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Omschrijving WISA 1000, wit
Commerciële omschrijvingDe WISA 1000 heeft een 6/9 liter spoelvolume en is uitermate

gebruikersvriendelijk en eenvoudig te installeren. De fraaie druktoets bovenop
heeft een tweeledig doel. Met een lichte druk op de voorzijde stelt u de spoeling in
werking. Door op de achterzijde te drukken onderbreekt u de spoeling en spaart u
water. De wateraanvoerleiding is aan 3 zijden mogelijk. Dit reservoir is voorzien
van een waterbesparende spoelonderbreking en het KIWA keurmerk, hetgeen
garant staat voor hoge kwaliteit en lange levensduur. Bovendien geeft WISA 10
jaar garantie (met uitzondering van de rubber delen).



Technische omschrijving waterbesparende 3/6 liter dual flush spoeling•
volledig geïsoleerd tegen condenswatervorming•
hydraulische geruisarme vlotterkraan•
wateraansluiting G 3/8, links, rechts of middenachter•
CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I•

Soft-line design
Het WISA 1000 reservoir voelt zich perfect thuis, in welke stijl u uw badkamer of
toilet ook hebt ingericht. Met zijn organische vorm draagt hij bij tot een zachte,
aangename sfeer in uw toiletruimte.

Makkelijk schoon te houden
Door zijn zachte lijnen is het WISA 1000 reservoir bijzonder makkelijk schoon te
houden. Bovendien zijn er nauwelijks hoekjes of randjes waar vuil en stof zich kan
nestelen.

Spoelstop
Aan de bovenzijde van het reservoir bevindt zich de fraai ogende druktoets, die al
bij een lichte druk voor een optimale spoeling zorgt. Door het achterste deel van
de knop in te drukken onderbreekt u onmiddelijk de spoeling. Met de spoelstop
kunt u bij iedere spoeling water besparen - goed voor het milieu en uw
portemonnee!

Hoge kwaliteit
Alle WISA reservoirs zijn uitgerust met een hydraulische vlotterkraan van
kwalitatief en technologisch hoog niveau. Deze voldoet aan de nieuwste normen
van Europese keurmerkinstituten.

Eenvoudige montage
Met behulp van het bijgeleverde montagevoorschrift en het bevestigingsmateriaal,
is de montage eenvoudig en snel te verwezenlijken. Bovendien bevindt zich op de
verpakking een aftekenmal voor het uitmeten van de boorgaten in de wand. De
wateraanvoerleiding kan links, rechts of middenachter aangesloten worden. Het
WISA 1000 reservoir past zich dus altijd probleemloss aan bij uw situatie.

10 jaar garantie
Zowel de ontwikkeling als de fabrikage van onze produkten vindt in Nederland
plaats, zodat wij een snelle levering en een uitstekende service kunnen
garanderen. WISA produkten zijn gegarandeerd voor 10 jaar, met uitzondering
van de rubberdelen.



Kenmerken ETIM productclassificatie
Materiaal spoelreservoir Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Met anti-condensisolatie ja
Kleur Wit
Aansluiting leidingwater Buitendraad
Uitwendige buisdiameter leidingwater 10Millimeter
Maat aansluiting leidingwater 3/8"
Wateraansluiting links ja
Wateraansluiting rechts ja
Wateraansluiting boven nee
Wateraansluiting onder nee
Wateraansluiting achter ja
Min. spoelwaterhoeveelheid 6Liter
Spoelwaterhoeveelheid 6|9Liter
Max. spoelwaterhoeveelheid 9Liter
Spoeling Onderbreekbaar
Spoelwaterhoeveelheid instelbaar ja
Bediening Drukknop
Geluidsklasse vulventiel Groep I, <= 20 dB(A)
Handbediening ja
Geschikt voor pneumatische bediening nee
Geschikt voor handmatige bediening ja
Geschikt voor elektrische bediening nee
Positie reservoir Laag
Geschikt voor duobloc nee
Met stopkraan nee
Met spoelbocht ja
Uitwendige buisdiameter spoelbocht reservoirzijde 50Millimeter
Hoogte 431Millimeter
Breedte 453Millimeter
Diepte 130Millimeter
KIWA-keur ja
Sound class according to EN ISO 3822 Groep I, <= 20 dB(A)



Accessoires en toebehoren


