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Vanzelfsprekend Sphinx 

Acht leidsters,  
48 peuters. 
Sanitair op maat  
voor iedereen.



Voor het personeel van crèches is het elke  

dag weer een flinke klus: kinderen op het potje  

zetten, handen wassen, aankleden. Het scheelt 

veel werk als peuters dat zelf kunnen. Maar het 

is vooral heel belangrijk voor de kinderen zelf. 

Zelfstandig naar het toilet kunnen en je handen 

wassen, is een grote stap in de ontwikkeling van 

een kind. 

Sphinx is dé specialist op het gebied van sanitair 

voor scholen en instellingen voor kinderopvang. 

Sphinx 300 Kids ondersteunt kinderen bij het 

spelenderwijs ontwikkelen van hun lichaams-

verzorging. De producten zijn speciaal ontwikkeld 

voor deze jonge doelgroep. 

Het vrolijke design is gemaakt voor kinderhanden. 

Zelfs de kleinsten kunnen onze closets moeite-

loos alleen gebruiken. En vanzelfsprekend staat 

veiligheid voorop. Dat ziet u in elk detail, zoals 

de afgeronde hoeken. 

Vanzelfsprekend Sphinx 
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Ergonom�isch en functioneel

Van de wastafel waaraan kinderen zich moeiteloos alleen kunnen

wassen tot de aangepaste WC – Sphinx helpt de kleintjes stap voor 

stap zelfstandiger worden. Met uitgekiende extra’s op het gebied

van design, ergonomie en functionaliteit.

Kinderwastafel in golfdesign

• Geringe diepte (muurafstand) van slechts 40 cm

• Eenvoudig te bereiken kraan door uitspringend kraanplateau

• Ruime aflegvlakken

• Extra diepe kom

Nog makkelijker handen wassen – 

met de Sphinx 300 Kids infrarood 

kinderkraan.

Grappig en praktisch – door het

golfdesign komt de kraan naar 

voren.

Voor het inrichten van sanitaire voorzieningen van kleuterscholen

worden tegenwoordig begrippen gehanteerd als ‘strak vormgegeven, waardevast, op maat gesneden, innovatief en ergonomisch’.

Speciaal voor deze toepassingen heeft Sphinx een perfect doordachte serie unieke producten ontwikkeld: een combinatie van kind-

vriendelijk design en dito functionaliteit – praktisch ‘meegroeiend’ – die de ontwikkeling vanaf de babyleeftijd ondersteunt, eenvoudig

te bedienen en te gebruiken is voor kinderen van elke leeftijd en daarbij – niet onbelangrijk – de medewerkers duidelijk ontlast. 

Kindvriendelijk plannen m�et Sphinx

• De zelfstandigheid bevorderen

• Spelenderwijs hygiëne aanleren

• Producten op maat voor de verschillende

  leeftijdsgroepen

• Ergonomische vormgeving

• Eenvoudig en veilig gebruik

• Individuele, vrolijke indeling
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Spelenderwijs zelfstandig hygiënisch worden

Al spelend begrijpen kinderen de wereld veel sneller. Sphinx bevordert

dit leerproces met producten die worden gekenmerkt door een hoog

pleziergehalte (water!) en een kinderlijk eenvoudige bediening.

Zaken als handen wassen en tanden poetsen worden daardoor

leuke en leerzame bezigheden.

Spelend leren hoe water stroom�t,

zonder overstrom�ingen

• Overloop door gaatjes in het tussenschot

• Kleine beekjes maken door het tussenschot

  te verwijderen

• In de onderste kom max. 10 cm

  waterhoogte of direct laten wegstromen

Sphinx 300 speel- en waterlandschap

• Varicor® – met aangenaam warm, zacht oppervlak

• Optionele panelen tbv voor- en zijkant verkrijgbaar in de kleuren  

  blauw en rood

• Door middel van een niet-afsluitbaar afvoerventiel of kruisventiel

  worden overstromingen vermeden

• Het tussenschot met overloopfunctie nodigt uit tot spelen en leren

• Rvs wandconsole voor een betrouwbare montage

• Rondingen minimaliseren het letselrisico

• 4 wasplekken in 2 hoogtes, verkrijgbaar als rechtse en als linkse

  variant

• Laat kinderen spelenderwijs kennismaken met de lichaamsverzorging

• Geringe, kindvriendelijke voorsprong van 41,5 cm

• Golfdesign voor makkelijk toegankelijke kranen

Veilig voor kinderen

• Kom met zachte golfvorm

• Panelen onderaan afgerond

• Naadloos aansluitende panelen

  aan voor- en zijkant
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Sphinx 300 Kids infrarood kinderkraan,

de eerste kraan die speciaal voor

kinderen is ontwikkeld

• Qua design en techniek perfect toegesneden 

  op de behoeften en de veiligheid van kleine 

  kinderen

• Kinderhanden worden op een unieke en

  nauwkeurige manier gedetecteerd

• Eenvoudig en veilig in het gebruik

• Opbouwdiepte 9 cm

• Eenvoudige instelling van de

  watertemperatuur

• Waterbesparende doorstroming van

  0,3 MPa 7 l/min, batterijvoeding

Activering door m�iddel van kindvriendelijke sensor

• Speciale infraroodbewegingssensor voor kinderhanden

• Betrouwbare detectie tot 25 cm van alle voorwerpen binnen het detectieveld

• Snelle, betrouwbare reactietijd < 0,5 sec

• Automatische waterstop bij het verlaten van het detectieveld

• Handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel

• Hoge functionaliteit in uiteenlopende toepassingsgebieden
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Veilig zitten op de juiste toilethoogte

Zelfstandig en helemaal zelf je boontjes doppen, welk kind is

daar niet trots op? Daarom biedt Sphinx closets die ook door

de kleinste kinderen moeiteloos en veilig alleen kunnen worden

gebruikt – dankzij de verschillende zithoogtes en het hoge zitcomfort.

Closetzitting m�et deksel

in wit of rood

• Geschikt voor hangende

  en staande kinderclosets

Kinderclosets van Sphinx groeien mee: ze zijn leverbaar in de juiste hoogte voor

elke leeftijd, zodat kinderen veilig kunnen zitten en makkelijk kunnen opstaan.

Diepspoelcloset
26 cm

Diepspoelcloset
30 cm

Diepspoelcloset
34 cm

Vlakspoelcloset
35 cm

Diepspoelcloset
wandbevestiging

Diepspoelcloset

• Staand

• Met een zithoogte van

  34 cm geschikt voor

  grotere kinderen

• Te combineren met

  closetzitting

Diepspoelcloset

m�et leeuwenpoten

• Staand

• Te combineren

  met closetzitting

• Voetsteunen in de vorm van

  leeuwenpoten bevorderen

  ontspannen zitten van

  kleinere kinderen

• Voor kinderen van verschillende

  lengtes en leeftijden

Diepspoel wandcloset

• Wandbevestiging

• Te combineren met

  closetzitting of dijstukken

• Geschikt voor montage aan 

  gangbare voorwandinstallaties

• Ook geschikt voor

  kindvriendelijke renovatie van 

  bestaande sanitaire

  voorzieningen

• 5,5 cm afstand tot de grond 

  voor eenvoudiger

  vloerreiniging

Vlakspoelcloset

• Staand

• Met een zithoogte van

  35 cm geschikt voor

  grotere kinderen

• Te combineren met

  closetzitting

Diepspoelcloset

• Uniek als kindvriendelijke

  vervanging van het potje

• Staand model

• Te combineren met

  closetzitting in rood

• Hoger zitcomfort door de   

  zitting die is gevormd als de   

  zitring van het potje

• Afneembare zitring, dus snel 

  te reinigen

• Maakt het arbeidsintensieve  

  en tijdrovende legen van het  

  potje overbodig

• Ook geschikt voor gebruik in

  kinderziekenhuizen
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Fonteineenenn I Lave-mains I Hand-rinse 
basinsWastafels

Kinderwastafel 60
60 x 40 cm

met kraangat, zonder overloop S8309500000

Kinderspeelwastafel 180 (Varicor®)
180 x 41,5 cm

versie links S8VR1001000

versie rechts S8VR1002000

Afdekplaat tbv kinderspeelwastafel
(Varicor®)
voorkant versie links, blauw S8VR1003110

linker zijde versie links, blauw S8VR1004110

rechter zijde versie links, blauw S8VR1005110

voorkant versie rechts, blauw S8VR1006110

linker zijde versie rechts, blauw S8VR1007110

rechter zijde versie rechts, blauw S8VR1008110

voorkant versie links, rood S8VR1003200

linker zijde versie links, rood S8VR1004200

rechter zijde versie links, rood S8VR1005200

voorkant versie rechts, rood S8VR1006200

linker zijde versie rechts, rood S8VR1007200

rechter zijde versie rechts, rood S8VR1008200

Kindercloset 13
28 x 37,5 cm

Let op: afwijkende afvoermaat ø 85 mm

diepspoel PK S8002200000

closetzitting zonder deksel

rood S8H51101020

Kindercloset 14
35 x 50 cm

diepspoel PK S8002300000

closetzitting met deksel

wit S8H51102000

rood S8H51102020 

Closets

Kindercloset 18
29 x 41 cm

diepspoel SV S8016000000

closetzitting zonder deksel

wit S8H5K00R000

rood S8H5K020R

blauw S8H5K070R

Kindercloset 19
33 x 42 cm

vlakspoel PK S8002400000

closetzitting met deksel

wit S8H51102000

rood S8H51102020

Bij optredende spoelproblemen als gevolg van een te hoge spoelsnelheid adviseren wij bij bovenstaande closets een doorstroombegrenzer te installeren.
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KranenClosets

Kinderwandcloset
33 x 53,5 cm 

diepspoel S8203200000

closetzitting met deksel

wit S8H51102000

rood S8H51102020

diepspoel met 2-delige dijstukken S8203205000

Sphinx 300 I Kids

Kinderbad 91 cm� (Varicor®)
91 x 51,5 cm 

- onderhoudsvriendelijk

- afgeschuinde badranden

- voor inbouw van boven

  S8VR1010000

Baden

Kinderbad 76 cm� (Varicor®)
76,5 x 47 cm 

- onderhoudsvriendelijk

- afgeschuinde badranden

- voor inbouw van boven

  S8VR1009000

Kinderkraan infrarood 

- met infrarood bediening, meetgebied 250 mm

- snelle responstijd (minder dan 0,5 seconden)

- 6V lithium batterij met batterij-indicator

- waterbesparend: 5.7 liter / minuut (3 bar)

- kraangatdiameter 34 mm Ø

- inclusief montageset en aansluitset

 S8HT1MKK001

Kinderkraan handbediening
- duurzaam en geruisarm keramisch binnenwerk
- flexibele aansluitslangen
- waterbesparend: 5.7 liter / minuut (3 bar)
- kraangatdiameter 34 mm Ø
- inclusief montageset en aansluitset

 S8HT1LKK001
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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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