
V1.0





Inhoudsopgave

Fima Carlo Frattini®    Pagina 3  t/m 16 

Flaminia®    Pagina 17 t/m 42

Index     Pagina 49 t/m 50

Jacuzzi®    Pagina 43 t/m 48



F01CR 
F01NS 
F01CS 

 Wastafelkraan 1-gats XS

• met twee flex slangen 370 mm.
• zonder waste (art. nummer F90)

F02CR  
F02NS 
F02CS 

 Hoge wastafelkraan 1-gats XS

• met twee flex slangen 560 mm.
• zonder waste (art. nummer F90)

F03CR  
F03NS 
F03CS 

 Wastafelkraan 1-gats

• draaibare uitloop
• met twee flex slangen 370 mm.
• zonder waste (art. nummer F90)
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F04CR  
F04NS 
F04CS  

 Wastafelkraan wandmontage

• 90° uitloop 220 mm. - ø 25 mm.
• zonder waste (art. nummer F90)
• incl. inbouwdeel F3600

M
in. 50 - M

ax 80 mm.
183 mm.

69
 m

m
.
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F05CR
F05NS  
F05CS 

Fonteinkraan koud water

• alleen koud water 
• 1/2” uitwendig draad

F06CR
F06NS  
F06CS 

Inbouw fonteinkraan koud water

• alleen koud water 
• 1/2” uitwendig draad
• inkortbaar (max 65mm)
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F22CR 
F22NS  
F22CS  

Inbouw thermostatische doucheset 
met ø250 mm hoofddouche en staafdouche
• wandarm 350 mm. 1/2” aansluiting
• twee-weg omstel
• messing hoofddouche ø250 mm.
• thermostatisch inbouwkraan met 2/3 omstel
• chromalux slang 1500 mm.
• wandhouder incl. water aansluiting 1/2”
• messing staafdouche met anti kalk  

membraam

6



F20CR 
F20NS 
F20CS  
Inbouwdoucheset met wandarm, 250 mm. 
hoofddouche en staafdouche

• douchearm wandmontage 350 mm. 1/2”
• twee-weg omstel
• messing hoofddouche ø250 mm.
• thermostatisch inbouw bad en douche 

kraan met tweeweg omstel en doucheset
• ABS staafdouche met anti-kalk membraam
• doucheslang cromalux 1200 mm.
• incl. inbouwdeel F3400
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F21CR 
F21NS 
F21CS  
Inbouwdoucheset met plafondarm, 250 mm. 
hoofddouche en staafdouche

• douchearm plafond 150 mm. 1/2”
• twee-weg omstel
• messing hoofddouche ø250 mm.
• thermostatisch inbouw bad en douche 

kraan met tweeweg omstel en doucheset
• ABS staafdouche met anti-kalk membraam
• doucheslang cromalux 1200 mm.
• incl. inbouwdeel F3400
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F16CR  
Opbouw thermostatische stijgbuisset 
met hoofddouche en handdouche

• COLD BODY
• met twee “S” koppelingen 1/2”
• ABS hoofddouche ø250 mm.
• chromalux flexibele slang 1500 mm.
• handdouche met anti kalk membraam
• messing knoppen
• waterbesparing 50%
• éénmalig inkortbare stijgbuis
• twee-weg omstel

F17CR 
F17NS 
F17CS  

Opbouw thermostatische stijgbuisset 
met hoofddouche en staafhanddouche

• COLD BODY
• met twee “S” koppelingen 1/2”
• messing hoofddouche ø250 mm.
• chromalux flexibele slang 1500 mm.
• brass staafdouche met anti kalk 

membraam
• messing knoppen
• waterbesparing 50%
• in hoogte verstelbare stijgbuis
• twee-weg omstel
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F23CR
F23NS  
F23CS 
Messing glijstangset met waterconnectie 
en driestanden handdouche
• slang cromolux 1500 mm.
• handdouche met anti kalk membraam
• in hoogte verstelbare  

handdouchehouder
• 1/2” aansluiting

F24CR
F24NS  
F24CS 
Messing glijstangset met waterconnectie 
en staafhanddouche
• slang cromolux 1500 mm.
• handdouche met anti kalk membraam
• in hoogte verstelbare  

handdouchehouder
• 1/2” aansluiting
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F18CR 
F18NS
F18CS  

• met twee “S” koppelingen 1/2”
• chromalux flexibele slang 1500 mm.
• messing knoppen
• twee-weg omstel
• handdouche houder
• staafdouche met anti kalk membraam

F25CR 
F25NS
F25CS  
 

• maximale lengte 1200 mm.
• inkortbare aansluiting

Badvulcombinatie met vulfunctie, over-
loop en klikplug 

Opbouw badthermostaat met doucheset

14



F90CR 
F90NS
F90CS  
 

• schroefmontage 
• messing
• diameter van ø63

Messing klikwaste 1”1/4 universeel  
model

F91   Schoonmaakmiddel voor kranen

• voor de juiste reiniging en  
onderhoud van kranen in  
keuken en badkamer

• inhoud 750 ml.
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AP118G 

 

APP wandcloset zonder spoelrand  
GoClean® 54 x 36 x H 27 cm.

• incl. bevestigingsset 9008
• excl. zitting (QKCW09 - QKCW07)
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat

bevestigingsset 9008

APP
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AP118S APP wandcloset zonder spoelrand  
GoSilent 54 x 36 x H 27 cm.

• incl. bevestigingsset 9008
• excl. zitting (QKCW09 - QKCW07)
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat

AP119G 

 

APP wandcloset zonder spoelrand  
GoClean® 48,5 x 36 x H 27 cm.
• incl. bevestigingsset 9008
• excl. zitting (QKCW09 - QKCW07)
• enkel leverbaar in glans wit

bevestigingsset 9008

bevestigingsset 9008
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AP118 

 

APP wandcloset met spoelrand  
54 x 36 x H 27 cm.

• incl. bevestigingsset 9008
• excl. zitting (QKCW09 - QKCW07)
• enkel leverbaar in glans wit

AP119 

 

APP wandcloset met spoelrand  
48,5 x 36 x H 27 cm.

• incl. bevestigingsset 9008
• excl. zitting (QKCW09 - QKCW07)
• enkel leverbaar in glans wit

bevestigingsset 9008

bevestigingsset 9008
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QKCW07 APP toiletztting met soft-close en 
quick release - hoge zitting

• geschikt voor de AP118, AP118G, AP118S 
AP119, AP119G, AP117G en AP117RG

• softclose sluiting
• enkel leverbaar in glans wit en aluminium

QKCW09 APP toiletztting met soft-close en 
quick release - lage zitting

• geschikt voor de AP118, AP118G, AP118S 
AP119, AP119G, AP117G en AP117RG

• softclose sluiting
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat



AP118G met bidet 
voorbereiding
 

APP wandcloset zonder spoelrand met bidet 
GoClean 54 x 36 x H 27 cm.

• incl. bevestigingsset 9008
• excl. zitting (QKCW09 - QKCW07)
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat
• met verstelbare bidet uitloop ERWCB

Bidet art. ERWCB

Bidet ERWCB

links of rechts aansluiting 
bidet 3/8”

bevestigingsset 9008
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Mini APP AP219  
wandbidet

Mini APP wandbidet met één kraangat. 
48,5 x 36 x H 27 cm. 

• incl. bevestigingsset 9008
• met overloop
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat

APP AP218 wandbidet
 

APP wandbidet met één kraangat  
54 x 36 x H 27 cm.

• incl. bevestigingsset 9008
• met overloop
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat

bevestigingsset 9008
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AP28G 
AP28G Con Foro

APP urinoir GoClean® zonder spoelrand 
30 x 29 x 60,5 cm. 

• incl. bevestigingsset 9007
• ook leverbaar met soft-close deksel 
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat

Gaten voor bevestiging softclose
deksel (AP28G Con Foro)

Deksel APP voor urinoir  
(niet ingebrepen)  
artikelnummer CFCE

AP28CW03 Deksel voor APP urinoir 30,5 x 28 cm.

• voorzien van soft-close
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat
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KEY



KY29
KY29 Con Foro
 

Wandurinoir KEY 38,4 x 29 x 60 cm.

• incl. muurbevestigingset (9007)
• incl. sifon (SIFKY)
• incl. watertoevoer (KYCON)
• enkel leverbaar in glans wit

KY29CW01 Deksel voor KY29 35 x 27 cm.

• incl. muurbevestigingset (9007)
• incl. sifon (SIFKY)
• incl. watertoevoer (KYCON)
• enkel leverbaar in glans wit
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LINK



5051/WCG Link GoClean® wandcloset zonder spoelrand 
56 x 36 x h 20 cm.

• strakke vormgeving
• zonder spoelrand
• leverbaar in diverse kleuren glans, mat, 

metaal en zilver

5051/WC Link GoClean® wandcloset met spoelrand 
56 x 36 x h 20 cm.
• strakke vormgeving
• met spoelrand
• enkel leverbaar in glans wit
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5051/WCG met bidet 
voorbereiding

Link GoClean® wandcloset zonder spoelrand 
en met bidet voorbereiding 56 x 36 x h 20

• strakke vormgeving
• zonder spoelrand
• met verstelbare bidet uitloop
• enkel leverbaar in het glans wit

5051/B Link wandbidet met 1 kraangat
56 x 36 x h 20 cm.cm.

• strakke vormgeving
• met overloop
• leverbaar in diverse kleuren glans, mat, 

metaal en zilver
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LKCW07 LINK toiletztting met soft-close en 
quick release - hoge zitting
• geschikt voor de 5051/WC, 5051/WCG, 

5064 en 5064G
• softclose sluiting
• enkel leverbaar in glans wit

LKCW09 LINK toiletztting met soft-close en 
quick release - lage zitting
• geschikt voor de 5051/WC, 5051/WCG, 

5064 en 5064G
• softclose sluiting
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat



IO118G IO 2.0 GoClean® wandcloset zonder 
spoelrand 55 x 38 x h 32 cm.

• strakke vormgeving
• met overloop
• leverbaar in diverse kleuren glans, mat, 

metaal en zilver

IO2.0
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IO218 IO 2.0 wandbidet met 1 kraangat 
55 x 38 x h 32 cm.

• strakke vormgeving
• met spoelrand
• enkel leverbaar in glans wit

IOCW07 IO 2.0 toiletztting met soft-close en 
quick release - hoge zitting 

• geschikt voor de IO118G
• softclose sluiting
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat
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MWL40 Miniwash wastafel 40 x 40 x 13 cm.

• zowel hangend als opzet
• wordt geleverd zonder overloop
• muursteun niet inbegrepen (MWS40)

MWL48 Miniwash wastafel 48 x 36 x 13 cm.

• zowel hangend als opzet
• wordt geleverd zonder overloop
• muursteun niet inbegrepen (MWS40)

Miniwash
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MWL60 Miniwash wastafel 60 x 40 x 13 cm.

• zowel hangend als opzet
• wordt geleverd zonder overloop
• muursteun niet inbegrepen (MWS40)

MWL75 Miniwash wastafel 75 x 40 x 13 cm.

• zowel hangend als opzet
• wordt geleverd zonder overloop
• muursteun niet inbegrepen (MWS40)

MW60PR Miniwash Wastafel 60 x 42 x 13 cm. 
met plaats voor kraanwerk

• zowel hangend als opzet
• wordt geleverd zonder overloop
• muursteun niet inbegrepen (MWS40)

MW75PR Miniwash wastafel 75 x 42 x 13 cm. 
met plaats voor kraanwerk
• zowel hangend als opzet
• wordt geleverd zonder overloop
• muursteun niet inbegrepen (MWS40)
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Pass



PS23LM Pass wastafel 35 x 23 x 12 cm.

• met overloop
• mogelijkheid tot één kraangat links of 

rechts
• muursteun niet inbegrepen (9002)

PS40LD Pass wastafel 40 x 22 x 10 cm.

• met overloop
• voorzien van rechter kraangat
• muursteun niet inbegrepen (9002)
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5088 Acquababy wastafel 38,5 x 29 x14 cm.

• met overloop
• mogelijkheid tot 3 gats installatie
• muurbevestiging niet inbegrepen (9002)

Aquagrande
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5058 Acquababy wastafel 50 x 45 x 16 cm.

• met overloop
• mogelijkheid tot 3 gats installatie
• muurbevestiging niet inbegrepen (9002)

5052 Acquagrande wastafel 60 x 56 x 20 cm.

• met overloop
• mogelijkheid tot 3 gats installatie
• muurbevestiging niet inbegrepen (9002)

5051 Acquagrande wastafel 101 x 56 x 20 cm.

• met overloop
• mogelijkheid tot 3 gats installatie
• muurbevestiging niet inbegrepen (9002)
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Brick



5090S Keramisch plancet BRICK Slim
54 x 14 x 5 cm. 
• incl. bevestigingsset 
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat

5090 Keramisch plancet BRICK
53 x 19,5 x 11 cm. 
• incl. bevestigingsset 
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat
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AP176V Vrijstaand Pietraluce bad  
176 x 91 x 52,5 cm.
• water volume 290 ltr.
• gewicht: 170 kg.
• incl. overloop, click waste in kleur van het 

bad en sifon (art. SIFMW)
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat

APP
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AP165V Vrijstaand Pietraluce bad  
164 x 810 x 52 cm.
• water volume 235 ltr.
• gewicht: 150 kg.
• incl. overloop, click waste in kleur van het 

bad en sifon (art. SIFMW)
• beschikbaar in diverse kleuren glans en mat

AP150V Vrijstaand Pietraluce bad  
150 x 730 x 52 cm.
• water volume 176 ltr.
• gewicht: 130 kg.
• incl. overloop, click waste in kleur van het 

bad en sifon (art. SIFMW)
• leverbaar in diverse kleuren glans en mat
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Anafi Vrijstaand acryl bad 170 x 75 x 60 cm.

• water volume 195 ltr.
• gewicht: 48 kg.
• maximale zitbreedte 45 cm.
• incl. overloop, chomen click waste en sifon
• leverbaar in glans en mat wit

170 cm.

Jacuzzi® Anafi
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Desire Vrijstaand acryl bad 185 x 94,5 x 63,5 cm.

• water volume 360 ltr.
• gewicht: 47 kg.
• maximale zitbreedte 56 cm.
• incl. overloop, chomen click waste en sifon
• leverbaar in glans en mat wit

185 cm.

Jacuzzi® Desire
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Esprit Vrijstaand acryl bad 170 x 80 x 57 cm.

• water volume 250 ltr.
• gewicht: 48 kg.
• maximale zitbreedte 50 cm.
• incl. overloop, chomen click waste en sifon
• leverbaar in glans en mat wit

170 cm.

Jacuzzi® Esprit
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Silba Back to Wall Vrijstaand acryl bad 180 x 79 x 58 cm.

• water volume 240 ltr.
• gewicht: 48 kg.
• maximale zitbreedte 45 cm.
• incl. overloop, chomen click waste en sifon
• leverbaar in glans en mat wit

180 cm.

Jacuzzi® Silba
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Silba Hoekbad Links Vrijstaand acryl bad 178 x 78 x 59 cm.

• water volume 230 ltr.
• gewicht: 45 kg.
• maximale zitbreedte 45 cm.
• incl. overloop, chomen click waste en sifon
• leverbaar in glans en mat wit

178 cm.

Jacuzzi® Silba
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Silba Hoekbad Rechts Vrijstaand acryl bad 178 x 78 x 59 cm.

• water volume 230 ltr.
• gewicht: 45 kg.
• maximale zitbreedte 45 cm.
• incl. overloop, chomen click waste en sifon
• leverbaar in glans en mat wit

178 cm.

Jacuzzi® Silba
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