OP HET
GEMAK

VERDER SPELEN

HET TOILET
DAT JE
MAKKELIJK
OVERAL KAN
INSTALLEREN.
www.sanibroyeur.info

  

HOE GROOT IS
DE KANS DAT JE
EEN TOILET IN JE
WOONKAMER PLAATST?

3

MET EEN MAKKELIJK TE INSTALLEREN TOILET
VAN SANIBROYEUR® BEN JE OVERAL OP JE GEMAK.

Waarschijnlijk heel erg klein. Maar, het kan wel!
Met een Sanibroyeur® installeer je eenvoudig een toilet
op plaatsen waar het anders niet mogelijk zou zijn.

Van helemaal boven onder het dak…

ER ZIJN TAL VAN TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:

… tot een extra toiletruimte op de benedenverdieping …

Denk bijvoorbeeld aan:
  

Je kelder, hobbyruimte of ondergrondse werkplaats

  

Mancave met bar

  

Je tuinhuis of poolhouse

  

Een extra toilet op de bovenverdieping of badkamer

   
Een renovatieproject waarbij je de slaapkamer voorziet

een toilet en douche op

van een toilet en douche

de benedenverdieping.

  

Een logeerkamer op zolder met toilet

Ideaal als je een dagje

  

Een extra toilet op kantoor

  

Een toilet in de winkel of wachtkamer

  

Een bed and breakfast

Maar wat is een Sanibroyeur® nu eigenlijk?

32mm weggepompt. Je kan een Sanibroyeur®

Een Sanibroyeur® is de perfecte oplossing

apart plaatsen achter je wc of er zijn ook wc’s

wanneer een normale afvoerleiding van

waarin de Sanibroyeur® al is geïntegreerd. Dit

100-110mm diameter niet mogelijk is.

noemen we de Sanicompact®.

Een Sanibroyeur® is een pomp met een

Dankzij Sanibroyeur® creëer je makkelijk

hoog-kwalitatief messensysteem dat

extra ruimtes of plaats je eenvoudig een

fecaliën en toiletpapier tot zeer kleine

extra wc. Je kan eveneens een toilet of een

deeltjes versnijdt. Vervolgens wordt alles

complete badkamer installeren op een plek

via een dunne afvoerbuis van slechts 22 tot

lager dan de riolering,

2   

Tip: installeer eenvoudig

ouder wordt en niet
gemakkelijk meer de
trap op en af kan.

… tot een leuke hobbyruimte in de kelder.

  
Van een prachtig poolhouse…

Tip: Een poolparty en
iedereen moet helemaal
door het huis lopen om
naar het toilet te gaan?
Installeer makkelijk
een oplossing van
Sanibroyeur®.
En wat denk je van
een extra douche?

…tot op het kantoor...

Tip: Groeit je bedrijf? Dan heb je wellicht
een extra toilet nodig. Met Sanibroyeur®
is dit gemakkelijk en zonder grote
werkzaamheden uit te voeren.

  

Makkelijk te installeren

   Overal te plaatsen
  

Eenvoudig in onderhoud

   Geruisloze werking

… tot een functionele garage...

… tot in het restaurant.

Van in een winkel…
Kortom: Je hoeft op geen enkele plaats meer rekening te
houden met de dikke afvoerbuis die naar de riolering loopt.
Sanibroyeur® vermaalt alles en pompt het door een dunne
afvoerbuis weg, zowel horizontaal als verticaal.

… tot in je praktisch tuinhuis.
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Sanibroyeur® maakt het onmogelijke mogelijk!

5

  

2. HET SANICOMPACT® MODEL
Dit is een staand of hangend toilet met een
geïntegreerde Sanibroyeur® vermaler. Het voordeel? De
vermaler is niet zichtbaar en netjes weggewerkt in het
keramiek van het toilet. Het toilet is ruimtebesparend
doordat het rechtstreeks op de watertoevoer
aangesloten wordt, een waterreservoir is dus niet nodig.

WELKE
SANIBROYEUR
KIES JIJ?

STAANDE VERSIE SANICOMPACT®

®

ER BESTAAN 2 TYPES:
1. DE LOSSE SANIBROYEUR® VERMALER
Een losse Sanibroyeur® vermaler kan achter
ieder toilet met afvoer naar achteren geplaatst
worden. Verschillende modellen hebben naast een
toiletaansluiting nog extra aansluitingen voor ander
sanitair zoals een wastafel, douche en/of bad.
DE LOSSE VERMALER

HANGENDE VERSIE
SANICOMPACT®
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HOE WERKT
EEN SANIBROYEUR ?
®

HOE WERKT EEN LOSSE SANIBROYEUR®?
1

HOE WERKT EEN SANICOMPACT®?
1

 Bij het doorspoelen van het toilet, stijgt het waterniveau
in de Sanibroyeur®.

2
3

spoeling) activeer je het systeem.
2

Een niveauschakelaar laat de motor automatisch starten.
 Het messensysteem versnijdt fecaliën en toiletpapier tot zeer

3

 Het water en de kleine deeltjes worden vervolgens weggepompt

 De inhoud wordt weggezogen waarbij de multi-messen
snijschijf alles fijn maalt.

4

via een dunne afvoer (22 tot 32mm) tot wel 5 meter hoog en
100 meter ver.
5

 Langs de bovenrand wordt er water in de toiletpot gepompt,
zo wordt de pot gereinigd.

kleine deeltjes.
4

 Met één druk op de spoelknop (grote (3L) of kleine (1.8L)

 Hierna wordt alles weggepompt via een dunne afvoerbuis van
32mm. Dit kan zowel tot 3 meter verticaal als horizontaal (tot

 De niveauschakelaar schakelt tot slot de motor automatisch uit

een afstand van 30m) weggepompt worden.
5

en de Sanibroyeur® is klaar voor een volgende gebruik.

 De sifon van het toilet wordt opnieuw gevuld en het systeem is
klaar voor de volgende bezoeker!

1

2

4

5

3

check-circle
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check-circle
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1

WATERTOEVOER

2

ELEKTRICITEIT

3

DUNNE AFVOERBUIS VAN 32MM

VOOR

HET ENIGE WAT
JE NODIG HEBT

11

NA

2

1

3

JOUW VOORDELEN BIJ EEN SANIBROYEUR®:
   
Een toilet op elke gewenste plek in huis zonder grote
verbouwingswerkzaamheden.
   
Je hoeft geen rekening te houden met de dikke afvoerbuis die naar de
riolering loopt.
   
Gemakkelijk te plaatsen en eenvoudig in gebruik.
   
Eenvoudig in onderhoud door regelmatig te ontkalken met de Sanibroyeur®
ontkalker.

DE OPLOSSING
VOOR VERBOUWINGEN
EN RENOVATIES.

   
Sanibroyeur® vermaalt alles en pompt het door een dunne afvoerbuis weg,
zowel verticaal als horizontaal.
Losse sanibroyeur vermaler: 5 meter verticaal en 100 meter horizontaal.
®

Sanicompact® model: 3 meter verticaal en 30 meter horizontaal.
   
Extra aansluitingen voor ander sanitair zoals een wastafel of douche.
   
Geluidsarm: De losse vermalers: 46dB(A) en de Sanicompacts®: 51dB(A)

Al meer dan 60 jaar biedt Sanibroyeur®

misschien wel het moment aangebroken

oneindig veel oplossingen aan voor het

om een slaapkamer om te toveren tot

creëren van tal van projecten.

gastenverblijf. Of misschien wil je wel
de zolderkamer ombouwen tot een extra

Dankzij de producten van Sanibroyeur®

zijn stiller dan de spoeling van een normaal toilet. Je kan het vergelijken

slaapkamer met badkamer en toilet? Denk

zijn deze eenvoudig te realiseren en geven

met het geluid van lichte regen. Het maakt van Sanibroyeur het stilste

je eerder aan een poolhouse met bijhorende

ze een grote meerwaarde aan je woning,

assortiment op de markt.

douche en toilet? Het kan allemaal!

commerciële ruimte of praktijkruimte.

®
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Zijn de kinderen uit huis? Dan is
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Inloopkast wordt badkamer
VOOR

Er was een extra badkamer met toilet nodig. Grote verbouwingswerkzaamheden waren geen optie, een toiletafvoer in de vloer was dus niet mogelijk.
Dankzij een Sanicompact® Pro konden de bewoners toch over een toilet
worden. Om het plaatje compleet te maken werd ook een inloopdouche geplaatst.
Voor deze afvoer deed men beroep op een Sanifloor, eveneens een SFA product.

VOOR

beschikken en dankzij de extra aansluiting kon ook de wastafel erop aangesloten

Al het leidingenwerk werd netjes achter de voorzetwand weggewerkt.

NA

NA

Kantoor met extra sanitair
Door het gebruik van een Saniwall® Pro UP kon aan dit kantoor een toiletruimte
toegevoegd worden. Aan het Grohe inbouwframe, voorzien van een Sanibroyeur®
vermaler, kan elk gewenst hangtoilet bevestigd worden. Hierop kan zonder
probleem een wastafel aangesloten worden om de ruimte compleet te maken.
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Extra ruimte in winkel
VOOR

In deze winkelruimte werd er plaats voorzien voor een extra toilet voor de
klanten. De Saniwall® Pro UP maakt het mogelijk om zowel het toilet als de
wastafel hierop aan te sluiten.
VOOR

NA

NA

Opberghok maakte plaats voor een gastenbadkamer
Deze ruimte die tot voor kort werd gebruikt als opberghok, is in korte tijd
omgetoverd tot een comfortabele badkamer bij de logeerkamer. En dit
allemaal dankzij de Sanipack® Pro UP. Deze is geschikt voor toepassingen
met een wandcloset en heeft drie extra aansluitmogelijkheden voor een
wastafel, bidet en douche.
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OVERZICHT
LOSSE VERMALERS
WC

Wastafel

Douchecabine

Wandcloset

Bidet

Eenvoudige
interventie

SANIBROYEUR® X2 UP:
   
Ideaal voor het afvoeren van wc-afvalwater.

17

SANIPLUS® UP:
   
Grote capaciteit, ideaal voor grote volumes afvalwater.

SANIBEST ® PRO:
   
Zeer krachtig vermaalsysteem: ideaal voor
collectief gebruik.

SANITOP® UP:
   
Geschikt voor het installeren van 1 wc en 1 wastafel.

SANIWALL® PRO UP:
   
De elegante oplossing (vermaler + Grohe inbouwelement) voor een wandcloset. Beschikbaar met
glazen voorpaneel of tegelbare versie.

SANISLIM®:
   
Geringe inbouwdiepte voor een discrete installatie.

SANIPACK® PRO UP:
   
Geschikt voor een discrete installatie achter een
tussenwand.

SANIPRO ® XR UP:
SANIACCESS®:
   
Geschikt voor het afvoeren van al het afvalwater
van een badkamer.
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   1-2-3 complete oplossingen, ideaal voor huurpanden.

  

OVERZICHT
SANICOMPACT

SANICOMPACT ® LUXE:
   
De elegante oplossing.

WC

Wastafel

Wandcloset

Dubbele
Spoeltechniek

SANICOMPACT ® COMFORT BOX:
   
Modern wandcloset met in hoogte verstelbaar frame

SANICOMPACT ® C43:
   
Het meest compacte van het assortiment.

+ afgewerkte box voor montage tegen een muur.

SANICOMPACT ® COMFORT:
   
Wandcloset met in hoogte verstelbaar frame.

SANISMART ®:
   
Laag gewicht en hygiëne verenigd in 1.

SANICOMPACT ® PRO:
   
Compact met hedendaags design.
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SANICOMPACT ® ELITE:
   
Voor een optimaal comfort.
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MEER INFO
OVER ONZE
PRODUCTEN EN
ONZE DEALERS
VIND JE OP

www.sanibroyeur.info

SFA Benelux is een onderdeel van de Franse

de referentie in de markt dankzij permanente

SFA Groupe, het toonaangevende bedrijf op

inspanningen en investeringen in onderzoek en

het gebied van systemen voor waterafvoer.

ontwikkeling. Geluidsniveau, toegankelijkheid,
design en uiteraard topkwaliteit en

SFA is de uitvinder van de beroemde

betrouwbaarheid zijn de sleutelfactoren voor

Sanibroyeur® en is een van de wereldwijde

onze gebruikers. Sanibroyeur® voldoet aan

marktleiders op het gebied van sanitaire

de strengste eisen en Europese normen,

installaties. Onze fecaliënvermalers blijven

al meer dan 60 jaar lang.
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