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NIEUWIGHEDEN 2023

Onze ambitie: innovatie, doeltreffendheid, design

Bij DELABIE staat de Research & Development afdeling in voor unieke 

oplossingen, nieuwe technologieën, octrooien, en een respect voor 

internationale normen.

De hygiëne van de gebruiker (bediening zonder manueel contact) en die van het 
waternet (dagelijkse antibacteriële spoeling van de leidingen) staan centraal in 
onze oplossingen. Onze producten zijn ontworpen en ontwikkeld om een totale 

hygiëne in publieke ruimten te garanderen.

Het ontwerpen van milieuvriendelijke design producten, waarbij water- en 

energiebesparing, gemakkelijke installatie en onderhoud centraal staan, is een 
bedrijfscultuur die ons elke dag in staat stelt utiliteiten, zorginstellingen en alle 

publieke plaatsen te ondersteunen in hun nieuwe uitdagingen.

Om aan uw eisen te voldoen, hebben we ook voor 2023 producten ontworpen  
met respect voor de kwaliteiten waarvoor DELABIE in Frankrijk en in de wereld 
gekend staat: een opmerkelijk ontwerp en van onberispelijke makelij. Voor elk 
project, voor elk probleem staat er een DELABIE oplossing te uwer beschikking.

Wij wensen u een aangename ontdekking.

Wenst u meer te weten over DELABIE? Bezoek onze website delabiebenelux.com: 
hier kunt u gemakkelijk al onze producten in detail terugvinden. U kunt ook veel 
informatie en BIM-projecten gratis downloaden.

Uiteraard zijn onze papieren catalogi op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

DELABIE, de expertise van een fabrikant

DELABIE werd in 1928 opgericht in Frankrijk. Vandaag is het nog steeds 100 %  
een familiebedrijf en uitgegroeid tot de Europese leider in kranen en sanitaire 

voorzieningen voor openbare plaatsen. Het bedrijf richt zich tot deze markt met  
een specifiek aanbod, bestaande uit 5 assortimenten: kranen voor publieke ruimten, 

kranen voor zorginstellingen en woonzorgcentra, toegankelijkheid en hygiëne 
accessoires, sanitaire toestellen in rvs en andere specifieke kranen.

Meer dan 2.000 DELABIE producten, een internationale referentie, worden vanuit  
de fabriek naar meer dan 90 landen uitgevoerd. De groep telt 9 filialen wereldwijd:  

Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje, Polen,  
Verenigde Arabische Emiraten (Dubai) en China (Hongkong).
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TOEGANKELIJKHEID / ACCESSOIRES / P. 22 TOT 29

Zwart Be-Line® 

assortiment
Zeepverdeler 
douchemodel

Spiegelkast 
met handendroger

SANITAIRE TOESTELLEN / P. 30 TOT 35 

BINOPTIC 2 
elektronische 
wastafelkraan 
op blad 

BINOPTIC 2 
elektronische 
wastafelkraan 
muurmodel

PUBLIEKE RUIMTEN / P. 06 TOT 17

ZORGINSTELLINGEN / P. 18 TOT 21

Mechanische 
wastafelmengkraan 
met drukcompensatie

TEMPOMIX 3 
zelfsluitende 
wastafelmengkraan 
op blad 

TEMPOMATIC 5 
elektronische 
wastafelkraan 
muurmodel

TEMPOMATIC 
elektronische 
toiletkraan  
voor inbouw met  
dubbele bediening

TEMPOMATIC 4 
elektronische 
doucheset  
voor inbouw 

Mechanische  
douchemengkraan 
voor inbouw 
met drukcompensatie

TEMPOMATIC 4 
elektronische 
zeepverdeler

MINI BAILA 
wastafel  
in mat zwart 

S21 S 
hangtoilet  
in mat zwart 

FINO 
urinoir  
in mat zwart 
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BINOPTIC 2 
ELEKTRONISCHE WASTAFELKRANEN OP BLAD 
3 UITVOERINGEN

Totale hygiëne

Geen manueel contact, 
antistagnatie elektroventiel 
geïntegreerd, uitloop met gladde 
binnenkant en antibacteriële 
periodieke spoeling.

90 % waterbesparing

Automatische opening en sluiting, 
debiet ingesteld op 3 liter per minuut.

Design 
Beschikbaar in 3 uitvoeringen:  
mat gepolijst, verchroomd, mat 
zwart verchroomd. 
Een samensmelting van design, 
architectuur en functionaliteit.

Eenvoudig in te stellen

Door op de knop te drukken en  
a.d.h.v. lichtgevende begeleiding.  
Binnenkort beschikbaar:  
model met Bluetooth®.

Beschikbaar in 3 hoogtes 
voor installatie op wastafel. 
Ook beschikbaar als muur- en 
mengkraanmodel. Op batterijen  
of netspanning.

Afgebeelde producten: Refs. 373106 - 374116 - 375136

Water- 

besparing

NIEUW 

VERFRAAI  
UW WASTAFEL

DesignGeen manueel 

contact

BLACK BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan in mat zwart 375136 - ALGUI waskom opbouwmodel 120110BK  
SPEEDJET 2 handendroger met dubbele luchtstraal 510624B

DELABIE 

innovatie

De BINOPTIC 2 is uitgerust met 

een ultracompact elektroventiel, 

geïntegreerd in het kraanlichaam. 

Resultaat: een technologisch  

geheel met een vleugje elegantie! 
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BINOPTIC 2 
ELEKTRONISCHE WASTAFELKRANEN MUURMODEL 
3 UITVOERINGEN

NIEUW

HIJ ZET DE MUUR 
IN DE KIJKER!

    Afgebeelde producten: Refs. 384100 - 384110 - 384130  

Totale hygiëne

Geen manueel contact, antistagnatie 
elektroventiel geïntegreerd, 
uitloop met gladde binnenkant en 
antibacteriële periodieke spoeling.

90 % waterbesparing

Automatische opening en sluiting, 
debiet ingesteld op 3 liter per minuut.

Design

Beschikbaar in 3 uitvoeringen:  
mat gepolijst, verchroomd,  
mat zwart verchroomd. 
Een samensmelting van design, 
architectuur en functionaliteit.

Specifiek ontwerp  
voor publieke ruimten

Lichaam in rvs, strakke vormgeving, 
vereenvoudigd onderhoud dankzij 
LED. Binnenkort beschikbaar:  
model met Bluetooth®.

Beschikbaar in 3 uitlooplengtes 
voor installatie met inbouw,  
met dun paneel of door-de-muur 
bevestiging, alsook beschikbaar  
als blad- en mengkraanmodel. 

BINOPTIC MIX 2 elektronische wastafelmengkraan in chroom 484010 - BINOPTIC elektronische zeepverdeler in chroom 512051P

In het assortiment 
BINOPTIC  

Elektronische zeepverdeler

Ref. 512051P
Water- 

besparing

DesignGeen manueel 

contact
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TEMPOMATIC 5 
ELEKTRONISCHE WASTAFELKRANEN 
MUURMODEL 

TEMPOMATIC 5 muurkraan 449406 - Elektronische zeepverdeler en druipschaal voor zeepresten 512066S + 512067S 
CANAL collectieve wastafel muurmodel 120250

Totale hygiëne

Geen manueel contact, 
antistagnatie elektroventiel, 
antibacteriële periodieke spoeling.

90 % waterbesparing 
Automatische opening en sluiting, 
debiet ingesteld op 3 liter per minuut.

Vereenvoudigde installatie  
en onderhoud  
Eenvoudige installatie, geschikt voor 
nieuwbouw- of renovatieprojecten, 
de modellen op batterijen werken 
autonoom gedurende 3 tot 6 jaar, 
geen instellingen vereist.

Ook beschikbaar als blad- en 
mengkraanmodel. Op batterijen of 
netspanning. 

NIEUW 

DE PERFECTE MATCH: 
HYGIËNISCH EN 
ELEKTRONISCH

In het assortiment 
TEMPOMATIC 5

Mengkraan op blad

Ref. 499106

    Afgebeeld product: Ref. 449406

Water- 

besparing

DesignGeen manueel 

contact
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NIEUW

MIX & SOFT: 
MOEITELOOS COMFORT!

TEMPOMIX 3 
ZELFSLUITENDE WASTAFELMENGKRANEN OP BLAD  
MET SOEPELE BEDIENING

Comfort

Temperatuurkeuze via de drukknop 
van de ééngreepsmengkraan, 
soepele bediening aangepast  
aan elk type gebruiker.

85 % waterbesparing

Zelfsluiting na ~7 seconden,  
debiet ingesteld op 3 liter per minuut.

Specifiek ontwerp  
voor publieke ruimten

Lichaam in verchroomd metaal, 
strakke vormgeving, automatische 
sluiting.

Design

Beschikbaar met hoog lichaam dat 
past op wastafels voor opbouw.

Beschikbaar als muurmodel,  
met antiblokkeersysteem AB.

Soepele 

bediening

Water- 

besparing

Afgebeelde producten: Refs. 794100 - 794110 - 794120

In het assortiment 
TEMPOMIX 3  

Muurmodel

Ref. 794050
Design

TEMPOMIX 3 zelfsluitende wastafelmengkraan 794120 - ALGUI waskom opbouwmodel met dubbele afwerking 120112 - Zeepverdeler 510580 
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TEMPOMATIC 4 
ELEKTRONISCHE DOUCHESET  
VOOR INBOUW

Totale hygiëne

Geen manueel contact,  
antistagnatie elektroventiel en 
antibacteriële periodieke spoeling.

80 % waterbesparing

Automatische opening en sluiting, 
debiet ingesteld op 6 liter per minuut.

Design

Inbouwproduct met een tijdloos  
en strak ontwerp.

Vereenvoudigde installatie  
en onderhoud  
Aanpasbare waterdichte 
inbouwdoos, moduleerbaar tijdens 
de installatie en toegankelijk langs 
de voorkant zonder de kraan  
te demonteren.

Model op netspanning ook 
beschikbaar, met of zonder 
douchekop.

NIEUW

ELEKTRONISCHE DOUCHE:  
DAT ZIT HELEMAAL 

GOED!

TEMPOMATIC 4 elektronische doucheset 443PBOX + 443219 - Vloerhevel 683001DE

    Afgebeeld product: Refs. 443PBOX + 443218

In het assortiment 
inbouwdouches 

TEMPOSOFT 2 
zelfsluitend model

Refs. 748BOX + 748218
Water- 

besparing

DesignGeen manueel 

contact
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NIEUW

TOILETKRAAN  
MET MEERDERE 

SPOELMOGELIJKHEDEN

    Afgebeeld product: Ref. 464300

TEMPOMATIC MET DUBBELE BEDIENING 
ELEKTRONISCH SPOELSYSTEEM VOOR INBOUW

Hygiëne

Automatische spoeling, geen 
reservoir, geen stilstaand water.

Comfort

Geschikt voor mindervalidentoiletten,  
spoeling gebeurt automatisch 
zonder manueel contact of door 
te drukken op de afzonderlijke 
bedieningsplaat langs de zijkant, 
spoeling is altijd beschikbaar.

Waterbesparing

De directe spoeling beperkt  
het risico op lekkages, krachtige 
spoeling waardoor meermaals 
spoelen niet nodig is.

Design

Elektronische bedieningsplaat 
in mat rvs. Zelfsluitende 
bedieningsplaat in mat rvs  
met verchroomde drukknop.

Model met batterijen ook 
beschikbaar.

Water- 

besparing

In het assortiment 
spoelsystemen  
met afzonderlijke  
bediening  

TEMPOFLUX 3 
zelfsluitend model

Ref. 763300
Comfort en  

toegankelijkheid

Spoeling zonder  

reservoir: geen 

stilstaand water

TEMPOMATIC met dubbele bediening 464300 - Hoeksteun 135° 511982W - Opklapbare greep 511964W - Toiletpapierrolhouder in wit 511965W
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NIEUW

2721TEP: 
STABIELE TEMPERATUUR, 

VEILIGHEID VOOROP

Afgebeeld product: Ref. 2721TEP

MECHANISCHE WASTAFELMENGKRAAN 
MET DRUKCOMPENSATIE

Beheren van de  
bacteriegroei

Lichaam en uitloop met gladde 
binnenkant, beperkt volume 
stilstaand water in het 
kraanlichaam.

Antiverbrandingsveiligheid

Technologie met drukcompensatie 
(EP): beperkt warm waterdebiet bij 
onderbreking koud water. Functie 
thermische spoeling zonder 
demonteren van de greep. Vooraf 
ingestelde temperatuurbegrenzing.

Comfort 
Constante temperatuur, ongeacht 
druk- en debietschommelingen 
in het waternet. Ergonomische 
bediening voor een betere grip.

Model met klassiek keramisch 
binnenwerk ook beschikbaar. 

Ergonomische 

bediening
Beheren van de 

bacteriegroei

Mechanische wastafelmengkraan 2721TEP

BIOSAFE wastafelmengkraan

Ref. 2921TBEL

In het assortiment 
mechanische  
mengkranen 

Anti-

verbrandingsveiligheid

Functie 

thermische 

spoeling
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MECHANISCHE EP DOUCHEMENGKRAAN VOOR INBOUW  
MET DRUKCOMPENSATIE

Beheren van de 

bacteriegroei

Technologie met  

drukcompensatie

Beheren  
van de bacteriegroei

Beperkt volume stilstaand water  
in het kraanlichaam.

Antiverbrandingsveiligheid 
Technologie met drukcompensatie 
(EP): beperkt warm waterdebiet 
bij onderbreking koud water. 
Functie thermische spoeling zonder 
demonteren van de greep. Vooraf 
ingestelde temperatuurbegrenzing.

Comfort 
Constante temperatuur, ongeacht 
druk- en debietschommelingen 
in het waternet. Ergonomische 
bediening voor een betere grip.

Gemakkelijke installatie 
Eén inbouwdoos voor elk type 
installatie (rails voor gipsplaat, 
volle muur of paneel), inbouwdoos 
aanpasbaar aan wanden van 10  
tot 120 mm, waterdichtheid 
verzekerd zonder bijkomende 
handeling van de installateur.

Beperkt en vereenvoudigd 
onderhoud 
Technische elementen toegankelijk 
langs de voorkant zonder de doos  
te demonteren.

Model met klassiek keramisch 
binnenwerk ook beschikbaar. 

Functie 

thermische 

spoeling

    Afgebeeld product: Ref. 2551EP

Vereenvoudigde 

installatie en 

onderhoud

Sequentiële thermostatische  
douchemengkraan

Ref. H9633BEL

In het assortiment 
douchemengkranen 
voor inbouw  

NIEUW

100 % WATERDICHT,  
HIJ HEEFT VEEL IN ZIJN 

MARS! 

Douchemengkraan voor inbouw 2551EP - Be-Line® opklapbaar douchezitje 511930C - T-vormige greep 511944C
Opklapbare greep 511960C - Handdouche 813 - SILVER doucheslang 836T3 - Vloerhevel 683002
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NIEUW 

ELEGANT ZWART

Rechte greep 300 mm 

Ref. 511903BK

Rechte greep 500 mm 

Ref. 511905BK

Rechte greep 600 mm 

Ref. 511906BK

ZWART BE-LINE® ASSORTIMENT 
DESIGN, COMFORT EN WELZIJN

Design & elegantie

Strakke lijnen en een discrete 
esthetiek die zorgen voor een 
natuurlijke integratie in de 
omgeving en die het medische 
aspect uitwissen. Een mat zwarte 
afwerking die een visueel contrast 
geeft en past bij alle decoraties.

Comfort & welzijn

Ergonomische platte antiroterende 
zijde voor een optimale grip, 
minimale plaats inname voor 
bewegingsvrijheid, Be-Line® maakt 
gedeeld gebruik van sanitaire 
ruimtes aangenamer.

Veiligheid

Een assortiment ontworpen voor 
iedereen en bestand tegen alle 
mogelijke situaties. Securit pack:  
test aan meer dan 200 kg, 10 jaar 
garantie, CE markering. 

In het assortiment 
Be-Line®  

ComfortDesign

Ook beschikbaar in antraciet grijze  
en mat witte uitvoering

TEMPOMATIC elektronische toiletkraan met directe spoeling en dubbele bediening 464306 - Opklapbare greep 511960BK  
Hoeksteun 135° 511982BK - 700 S hangtoilet 110710BK - Zwarte Slim design toiletzitting 102819 
Toiletborstelhouder met deksel, muurmodel 4051BK - Toiletpapierrolhouder 511966BK - Kledinghaak 511943BK 

    Afgebeeld product: Hoeksteun 135° 

 Ref. 511982BK

Rechte greep 400 mm 

Ref. 511904BK

Opklapbare greep 

Ref. 511968BK
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ZEEPVERDELER DOUCHEMODEL  
VOOR VLOEIBARE ZEEP

100 % waterdicht

Speciaal ontworpen voor de douche, 
deksel in waterdicht geanodiseerd 
aluminium, reservoir in kunststof.

Dubbel design
De strakke lijnen heeft  
de zeepverdeler gemeen 
met de DELABIE douchepanelen.  
Dit duo van producten vormt  
een harmonieus en stijlvol geheel.

Comfort 
Ergonomische drukknop, ontworpen 
voor een eenvoudige bediening van 
de verdeler met natte handen.

Vandaalbestendig

Verborgen opening van het deksel, 
verborgen bevestigingen, strakke 
vormgeving.

ComfortDesign Vandaalbestendig

NIEUW

HET SCHUIMT  
ONDER DE DOUCHE

In het assortiment 
douchepanelen 

SPORTING 2,  
elektronisch model

Ref. 714910

SPORTING 2,  
zelfsluitend model

Ref. 714735

    Afgebeeld product: Ref. 510579

Zeepverdeler douchemodel 510579 - SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch douchepaneel 714910 - Vloerhevel 683001DE
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NIEUW 

STIJLVOL  
EN 4 IN 1 

Spiegelkast met 4 functies 510203

    Afgebeeld product: Ref. 510203

SPIEGELKAST MET 4 FUNCTIES 
TUSSEN DESIGN EN FUNCTIONALITEIT

4 functies

Spiegel, elektronische kraan, 
elektronische zeepverdeler  
en handendroger geïntegreerd.  
Lichtgevende pictogrammen  
voor een intuïtief gebruik.

Design

• Mat zwarte afwerking
• Sfeerverlichting met LED strip, 

gericht op de wastafel
• Modern en universeel design 

Hygiëne 
Geen manueel contact voor 
een betere hygiëne. Kraan met 
antibacteriële periodieke spoeling.

Eenvoudige installatie

Snelle en eenvoudige installatie 
dankzij verborgen bevestigingen 
met regelbare scharnieren en slot 
met standaard DELABIE sleutel.  
3 schroeven, een wateraansluiting, 
slechts één elektrische aansluiting 
en alle 4 functies werken.

Waterbesparing

• Automatische opening en sluiting 
• Debiet ingesteld op 3 liter  

per minuut

Model met handdoekverdeler 
ook beschikbaar. Twee formaten 
beschikbaar: 600 mm en 800 mm.

Design Geen manueel 

contact

DELABIE 

Innovatie

Installatie van spiegelwand  

door meerdere spiegelkasten  

te installeren of installatie van  

één enkele spiegelkast.
VandaalbestendigHygiëne
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TEMPOMATIC 4 ELEKTRONISCHE ZEEPVERDELER 
VLOEIBARE ZEEP, SCHUIMZEEP  
EN HYDRO-ALCOHOLISCHE GEL

100 % hygiëne

Automatische inwerkingstelling 
zonder manueel contact. 
Verchroomd RVS 304. Strakke 
vormgeving eenvoudig te reinigen.

Vereenvoudigd onderhoud
Afneembaar reservoir met 
eenvoudig kliksysteem en 
individuele elektronische sturing 
voor bevestiging onder de wastafel.

Comfort 
Geschikt voor vloeibare zeep  
en schuimzeep, en voor  
hydro-alcoholische gel voor  
de modellen met reservoir.

Design

De schuine strakke vorm kan 
perfect gecombineerd worden  
met de TEMPOMATIC 4 kranen die 
een soortgelijk ontwerp hebben.

Vandaalbestendig

Besparend systeem.

Ook beschikbaar: model met 
reservoir van 0,5 liter, 1 liter of 
reservoir op afstand.

Comfort Design Vandaal- 
bestendig

NIEUW

DE TEMPOMATIC 4 KRAAN 
KRIJGT GEZELSCHAP!

In het assortiment 
TEMPOMATIC 4 
kranen  

TEMPOMATIC MIX 4 
elektronische wastafelmengkraan

Ref. 490106

Afgebeeld product: Ref. 512031P

Hygiëne

TEMPOMATIC MIX 4 elektronische wastafelmengkraan 490106 - TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler 512031P  
HEMI ronde wastafel voor inbouw 120490BK - Handdoekverdeler 510601BK - Afvalkorf muurmodel 510465BK
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NIEUW

ZWART,  
OOK EEN TREND  
IN UTILITEITEN!

    Afgebeeld product: Ref. 121180BK

MINI BAILA WASTAFEL IN RVS 
AFWERKING IN MAT ZWART TEFLON® In het assortiment 

zwarte rvs 
wastafels  Design

Tijdloos zwart, vaste waarde.

Decoratieve geest 
Combineer een zwarte kraan  
met een zwarte afvoerplug  
voor een volledig zwarte look,  
of combineer een verchroomde 
kraan en afvoerplug voor een “mix 
and match” look zwart/verchroomd.

Gemakkelijk te reinigen

Teflon® of PTFE heeft een slechte  
grip, waardoor vuilresten zich 
moeilijk kunnen vasthechten.

Vandaalbestendig 
Vervaardigd uit RVS 304 
(onbreekbaar), afwerking in mat 
zwart Teflon® of PTFE: bestand 
tegen intensief gebruik en 
chemische producten.

Design Gemakkelijk 

te reinigen

Bestand 

tegen intensief 

gebruik

UNITO wastafel voor opbouw  
in mat zwart 
Ref. 120810BK

Muurmodel ook beschikbaar met kraangat 
(121830BK)

MINI BAILA wastafel in mat zwart 121180BK - BINOPTIC elektronische kraan in chroom 378015 - HYGIÉNA afvoerplug in chroom 6110
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    Afgebeeld product: Ref.110310BK

S21 S HANGTOILET IN RVS 
AFWERKING IN MAT ZWART TEFLON® In het assortiment  

zwarte rvs toiletten 

NIEUW

GA VOOR  
STIJLVOL SANITAIR!

MONOBLOCO S21 toilet in mat zwart 
met reservoir

Ref. 110390BK

Ook beschikbaar: hangtoilet voor mindervaliden 
(110710BK) en staand toilet (110300BK)

S21 S hangtoilet in mat zwart 110310BK - Zwarte Slim design toiletzitting 102819 - TEMPOFLUX 3 zelfsluitende toiletspoeling 763BOX + 763030  
Toiletborstelhouder met toiletborstel in mat zwart 4051BK - Kledinghaak in mat zwart 4043BK - Toiletpapierrolhouder in mat zwart 510083BK

Design
Tijdloos zwart, vaste waarde.

Volledig zwarte look 
Perfect afgestemd op de 
bedieningsplaten in zwart gehard 
glas voor toiletten en de hygiëne 
accessoires in mat zwarte 
afwerking.

Eenvoudig te reinigen

Teflon® of PTFE heeft een slechte  
grip, waardoor vuilresten zich 
moeilijk kunnen vasthechten.

Vandaalbestendig 
Vervaardigd uit RVS 304 
(onbreekbaar), afwerking in mat 
zwart Teflon® of PTFE: bestand 
tegen intensief gebruik en 
chemische producten.

Design Gemakkelijk 

te reinigen

Bestand 

tegen intensief 

gebruik
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    Afgebeeld product: Ref. 135710BK

FINO URINOIR IN RVS 
AFWERKING IN MAT ZWART TEFLON®

In het assortiment 
zwarte rvs urinoirs  

NIEUW 

GA VOOR ZWART SANITAIR  
IN PUBLIEKE RUIMTEN!

AZA schaamschot in mat zwart

Ref. 100620BK

FINO urinoir in mat zwart 135710BK - AZA schaamschot in mat zwart 100620BK - TEMPOMATIC 4 elektronische urinoirkraan 430SBOX + 430030

Design
Tijdloos zwart, vaste waarde.

Snelle en eenvoudige 
installatie 
Monteren via de voorkant dankzij  
de bevestigingsplaat in rvs.

Eenvoudig te reinigen

Teflon® of PTFE heeft een slechte  
grip, waardoor vuilresten zich 
moeilijk kunnen vasthechten.

Vandaalbestendig 
Vervaardigd uit RVS 304 
(onbreekbaar), afwerking in mat 
zwart Teflon® of PTFE: bestand 
tegen intensief gebruik en 
chemische producten.

Design Gemakkelijk 

te reinigen

Bestand 

tegen intensief 

gebruik
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Ontdek alle DELABIE referenties 
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Download de essentiële producten als BIM objectNieuw  

Beschikbare documentatie

DOC 609NL: Kranen voor Publieke Ruimten 
DOC 900NL: Kranen voor Zorginstellingen en Woonzorgcentra
DOC 950NL: Toegankelijkheid en Autonomie - Hygiëne accessoires voor Publieke Ruimten
DOC 750NL: Sanitaire toestellen in rvs
DOC 200NL: Kranen voor Professionele keukens
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