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Vanzelfsprekend Sphinx 

Scherpe scharen,  
gemorste  
nagellakremover.
Gelukkig kan  
de wastafel tegen 
een stootje. 



Sanitair heeft soms heel wat te verduren.

Sphinx 300 Varicor is een robuust materiaal, 

zelfs een brandende sigaret laat na het verwij-

deren van de teerresten geen aantasting achter. 

Sphinx 300 Varicor is porievrij, waardoor vuil geen 

kans krijgt om zich aan het materiaal te hech-

ten. Dus schoonmaken kost minder moeite. 

Daarnaast is het makkelijk te verwerken. Zagen, 

frezen, boren, slijpen en profileren gaat pro-

bleemloos. En mocht er na intensief gebruik 

toch een beschadiging zijn ontstaan, dan is deze 

makkelijk te repareren. Na deskundig polijsten 

ziet het materiaal er weer als nieuw uit. 

Al deze eigenschappen maken Sphinx 300 Varicor 

uitermate geschikt voor gebruik in hotels, res-

taurants, scholen en alle andere druk bezochte 

sanitairruimtes. 

Vanzelfsprekend Sphinx 
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Varicor® wastafelprogram�m�a. Duidelijke voordelen

Varicor® – een innovatief materiaal, ideaal voor wastafelprogramma’s voor professioneel gebruik. Varicor® voldoet niet alleen aan de hoogste 

eisen wat betreft belastbaarheid en hygiëne, maar het mineraalmateriaal stelt ook nieuwe normen op het gebied van vormgeving:

door de veelheid aan kleuren, maar ook door de mogelijkheid om de plaatsing van de kom en de lengte van de zijstukken nagenoeg vrij te 

kunnen kiezen. Varicor® is een veelzijdig mineraalmateriaal, bij aanraking aangenaam warm, door en door gekleurd en van een hoge

materiaaldichtheid. Bij beschadiging, bijvoorbeeld door vandalisme, kan het nagenoeg zonder optische en functionele afbreuk worden

hersteld. Dat bespaart vervangingskosten. Dankzij de hardheid en homogeniteit van het materiaal is Varicor® meer dan gemiddeld robuust en 

gemakkelijk te onderhouden.

Varicor® biedt met zijn unieke, kwalitatief hoogwaardige uitstraling 

een breed spectrum aan vormgevings-, verwerkings- en toepassings-

mogelijkheden: Het materiaal is geschikt om te zagen, frezen, boren, 

slijpen, en met gekleurde hechtmiddelen vrijwel onzichtbaar en

duurzaam naadloos te verbinden.

Varicor® voldoet aan de eisen die worden gesteld aan bescherming 

van het milieu en de gezondheid: van het gebruik van hulpbronnen en 

energie, de fabricage tot het gebruik en de verwerking als afval.

Varicor® bestaat uit hoogwaardige natuurlijke mineralen en harsen, 

die volgens milieu-bewuste richtlijnen worden verkregen. Het eigen 

laboratorium staat garant voor een strenge controle van de produc-

tieprocessen en geeft de afzonderlijke producten pas vrij na volledige 

goedkeuring. Varicor® voldoet bovendien volledig aan de zeer hoge 

eisen van de levensmiddelenwetgeving. Het afval dat tijdens de

productie van Varicor® ontstaat kan deels worden hergebruikt.
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Opbouwwastafel h 57,4

57,4 x 39,4 cm

S8VR1017000

Opbouwwastafel hc 57,4

57,4 x 39,4 cm

S8VR1018000

afdekplaat 44,6 x 26,6 cm

S8VR1019000

Opbouwwastafels

Opbouwwastafel r 47,4

Ø 47,4 cm

S8VR1012000

Opbouwwastafel rc 47,4

Ø 47,4 cm

S8VR1013000

afdekplaat Ø 35,3 cm

S8VR1014000

Opbouwwastafels

Opbouwwastafel hc 60

60 x 54 cm

S8VR1015000

Opbouwwastafel rc 48

Ø 48 cm

S8VR1011000

Opbouwwastafel hc 59,5

59,5 x 59,5 cm

S8VR1016000
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Akzent

Gemaakt van polymeergebonden mineraalmateriaal Varicor®,

homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder

oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op 

maat gegoten. Meervoudige wastafels uit meerdere losse Akzent

wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd,

ter plaatse te bewerken. Ovale kom, met overloop, met geïntegreerde 

kraangaten, met geboord gat voor ééngatsmengkraan.

Wastafel  Akzent
enkelvoudige wastafel met aflegruimte 800 - 2500 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

Wastafel Akzent Com�fort
enkelvoudige wastafel met aflegruimte 800 - 2500 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsole

Meervoudige wastafel Akzent Com�fort
meervoudige wastafel met aflegruimte 1600 - 3000 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsole

Meervoudige wastafel Akzent 
meervoudige wastafel met aflegruimte 1600 - 3000 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsole

Akzent Com�fort

Gemaakt van polymeergebonden mineraalmateriaal Varicor®,

homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder

oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk

op maat gegoten. Meervoudige wastafels uit meerdere losse Akzent 

Comfort wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, 

ter plaatse te bewerken. Ovale kom, met overloop, met geïntegreerde 

kraangaten, met geboord gat voor ééngatsmengkraan.

Maatwerkwastafels Maatwerkwastafels
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Profil

Gemaakt van polymeergebonden mineraalmateriaal Varicor®,

homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder

oppervlakteverzegeling, herstelbaar, ter plaatse te bewerken.

Ronde kom, met overloop, geboord gat voor ééngatsmengkraan,

voorgevormd voorpaneel, meubelranden voor aansluiting van

bekleding/badkamermeubelen.

Wastafel Profil
enkelvoudige wastafel met aflegruimte 600 - 2500 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

	

Hoekwastafel Profil
enkelvoudige hoekwastafel met aflegruimte 76 x 57,7 cm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

Meervoudige wastafel Profil
meervoudige wastafel met aflegruimte 1200 - 3000 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

Verkrijgbaar in verschillende versies:

• Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten

• Meervoudige wastafel uit meerdere losse Profil wastafels naadloos     

  verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd

• Hoekwastafel uit één stuk op maat gegoten, optioneel

  met wand- en hoekvlakke wandaansluiting, hoekcompensatie

  bij niet-rechthoekige hoeken, bij een hoek van circa 87-93 graden

Maatwerkwastafels Maatwerkwastafels
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Renova Nr. 1 Pro

Gemaakt van polymeergebonden mineraalmateriaal Varicor®,

homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder

oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk

op maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse

Renova Nr. 1 wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar

vervaardigd, ter plaatse te bewerken, rechthoekige kom,

met ronde overloop, geïntegreerde kraangaten, geboord

gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd voorpaneel.

Wastafel Renova Nr. 1 Pro
enkelvoudige wastafel met aflegruimte 550 - 2500 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

Wastafel Tangent
enkelvoudige wastafel met aflegruimte 700 - 2500 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

Meervoudige wastafel Tangent
meervoudige wastafel met aflegruimte 1400 - 3000 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

Meervoudige wastafel Renova Nr. 1 Pro
meervoudige wastafel met aflegruimte 1200 - 3000 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

Tangent

Gemaakt van polymeergebonden mineraalmateriaal Varicor®,

homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder

oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk

op maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Tangent 

wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse 

te bewerken, ovalen kom, met overloop, geïntegreerde

kraangaten, geboord gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd 

voorpaneel.

Maatwerkwastafels Maatwerkwastafels
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Preciosa Pro

Gemaakt van polymeergebonden mineraalmateriaal Varicor®,

homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder

oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op 

maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Preciosa Pro 

wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse 

te bewerken, ronde kom, met overloop, geïntegreerde kraangaten, 

geboord gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd

voorpaneel.

Wastafel Preciosa Pro
enkelvoudige wastafel met aflegruimte 600 - 2500 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

Wastafel Preciosa Pro Com�fort
enkelvoudige wastafel met aflegruimte 600 - 2500 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

Meervoudige wastafel Preciosa Pro Com�fort
meervoudige wastafel met aflegruimte 1200 - 3000 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

Meervoudige wastafel Preciosa Pro 
meervoudige wastafel met aflegruimte 1200 - 3000 mm

Bevestiging:

met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles

Preciosa Pro Com�fort

Gemaakt van polymeergebonden mineraalmateriaal Varicor®,

homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder

oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op 

maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Preciosa Pro 

Comfort wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter 

plaatse te bewerken, ronde kom, met overloop, geïntegreerde

kraangaten, geboord gat voor ééngatsmengkraan en

voorgevormd voorpaneel.

Maatwerkwastafels Maatwerkwastafels
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Wetset

Gemaakt van polymeergebonden mineraalmateriaal Varicor®,

homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder

oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op 

maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Preciosa Pro 

wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse 

te bewerken, ronde kom, met overloop, geïntegreerde kraangaten, 

geboord gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd

voorpaneel.

Wastafel Wetset
enkelvoudige wastafel met aflegruimte 750 - 2500 mm

Bevestiging:

met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles

Wastafel Wetset Plus
enkelvoudige wastafel met aflegruimte 750 - 2500 mm

Bevestiging:

met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles

Meervoudige wastafel Wetset Plus
meervoudige wastafel met aflegruimte 1500 - 3000 mm

Bevestiging:

met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles

Meervoudige wastafel Wetset 
meervoudige wastafel met aflegruimte 750 - 2500 mm

Bevestiging:

met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles

Wetset Plus

Gemaakt van polymeergebonden mineraalmateriaal Varicor®,

homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder

oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op 

maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Preciosa Pro 

Comfort wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter 

plaatse te bewerken, ronde kom, met overloop, geïntegreerde

kraangaten, geboord gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd 

voorpaneel.

Maatwerkwastafels Maatwerkwastafels
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Jerico

Gemaakt van polymeergebonden mineraalmateriaal Varicor®,

homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder

oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk

op maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Jerico

wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse

te bewerken, rechthoekige kom, zonder overloop, met geboord gat 

voor ééngatsmengkraan en voorgevormd voorpaneel.

Wastafel Jerico
enkelvoudige wastafel met aflegruimte 600 - 2500 mm

Bevestiging:

met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles

Meervoudige wastafel Jerico
meervoudige wastafel met aflegruimte 1300 - 3000 mm

Bevestiging:

met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles

Maatwerkwastafels
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kiwi zimt

duocolor zwart bavariablauwlagune

saharaduocolor wit

polaris

Granulaatkleuren (fijn)

Unikleuren

arktis ägäis pergamon grijs

platinagrijs

beach

Granulaatkleuren (grof)

klassiek witwit-alpin

Let op de aanwijzingen bij de kleuren:

• Alle Varicor®-kleuren onderscheiden zich door een bijzonder hoogwaardige, matglanzende uitstraling.

• De afgebeelde kleuren kunnen vanwege het drukproces afwijken van de werkelijke kleur.

• Gebruikssporen zijn op donkere oppervlakken duidelijker zichtbaar.

• Let op dat de kleur platina uitsluitend ontwikkeld is voor gebruik in decoratieve - d.w.z. niet-veeleisende - toepassingen.
  Bij deze kleur zijn gebruikssporen (met name krassen) duidelijker zichtbaar. Als bovengenoemde kleur toch in veeleisende
  omgevingen worden gebruikt, zijn de optredende gebruikssporen op het oppervlak geen gebrek van het product.

• Vanwege de verschillende fabricageprocessen kunnen tussen bladen en kommen kleur- en structuurverschillen optreden. Wij wijzen erop dat   
  bij vlakke inbouw van bladen en kommen van dezelfde kleur, kleurverschillen zich duidelijker kunnen aftekenen. Wilt u niettemin wastafels   
  en inbouwkommen in dezelfde kleur toepassen, dan zijn eventuele kleurverschillen geen gebrek van het product.

• Vanwege het grote aantal natuurproducten kunnen tussen afzonderlijke productiepartijen van een bepaalde kleur, kleur- en
  structuurverschillen optreden.

• Sphinx behoudt zich het recht voor product- en materiaalspecificaties binnen het kader van de productontwikkeling ten allen tijde
  zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Eigenschappen Meetresultaten* Testuitgangspunten**

Specifiek gewicht 1,75 g/cm3 bij 20°C interne test**

Elasticiteitsmodule 10.900 N/mm2 DIN 53457***

Buigvastheid (12-mm blad) 60 ± 5 N/mm2 DIN 53452***

Drukvastheid 115 ± 5 N/mm2 interne test**

Slagvastheid (12-mm blad) 6,5 kJ/m2 interne test**

Slagsterkte, val kogel 450 g (12-mm blad) geen breuk bij 100 ± 10 cm interne test**

Stabiliteit van verlijmde delen 60-80% materiaalstabiliteit interne test**

Hardheid (Barcol) 65 ± 5 DIN EN 59***

Krasvastheid Erichsen geslepen oppervlak 0,6 N interne test**

Oppervlakteweerstand R0A = 3,3 x 1013 Ω interne test**

Contactweerstand P = 3,1 x 1014 Ω interne test**

Geleidbaarheid o- = 3,2 x 10-15Ω-1 interne test**

Weerstand tegen kruipstroom u> 600 V interne test**

Warmtegeleidingsvermogen bij 20 °C 1,3 W/m • k DIN 52612***

Vormvastheid bij warmte 60’ bij constant 70 °C (12-mm blad) geen meetbare verandering ASTM D 3769***

Verlenging onder invloed van warmte 5,05 x 10-5 K-1 Critt Materiaux Strasbourg

Bestendigheid tegen kokend water geen zichtbare verandering DIN 53799***

Bestendigheid tegen droge hitte geen zichtbare verandering tot 200 °C DIN 68861 T 7***

Bestendigheid tegen brandende sigaretten geen verandering na verwijderen van teeraanslag DIN 53799***

Ontvlambaarheid aan voorwaarden
Vuur
Rook

B1 voldaan(vrijhangend) 
M 1
F 1

DIN 4102 deel 1
NF 16 101, NFP 92 501
NF 16 101, NFP 92 102

Levensmiddelenechtheid
fysiologisch geschikt, voor contact met
levensmiddelen toegelaten

LGA/§31 LMPG

Toxicologisch gedrag bewerkingsstof
gezondheidstechnisch zonder bezwaar onder
inachtneming van de MAK-grenswaarden

gecertificeerd door afdeling voor bedrijfs-, sociale
en milieugeneeskunde van de Universiteit Jena,
versie 06/06

Verwerking als afval afvalcode 17 02 03 kunststofafval

Bacteriologische activiteit 99,9% goede werking J is Z 2801:2000

Lichtvastheid blauwe schaal >6 ISO 4892.2 Verf. A zonder berekening

Vorm�delen

Wisseltest koud/heet water 15–88 ˚C meer dan 5.000 cycli geen verandering DIN EN 13310***

Slagsterkte, val kogel 200 g (kom) geen breuk bij 75 cm valhoogte DIN 198***

Hydraulische overloopcapaciteit bij wastafels met geïntegreerde overloop 0,25 l/s DIN EN 14688***

***volgens de genoemde DIN-norm

Technische eigenschappen Kleurenoverzicht / montage

**test in eigen laboratorium, gecertificeerd
    conform DIN EN ISO 9001

*getest is bladkleur wit
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De m�ontage
Voor een vakkundige installatie van de Varicor®-wastafelsystemen bestaan gedetailleerde montagehandleidingen die bij elk product worden mee-
geleverd. Ook de montage zelf verloopt met het afzonderlijk verkrijgbare montagemateriaal volledig probleemloos – veel modellen hebben een 
achterwand voor bevestiging met bevestigingsbouten. Monteer Varicor®-wastafelsystemen nooit onder spanning.
Mocht de wastafel niet helemaal precies passen, kort deze dan in en houd daarbij rekening met de dilatatievoegen van 2-3 mm aan beide zijden.
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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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