Leaders in bathroom technology

“Hi Google,
start my
shower”
Aqualisa introduceert
als eerste een slimme
douche- en badkraan.
Ervaar het gemak van
slimme technologie.

BELEEF MEER
In ons steeds drukkere bestaan wordt ontspanning alleen maar belangrijker.
Slimme-douchesystemen garanderen niet alleen het ultieme gebruiksgemak, ze
bieden ook extra voordelen. AQUALISA MAAKT AL SINDS 1976 INNOVATIEVE BAD
EN DOUCHEKRANEN. Sinds 2001 hebben wij een patent op het ontwikkelen van
electronische mengkranen. Ondertussen zijn wij op het punt om de nieuwste generatie
electrische mengkranen te introduceren met slimme functies die zich eenvoudig
kunnen integreren in het Smart Home segment.
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SPRAAKTECHNOLOGIE

PERSOONLIJKE PROFIELEN

De Aqualisa slimme badkamerproducten zijn
geconnecteerd met jouw thuisnetwerk en
is compatibel met Hey Google of Amazon
Alexa.

Ledereen heeft zijn eigen voorkeur.
Personaliseer je douchevoorkeur door
een eigen profiel aan te maken in de
App.

ACTIVEER MET JE SMARTPHONE

VUL JE BAD ZONDER ZORGEN

Dankzij de App kun je jouw douche of
bad vanop afstand aanzetten, profielen
instellen en zelfs het waterverbruik
bijhouden!

Stel vooraf de temperatuur in en kies de
hoe diep het gevuld moet worden. De kraan
stopt wanneer de diepte bereikt is. Neem
ondertussen deze tijd om andere dingen te
doen.

ÉCONOMISER L'EAU

SMARTVALVE™

Notre application Aqualisa vous permet
de suivre la consommation d'eau de
chaque utilisateur afin de réduire les
coûts.

De vierde generatie van onze SmartValve™
biedt uiterst precieze controle over de
doorstroom en de temperatuur. Het meet
100/sec de watertemperatuur.
Dit is ook het brein van jouw kraan.

ONEINDIG VEEL
INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN
Dankzij de SmartValve™-technologie
ben je niet meer verbonden aan vaste
plaatsen voor jouw bediening. De
mengkraan wordt geplaatst buiten je
badkamer en je bediening, die plaats je
waar je wilt. Voor het binnenstappen of
standaard naast de handdouche.

WATERBESPARENDE FUNCTIES
Bespaar extra 33% op het waterverbruik als
je de SmartValve™ instelt op de ecostand.
Bij een Quartz Touch™ bediening heb je zelfs
een bewegingssensor die stopt met water
te verbruiken als je eventjes wegstapt om je
haar te wassen.
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QUARTZ
TOUCH™
DE SLIMSTE DOUCHEKRAAN OP
DE MARKT
De perfecte douche is klaar wanneer jij dat
wil, heeft altijd de gewenste temperatuur
en biedt elke keer weer een sensationele
en verkwikkende beleving. Verander van
temperatuur met de eenvoudige draaiknop
in jouw douche of bedien het met je stem.
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QUARTZ TOUCH™

VEELZIJDIGHEID TROEF

• Temperatuursweergave op de bediening
• Eenvoudig van temperatuur wisselen door te draaien aan de knop
• Wifi connected
• Werkt met Hey Google en Amazon Alexa
• Verschillende debieten: Eco – Med – Max
• Douchen zoals jij dat wil: kies snel een vooraf ingesteld profiel (Eco, Sport of
Comfort) of stel via de Aqualisa-app je eigen voorkeuren in
• Timerfunctie
• Totale controle: In de badkamer, in je tuin of gelijk waar ter wereld•
Compatibel met andere kwaliteitskranen
• Nabijheidssensor zorgt voor extra waterbesparing
• Zelfreinigingsmodus
• Anti kalk bestrijding
• Toepasbaar voor baden
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PERSOONLIJKE PROFIELEN
VOOR ELKE GEBRUIKER
Jouw favoriete instellingen worden
opgeslagen volgens profiel zodat
het systeem jouw persoonlijke
douchevoorkeur onthoud.

ANNA
AFTER SPORT

Bij elke gemoedstoestand (na het
sporten, na een drukke werkdag, ...)
krijg je een andere soort douche en bad
ervaring.
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QUARTZ
BLUE ™
DE PRACHT VAN EENVOUD
Ben je klaar voor een nieuwe manier van
leven? De Quartz Blue™ kraan kenmerkt
zichzelf met een minimalistisch design en dito
bedieningsfuncties.
Achter het compact ontwerp schuilt de
hoogtechnologische functies van een slimme
mengkraan. De blauwe LED verlichting toont aan
wanneer het klaar is om te starten.
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QUARTZ BLUE™

ONTDEK DE EENVOUD VAN SLIM
DOUCHEN EN BADEN

•	Verbonden met Wifi
• Werkt met Hey Google en Amazon Alexa
• Eenvoudige drukknop voor aan/uit
•	Ook geschikt voor zorgwoningen waarbij je op afstand kunt monitoren
• Heldere blauwe LED verlichting geeft aan wanneer het klaar is voor gebruik
• Overal te bedienen via de App
•	Stopt automatisch na een bepaalde tijd
•	Bediening komt niet warm - Anti burn functie
• Temperatuur eenvoudig te bedienen met de draaiknop
• Zelfreinigingsmodus
• Anti kalk bestrijding
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GENIET MÉÉR VAN JE BAD EN DOUCHE
Met een simpele druk op de knop start je jouw douche of
bad. Doordat de temperatuur vooraf kan worden ingesteld
bestaat er geen risico op verbranding – ideaal voor kinderen en
senioren dus. Omdat de Quartz Blue™ bovendien voorzien is van
stemherkenning en bediening via de app, maakt dit de ideale
kraan voor jouw introductie in de slimme badkamer.
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QUARTZ TOUCH™

Quartz Touch™ inbouwset
met 300mm regendouche
voor plafondmontage en
handdouche

Quartz Touch™ inbouwset
met 300mm regendouche
voor wandmontage en
handdouche

QZST.A1.BV.DVFC.INT.20

QZST.A1.BV.DVFW. INT.20

ACCESSOIRES

Quartz Touch™
afstandsbediening
WR.BL.CP.INT.20
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Quartz Touch™
inbouwset met handdouche
(3 stralen)

Quartz Touch™ inbouwset
met handdouche en
badvuller

QZST.A1.BV.INT.20

QZST.A1.BV.DVBTX.INT.20

QUARTZ BLUE™

Quartz Blue™ inbouwset
met 300mm regendouche
voor plafondmontage en
handdouche

Quartz Blue™ inbouwset
met 300mm regendouche
voor wandmontage en
handdouche

QZSB.A1.BV.DVFC.INT.20

QZSB.A1.BV.DVFW. INT.20

Quartz Blue™
inbouwset met
handdouche (3 stralen)
QZSB.A1.BV.INT.20

Quartz Blue™
inbouwset handdouche
en badvuller
QZSB.A1.BV.DVBTX.INT.20
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230mm
230mm

47.5mm

DE QUARTZ™- COLLECTION
72mm 72mm

165mm

QUARTZ TOUCH™
SLIMME BEDIENING

HANDDOUCHE

QUARTZ BLUE™
SLIMME BEDIENING

72mm

36mm 36mm

72mm 72mm

152mm

36mm 36mm

230mm

max 350mm

130mm

25mm 25mm

98mm 98mm
20mm 20mm

310mm

310mm
98mm

REGELBARE
DOUCHESTANG

130mm

24mm

700mm

42mm

120mm

25mm

310mm

70mm

500mm

70mm

70mm

220mm

Adjustable up to maximum centres of: 657mm

ARM PLAFONDMODEL

24mm

65mm

70mm

70mm

0m

56

97mm

25mm

67mm

m

90mm

25mm

70mm

70mm

max 350mm

Plafondbevestiging aanpasbaar aan hoogte plafond

70mm

25mm

70mm 70mm

24mm

65mm

220mm

700mm

Adjustable up to maximum centres of: 657mm

BADUITLOOP

Adjustable700mm
up to maximum centres of: 657mm

24mm

72mm

20mm

25mm 25mm

97mm

97mm

HANDDOUCHE

700mm

120mm 120mm

36mm

72mm

130mm

70mm

42mm 42mm

Adjustable up to maximum centres of: 657mm

max 350mm

36mm

67mm 67mm

70mm

300mm

550m

0m

56

DIVERTER
(OMSTELLER)
65mm
500mm

AQUALISA
SMARTVALVETM

10mm

Ceiling arm can be cut shorter to suit ceiling height

m

90mm

196mm

47.5mm

ARM WANDMODEL

47.5mm

24mm

70mm

25mm
72mm

300mm

70mm

72mm

72mm

36mm

300

220mm

550mm

70mm

72mm

90mm

m

0m
56

36mm

24mm

196mm

165mm

152mm

70mm

230mm

36mm

80mm

300mm

110mm

72mm

300mm

300m
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1.5m Long
24mm

24mm

KENMERKEN
•	Douche is eenvoudig te activeren met de Aqualisa-app of voice command of
met een optionele afstandsbediening (behalve Quartz Blue™)
• Debieten regelbaar (behalve Quartz Blue™)
• Veilig douchen voor je gezin dankzij nauwkeurige temperatuurregeling via
een electronische thermostaat en instelbare maximumtemperatuur
• Ecostand via SmartValve bespaart tot 33% op het waterverbruik, terwijl de
unieke bewegingssensor detecteert als de gebruiker van de douche weg
stapt en ook stopt met onnodig waterverspilling
• Intuïtieve display geeft duidelijk aan wanneer je douche klaar is voor
gebruik
• Digitale weergave toont temperatuur, doorstroom en tijd (uitsluitend bij
Quartz Touch™)
•	Diverse afwerking in kraanwerk: handdouche dia 130mm met 3 straalsoorten,
staaf handdouche, regendouche van 300 mm of baduitloop. Werkt ook met
andere kwalitatieve douchekoppen
•	Stel met de timerfunctie de duur van het douchen in

DES FONCTIONS INTELLIGENTES
•	Werkt met wifi, mobiele App en spraaksturing (Hey Google en Amazon
Alexa)
•	3 voorgeprogrammeerde profielen (Eco, Sport en Comfort ) of stel
persoonlijke voorkeuren in voor de temperatuur, doorstroom, straalsoort
en duur in voor een unieke beleving (alleen mogelijk met Quartz Touch™)
•	Bedien je douche met de App, Voice command of met de bediening in je bad
of douche
•	Tableau de bord pour la mesure indicative et l'enregistrement de la
consommation d'eau
•	Veiligheidsfunctie voorkomt dat anderen via de app de douche-instellingen
veranderen terwijl de gebruiker onder de douche staat

INSTALLATIEKENMERKEN
•	Plug n Play
•	Push fit connecties voor toevoer en minder leidingwerk nodig
•	De Aqualisa SmartValve™ (electronische mengkraan) kan overal
geplaatst worden buiten de badkamer.
•	Wordt geleverd met alle benodigheden
•	Geschikt voor alle watersystemen
•	Eenvoudig in onderhoud
• Regionale serviceteam en Dienst Na Verkoop
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VERGELIJKINGSMATRIX

QUARTZ COLLECTION

KENMERKEN EN VOORDELEN

QUARTZ TOUCH

QUARTZ BLUE

Thermostatische temperatuurregeling

•

•

Regelbare debieten

•

Meerdere combinaties mogelijk

•

•

Cool Touch-regelaar

•

•

Connectiviteit (wifi, app, Hey Google, Alexa)

•

•

Nabijheidssensor

•

Online dashboard

•

Vooraf ingestelde doucheprofielen

•

Timerfunctie in app

•

•

Bad functie

•

•

Melding douche/bad op temperatuur

•

•

Aqualisa SmartValve™

•

•

Self cleaning ( anti kalk )

•

•

Draadloze afstandsbediening

•

LED scherm

•

Led-indicator 'op temperatuur

•

•

Vita™-handdouche met 3 straalsoorten

•

•

Soft touch nozzles (easy cleaning)

•

•

AIIe watersystemen

•

•

•

Uitvoering met alleen badvulling leverbaar

Google en Google Nest Mini zijn handelsmerken van Google LLC
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www.aqualisainternational.com
In de Aqualisa-app vind je een schat aan functies,
informatie en tips om het maximale uit je slimme kraan te halen.
Ontdek de verschillende combinaties op onze website.

