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Vanzelfsprekend Sphinx 

We wassen  
zes keer per dag  
onze handen. 
De beste kraan  
is altijd anders.



Verschillende plekken vragen om verschillende 

kranen. Buiten een vorstvrije kraan, in de privé-

badkamer een blikvanger en in een  verzorgings-

huis met een ergonomische greep. Met

Sphinx 300 Kranen heeft u de keuze uit kranen 

die voldoen aan de hoogste standaarden en

gemaakt zijn volgens de laatste ontwikkelingen. 

Neem nu onze mengkranen met e-TAP milieu-

label. Dankzij een slimme hendel gebruiken die 

nooit meer water of energie dan nodig. Dit ver-

mindert alleen al het energieverbruik van een 

mengkraan met 50%. Overigens zijn alle onder-

delen van onze mengkranen gemaakt van 

‘voedsel-goedgekeurde’ materialen. Dat bete-

kent dat niets in de kraan de waterkwaliteit kan 

beïnvloeden.  Met het Soft Pex-syteem is er ook 

aan de installateur gedacht. Deze revolutio-

naire slangen hebben een bijzonder lange

levensduur, zijn erg makkelijk te installeren en 

zorgen ervoor dat waterslag als gevolg van het 

te snel sluiten van een kraan, nooit meer voor-

komt. 

Vanzelfsprekend Sphinx 
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Een reuzensprong voorwaarts in de evolutie

Met Sphinx 300 kranen biedt Sphinx een bijzondere milieu-

vriendelijke aanvulling op het succesvolle projectsanitair Sphinx 300. 

De kranen hebben niet alleen het kwaliteitslabel KIWA, maar ook

het nieuwe milieulabel e-TAP. De slimme energie- en

waterbesparende technologie is net zo verrassend als doeltreffend. 

Daarnaast zijn zowel de productie als de recycling na afloop van

de lange levensduur optimaal voor het milieu. Sphinx 300 kranen 

onderstrepen dan ook in alle opzichten het belang van zuiver water.

e-TAP. Ons nieuwe m�ilieulabel

Wanneer u een mengkraan koopt die het e-TAP-label draagt, kunt u er zeker van zijn dat 

deze voldoet aan zeer strenge eisen wat betreft milieuvriendelijkheid.

Dit heeft betrekking op alle aspecten: van fabricage, recycling en uitstoot tot water-

en energiebesparende functies.

Waterbesparende technologie

De Sphinx 300 maakt gebruik van moderne, gebruiksvriendelijke waterbesparings-

technologie. Daardoor hoeft u niet meer water te gebruiken dan nodig is.

Wanneer de hendel in de “normale” stand staat, levert de mengkraan een straal water

die voldoende is om uw handen te wassen. Voor een maximale straal beweegt u de hendel 

gewoon omhoog naar de hoogste stand; wanneer u de hendel loslaat, keert deze weer

terug naar de oorspronkelijke stand.

Energiebesparende technologie

Energiebesparing is ook belangrijk vanuit het oogpunt van het milieu. Daarom beschikt de 

Sphinx 300 over een revolutionaire energiebesparingsfunctie waarmee u uw energieverbruik 

met 50% kunt verlagen. De oplossing is even eenvoudig als hij slim is: u moet de hendel 

helemaal naar links bewegen voor de maximale watertemperatuur. Wanneer u de hendel 

loslaat, keert deze terug naar de begrensde stand ca. 43° C. Dankzij deze functie bespaart

u elk jaar weer veel energie - en dus geld.

Soft Pex

Soft Pex is de naam van een nieuw soort goedgekeurde aansluitingslangen die

- op een milieuvriendelijke manier - zijn gemaakt van corrosiebestendig en recyclebaar

materiaal. De slangen hebben een bijzonder lange levensduur, zijn uiterst flexibel en

eenvoudig te installeren. Inkorten en buigen van aansluitleidingen behoort van nu af

tot het verleden.

WRC-goedgekeurd

De Sphinx 300 is WRC-goedgekeurd. Dit houdt in dat alle onderdelen vervaardigd zijn

van “voedsel-goedgekeurde” materialen. Dit betekent op zijn beurt dat niets in de

mengkraan een negatief effect heeft op de waterkwaliteit. 

Vorstvrije buitenkranen

Vorstvrije buitenkranen worden in toenemende mate voorgeschreven in tal van projecten. De speciale constructie beveiligt het tappunt

tegen vorstschade en door de verwijderbare sleutel (bij DS100N en DS101N) is onbevoegd gebruik niet mogelijk.

Montage S8DS100N - S8DS101N - S8DS102N

- Bepaal de wanddikte van de muur. Bij wanden dunner dan 400 mm moet zowel de aanvoerbuis als de bedieningsas met eenzelfde

  lengte ingekort worden. Eventuele bramen verwijderen.

- De buitenkraan kan in bestaande muren geplaatst worden door een gat van 25 mm Ø te boren en de buitenkraan vanaf de buitenzijde

  naar binnen te schuiven.

- Bevestig de frontplaat van de buitenkraan op de gevel met de meegeleverde schroeven en pluggen.

  Schuif de bedieningsas in de aanvoerbuis met de kraandanser aan de binnenzijde van de gevel.

- Schuif de kunststof rozet en de knie over de aanvoerbuis tot aan de aanslag en bevestig de knie aan de aanvoerbuis door de knelmoer

  een volledige slag aan te draaien.

Anti-waterslag binnenwerk

Bij sommige installaties treedt waterslag in de leidingen op als gevolg van het te snel sluiten van de kranen.

De Sphinx 300 ééngreepsmengkranen zijn voorzien van een speciaal binnenwerk met hydraulische dempers, waardoor het onmogelijk

wordt de kraan te snel te sluiten.

Het KIWA-label

De Sphinx 300 draagt ook het KIWA-label. Dit label garandeert dat de mengkraan aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoet en dat u

de allerbeste service krijgt. Om producten van dit label te mogen voorzien, moeten fabrikanten voldoen aan een reeks zeer stringente

vereisten ten aanzien van bijvoorbeeld productie, service, beschikbaarheid van onderdelen, garantie en leveringsvoorwaarden.

Milieuvriendelijke fabricage en recycling

De vereisten waaraan de fabricage van de Sphinx 300 moet voldoen, zijn ook strikt. De emissies als gevolg van het fabricageproces

zijn minimaal, het materiaalverbruik is zo laag mogelijk en er worden geen milieugevaarlijke

stoffen gebruikt. De eisen waaraan mengkranen met het e-TAP-label moeten voldoen,

eindigen niet wanneer ze het einde van hun - indrukwekkende - levensduur hebben bereikt.

Het moet mogelijk zijn om de materialen waarvan ze zijn gemaakt terug te winnen

- zonder negatieve gevolgen voor het milieu.

Waterbesparende kranen
           Dit symbool geeft aan dat het om een waterbesparende kraan gaat.
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Bidetm�engkraan ééngreeps m�et 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
- draaibare perlator
 S8SP3000012

Wastafelm�engkraan ééngreeps m�et 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

Wastafelm�engkraan 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

Eéngreepsmengkranen

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

Douchem�engkraan 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

Eéngreepsmengkranen

Douchem�engkraan 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

Badm�engkraan 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

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

55

100

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
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Eéngreepsmengkranen

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

Thermostatische kranen

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

Therm�ostatische douchem�engkraan
- SafeTouch - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- douche-aansluiting ½”
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
 S8SP300TK80

Therm�ostatische badm�engkraan
- SafeTouch - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- automatische omstelling bad/douche
- douche-aansluiting ½”
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
 S8SP300TK84

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 onder

 S8SP300SK26

c-c

50

G1/2

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

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
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Douche- en badgarnituur

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

 

Keuken

Keukenm�engkraan ééngreeps Ergo
- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 150 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
  energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8”
 S8SP300SK05

Keukenm�engkraan ééngreeps
- draaibare uitloop 150 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
  energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8”
 S8SP300EK05

Keukenm�engkraan ééngreeps 

- draaibare uitloop 240 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
  energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8”
 S8SP300EK06

Keukenm�engkraan ééngreeps
- 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
 S8SP300EK75

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

Thermostatische kranen

Sphinx 300 I Kranen

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 mm S8SP300TK89
uitloop 150 mm S8SP300TK90
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Keuken - Gootsteen

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

Wandgootsteenm�engkraan ééngreeps
- 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
 S8SP300EK07

Wandgootsteenm�engkraan ééngreeps
- 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
 S8SP300EK08

Keukenm�engkraan ééngreeps Ergo
- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 240 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en
  energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8”
 S8SP300SK06

Keuken
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Vorstvrije buitenkranen

Vorstvrije buitenkraan 1/2” x 15 m�m�
- bediening met losse sleutel
- automatische leegloopautomaat
- roestvaststalen frontplaat 60 x 115 mm
- 1/2” slangaansluiting
- aanvoer 15 mm knelkoppeling
- ingebouwde keerklep
- muurdikte tot 1000 mm
 S8DS101N

Vorstvrije buitenkraan 1/2” x 15 m�m�
- bediening met knop
- automatische leegloopautomaat
- roestvaststalen frontplaat 60 x 115 mm
- 1/2” slangaansluiting
- aanvoer 15 mm knelkoppeling
- ingebouwde keerklep
- muurdikte tot 400 mm
 S8DS102N

Vorstvrije buitenkraan 3/4” x 15 m�m�
- bediening met losse sleutel
- automatische leegloopautomaat
- roestvaststalen frontplaat 60 x 115 mm
- 3/4” slangaansluiting
- aanvoer 15 mm knelkoppeling
- ingebouwde keerklep
- muurdikte tot 400 mm
 S8DS100N

Kinderkranen

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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Onderdelen

Rehab-grepen
- set zorg-grepen voor thermostatische douche-
  en badmengkraan
 S8SP300TK200

Keram�isch binnenwerk + sleutel
- met verstelbare water- en energiespaarstand en
  anti-waterslag (soft-closing)
 S8SP300EK602

Montagesleutel
- voor montage van de kranen

 S8SP300SP110

Baduitloop m�et om�stelling bad/douche
- past op thermostatische douchemengkraan S8SP300TK80       
  en S8SP300TK82
- automatische omstelling bad/douche
- douche-aansluiting ½”
- perlator M28
 S8ES136825

Verlengde bedieningshendel
- verlengde bedieningshendel 16 cm
 S8SP300EK230

 

Onderdelen

Draaibare uitloop
- voor keukenmengkraan

 S8SP300SP140

Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8”
 S8SP300SP150

Waste-inrichting
 S8SP300SP800

Afstelset
- Voor afstelling van debiet en temperatuur,
  bestaande uit: debietmeter, thermometer,
  schroevendraaier en beker
 S8SP300SP120

Om�stelbinnenwerk
- voor badmengkraan

 S8SP300SP130
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Onderdelen

S-koppeling
- met rozet
- per set
- sprong 12,5 mm
- 3/4” x 1/2”
 S8AM003

S-koppeling
- met rozet
- per set
- sprong 17 mm
- 3/4” x 3/8”
 S8AM005

S-koppeling
- kogel-afsluiter
- met rozet
- per set
- sprong 10 mm
- 3/4” x 1/2”
 S8AM015

Trekstang voor waste-inrichting
 S8SP300TK80

S-koppeling
- met rozet
- per set
- sprong 10 mm
- S8AM001 = 1/2” x 3/8”
- S8AM002 = 1/2” x 1/2”
 S8AM001  
 S8AM002

Onderdelen

Muurplaatkoppeling
- verchroomde rozet
- per set
- 1/2” x 15 mm
 S8AM036

Leegloopautom�aat
- voor douche- en badmengkranen
- verchroomde uitvoering
 S8EKA750

G1/2"

G1/2"

Muurplaatkoppeling
- verchroomde rozet
- per set
- 1/2” x 12 mm
 S8AM035



Sphinx 300 I Kranen

20

Sphinx 300 I Kranen

21

Exploded views

Artikelnum�m�er Om�schrijving 

S8SP300EK602 Keramisch binnenwerk + sleutel

S8SP300SP150 Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8"

S8SP300SP160 Greep wastafel- en keukenkraan

S8SP300SP210 Bevestigingsset wastafelmengkraan

S8SP300SP220 Perlator uitloop wastafelmengkraan

S8SP300SP160

S8SP300EK602

S8SP300SP220

S8SP300SP150

S8SP300SP210

Wastafelm�engkraan ééngreeps zonder waste
S8SP300EK01

Exploded views

S8SP300SP170
S8SP300SP190 S8SP300SP270

S8SP300SP200

S8SP300SP260
S8SP300SP130

S8SP300SP180

S8ES136825

Artikelnum�m�er Om�schrijving 

S8ES136825 Uitloop thermostatische badmengkraan

S8SP300SP130 Omsteller compleet 

S8SP300SP170 Debietgreep thermostaatkraan

S8SP300SP180 Thermostaat greep thermostaatkraan

S8SP300SP190 Binnenwerk debiet thermostaatkraan

S8SP300SP200 Binnenwerk temperatuur thermostaatkraan

S8SP300SP260 Perlator uitloop thermostatische badmengkraan

S8SP300SP270 Filter aansluiting thermostaatkraan

Therm�ostatische badm�engkraan
S8SP300TK80
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Exploded views

Artikelnum�m�er Om�schrijving

S8SP300EK602 Keramisch binnenwerk + sleutel

S8SP300SP140 Draaibare uitloop voor keukenkraan

S8SP300SP150 Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8"

S8SP300SP160 Greep wastafel- en keukenkraan

S8SP300SP240 Bevestigingsset keukenmengkraan

S8SP300SP250 Perlator uitloop keukenmengkraan

S8SP300SP160

S8SP300SP140

S8SP300SP250S8SP300EK602

S8SP300SP150

S8SP300SP240

Exploded views

2

3

1

2,5

S8DSP 204

S8TKP 731

S8DSP 200 (S8DS 100) max 400 mm.
(S8DS 101) max 1000 mm. 

S8DSP204= bovendeel t.b.v. DS100-101

S8DSP205= bovendeel t.b.v. DS102

S8DSP207 (max 400 mm)
S8DSP208 (max 1000 mm)

S8DSP202

S8DSP206N

Modellen vanaf 2003
S8DS100N = buitenkraan met sleutel (400 mm)
S8DS101N = buitenkraan met sleutel (1000 mm)
S8DS102N = buitenkraan met knop (niet afgebeeld)

2

3

1

2,5

S8DSP 204

S8TKP 731

S8DSP 200 (S8DS 100) max 400 mm.
(S8DS 101) max 1000 mm. 

S8DSP204= bovendeel t.b.v. DS100-101

S8DSP205= bovendeel t.b.v. DS102

S8DSP207 (max 400 mm)
S8DSP208 (max 1000 mm)

S8DSP202

S8DSP206N

Modellen tot 2003:
S8DS100 = buitenkraan met sleutel (400 mm)
S8DS101 = buitenkraan met sleutel (1000 mm)
S8DS102 = buitenkraan met handwiel

Sleutel
- voor S8DS100-101
- metaal vernikkeld

 ART. S8DSP201

S8DS205N = bovendeel t.b.v. DS102N

Keukenm�engkraan ééngreeps
S8SP300EK75



Sphinx 300 I Kranen
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Sphinx 300 I Kranen
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Doorstroomtabellen Doorstroomtabellen

Wastafelm�engkranen

Bad- en douchem�engkranen

Therm�ostatische bad- en douchem�engkranen

S8SP300EK10, S8SP300EK26, S8SP300EK11, S8SP300SK10,
S8SP300SK26, S8SP300SK11, S8SP300EK07, S8SP300EK08,
S8SP300SK07, S8SP300SK08

S8SP300TK80, S8SP300TK84, S8SP300TK83, S8SP300TK86,
S8SP300TK88, S8SP300TK89, S8SP300TK90

S8SP300EK02, S8SP300EK01, S8SP300SK01 

Spaarstand maximaal

Debiet in liters/min.

Spaarstand maximaal

Debiet in liters/min.

Spaarstand maximaal

Debiet in liters/min.

Keukenkranen

Vorstvrije buitenkranen

S8DS100N, S8DS101N, S8DS102N

S8SP300EK75, S8SP300SK75, S8SP300EK05,
S8SP300EK06, S8SP300SK05, S8SP300SK06

Spaarstand maximaal

Debiet in liters/min.

Spaarstand maximaal

Debiet in liters/min.
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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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Notities


