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Vanzelfsprekend Sphinx 

Zand, modder, gras. 
Gelukkig is er ook  
voor sportclubs  
geschikt sanitair.



Na een paar slidings kun je geen kleedkamer meer 

binnenlopen zonder een spoor van graspollen 

en zand achter te laten. Daarom staan er buiten 

de kleedkamers vaak speciale wasbakken voor 

voetbalschoenen. 

Onder de naam Sphinx 300 Specials brengt 

Sphinx oplossingen voor zulke bijzondere  

situaties. Uitstortgootstenen voor werkkasten 

in scholen, bezinkingswasbakken voor gips-

afdelingen of laboratoria in ziekenhuizen en 

wastroggen voor sportcomplexen. 

Maar ook bijvoorbeeld wastafels die ingebouwd 

kunnen worden in een wastafelblad van Sphinx 

300 Varicor of een ander materiaal op maat. 

Sphinx Specials combineert duurzame materia-

len met modern design. 

Praktische toepasbaarheid staat voorop in alle 

ontwerpen, maar gaat nooit ten koste van de 

vormgeving. Alle producten zijn makkelijk schoon 

te maken en ‘built to last’.

Vanzelfsprekend Sphinx 
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Sectorspecifieke unieke m�odellen

Bepaalde hygiënische en zorgomstandigheden vragen om de

oplossingen die zijn afgestemd op de behoefte. Sphinx 300 Specials 

biedt een groot aantal speciale oplossingen voor verschillende

toepassingen en bijzondere vereisten. 

Individueel af te stem�m�en

Met een groot aantal varianten van op de behoefte afgestemde op- 

en onderbouwwastafels biedt Sphinx 300 Specials veel

flexibiliteit bij vormgeving met enkelvoudige en meervoudige

wastafelopstellingen. Individueel af te stemmen op de betreffende 

situatie door verschillende afvoer- en overloopsystemen, alsmede 

varianten met en zonder kraangat.

Fonteineenenn I Lave-mains I Hand-rinse 
basinsGootstenen

Gootsteen 46/61
46 x 35,5 cm 

met roostergaten S8A00100000

61 x 46 cm

met roostergaten S8A00200000

Gootsteen Norm�a 45
45 x 35 cm

zonder roostergaten S8A41000000

met roostergaten S8A42000000

rooster voor gootsteen Norma S8H999000   

Voetgootsteen
39 x 48 cm S8L00400000

Wastrog Garda
74 x 58,5 cm S8A00300000

keramische poten (set) S8L00500000

Gootsteen Norm�a 50
50 x 39 cm

met roostergaten S8A43000000

rooster voor gootsteen Norma S8H999000
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Inbouwwastafels

Bezinkingswasbak
78 x 51,5 cm

bovendeel S8A00400000

onderdeel S8A00500000

Te combineren met afvoer- en overloopgarnituur Viega

boven en onder Viega artikelnummer 140793

boven Viega artikelnummer 163440

onder Viega artikelnummer 151423

Onderbouwwastafel 42
Ø 42 cm S8W02400000

Onderbouwwastafel 38
Ø 38 cm S8W02200000

Inbouwwastafels

Onderbouwwastafel K
51 x 46 cm S8W00600000

Opbouwwastafel 46
Ø 46 cm S8W02900000

Onderbouwwastafel 46/50
46 x 35 cm

buitenzijde ongeglazuurd S8W02500000

buitenzijde geglazuurd S8W02505000

bevestigingsklemmen (4 stuks) S8H611006

50 x 38 cm

buitenzijde ongeglazuurd S8W02600000

buitenzijde geglazuurd S8W02605000

bevestigingsklemmen (4 stuks) S8H611006
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Opbouwwastafel 42/50
Ø 42 cm S8W02700000

Ø 50 cm S8W02800000

Opbouwwastafel C
Ø 48,5 cm S8W00500000

Opbouwwastafel A
60 x 47,5 cm S8W00300000

Inbouwwastafels

Opbouwwastafel B
60 x 46 cm S8W00400000

Kranen

Vorstvrije buitenkraan 1/2” x 15 m�m� luxe
- 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� luxe
- 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
- frontplaat satijngepolijst roestvaststaal 60 x 115 mm
- kraanhuis gepolijst verchroomd
- 3/4” slangaansluiting
- aanvoer 15 mm knelkoppeling
- ingebouwde keerklep
- muurdikte tot 400 mm
 S8DS100N
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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


