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Omschrijving WISA 790, wit
Commerciële omschrijvingDe WISA 790 heeft een 6/9 liter spoelvolume, is volledig geisoleerd tegen

condensvorming en heeft een hydraulische vlotterkraan. Deze vult snel en is
geluidsarm. De WISA 790 is uitgerust met een uitnodigende STOP knop die uit de
deksel omhoog komt zodra er gespoeld wordt. Met deze spoelknop kunt u
kostbaar water besparen. De WISA 790 heeft een wateraansluiting G3/8 links,
rechts of middenachter en kan met ieder staand closet worden gecombineerd. Het
reservoir is voorzien van 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 spoelvolume 6-9 liter•
volledig geïsoleerd tegen condenswatervorming•
waterbesparende spoelonderbreking•
hydraulische geruisarme vlotterkraan•
wateraansluiting G 3/8 links, rechts of middenachter•
CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I•

Doordachte kwaliteit
De WISA 790 heeft vele uitstekende eigenschappen. Zo heeft zij een krachtige
spoelwerking, ook bij het gebruik van weinig water. De vultijd is kort en geruisarm.
De watertoevoer kan op drie plaatsen worden aangesloten, zodat dit reservoir
zowel in renovatie als in nieuwbouw kan worden gebruikt. Qua vormgeving is de
WISA 790 voornamelijk praktisch. De licht gebogen vorm zorgt ervoor, dat zowel
de deksel als de toiletzitting vertikaal blijven staan. Bovendien kan het materiaal,
slagvast polystyreen, een stootje verdragen.

Waterbesparing
Bewust wonen en het verantwoord omgaan met afval, energie en water bepaalt
de sterk toenemende vraag naar milieubewuste produkten voor in en om het huis.
WISA speelt op deze vraag in met de WISA 790, een waterreservoir met
spoelonderbreking.

Spoelstop
Wie per spoelbeurt negen liter kostbaar drinkwater door het toilet laat gaan, spoelt
bijna letterlijk geld door het toilet. Vaak is zoveel water namelijk helemaal niet
nodig. Als er voldoende water door het toilet is gegaan (instelbaar van zes tot
negen liter), wordt met een simpele druk op de spoelstop de watertoevoer
onderbroken. Op die manier wordt tevens ons milieu ontzien.

Eenvoudige montage
Het monteren van de WISA 790 is zeer eenvoudig. De stevige kartonnen
verpakking bevat een duidelijk montagevoorschrift en een aftekenmal. Daarmee
kan het reservoir uiterst nauwkeurig tegen de muur worden bevestigd.
Closetverbinder en valpijpbocht worden uiteraard meegeleverd.

De WISA 790 is leverbaar in alle gangbare kleuren, zodat zij past in ieder toilet- of
badkamerinterieur.

10 jaar garantie
WISA produceert al jaren kwalitatief hoogwaardige producten. Zowel de
ontwikkeling als de fabrikage van onze produkten vindt in Nederland plaats, zodat
wij een snelle levering en een uitstekende service kunnen garanderen. Al onze
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 401Millimeter
Breedte 510Millimeter
Diepte 128Millimeter
KIWA-keur ja
Sound class according to EN ISO 3822 Groep I, <= 20 dB(A)



Accessoires en toebehoren


