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Systeem S 01 Plannerinfo
Algemene informatie

Vormgeving van vlakken, puristische esthetica, integratie in
de ruimte – deze aspecten karakteriseren het innovatieve
systeem S 01.
Bij dit complete systeem gaat het om vlakke modules, waaruit de binnenin liggende functies, zoals, de klapbare greep,
papieren handdoekmand of de WC-borstel probleemloos
naar buiten kunnen worden gehaald en na het gebruik weer
vlak in het module-oppervlak kunnen worden opgeborgen.
Deze functies zijn pas na het uitklappen - met behulp van
het intelligente mechanisme „Push-Release“ – zichtbaar.

De basisopbouw van de modules wastafel, WC en urinoir is
gebaseerd op een gemeenschappelijk vormgevingsprincipe. Alle productfuncties werden volgens een duidelijk gestructureerd raster zinvol geplaatst; verticaal en horizontaal.
Daardoor krijgen de modules hun interieurvormende karakter. De zinvolle koppeling en het plaatsen van meerdere
modules naast elkaar creëert daardoor architectonische
helderheid in de sanitaire ruimte.
Met de toepassing van een complete module maakt het
systeem S 01 de efficiënte planning van sanitaire ruimten
mogelijk. HEWI Voorziet in een compleet bestek van de
modules.
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Inbouwvoorwaarden

Inbouwvoorwaarden:
• De S 01 systemen zijn geschikt voor vertrekhoogten incl. Afwerkvloer van 2570 tot 2800 mm.
• Systemen voor afwijkende vertrekhoogten zijn op aanvraag mogelijk.
• De modules zijn geschikt voor de montage in afbouwvloer en plafondrail (door de opdrachtgever ter beschikking te stellen) of voor
een rechtstreekse montage aan vloer en plafond.
• Het bij dezen vloer-, plafond- en wandbevestigingsmateriaal is geconcipieerd door beton en massieve kalkzandsteen.
• De betreffende verwerkingsrichtlijnen van alle betrokken werken moeten in aanmerking worden genomen.
• De voor de besturingscomponenten benodigde elektrische aansluitingen boven de module moeten zich op een minimale hoogte
van 2250 mm bevinden, gemeten vanaf de bovenkant van de afwerkvloer (OKFFB).
Geluidsisolatie:
• Contactgeluidisolatie van alle leidingen en van het installatie-element ten opzichte van het bouwcorpus (ÖNORM 8115)
Brandwerendheid:
• Oppervlakken acrylglas, volgens DIN 4102 klasse B2
Afdichting:
• Vlakke dichting tussen de oppervlakte-elementen (wordt meegeleverd)
• Voldoen aan de afbouwnorm (ÖNORM)
Aansluitspanning:
• De aansluitspanning van de besturingscomponenten bedraagt 12 V
Opmerking: Klaar voor gipsplaten oppervlak:
zie schetsen:
1
2

S 01 Paneel HEWI

3

Wandbekleding (voor bijvoorbeeld panel, tegel)

4

S 01 Frontplaat HEWI

Panelen bouwzijdig
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Wastafelmodules I, II

• Wastafel wordt meegeleverd.
• Armatuur en inbouwelement worden niet standaard meegeleverd
• De volgende wandarmaturen zijn met het systeem te combineren, een vastlegging van de armatuur is noodzakelijk voor het
bestellen van de module.
• Vola 111eenhendelmengkraan (+ 20 mm verlengen)
• Jado IQ eenhendelmengkraan
• Hansa Public eenhendelmengkraan
• Hansgrohe Axor Uno2 eenhendelmengkraan
• Let op, de uitlooplengte moet eventueel ter plaatse worden aangepast, aanbevolen lengte 200 mm
Voorwandinstallatie:
Schets:

Afmetingen:

Opmerking:
• Vrijstaand monteerbaar
• Indien nodig met wandbevestiging monteerbaar
Afmeting a = 220 - 247 mm
Afmeting b = 120 - 147 mm
op voldoende afstand voor leidingen enz. letten
• Bij nissen en hoekmontage ten minste een vrije ruimte aan de zijkant van 50 mm laten
Legenda:
OKFFB: Bovenkant afwerkvloer
OKRFB: Bovenkant ruwbouwvloer
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Wastafelmodules I, II

Module:

Schets:

Afmetingen:

Opermerking:
• Geen directe koppeling van de modules
mogelijk. Afstand van de modules bedraagt
minimaal 75 mm

Schuimelement van hout

Module I

Module II
Fronten
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WC-modules I, II, III

• De WC wordt niet standaard meegeleverd
• HEWI aanbeveling: Model Matrix van Vitra

Voorwandinstallatie:

Schets:

Afmetingen:

Opmerking:
Opmerking:
• Vrijstaand monteerbaar
• Indien nodig met wandbevestiging monteerbaar
Afmeting a = 220 - 247 mm
Afmeting b = 120 - 147 mm
op voldoende afstand voor leidingen enz. Letten
• Bij nissen en hoekmontage ten minste een vrije ruimte aan de zijkant van 50 mm laten
Legenda:
OKFFB: Bovenkant afwerkvloer
OKRFB: Bovenkant ruwbouwvloer
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WC-modules I, II, III

Module:

Schets:

Afmetingen:

Opermerking:
• Geen directe koppeling van de modules
mogelijk. Afstand van de modules bedraagt
minimaal 75 mm

Schuimelement van hout

Module I

Module II
Fronten
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WC-modules IV, V

Voorwandinstallatie:

Schets:

Afmetingen:

Opmerking:
• Vrijstaand monteerbaar
• Indien nodig met wandbevestiging monteerbaar
Afmeting a = 220 mm - 247 mm
Afmeting b = 120 - 147 mm
op voldoende voor leidingen enz. letten
• Bij nissen en hoekmontage ten minste een vrije ruimte aan de zijkant van 50 mm laten

Legenda:
OKFFB: Bovenkant afwerkvloer
OKRFB: Bovenkant ruwbouwvloer
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WC-modules IV, V

Module:

Schets:

Afmetingen:
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Urinoirmodules I

• Urinoir wordt niet standaard meegeleverd
• De volgende urinoirs kunnen met het systeem worden gecombineerd, een vastlegging van het urinoir is noodzakelijk voor het bestellen van de module: Vitra Matrix, Keramag Renova nr. 1 Plan

Voorwandinstallatie I:
Schets:

Afmetingen:

Opmerking:
• Vrijstaand monteerbaar
• Indien nodig met wandbevestiging monteerbaar
Afmeting a = 220 - 247 mm
Afmeting b = 120 - 147 mm
Op voldoende afstand voor leidingen enz. letten
• Bij nissen en hoekmontage ten minste een vrije ruimte aan de zijkant van 50 mm laten.
Legenda:
OKFFB: Bovenkant afwerkvloer
OKRFB: Bovenkant ruwbouwvloer
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Urinoirmodules II, III, IV

Voorwandinstallatie II:

Schets:

Afmetingen:

Opmerking:
• Vrijstaand monteerbaar
• Indien nodig met wandbevestiging monteerbaar
Afmeting a = 220 - 247 mm
Afmeting b = 120 - 147 mm
Op voldoende afstand voor leidingen enz. letten
• Bij nissen en hoekmontage ten minste een vrije ruimte aan de zijkant van 50 mm laten

Legenda:
OKFFB: bovenkant afwerkvloer
OKRFB: bovenkant ruwbouwvloer
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Urinoirmodules

Module I:

Schets:

Afmetingen:

Module III:

Opmerking:
• Urinoirhoogten
Keramag Renova Nr. 1 Plan, X = 650 mm
Vitra Matrix, X = 670 mm
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Koppeling van modules

Afmetingen:

Schets:
Voorbeeld van een rijopstelling met los model:

Opermerking:
• Geen directe koppeling van de modules
mogelijk. Afstand van de modules bedraagt
minimaal 75 mm

Schuimelement van hout

Module I

Module II
Fronten

Installaties op rij op aanvraag:
Maandag - Donderdag
07:00 - 5:00 uur
Vrijdag
07:00 - 3:00 uur
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
eMail: international@hewi.com
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Actualiteit van de informatie

Alle gegevens m.b.t. product, afbeeldingen, afmetingen en uitvoeringen komen overeen met de stand op het moment van de
productvervaardiging. Wij behouden ons wijzigingen op grond van de technische vooruitgang en van het daaruit resulterende
permanente verbeteringsproces van onze producten voor.
De actuele versie van deze handleiding en nadere informatie vindt u ook op onze internetsite www.hewi.nl.

Stand 11/2010
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