038000000

Closet 43 +4 cm�
36 x 48 cm

diepspoel SV (9 liter) S8029000000

Closet 64 +3 cm�
35,5 x 47 cm
vlakspoel AO S8001200000
vlakspoel PK S8001300000

closetzitting (standaard bevestiging) S8H50400000
closetzitting zonder deksel

(standaard bevestiging) S8H50405000 

closetzitting comfort (standaard bevestiging)  S8H50410000 

Closets Closets

Closet 91 +6 cm� NIEUW
39,5 x 55,5 cm

diepspoel PK S8002500000

closetzitting met deksel S8H51103000

closetzitting zonder deksel S8H51104000

Closet 93 +6 cm�
35,5 x 47 cm
vlakspoel AO S8000700000
vlakspoel PK S8000600000

closetzitting (standaard bevestiging) S8H50400000
closetzitting zonder deksel

(standaard bevestiging) S8H50405000 

closetzitting comfort (standaard bevestiging)  S8H50410000 

Closet 73 +6 cm�
35,5 x 47,5 cm
vlakspoel AO S8040000000
vlakspoel PK S8042000000

closetzitting S8H5C001000
closetzitting zonder deksel  S8H5E001000

Closet 84 +10 cm�
35,5 x 47 cm

vlakspoel AO S8000900000

vlakspoel PK S8000800000

closetzitting (standaard bevestiging) S8H50400000
closetzitting zonder deksel

(standaard bevestiging) S8H50405000 

closetzitting comfort (standaard bevestiging)  S8H50410000 
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Kranen

Wastafelm�engkraan ééngreeps zonder waste Ergo
- verlengde bedieningshendel 16 cm
- 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
 S8SP300SK01

Fonteinkraan Ergo
- keramisch bovendeel, 90° draaibaar
- hendelbediening
- perlator M24
- voor kraangat 30 mm O
- verchroomde uitvoering
- hendel messing verchroomd
 S8SK55MC

Douchem�engkraan ééngreeps Ergo
- verlengde bedieningshendel 16 cm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
  energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- douche-aansluiting ½”
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
- hendel naar beneden
 S8SP300SK26

55

100

c-c

50

G1/2

Badm�engkraan ééngreeps Ergo
- verlengde bedieningshendel 16 cm
- 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
 S8SP300SK11

Douchem�engkraan ééngreeps Ergo
- verlengde bedieningshendel 16 cm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
  energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- douche-aansluiting ½”
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
- hendel voor voren
 S8SP300SK10

Kranen

Therm�ostatische douchem�engkraan Ergo
- SafeTouch - met zorg-grepen - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- douche-aansluiting ½”
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
 S8SP300TK82

Therm�ostatische wandm�engkraan Ergo m�et lange hendel

- SafeTouch - met zorg-grepen - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- temperatuurbegrenzer bij 38° C
- draaibare gegoten onderuitloop
- perlator M24
- keramisch bovendeel
- grijze kunststop hendel
- exclusief koppelingen
- verchroomde uitvoering
uitloop 200 S8SP300TK89
uitloop 150 S8SP300TK90

Therm�ostatische badm�engkraan Ergo
- SafeTouch - met zorg-grepen - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- automatische omstelling bad/douche
- douche-aansluiting ½”
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
 S8SP300TK86

Therm�ostatische douchem�engkraan Ergo m�et lange hendel
- SafeTouch - met zorg-grepen - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- temperatuurbegrenzer bij 38° C
- doucheaansluiting ½”
- keramisch bovendeel
- grijze kunststof hendel
- exclusief koppelingen
- verchroomde uitvoering
 S8SP300TK88
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Kranen

Keukenm�engkraan ééngreeps Ergo
- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 220 mm, max. 110°
- totale hoogte kraan 370 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
  energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- perlator M24
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8”
- kraangatdiameter 34 mm Ø
 S8SP300SK75

Keukenm�engkraan ééngreeps Ergo
- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 15 cm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
  energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8”
 S8SP300SK05

Wandgootsteenm�engkraan ééngreeps Ergo
- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 150 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
  energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- perlator M24
- exclusief koppelingen
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
 S8SP300SK07

Wandgootsteenm�engkraan ééngreeps Ergo
- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 200 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
  energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- perlator M24
- exclusief koppelingen
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
 S8SP300SK08

Keukenm�engkraan ééngreeps Ergo
- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 24 cm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
  energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8”
 S8SP300SK06
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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 toekom�st

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 ten slotte 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.

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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