
WISA XS  
Vario programma



WISA ontwikkelt, produceert en verkoopt  sanitaire   producten sinds 1865. Vanuit ons 
 hoofdkantoor en onze  productielocatie in Nederland zijn wij  dagelijks  bezig met  sanitair. 
En dat al bijna anderhalve eeuw lang. Groot  geworden in sanitaire spoeltechniek, 
 voeren wij tegenwoordig een compleet  assortiment met  onder  andere spoelsystemen en 
 toebehoren, keramiek,  toiletzittingen en een wellness programma. 
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Variabel sanitair met WISA XS Vario
In de serie inbouwreservoirs XS biedt WISA een variant die na het afwerken van de wand  eenvoudig in 

hoogte  verstelbaar is: WISA XS Vario. 

Hoogteaanpassing

Er zijn diverse situaties waarin het wenselijk is de  hoogte 

van het closet eenvoudig te  kunnen  aanpassen. Denk 

aan huur- of zorgwoningen  waarin  bewoners elkaar 

 frequent opvolgen. Of  woningen die  geschikt zijn voor 

 levensloopbestendig wonen en waarin de hoogte van het 

sanitair moet  kunnen worden aangepast aan de wensen 

en fysieke  gesteldheid van de bewoner. 

Hygiëne

In bovengenoemde woningen staat ook hygiëne hoog 

op de agenda. Een wandcloset in plaats van een staand 

 closet biedt op dat gebied een groot voordeel. En  wanneer u daarnaast ook de  mogelijkheid wilt om na 

afwerking van de wand de hoogte van het wandcloset aan te  passen, kiest u voor WISA XS Vario.  

 

Vario

WISA XS Vario frames zijn  voorzien van een  sub-frame; een 

 variabel  gedeelte  waarin zich de ophanging van het  wandcloset, 

de  telescopische  valbuis en de  flexibele afvoer  bevinden. Door 

middel van dit verschuifbare sub-frame is de hoogte van het 

 wandcloset na wandafwerking  traploos verstelbaar, van de 

 standaard hoogte tot plus 10 cm. 

Solide frame

Het zelfdragende metalen frame van WISA XS Vario heeft een 40 

mm kokerprofiel en is voorzien van een poedercoating. Het frame 

voldoet aan de Europese sterkte-eis en is daarmee ook geschikt 

voor gebruik in combinatie met een verlengd wandcloset. 

Steunbeugels

Voor zwaardere zorg is een variant ontwikkeld met twee geïntegreerde multiplex platen aan weerszijden van 

het inbouwreservoir. Aan de platen, met een dikte van 40 mm, kunnen direct of juist in een later  stadium 

steunbeugels gemonteerd worden. Door het smalle frame van WISA XS kunnen de  steunbeugels op de 

 voorgeschreven breedte op de houten platen worden bevestigd. 



400 KG

 

Wandafwerking

Wanneer de hoogte van het wandcloset frequent in hoogte aangepast dient te  worden, 

kiest u voor een wandafwerking met de bijgeleverde PE afdekplaat. Deze biedt een 

eenvoudige, hygiënische en esthetisch fraaie oplossing. Wanneer de hoogte van het 

wandcloset slechts incidenteel wordt aangepast, zoals in een levensloopbestendige 

woning, kunt u de wand afwerken met tegels. Hieraan doet u enkele aanpassingen 

op het moment dat het wandcloset verhoogd moet worden.   

XS bedieningspanelen

WISA XS Vario inbouwreservoirs worden bediend met WISA XS panelen. Deze zijn 

ontworpen met de consument en de vakman voor ogen. Het  resultaat is een reeks 

bedieningspanelen met een aansprekende  vormgeving. Met  bedieningsgemak 

voor de gebruiker en  montagevriendelijkheid voor de  installateur. WISA XS Vario 

 inbouwsystemen zijn zo ontworpen, dat ook in de hoogste stand van het  wandcloset 

het deksel van de toiletzitting nooit het  bedieningspaneel bedekt. 

Besparen

Naast de vele praktische voordelen, kiest u met WISA XS Vario voor kostenreductie. Zo dalen de 

 aanpassingskosten bij mutaties; binnen een half uur heeft u de toilethoogte  aangepast aan een nieuwe 

 bewoner. Ook is het aanschaffen van nieuw keramiek verleden tijd wanneer u de hoogte van het  closet 

wilt wijzigen. U maakt steeds gebruik van hetzelfde wandcloset. Bovendien  levert het  gebruiken van een 

 wandcloset voordelen op bij het schoonmaken van toiletruimtes, waardoor de kosten daarvoor zullen  dalen. 

Met WISA XS Vario kiest u dus voor praktische en financiële voordelen tegen geringe meerkosten. Onze 

accountmanagers vertellen u daar graag meer over. 

Technische informatie

WISA EXCELLENT XS WC VARIO
- voorgemonteerd WC element in zelfdragend frame voorzien van 
  blauwe poedercoating
- wandcloset in hoogte verstelbaar (+10 cm) na muurafwerking
- spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l)
- spoelvolume instelbaar (6-7,5 l)
- geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming
- hydraulische geruisarme vlotterkraan
- voorgemonteerde kogelstopkraan in reservoir
- voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem
- wateraansluiting 1/2”
- inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset
- inclusief PE afdekplaat
- inclusief metselhulp
- inclusief flexibele afvoer 90 mm met overgangsstuk 90x110 mm

WISA art.nr. Omschrijving
8050452735 WISA Excellent XS WC Vario

10
00

13
00

 
0 

- 1
40

0

380

73 85

160 - 200



WISA BV  Driepoortenweg 5  6827 BP Arnhem  P.O.Box 2194  6802 CD Arnhem 
T +31 (0)26 362 90 20  F +31 (0)26 361 45 50  info@wisa-sanitair.com  www.wisa-sanitair.com

WISA art.nr. Omschrijving
8050452738 WISA Excellent XS L WC Vario met steunbeugelelementen
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WISA EXCELLENT XS L WC VARIO MET STEUNBEUGELELEMENT
- voorgemonteerd WC element in zelfdragend frame voorzien van 
  blauwe poedercoating
- wandcloset in hoogte verstelbaar (+10 cm) na muurafwerking
- frame voorzien van twee multiplex bevestigingsplaten van 40 mm ten  
  behoeve van steunbeugels
- spoeltechniek: dualflush (3/6 l) of spoelonderbreking (6 l)
- spoelvolume instelbaar (6-7,5 l)
- geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming
- hydraulische geruisarme vlotterkraan
- voorgemonteerde kogelstopkraan in reservoir
- voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem
- wateraansluiting 1/2”
- inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset
- inclusief PE afdekplaat
- inclusief metselhulp
- inclusief flexibele afvoer 90 mm met overgangsstuk 90x110 mm
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WISA art.nr Omschrijving Kleur
8050414601 XS Argos DF  wit
8050414614 XS Argos DF  pergamon
8050414651 XS Argos DF  glanschroom
8050414631 XS Argos DF  matchroom

WISA art.nr. Omschrijving  Kleur
8050414401  XS Maro DF   wit
8050414451  XS Maro DF   glanschroom
8050414431  XS Maro DF   matchroom

XS BEDIENINGSPANEEL ARGOS DF
- bedieningspaneel uitgevoerd 
  in hoogwaardig kunststof
- dualflush spoeling 3/6 L
- afmeting: 16 x 16 cm

XS BEDIENINGSPANEEL MARO DF
- bedieningspaneel uitgevoerd 
  in hoogwaardig kunststof
- dualflush spoeling 3/6 L
- afmeting: 16 x 16 cm

XS BEDIENINGSPANEEL DELOS DF
- bedieningspaneel uitgevoerd 
  in hoogwaardig metaal of kunststof
- dualflush spoeling 3/6 L
- afmeting: 16 x 16 cm

Technische informatie

De bedieningspanelen Argos, Maro en Delos zijn ook 

 verkrijgbaar met een spoelonderbreking. 

Kijk voor meer bedieningspanelen op 

www.wisa-sanitair.com.

WISA art.nr Omschrijving Kleur  Materiaal
8050414001  XS Delos DF wit   metaal
8050414051  XS Delos DF  glanschroom metaal
8050414031 XS Delos DF  matchroom metaal
8050414050  XS Delos DF   mat/glanschroom* metaal
8050414060  XS Delos DF   glans/matchroom** metaal 

8050415601  XS Delos DF  wit  kunststof
8050415651  XS Delos DF glanschroom  kunststof
8050415631  XS Delos DF  matchroom kunststof

* toetsen matchroom  ** toetsen glanschroom

WISA art.nr. Omschrijving  Materiaal  
8050421120 XS Steel SO  RVS
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XS BEDIENINGSPANEEL STEEL SO
- bedieningspaneel uitgevoerd in 
  geborsteld RVS
- spoelonderbreking
- afmeting: 16 x 16 cm

Wilt u technische uitleg, een training of andere aanvullende informatie? Onze  accountmanagers zijn u graag van dienst! 

Kijk op www.wisa-sanitair.com/contact.


