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CONTI+ lino

Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen en maatwijzigingen voorbehouden.

Betrouwbaar en innovatief

Reeds meer dan 45 jaar staat de merknaam 
CONTI+ voor innovatieve en hygiëne 
oplossingen voor douche-en wasruimten. 
Speciaal voor de openbare, semi-
openbare, commerciële sector en voor de 
gezondheidssector.

Innovatieve technologie en hoogwaardige 
producten vormen de basis voor 
betrouwbare kwaliteit. Dankzij een ruim 
productassortiment en  vele jaren ervaring 
met standaard en op maat gemaakte 
producten is de merknaam CONTI+ 
bekend bij ontwerpers,  architecten en 
professionele partners. Intelligente en 
slimme oplossingen worden tot in het 
kleinste detail verwerkt voor de meest 
uiteenlopende projecten en toepassingen. 
Het assortiment omvat douche- en 
wastafelarmaturen, urinoirspoelers en 
hygiene oplossingen in verschillende 
kleuren en oppervlakken in zowel opbouw- 
als inbouw varianten. Bij de ontwikkeling 
van alle producten ligt de nadruk op 
duurzaamheid, circulair, hygiëne en 
besparing. 

De merknaam CONTI+ overtuigt met 
betrouwbare kwaliteit en innovatieve 
technologie, gebaseerd op meer dan 45 
jaar ervaring in Duitsland.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
35435 Wettenberg | Duitsland
Tel.  +49 641 98221 0
Fax   +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 
Certifi  caten zijn productgerelateerd, niet geldig in het algemeen



Oplossingsgericht 

CONTI+ projektservcie
Met eigen projectadviseurs ondersteunen wij professionele partners, ontwerpers 
en architecten snel en deskundig bij de planning van projecten.

CONTI+ buitendienst 
Staat u graag ook persoonlijk met een gesprek terzijde om over uw projecten en 
specificaties te praten. 

CONTI+ online ondersteuning
Wilt u liever snel informatie inwinnen? Wij beschikken over diverse onlineservices. 
Op www.conti.plus vindt u technische gegevens, bestekteksten, foto's en nog veel 
meer.

CONTI+ klantenservice
Onze uitstekend opgeleide medewerkers zijn in geval van nood ook 24 uur per 
dag, 365 dagen per jaar voor u beschikbaar.

Servicepakketten op maat:
• Instructies en trainingen op locatie voor een naadloze ingebruikname
•  Advies op locatie bij renovatie, modernisering en verbouwing
•  Onderhoudsservice inclusief onderhoudscontracten voor het waarborgen van 

uw bedrijf bedrijf
•  Hygiëneservice voor installatie en ingebruikname van een CONTI+ 

doseersysteem bij een gecontamineerde drinkwaterinstallatie
• Uitvoeren van redoxmetingen volgens instructies van de gebruiker 
• CONTI+ drinkwaterhygiënetest voor het waarborgen van de drinkwaterkwaliteit

Altijd deskundige ondersteuning 



CONCEPTEN EN OPLOSSINGEN
Openbare, semiopenbare, bedrijfs- en medische 
instellingen 

In openbare, semiopenbare, commer-
ciële of medische instellingen gelden 
uitgebreide eisen voor kranen op 
verschillende niveaus. 

Ze moeten vaak aan branchespecifieke 
vereisten voor hygiëne, veiligheid en 
ergonomie voldoen. Daarbij spelen 
vooral drinkwatervoorzieningen, 
werk-plaatsrichtlijnen en ongevallen-
preventievoorschriften een belang-
rijke rol. 

De nationale en internationale 
richtlijnen zijn vooral hoog in 
instellingen in de gezondheidszorg, 
zoals (academische) ziekenhuizen, 
senioren- en verzorgingstehuizen, 
maar ook in levensmiddelverwerkende 

industrie, zoals restaurants, hotels en 
slagerijen. Ook in openbare gebouwen, 
bijvoorbeeld treinstations, luchthavens, 
wegrestaurants of sportaccommodaties, 
zijn de eisen uitgesproken hoog.

In alle instellingen zijn rendabiliteit, 
duurzaamheid, evenals bescherming 
tegen vandalisme en een eenvoudige, 
snelle reiniging belangrijke aspecten die 
van doorslaggevend belang zijn voor 
de keuze van de juiste kraan. Daartoe 
behoren ook belangrijke functies voor 
een veilige werking van de producten, 
zoals de mogelijkheid voor het verlagen 
van doorstroomvolumes, automatische 
spoelprogramma's of thermische 
desinfectie.

CONTI+ heeft een uitgebreid kranenassortiment, zodat wij onze klanten 
voor elk project de perfecte oplossing en uitrusting kunnen bieden. Onze 
ontwikkelingsafdelingen in Duitsland en in Zwitserland werken voortdurend aan 
nieuwe producten om op de meest uiteenlopende eisen van onze klanten te zijn 
voorbereid – onafhankelijk van land, nationaliteit en project.

Waterbesparend
Tot 70% minder waterverbruik  

0 % 
besparing

Tot 55%  
besparing

Tot 70%  
besparing

Zelfsluitende 
kraan

Elektronische 
wastafelkraan

Eéngreeps-
mengkraan



Betrouwbare waterkwaliteit: toegelaten 
materialen, hygiënespoeling, thermische 
desinfectie, vermijden van stagnatie

Veilig tegen vandalen: robuuste 
materialen, speciaal gedimensioneerd 
design, geïntegreerde componenten

Veilige werking en gebruik: beproefde 
techniek en componenten

Toekomstbestendig: eigen servicedienst, 
betrouwbare beschikbaarheid van on-
derdelen

Kwaliteit: hygiënische waterloze 
(pneumatische) 100%-test inclusief 
functietest, garantie op onderdelen

Certificaten: bijv. DVGW, WRAS, WaterMark

CONTI+ WAARDEN    
Overtuigende voordelen 

DUURZAAM

VEILIG

Waterbesparing: tot 70% waterbesparing 
dankzij automatische start- en stopfunctie 
en beperking van de doorstroming
 
Energiebesparing: verlenging van de 
levensduur van de batterij tot 8 jaar door 
zonne- en waterenergie. Thermostatische 
regeling, elektronica en hydraulica met 
minimale energie door smart algoritmen

Materialen: roestvrij staal zonder coating, 
gering nikkel-/loodgehalte, kunststoffen 
(recyclebaar), milieuvriendelijke desinfectie-
middelen 

Kostenbesparing: onderhoudsarm, ge-
ringe water- en energiekosten, korte 
montagetijden, lage totale kosten gedurende 
de levenscyclus 

Milieubesparend: pH-neutrale, zuiver 
mineraalhoudende, biologisch afbreekbare 
desinfectiemiddelen, verminderd batter-
ijverbruik

Milieucertificaten: bijv. LEED, BREEAM



Contactloze bediening: geen conta-
minatie, geen verspreiding van ziektekiemen, 
gebruikersvriendelijk, betrouwbare inte-
gratie in het CONTI+ CNX-systeem voor 
watermanagement mogelijk

Gecontroleerde regeling: via het CONTI+ 
CNX-systeem voor watermanagement en 
de CONTI+ Service-app mogelijk

Thermische desinfectie: centraal bestuur- 
en registreerbaar via het CONTI+ CNX-
systeem voor watermanagement – veilig, 
betrouwbaar en gedocumenteerd

Hygiënespoeling: centraal bestuur- en 
registreerbaar via het CONTI+ CNX-systeem 
voor watermanagement, spoelduur en 
interval instelbaar

CONTI+ Service-app: directe, draadloze 
toegang tot iedere kraan die over een 
ServiceBox beschikt, veilige besturing en 
bewaking van hygiënemaatregelen

Innovatieve technologie: uitgekristalli-
seerde infraroodtechniek voor contactloze 
betrouwbare activering, uniek eigen 
binnenwerk, de meest moderne 
netwerkkoppeling, smart algoritmen en 
intuïtieve gebruikersinterface

CONTI+ CNX-systeem voor 
watermanagement: intelligent water-
management voor centrale besturing en 
bewaking van hygiënemaatregelen

Eenvoudige installatie: snelle, eenvoudige 
installatie en ingebruikname, intuïtieve 
netwerkkoppeling met het CONTI+ CNX-
systeem voor watermanagement mogelijk

Eenvoudige instandhouding: ge-makke-
lijke toegang voor onderhoud

Knowhow: eigen ontwikkelingsafdelingen 
in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk met 
speciaal opgeleide ingenieurs

HYGIËNISCH

SMART

CONTI+ WAARDEN    
Overtuigende voordelen 



BETROUWBAAR EN INNOVATIEF

CONTI+ lino is een complete reeks in een uniform, aantrekkelijk design en in 
verschillende uitvoeringen, kleuren en materialen. Het grote productassortiment 
garandeert onze klanten een ruime selectie om hun projecten oplossingsgericht te 
kunnen vormgeven.

•  Naleving van de hygiënenormen door het holistische CONTI+ hygiëneconcept – 
preventief tijdens de planning, permanent tijdens de lopende werking of ook in 
acute situaties

•  Water- en energiebesparend (verlaging van de exploitatiekosten)
•  Verkrijgbaar in elektronische en mechanische uitvoeringen, in verschillende 

kleuren en materialen
•  Veilig werkende, drukstootarme CONTI+ elektromagnetische kleptechniek 

ROBUST
•  Veilige, eenvoudige en snelle installatie
•  Eenvoudige en snelle reiniging 
•  Robuuste vormen en materialen
•  Tegen vandalisme bestendige verwerking
•  Afhankelijk van de uitvoering te integreren in het smart CNX-systeem voor 

watermanagement
•  Voldoet aan alle vereisten voor grote projecten
•  Grote keuze met ruim 60 verschillende varianten
•  Eenvoudige en intuïtieve bediening 
•  Minder onderdelen op voorraad houden dankzij gelijke onderdelen (in de kranen)
•  Jarenlange beschikbaarheid van onderdelen 

CONTI+ lino producten



Smart 
CONTI+ lino: netwerkkoppeling met CNX

Afhankelijk van de uitvoering kunnen max. 
150 CONTI+ kranen worden geïntegreerd in 
het intuïtief te bedienen CONTI+ CNX-systeem 
voor watermanagement, dat op het hoogste 
niveau voldoet aan de hygiënevereisten. Via 
comfortabele interval- of tijdfuncties kunnen 
noodzakelijke spoelingen eenvoudig worden 
geautomatiseerd en zorgvuldig worden 
gedocumenteerd. 

Bovendien biedt CNX talloze extra bedrijfs- en 
veiligheidsrelevante functies – bijv. instelling van 
bedrijfstijden van een thermische desinfectie 
en instelling van een bedrijfs- of reinigingsstop. 
Alle bedrijfs- en activeringen evenals 
storingsmeldingen worden beveiligd tegen 
manipulatie gedocumenteerd en beheerd.

De parametrering van alle kranen kan individueel 
of efficiënt in kraangroepen worden uitgevoerd. 
Kranen en kraangroepen worden intuïtief 
beheerd door het verplaatsen van tegels door 
middel van Drag & Drop.

CNX-systeem voor watermanagement
Integratie in het CONTI+ CNX-systeem 
voor watermanagement mogelijk – 
eenvoudig en intuïtief. Noodzakelijke 
spoelingen worden geautomatiseerd 
en gedocumenteerd. Analyse en 
instelling van alle bedrijfsgegevens 
en -functies die in de kraan zijn 
opgeslagen.

CONTI+ lino (elektronisch) en het
 CNX-systeem voor watermanagement – 

CONTI+ met systeem



Oppervlakken 
en kleurvarianten *

De sanitaire ruimte met design 
vormgeven en daarbij individuele 
accenten ter plaatse – de nieuwe 
kleurvarianten van CONTI+ lino 
bieden inspirerende mogelijkhe-
den.  

Geborsteld nikkel

Gepolijst messing

* Levertijd op aanvraag

Geborsteld chroom



Elektronische armaturen bieden maximaal bedienings-
comfort evenals een hoge mate aan veiligheid en hygiëne. 
Dankzij de contactloze bediening wordt het risico van de 
overdracht van bacteriën  aanzienlijk geminimaliseerd.

Andere voordelen zijn de veelzijdige programma's, zoals 
de volautomatische, gebruiksafhankelijke hygiënespoeling, 
waarbij de spoelduur en het interval kunnen worden 
ingesteld. De belangrijkste toepassingsgebieden van 
elektronisch geregelde kranen zijn druk bezochte sanitaire 
ruimtes, maar ook in levensmiddelverwerkende industrie 
worden de producten ingezet, want ook daar gelden 
bijzondere hygiënevoorschriften, net als in

Contactloos
Meer dan 50 elektronische variatiemogelijkheden

Zeer innovatief is de besturing van de hyiëne eisen via het 
CNX-systeem voor watermanagement van CONTI+, omdat 
dit op het hoogste niveau voldoet aan de eisen van het 
drinkwatervoorzieningen. Via comfortabele interval- of 
tijdfuncties kunnen noodzakelijke spoelingen veilig worden 
geautomatiseerd en gedocumenteerd.

Wastafelmodellen electronisch met  IR-sensor
 
CONTI+ lino met IR-sensor is verkrijgbaar in vier 
uitvoeringen, met of zonder meng- resp. armatuur, in 
chroom en in andere kleuren. Elk model is voorbereid voor 
gegevensuitwisseling via Bluetooth en via kabels en kan 
achteraf worden uitgebreid voor de CONTI+ Service APP. 

Wastafelmodellen drukloos 

Contactloze, elektronisch gestuurde wastafelkranen voor 
open boilers. Modulair monoblok zonder onderbouw, 
robuuste verchroomde messingbehuizing, infraroodsensoren, 
veilig werkende CONTI+ elektromagnetische ventiel 
ROBUST 6 V/DC, koudwateraansluiting voor decentrale 
waterbehandeling (boiler). 

L10/L20/L30
met/zonder zonne-energie
met/zonder mengfunctie 
met/zonder uitlooparmatuur
met Click of Click-Plus
reikwijdte: 110 mm   
uitloophoogte:  85 mm

Hygiënische bediening
•  Contactloze en veilige bediening
•  Betrouwbaar activeren van de waterstroom 

door IR-sensor bij de wateruitloop
•  In te stellen temperatuur (afneembare 

verstelbare hendel)

Hygiënespoeling
•  12/24 u interval activeerbaar, 

volautomatische hygiënespoeling, meer 
intervallen in te stellen via de servicemonitor   
of de Service APP 

•  In te stellen spoelduur en interval
•  Via het CNX-systeem voor watermanagement 

in te stellen gewenste begintijd

Waterbesparing
• Tot 70% door contactloze werking 
• Water stroomt alleen wanneer het nodig is

Wastafelmodellen solar 

Een levensduur van de batterij tot 8 jaar door de optionele 
zonne-energiemodule, die ook uit kunstlicht energie 
kan opwekken. Optimaal gebruik in semiopenbare 
toepassingen.

• Treinstations
• Luchthavens
• Verkeersgebouwen en 

wegrestaurants
• Sportcomplexen en stadions
• Zwembaden en 

vrijetijdsinstellingen

• Opleidingsinstituten
• Overheidsinstellingen
• Camping en horeca
• Industriële inrichtingen
• Medische instellingen 



Individueel
Talloze uitvoeringen 

Wastafelkraan met elektronische zelfsluitfunctie

Bij de robuuste en efficiënte CONTI+ tipolino is een tikje op de elektronische 
start/stop-toets voldoende om het water te laten stromen. Door opnieuw tikken 
wordt de waterstroom weer onderbroken. Als er niet handmatig wordt gestopt, 
schakelt de tijdgeregelde kraan de waterstraal automatisch uit na een ingestelde 
periode. In combinatie met de geïntegreerde spaar-straalregelaar zijn hoge 
waterbesparingen mogelijk. De veiligheid voor de gebruiker wordt verzekerd door 
de instelbare warmwaterblokkering, evenals het interval van de hygiënespoeling 
die per 12, 24 of 48 uur kan worden geactiveerd. Meer intervallen kunnen 
worden ingesteld via de servicemonitor of de Service-app. 

Wandkranen voor wastafels en wasgoten  

De CONTI+ lino wandkranen voor inbouw geven nieuwe accenten betreffende 
functionaliteit en design, en zijn door de contactloze werking bovendien uiterst 
hygiënisch. De CONTI+ lino wandkranen voor opbouw zijn betrouwbare partners 
in bijv. centrale keukens en levensmiddelenindustrie. De kranen onderscheiden 
zich met name door de robuuste constructie en de hygiënefuncties.   

WV20/WV10 (UP)
met IR-sensor  
zonder/met mengfunctie  
uitloop: 120/170/220 mm, 
verchroomd 

W45/W35 (AP)
met IR-sensor 
met thermostaat 
uitloop: 200/260 mm, 
verchroomd  

L15P/L25P
met/zonder mengfunctie  
reikwijdte: 110 mm   
uitloophoogte: 85 mm 



lino met thermostatische 
verbrandingsbeveiliging 
Bij de nieuw gepatenteerde, thermostatisch 
geregelde verbrandingsbeveiliging wordt 
de veiligheid gewaarborgd van het koud-/
warmwatersysteem, mocht het koud water 
uitvallen of er drukschommelingen ontstaan. 
Een geïntegreerde, thermostatische mengas 
regelt de watertemperatuur en waarborgt 
tegelijkertijd een thermostatisch geregelde 
verbrandingsbeveiliging in navolging van de 
betreffende normen. 

Staande kraan met thermostaat-E voor 
hygiënespoeling en thermische desinfectie

Door de proportionele ventieleenheid beschikken 
de CONTI+ lino PRIMUS-kranen over de 
elektronisch geregelde thermostaat-E. Door 
integratie in het CONTI+ CNX-systeem voor 
watermanagement zijn staande en wandkranen 
voor wastafels dan ook in staat om een 
hygiënespoeling en thermische desinfectie 
volgens de normen uit te voeren, met naleving 
van alle veiligheidsrichtlijnen en documentatie 
van de relevante parameters en metingen.

De CONTI+ lino PRIMUS staande kraan 
voldoet in vorm en design aan de eerdere lino-
kranenfamilie en is daardoor ook uitstekend 
geschikt voor integratie in bestaande installaties 
zonder visuele afwijkingen. 

Veilig
Verbrandingsbeveiliging en 
thermische desinfectie

NIE
UW
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6 V/DC

230 V/DC

230 V/DC

230 V/DC

230 V/DC

12/6 V/DC

CNX

6 V/DC

6 V/DC

6 V/DC

6 V/DC

6 V/DC

Batterij 6 V op één plaats | 
Deze batterijoplossing (met extern batterijvak) 
kan worden gebruikt wanneer, ondanks alle 
planning, de elektrische kabel een keer niet is 
gelegd.

Netbedrijf 230/6 V/DC op één plaats | 
De klassieke stroomvoorziening via een 
stekkeradapter in combinatie met een 
230 V-contactdoos.

Netbedrijf (UP) 230/6 V/DC op één plaats | 
De optimale stroomvoorziening wanneer de look 
én de veiligheid de grootste rol spelen.

Centrale netvoeding (UP) 230/12/6 V/DC | 
Tot 30 kranen kunnen via een centrale voeding 
UP worden gevoed. De directe koppeling 
gebeurt via een verdeelset UP voor meervoudige 
installaties en vormt een betaalbaardere variant 
dan de optie voor één plaats.

Centrale netvoeding (CNX) 230/30 V/DC | 
Tot 150 kranen kunnen in combinatie met de 
UP CNX-converters op de regelcentrale van het 
CONTI+ CNX-systeem voor watermanagement 
worden gekoppeld, met alle voordelen voor de 
bediening en de bewaking.

Batterij in de
box inbegrepen

CONTI+ lino varianten 
Eén CONTI+ lino – vijf aansluitmogelijkheden: 
talloze mogelijkheden om uw bedrijf optimaal – 
én met spaarzaam gebruik van de aansluitingen 
– hygiënisch, robuust en veilig uit te rusten.

De geïntegreerde batterij (batterijoplossing) 
in het kraanlichaam behoort tot het 
standaardleveringspakket. Naast deze variant kan 
de aansluiting met de volgende VARIOconnect-
varianten worden uitgebreid:

5  AANSLUITMOGELIJKHEDEN  
      CONTI+ VARIOconnect

CNX 
Converter



L10i
Netbedrijf
met mengfunctie 
Reikwijdte:        110 mm 
Uitloophoogte:   85 mm

L10c
Kleine doorstroomboiler 
voor CONTI+ lumino+

Zichtbare temperatuurweergave  
 
CONTI+ lumino met IR-sensor, met mengfunctie, is 
uitgerust met een verlichte ring die de betreffende 
mengtemperatuur weergeeft. De kleur van de verlichte 
ring wisselt – afhankelijk van de temperatuurkeuze. Voor 
de veiligheid en reiniging zorgen de hygiënespoeling om 
de vorming van bacteriën tegen te gaan, alsmede overige 
hulpfuncties zoals de wastafel vulmodus.   

Wastafelmodellen met geïntegreerde, kleine 
doorstroomboiler en verlichte ring
 
De smart waterbesparingskraan CONTI+ lumino+ is uitgerust 
met een kleine doorstroomboiler. Warm water wordt 
direct onder de wastafel geproduceerd. De elektronische 
temperatuurregeling "HCFS" warmt automatisch de 
juiste hoeveelheid water tot de gewenste temperatuur 
op. Dankzij korte leidingen is warm water onmiddellijk en 
zonder voorverwarmingstijd beschikbaar.

De vooruitstrevende kleine doorstroomboiler van de CONTI+ 
lumino+ heeft het volgende grote voordeel: hij verbruikt – 
in tegenstelling tot gewone kleine boilers – geen stand-by-
energie. Water- en energiekosten worden verlaagd.

Energiezuinig
Koud water wordt meteen en alleen in 
de benodigde hoeveelheid in de kleine 
doorstroomboiler opgewarmd, zodat 
energie wordt bespaard.

Intuïtief en smart
Overige aansluitmogelijkheden

Intuïtief
De verlichte 
ring geeft de 
temperatuurinstelling
visueel weer. 
vemperatuurinstelling 
visueel weer.



Zelfsluitende kranen

NIEUWE GENERATIE

Mechanische zelfsluitende kranen zijn de ideale aanvulling op het CONTI+ elektronische 
kranenassortiment. Robuust en met eenvoudige bediening, zeer veilig met betrekking 
tot vandalisme – de mechanische zelfsluitende kraan is een betrouwbare oplossing 
voor openbare sanitaire ruimtes. Met een druk op de knop begint de waterafgifte en 
eindigt – in tegenstelling tot ééngreepsmengkranen – volledig zelfsluitend. Dankzij 
hun op de behoeften afgestemde bediening besparen de zelfsluitende kranen tot 
55% water ten opzichte van een ééngreepsmengkraan.

Duurzaam
Tot 55% waterbesparing ten opzichte van een 
ééngreepsmengkraan. Jarenlange, storingsvrije werking 
door hoogwaardige materialen en componenten.

Hygiënisch 
Minder vorming van bacteriën door het gebruik van bacterie 
remmende  materialen.

Vandalismebestendig
Voor de betrouwbare werking en beveiliging tegen 
vandalisme zorgen robuuste materialen evenals de in 
de kraan geïntegreerde hydraulische componenten 
en de straalregelaar.

Licht lopend
Gemakkelijk activeren van de mechanische  
zelfsluitfunctie in het volledige drukbereik.

NIE
UW



HYDRAULISCH GEREGELDE  
ZELFSLUITENDE KRAAN

ROBUUST EN VEILIG
 LICHT LOPENDE BEDIENING

Aansluitmogelijkheden staande kraan 
Koud- en warmwateraansluiting (met mengfunctie) 
Koud of voorgemengd water (zonder mengfunctie) 

          Drukknop (lichte vinger bediening)
Lichte aanraking activeren van de mechanische 
zelfsluitfunctie in het volledige drukbereik 

Geïntegreerde technologie 
De nieuwe, gepatenteerde, veilig werkende 
CONTI+ zelfsluitende cartouchetechnologie 
maakt de licht aanraking activering mogelijk en 
functioneert onafhankelijk van de waterdruk

Robuuste behuizing 
Roestvrij staal/verchroomd roestvrij

       staal Hygiënisch, robuust
         en vandalismebestendig 

          Waterbesparend
De CONTI+ zelfsluitende 
cartouchetechnologie is 
waterbesparend dankzij de 
automatisch gelimiteerde 
waterlooptijd 

Activering van de waterstroom 
Maximale activeringskracht 15 N = 1,5 kg   

                          Hygiënisch
bacterie remmende materialen

Verstelhendel voor temperatuur
Afneembaar voor een vaste 

instelling van de temperatuur

°C

           Aansluitmogelijkheden 
                        staande kraan 
      Koud- en warmwateraansluiting     
             (met mengfunctie) Koud of

             voorgemengd water 
(zonder mengfunctie) 



GEMAKKELIJKE  
BEDIENING

CONTI+ lino SofTouch
ZELFSLUITENDE KRAAN

Duurzaam | Hygiënisch | Veilig | Smart  



Lichte vinger bediening

CONTI+ lino SofTouch 

De nieuwe CONTI+ lino SofTouch is uitgerust met een uniek licht lopende activering van 
de mechanische zelfsluitfunctie in het volledige drukbereik dankzij de gepatenteerde 
CONTI+ zelfsluitende cartouchetechnologie. Daardoor kunnen ook mensen met 
bewegingsbeperkingen en kinderen de kraan zeer gemakkelijk bedienen.  

Met een zachte druk wordt de waterstroom geactiveerd. In tegenstelling tot 
ééngreepsmengkranen eindigt de waterafgifte compleet zelfstandig. Dankzij deze op 
de behoeften afgestemde bediening besparen de zelfsluitende kranen tot 55% water.

Ook hygiëne en een vandalismebestendige activeringskap spelen bij de mechanische 
zelfsluitende kraan CONTI+ lino SofTouch een grote rol. Kiemremmende materialen 
van roestvrij staal en verchroomd roestvrij staal, evenals het CONTI+ hygiëneconcept 
stellen het drinkwater volledig veilig. Daardoor is de kraan bij uitstek geschikt voor 
gebruik in druk bezochte openbare en semiopenbare instellingen. 
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CONTI+ lino assortiment    
1 naam – meer dan 60 mogelijkheden – lino 

CONTI+ lino L20/L10
• Contactloos, elektronisch aangestuurd

• Met IR-sensor

• met/zonder mengfunctie 

• Zonder overloopgarnituur

• Met functietoets Click of Click-plus

• Stroomvoorziening: via batterij, 

netaansluiting, zonne-energie of 

VARIOconnect

• Geschikt voor CNX-systeem voor 

watermanagement

• BLE voor Service-app achteraf uit te breiden

• Verchroomd

CONTI+ lino L30
• Contactloos, elektronisch aangestuurd

• Met IR-sensor, drukloos

• met mengfunctie 

• met/zonder overloopgarnituur

• Met functietoets Click of Click-plus

• Stroomvoorziening: via batterij, netbedrijf, 

zonne-energie of VARIOconnect

• Geschikt voor CNX-systeem voor 

watermanagement

• BLE voor Service-app achteraf uit te breiden

• Verchroomd

CONTI+ lino L20/L10 kleuren 
• Contactloos, elektronisch aangestuurd

• Met IR-sensor

• met/zonder mengfunctie 

• Zonder overloopgarnituur

• Met functietoets Click

• Stroomvoorziening: batterij of VARIOconnect

• Geschikt voor CNX-systeem voor 

watermanagement

• BLE voor Service-app achteraf uit te breiden

• Geborsteld chroom, geborsteld nikkel, 

gepolijst messing 

CONTI+ lumino L10i
• Contactloos, elektronisch aangestuurd

• Met IR-sensor

• met mengfunctie 

• met/zonder overloopgarnituur

• Met functietoets Click of Click-plus

• Met temperatuurkeuzeweergave d.m.v. 

verlichte led-ring

• Stroomvoorziening: netbedrijf

• Geschikt voor CNX-systeem voor 

watermanagement

• BLE voor Service-app achteraf uit te breiden

• Verchroomd

CONTI+ tipolino L25P/L15P
• Contactloze, elektronisch aangestuurde, 

zelfsluitende kraan met start/stop-toets

• met/zonder mengfunctie 

• Zonder overloopgarnituur

• Stroomvoorziening: via batterij, netbedrijf of 

VARIOconnect

• Geschikt voor CNX-systeem voor 

watermanagement

• BLE voor Service-app achteraf uit te breiden

• Verchroomd

CONTI+ lumino+ L10c
• Contactloos, elektronisch aangestuurd

• Met kleine doorstroomverwarmer

• Met IR-sensor

• met mengfunctie 

• met/zonder overloopgarnituur

• Met functietoets Click of Click-plus

• Met temperatuurkeuzeweergave d.m.v. 

verlichte led-ring

• Stroomvoorziening: netbedrijf

• Verchroomd
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CONTI+ lino WV35/W45 (AP)
• Contactloos, elektronisch aangestuurd 

• Met IR-sensor en thermostaat

• Met contactloze start/stop-functie (W45)

• Met verbrandingsbeveiliging

• Kortstondig Uit en continu Aan

• Hygiënespoeling instelbaar

• Stroomvoorziening: batterij

• Verchroomd

CONTI+ lino PRIMUS
• Contactloos, elektronisch aangestuurd 

• Elektronische mengeenheid thermostaat-E

• Met IR-sensor 

• Met elektronische verbrandingsbeveiliging

• Zonder overloopgarnituur

• Met functietoets Click of Click-plus

• Stroomvoorziening: netbedrijf

• Geschikt voor CNX-systeem voor 

watermanagement

• BLE voor Service-app achteraf uit te breiden

• Verchroomd

CONTI+ lino SofTouch
•  Mechanische, hydraulisch geregelde, 

zelfsluitende kraan

• Licht lopende, drukonafhankelijke bediening

• met/zonder mengfunctie 

•  CONTI+ zelfsluitende cartouchetechnologie

•  Instelbare waterlooptijd door 

cartoucheverwisseling

• Roestvrij staal/verchroomd roestvrij staal

CONTI+ lino WV20/WV10 (UP)
• Contactloos, elektronisch aangestuurd

• Met IR-sensor

• met/zonder mengfunctie 

• Met functietoets Click of Click-plus

• Kortstondig Uit en continu Aan

• Hygiënespoeling instelbaar

• Warmwaterblokkering

• Stroomvoorziening: batterij, VARIOconnect

• Geschikt voor CNX-systeem voor 

watermanagement

• Verchroomd

CONTI+ lino K10/K20/K30 (AP)
• Contactloos, elektronisch aangestuurd

• Met IR-sensor

• met/zonder mengfunctie

• Met functietoets Click of Click-plus

• Kortstondig Uit en continu Aan

• Hygiënespoeling instelbaar

• Warmwaterblokkering

• Stroomvoorziening: batterij of ingebouwde 

netvoeding

• Geschikt voor CNX-systeem voor 

watermanagement

• Verchroomd

CONTI+ lino met verbrandingsbeveiliging
• Contactloos, elektronisch aangestuurd

• Met IR-sensor

• Met thermostatische mengfunctie

• Met thermostatische verbrandingsbeveiliging 

• Zonder overloopgarnituur

• Met functietoets Click of Click-plus

•  Stroomvoorziening: via batterij, netbedrijf of 

VARIOconnect

• Geschikt voor CNX-systeem voor 

watermanagement

• BLE voor Service-app achteraf uit te breiden

• Verchroomd
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Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen en maatwijzigingen voorbehouden.

Betrouwbaar en innovatief

Reeds meer dan 45 jaar staat de merknaam 
CONTI+ voor innovatieve en hygiëne 
oplossingen voor douche-en wasruimten. 
Speciaal voor de openbare, semi-
openbare, commerciële sector en voor de 
gezondheidssector.

Innovatieve technologie en hoogwaardige 
producten vormen de basis voor 
betrouwbare kwaliteit. Dankzij een ruim 
productassortiment en  vele jaren ervaring 
met standaard en op maat gemaakte 
producten is de merknaam CONTI+ 
bekend bij ontwerpers,  architecten en 
professionele partners. Intelligente en 
slimme oplossingen worden tot in het 
kleinste detail verwerkt voor de meest 
uiteenlopende projecten en toepassingen. 
Het assortiment omvat douche- en 
wastafelarmaturen, urinoirspoelers en 
hygiene oplossingen in verschillende 
kleuren en oppervlakken in zowel opbouw- 
als inbouw varianten. Bij de ontwikkeling 
van alle producten ligt de nadruk op 
duurzaamheid, circulair, hygiëne en 
besparing. 

De merknaam CONTI+ overtuigt met 
betrouwbare kwaliteit en innovatieve 
technologie, gebaseerd op meer dan 45 
jaar ervaring in Duitsland.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
35435 Wettenberg | Duitsland
Tel.  +49 641 98221 0
Fax   +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

Member of Fortuna Group 
Certifi  caten zijn productgerelateerd, niet geldig in het algemeen
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