
SANICOMPACT Star fecaliënvermaler 
 

Als u een toilet wilt aansluiten,maar in de 

betreffende ruimte is nog geen afvoer of 

er ligt een dunne leiding, dan bieden de 

fecaliënvermalers van Sanibroyeur een 

uitstekende oplossing.  

Doordat de fecaliën worden fijngemalen 

heeft u slechts een dunne afvoerbuis  

nodig (minimale doorsnede 32 mm i.p.v. 

110 mm). 

De installatie is eenvoudig en kosten- 

besparend. Op bijna alle fecaliën- 

vermalers van Sanibroyeur kunt u  

meerdere sanitaire voorzieningen (zoals 

een wc, wastafel, bidet en douche)  

aansluiten. 

 

SANICOMPACT Star is een zeer elegant 

design wandcloset met ingebouwd 

vermaal- en pompsysteem en wordt  

compleet geleverd met toiletzitting en 

dual-flush bediening.  

Een ideale en kostenbesparende oplossing 

voor verbouwing of renovatie van uw  

badkamer of toilet.  

Immers een inbouwreservoir en drukplaat 

hoeft u niet aan te schaffen.  

De SANICOMPACT Star is leverbaar in de 

kleur wit of pergamon. 

Het chassis van de SANICOMPACT Star is 

in hoogte instelbaar van 430 tot 600 mm 

wat met name functioneel is bij minder 

valide mensen. De SANICOMPACT Star is 

KIWA waterleiding technisch veilig,  

gecertificeerd. 

Max. opvoerhoogte 

3 meter verticaal • 30 meter horizontaal 

Diameter afvoerleiding 

32 mm 

Nieuw! 

Dual-flush: waterverbruik 3,8 / 5 liter 

Max. opgenomen vermogen 

500 W 

Max. vloeistoftemperatuur 

35° C 

Afmetingen b x d x h 

400 x 525 x 430 > 600 mm 

Geleverd inclusief metalen frame 
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 Wand- en toiletbeugels 

 Trapleuningen/trapspilbeugels  
 

 Verhoogd toilet 
 Spoel/föhn systeem (bidet) 

 Elektrisch doorspoelsysteem 

 Aanpassen badkamer 

 Creëren separate douchegelegenheid 

 Thermostaatkraan 

 Eenhendel mengkraan 

 Anti-slip vloer 

 Badplank 

 Badlift 

 Instapbad 

 Douchestoel muurbevestiging, wegneembaar of verrijdbaar 

 Toiletstoel wegneembaar of verrijdbaar 

 Tweede toilet (Sanibroyeur) 
 

 Plafondliften 

 Plateauliften (binnen/buiten) 

 Trapliften 

 

 Nivelleren drempels binnen en buiten de woning 

 Aanpassen straatwerk 

 Stalling voorziening (o.a. scootmobiel) 

 Hellingbaan 

 Galerijophoging/balustrade ophoging 
 

 Aanbouw/uitbreiding van de woning 

 Verbreden deur/kozijn 

 Schuifdeuren 

 Elektrische deurautomaten centrale toegang en/of berging 

 Intercominstallatie (met/zonder videosysteem) 

 Aangepaste keuken 

 Individueel op maat gemaakte aanpassingen 

Uw veiligheid is onze zorg 
 

 

 

Verhoef Groep  

 

is leverancier en installateur om uw woning veiliger, 

 comfortabeler en toegankelijker te maken 


