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Vanzelfsprekend Sphinx 

Elke dag 1.100 
vliegbewegingen en 
214.000 reizigers.  
En 100.000  
toiletbezoeken.



Zodra bij de gate het signaal tot boarden klinkt, 

maken veel reizigers nog een korte tussenstop 

op het toilet. Op een gemiddelde luchthaven 

gaat het dan al snel om tienduizenden toilet-

bezoeken op een dag. 

Sphinx 300 Urinoirs zijn speciaal ontwikkeld 

voor zulke drukbezochte openbare ruimtes. De 

urinoirs zijn uitermate geschikt om in grotere 

hoeveelheden geplaatst te worden. Ze kennen 

een modern en opvallend design en zijn goed te 

combineren met andere Sphinx 300-elementen, 

zoals wastafels. 

Wie trouwens dacht dat aan urinoirs weinig meer 

te vernieuwen valt, heeft het mis. Sphinx heeft 

watervrije en hybride urinoirs, waarbij 100%

hygiëne hand in hand gaat met maximale water-

besparing: deze systemen besparen jaarlijks 

tienduizenden liters water. 
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Overal te installeren, onderhoudsarm en gemakkelijk te reinigen – en qua zuinigheid innovatief. Een groot aantal verschillende

urinoirmodellen in combinatie met een vooruitstrevend urinoirspoelsysteem van Sphinx.

Voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van spaarzaamheid en milieu.

Aspecten die bijdragen aan lagere exploitatiekosten in industriële en kantoorgebouwen

• Innovatieve 1 l spoeling behoort tot de effectieve waterbespaarders in de industrie en de kantorensector.

• Het elektronische spoelsysteem Flushcontrol 500 (t.b.v. Sphinx 300 hybride urinoir).

• De volledig waterloos werkende urinoirs van de Sphinx 300-serie.

Urinoir 40
• Volledig gesloten zijkanten

• Toevoer van achteren/afvoer naar achteren

• Toevoer van boven/afvoer naar achteren

• Te combineren met urinoirrooster van roestvrijstaal

Hoekurinoir
• Voor optimale benutting van kleine ruimten

• Volledig gesloten zijkanten

• Flexibele spoelleiding

• Toevoer van boven

Rooster
Urinoirrooster van RVS

voor hoekurinoir

Vlieg
De vlieg als mikpunt verbetert 

de hygiëne en beperkt tevens 

de noodzakelijke

schoonmaakinspanningen.

Snel gem�onteerd en onderhoudsvriendelijk

Cerafix, de snelbevestiging van Sphinx, zorgt dat urinoirs met

één draai veilig en vast aan de wand worden bevestigd.
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Centaurus

Centaurus van Sphinx is een urinoir dat volledig watervrij, maar desgewenst ook met waterspoeling kan worden gebruikt. Ideaal voor

semi-openbare en openbare gebouwen die maximale waterbesparing willen koppelen aan 100% hygiëne, en flexibel willen inspelen

op variërende bezoekersaantallen.

Watervrije versie

• Met speciale rubberen reukafsluiter – zonder chemie, zonder stroom

• Hygiënisch verantwoord en qua zuinigheid onovertrefbaar

• Hoogste besparing op milieu

• Geen spoelrand, makkelijk te reinigen binnen- en buitenzijde

• Probleemloos te reinigen met water

• Afvoer naar achteren of naar beneden

Speciale rubberen geurafsluiter

• 100% geurdicht

• Werkt zonder chemische middelen of stroom

• Uniek membraan laat alle vloeistoffen volledig door

  en sluit vervolgens weer af – LGA-getest

• Bij onderhoud eenvoudigweg het roestvrijstalen rooster

  met de speciale meegeleverde sleutel losmaken van

  de geurafsluiter en het membraan vervangen

• Vandalismebestendige verbinding van geurafsluiter met roestvrijstalen rooster

Eenvoudige m�ontage via m�ulti-aansluiting

• Optimaal bij renovatie: variabele houder voor universele vervanging van urinoirs

  zonder beschadiging van tegels

• Past over de meeste bestaande urinoiraansluitingen

• Maakt gebruikt van aanwezige bevestigingsschroeven

Speciaal voor openbare toiletruimtes: voor Centaurus is optioneel een

roestvrijstalen afdekking van de onderste opening van het urinoir verkrijgbaar, om

verstopmogelijkheden te voorkomen. • Inspectieluik van roestvrijstaal.

Hybride versie

• Voor hybride gebruik met en zonder waterspoeling

• De sproeier wordt met de waterleiding of het spoelsysteem verbonden

• Voor optimale hygiëne al met minder dan 1 l water per spoeling

• Maximale mogelijkheden om de spoeling op de individuele wensen en

  vereisten af te stemmen

• Toevoer van achteren, afvoer naar achteren
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Fonteineenenn I Lave-mains I Hand-rinse 
basinsUrinoirs

Urinoir Sphinx 300
33,5 x 56 cm

boveninlaat S8600300000

boveninlaat met vlieg S8600301000

achterinlaat S8600400000

achterinlaat met vlieg S8600401000

incl. RVS rooster S8HK8527A90

boveninlaat met keramisch rooster S8601100000

boveninlaat met keramisch rooster en vlieg S8601101000

achterinlaat met keramisch rooster S8601200000

achterinlaat met keramisch rooster en vlieg S8601201000

Sphinx 300 watervrij/hybride urinoir
33,5 x 56 cm

watervrij achterinlaat S8600501000

hybride boveninlaat S8600601000

(watervrij of watergespoeld) 

incl. afvoerelement RVS S8H600040

Flushcontrol 500

t.b.v. hybride urinoir S8C10015ZZ0

Urinoir 65
35 x 52,5 cm

met keramisch rooster en

aangevormde keramische sifon S8600900000

Urinoirs

Urinoir 70
36 x 54 cm

achterinlaat S8600100000

achterinlaat met vlieg S8600101000

Urinoir 75
36 x 54 cm

boveninlaat S8600200000

boveninlaat met vlieg S8600201000

Urinoir 40
36 x 61 cm

achterinlaat S8601600000

achterinlaat met vlieg S8601605000

boveninlaat S8601700000

boveninlaat met vlieg S8601705000

incl. RVS rooster S8H611005

watervrij/hybride
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Urinoirs

Hoekurinoir
33 x 63 cm

boveninlaat S8601400000

Incl. ophanghaken

Centaurus watervrij/hybride urinoir
37 x 71 cm

watervrij achterinlaat

(afvoer naar achter of naar onder) S8601305000 

hybride achterinlaat

(watervrij of watergespoeld) S8601300000

inspectieluik RVS S8C11022000

variabele houder (2 stuks)

voor uitwisseling met bestaande urinoirs S8C11023000

sifonrubber S8C11021000

hybride

watervrij
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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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