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FSB ErgoSystem® + METRIC®

Barrièrevrij comfortabel leven



FSB en SSF spelen met materiaalspecifie-
ke en assortimentoverstijgende milieupro-
ductverklaringen (EPD) volgens ISO  
14 025 wereldwijd een voortrekkersrol.
Meer over FSB + duurzaamheid leest u op 
www.fsb.de/ISO14025

Evolutionaire superioriteit betekent niet au-
tomatisch dat je over de grootste krachten 
moet beschikken. Meer over onze huidige 
reclamecampagne inclusief het thema 
duurzaamheid leest u op pagina 106 e.v.
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Meer dan 130 jaar greepcultuur:
FSB is daar waar  
de mens architectuur raakt

FSB is „het“ klassieke merk voor deur- 
en vensterbeslagen in de projectbouw. 
Dat wij onder architecten en projectplan-
ners de eerst keuze zijn, heeft zonder 
twijfel ook te maken met onze competen-
tie van meer dan 130 jaar op het vlak 
van „grijpen en grepen“. Ga met ons 
even terug in de tijd

1881

Oprichting van het bedrijf door Franz 
Schneider in Iserlohn onder de naam 
„Westfälisches Metallwerk“. In 1908 wordt 
de hoofdzetel overgebracht naar Brakel en 
verandert de naam in FSB Franz Schnei-
der Brakel. Belangrijkste product toen: 
meubelbeslag.

De jaren 1920

De Bauhaus kunstbeweging definieert een 
nieuw vormgevingsinzicht… voor FSB het 
begin van de designoriëntering. FSB legt 
zich toe op de productie van deur- en  
vensterbeslagen. De hoeksteen voor een 
eigen inzicht gebaseerd op de Bauhaus- 
filosofie, was gelegd.

De jaren 1950

„Huisdesigner“ Johannes Potente ontwik-
kelt het handvorm-design dat tot op de 
dag van daag karakteristiek is voor FSB. 
Deurkruk 1051 behoort tot de designklas-
siekers van de jaren ’50 en ’60 en sluit 
zich aan bij de ontwerpen van Charles en 
Ray Eames, Arne Jacobsen e.a.

Begin van de jaren 1980

Met mentor Otl Aicher, die o.a. de uiterlij-
ke verschijningsvormen van de Olympi-
sche Spelen van 1972 of van luchtvaart-
maatschappij Lufthansa ontwierp, onder-
gaan zelf- en productinzicht opnieuw een 
verandering.

De jaren 1980 – Paradigmawissel

FSB produceert producten voor handen:
deurkrukken worden het kruispunt tussen 
architectuur en mens en ontwikkelen zich 
tot relevante architectuuronderdelen en 
designobjecten. FSB stelt bovendien het 
hele assortiment op zijn kop en ontwikkelt 
o.a. het nivelleringslager AGL®. Voor deu-
ren met een hoge gebruiksfrequentie is 
deze uiterst verfijnde deurkruktechniek 
ook vandaag nog de standaard.

1986

„Klinkenworkshop“ in Brakel. Deelnemers 
zijn o.a. Alessandro Mendini, Dieter Rams 
und Mario Botta. Tot op vandaag zijn  
talrijke designprogramma’s ontstaan met 
architecten en ontwerpers zoals David 
Chipperfield, Jasper Morrison, Christoph 
Ingenhoven, Philipp Starck of Alfredo  
Häberli.

De jaren 1990

De vier deurkrukdesigns 1051, 1020, 
1046 en 1058 worden opgenomen in de 
permanente tentoonstelling van het Muse-
um of Modern Arts (MoMA) in New York.

De jaren 2000

FSB-producten uit de Oost-Westfaalse 
provincie hebben overal ter wereld vrien-
den. Het label „Made in Brakel“ staat 
overal garant voor tijdloos design, functio-
nele techniek en duurzaamheid.

FSB herkent vroegtijdig de demografische 
veranderingen en stelt in 2003 met het 
barrièrevrije ErgoSystem® een concept 
voor dat de greep overstijgt en zich con-
centreert op greephandelingen in kamers 
en vetrekken.

Het klassieke, degelijke systeem verenigt 
de competenties ergonomie en architec-
tuur. Aan de basis ligt een greepassorti-
ment uit matglanzend roestvrij staal in 
verschillende varianten en lengten. Het 
basisprincipe oriënteert zich op de wetten 
van de greepergonomie. De unieke diago-
nale uitrichting van een ovale dwarsdoor-
snede maakt een optimale greepkwaliteit 
mogelijk en vergt bij het grijpen minder 
kracht. Functionaliteit, esthetiek en ergo-
nomie maken het ErgoSystem® tot een 
overtuigend geheel.
Die combinatie met accessoires zoals pa-
pierrolhouders, bedieningsknoppen, arm-
steunpads of douchezitjes met draaibaar, 
in de hoogte verstelbaar zitvlak maken het 
tot een universeel inzetbaar systeem.
Het ErgoSystem® is de ideale oplossing 
voor alle toepassingen in verzorgingstehui-
zen, ziekenhuizen en hotels.

Wij zijn verheugd dat u voor uw concep-
ten gebruik maakt van FSB. Ter onder-
steuning van uw plannen en voor degelijk 
advies staan wij u graag persoonlijk ter 
beschikking. De namen van onze project-
adviseurs vindt u vanaf pagina 102.
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In woon- en verzorgingsconcepten is bar-
rièrevrijheid vandaag al lang vanzelfspre-
kend. Met FSB levert het ErgoSystem® 
voor de meest uiteenlopende eisen van 
gebruikers en bouwheren de juiste oplos-
sing, meer bepaald dankzij een optimale 
link tussen design, functie en economi-
sche meerwaarde. Dat we ondertussen 
ook onze intrede hebben gemaakt in  
zowel hotels van de hoogste categorie als 
in openbare en particuliere gebouwen, is 
hiervan een duidelijk bewijs.

Zoals men mag verwachten van een merk 
dat op het vlak van designkwaliteit door de 
meest gerenommeerde architecten ter we-
reld uiterst geapprecieerd wordt, komt bij 
het ErgoSystem® een vormprincipe tot uit-
drukking waarbij esthetiek en functionali-
teit geen tegengestelden zijn. Maar ook 
planmatige, economische en puur prakti-
sche redenen laten gebruikers erg makke-
lijk naar het ErgoSystem® grijpen.

Kwaliteit schept vertrouwen 

Ondernemingen die zich wijden aan gene-
zing en verzorging, onderscheiden zich 
vandaag niet alleen door hun vakkundige 
prestaties: de klant of patiënt kiest ook op 
basis van “zachte” factoren voor een zie-
kenhuis of verzorgingscentrum. Een uitno-
digende sfeer en uitstekende service bren-
gen een algemeen kwaliteitsgevoel met 
zich mee en zorgen ervoor dat men zich, 
ook wat de externe voorwaarden betreft, 
thuis voelt. De mens is onbewust steeds 
op zoek naar een goede verpleging en ge-
neeskundige behandeling. Waar de mens 
centraal staat, wordt hij niet als “geval” 
behandeld, maar actief in het genezings-
proces geïntegreerd en daarnaast ook ge-
sterkt en gemotiveerd op de terugweg naar 
zelfstandigheid.

Voor ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen,
studentenresidenties of luxehotels, het maakt
niet uit: het ErgoSystem® is de eerste keuze.

Mobiliteit en de mogelijkheid om vooral in 
toilet en badkamer zelfstandig te zijn, zijn 
hiervoor elementaire voorwaarden. Het  
ErgoSystem® levert hiertoe bijv. met zijn 
flexibel inzetbare A-Flex-componenten een 
belangrijke bijdrage door zich overal waar 
zelfhulp nodig is als helper aan te bieden. 
Hierbij treedt het niet als klinisch functie-
object op de voorgrond, maar integreert 
het zich op een sobere manier in de omge-
vingsarchitectuur. Het ErgoSystem® is 
daarom ook erg geschikt voor toepassingen 
in hotels of in particuliere woningen door 
op een terughoudende manier voor meer 
comfort te zorgen.

Veilige en economisch verantwoorde
investering

De beslissing om voor de zogenaamd 
goedkoopste oplossing te kiezen, kan in de 
objectbouw al snel een dure misstap blij-
ken te zijn. Na enkel de investeringskosten 
trekken bedrijfseconomen nog niet meteen 
een streep onder de rekening. Ze bereke-
nen namelijk ook de lopende bedrijfs-, on-
derhouds- en servicekosten, kosten voor 
vervangonderdelen enz. gedurende de vol-
ledige gebruiksperiode. Op dit vlak scoort 
het ErgoSystem® meetbaar hoog en gene-
reert het een hoge rentabiliteit.

Opdat de rekening zou kloppen, kiezen wij 
resoluut en compromisloos voor kwaliteits-
volle en duurzame producten. Deze zijn 
vervaardigd met de modernste productie-
methodes en zijn door uitsluitend gebruik 
te maken van hoogwaardige onderdelen 
zoals geëxtrudeerde profielen en CNC-ge-
freesde componenten, naald- en glijlagers 
aan de functionele onderdelen – wat de 
afmetingen betreft steeds perfect op elkaar 
afgestemd. De productiecompetentie van 
FSB die resulteert uit 130 jaar ervaring met 
metaalverwerking, laten ons toe compo-
nenten te maken die onze concurrenten 
ons benijden: de 3-dimensionaal gebogen 
ovalen buis van de greepelementen is een 
specialiteit “made in Brakel” en garandeert 
met zijn diagonaal-ovale dwarsdoorsnede 
maximale grijpergonomie.

De praktijkgeoriënteerde, onderhoudsarme 
en economische plaatsing van het Ergo-
System® komt ook tot uiting bij het onder-
houd ervan: de afwezigheid van naden of 
voegen op plaatsen die snel vuil worden, 
vergemakkelijkt het schoonmaken. Ook 
ontsmettingsmiddelen beschadigen de op-
pervlakken niet. De beste materialen die 
ook door de jaren heen hun waarde heb-
ben bewezen in combinatie met een tijd-
loos design trotseren elke mode en trend 
en integreren zich naadloos in elk interi-
eurconcept. Gepolijst roestvrij staal is bo-
vendien een optie voor de klassieke 
chroomoppervlakken in toiletten en badka-
mers.

Individuele eisen?
Flexibel, zowel in de productie als
in gebruik!

Een garantie voor flexibiliteit is de omvang 
van een volledig barrièrevrij systeem met 
meer dan 400 producten die afhankelijk 
van hun toepassing gecombineerd en uit-
gebreid kunnen worden. Daarom is flexibi-
liteit reeds in de plannings- en omzettings-
fase aan de orde. Met het oog op een op-
lossing geeft FSB u hierbij steeds advies. 
Handgrepen die exact op de tegelwand 
afgestemd zijn? Douchegordijnstangen die 
nauwkeurig afgestemd zijn op nissen en 
hoeken? Snelle aanpassingen door fouten 
in de planning of onduidelijke constructie-
gegevens? Hier komt ons individueel pro-
jectmanagement in actie waarmee wij u 
doelgericht ondersteunen zodat uw plan-
ning niet eens in gevaar dreigt te komen: 
design, ontwikkeling, constructie, gereed-
schapsbouw en productie hebben in Bra-
kel één en hetzelfde adres – en u een be-
trouwbare aanspreekpartner. Kies voor de 
meerwaarde “Made in Brakel” en het bar-
rièrevrije ErgoSystem®. Wie hiervoor al ge-
kozen heeft, vindt u op pagina 15 e.v.

Hier gebruikt men het ErgoSystem®:

1 | Grand Hotel Casselbergh, Brugge
2 | AZ St-Jan Ziekenhuis, Brugge
3 | De nieuwe kaai Suites, Turnhout
4 | Grand Hotel Casselbergh, Brugge
5 | Europa Ziekenhuizen, Ukkel
6 | WZC De 7 torentjes, Brugge
7 | WZC De Vliedberg, Brugge
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Barrièrevrij ErgoSystem®. Onze knowhow op het vlak van architectuur 
hebben we laten samenvloeien met een systeem waarmee mensen van 
alle leeftijden hun leven comfortabeler vorm kunnen geven zonder aan 
esthetische vormgeving te moeten inboeten.
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Functionaliteit, ergonomie, esthetiek:
Om deze drie begrippen gaat het bij het 
ErgoSystem® van FSB, waarop wij onze 
competentie van 130 jaar rondom “Grij-
pen en grepen” op de vormgeving van 
barrièrevrije producten voor sanitaire toe-
passingen hebben toegepast.

Het heeft als functie om oudere mensen  
of personen met een handicap (en hun 
helpers – van partner tot personeel) te on-
dersteunen in hun bewegingmogelijkhe-
den in badkamer en wc en hen hierdoor 
meer zelfstandigheid, verzorgingscomfort 
en woonkwaliteit te bieden.

Het meermaals bekroonde design – dat 
niet alleen indruk maakt op de grijpende 
hand maar ook het geoefende oog – toont 
dat functionele en ergonomische produc-
ten bovendien esthetisch kunnen zijn (wij 
zouden zelfs zeggen: “moeten”).

Het ErgoSystem® volgt met zijn diagonaal-
ovale plaatsing consequent de wetmatig-
heden van de grijpergonomie. De  
diagonale uitrichting van een ovale dwars-
doorsnede – die uniek is op de markt – 
zorgt voor optimale grijpkwaliteit voor de 
hand. 

Bij het grijpen maakt men principieel een 
onderscheid tussen toegrijpen en omslui-
ten. Bij het toegrijpen liggen de vingers 
slechts lichtjes op het grijpobject. Dit be-
tekent dat de kracht van de hand ook 
slechts op enkele punten op het object 
wordt overgedragen. Bij een omsluitende 
greep is er contact met een groot deel van 
de hand, waardoor de kracht door het hele 
handoppervlak kan worden overgedragen. 
De omsluitende handgreep is de meest 
authentieke grijpmethode: elke mens ge-
bruikt instinctief, als hij gedwongen wordt, 
zijn eigen lichaamsgewicht te dragen of te 
ondersteunen. Een ovale dwarsdoorsnede 
volgt de wetten van de anatomie van de 

hand bijzonder goed. De hand omsluit de 
elliptische dwarsdoorsnede op een vorm-
gesloten manier.

Alle delen van de vingers worden gelijkma-
tig belast, alle gewrichten – inclusief pols 
– worden optimaal gebruikt. Dit betekent 
dat hierbij – in vergelijking met een ronde, 
cirkelvormige dwarsdoorsnede – de hand 
aanzienlijk minder kracht hoeft te gebrui-
ken om aan de greep een verdraaiing te 
verhinderen. De ovalen vorm biedt de 
hand de grootst mogelijke houvast bij een 
geringe belasting van de spieren.

Bijgevolg is de ovale vorm een ideale, na-
tuurlijke dwarsdoorsnedevorm voor een 
greep, in het bijzonder als het ovaal 45 
graden kantelt in een diagonale, schuine 
positie. Dit kan men afleiden uit het ruim-
telijke verloop bij het vastgrijpen. Met de 
arm wordt de ideale richting en houding 
gezocht waardoor een diagonale greepbe-
weging wordt gemaakt die in het schou-
dergewricht begint en met de omvattende 
grijpbeweging afgesloten wordt. Tussen de 
hand, de schouder en de positie van de 
persoon die de grijpbeweging maakt, ont-
staat zo een stabiele driehoekvorm. Hier-
door ontstaat vanuit het lichaam via de 
arm op de hand een optimale krachtover-
dracht.

Diagonaal + ovaal = optimaal grijpen
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Het ErgoSystem® maakt een flexibele 
planning mogelijk van sanitaire en woon-
omgevingen dankzij een ruim assortiment 
grepen, steunklapgrepen en zitoplos-
singen die kunnen worden gecombineerd 
met de meest uiteenlopende accessoires 
en met speciale functies ook doelgericht 
kunnen worden uitgebreid.

De hele uitbreidingsreeks functioneel en 
systematisch op elkaar afgestemde pro-
ducten omvat douchestangen met dou-
chekophouder, verzorgingsgeoriënteerde 
producten zoals sproeibeschermingsele-
menten of beveiligingsriemen maar ook 
klassieke sanitaire accessoires zoals hand-
doekhouders, bakjes en spiegels. Repre-
sentatief hiervoor zijn de topproducten uit 
de diverse sanitaire toepassingsgebieden 
die wij hier graag aan u willen voorstellen.

Eigenhandig en uiterst eenvoudig  
te bedienen: de douchekophouder

De nieuwe douchekophouder bewijst dat 
het ErgoSystem®-assortiment niet alleen 
volledig barrièrevrije systemen maakt 
maar ook dat alles met een hand bediend 

kan worden. De filosofie van FSB is dat 
elke gebruiker zich veilig moet kunnen 
vasthouden: hoogte, kantelhoek en posi-
tionering kunnen makkelijk met een hand 
ingesteld worden – een hand blijft steeds 
vrij en biedt de gebruiker bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om zich aan een steungreep 
vast te houden. Om het systeem van de 
houder los te maken moet geen draai-
beweging gemaakt of noemenswaardige 
krachtinspanning geleverd worden. Na 
het losmaken van de houder ligt de dou-
chekop uiteraard veilig in de hand. Meer 
informatie vindt u vanaf pagina 34.

Ook bij de wastafels zet de algemene 
vormgeving van het ErgoSystem® zich 
door: ons ergonomische idee van een 
buiging in de ovale greepdoorsnede is hier 
terug te vinden in de vorm van een licht 
naar de gebruiker toegebogen positie van 
de tandenborstelbeker. Het veilig uitne-
men en doelgericht terugplaatsen wordt 
makkelijker gemaakt door zijn conische 
vorm. In vergelijking met de andere pro-
ducten die op de markt verkrijgbaar zijn, 
spreekt de kantelspiegel dan weer aan 
door zijn onopvallend karakter.

Barrièrevrij
comfortabel leven

In het toilet, aan de wastafel of in de dou-
che: als dagdagelijkse handelingen niet 
meer van zelfsprekend zijn en net dat 
ietsje meer nodig is. Het ErgoSystem® van 
FSB helpt een handje om niet op de hulp 
van anderen aangewezen te zijn.
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Belangrijke component hierbij vormen de 
op verschillende gebruiksconcepten  
afgestemde wandsteun- en steunklapgre-
pen in onovertroffen stabiel en bovendi-
en corrosiebestendig roestvrij staal dat ook 
bij uiterst intensief gebruik amper stootof 
krassporen vertoont. De elegante vormtaal 
van de elliptische handgrepen en hetzowel 
op vlak van vorm als kleurneutrale design 
van de verbindingselementen geven de 
producten een lichte en elegante look. De 
zachte licht- en omgevingsreflexen op de 
fijnmatgeborstelde RVS-oppervlakken zor-
gen voor  de volledige esthetische integra-
tie van de ErgoSystem®-componenten in 
elk bad- en woonkamerinterieur.

Esthetisch overtuigend en functioneel 
doordacht tot in de kleinste details

Dankzij de combinatie met zinvolle acces-
soires die het gebruikscomfort merkbaar 
verhogen, wordt het ErgoSystem® een  
easyjet universeel uitrustingsconcept,  
bijv. met een borstelgarnituur waarvan de 
borstelgreep steeds gebruiksvriendelijk in 
de uitnamerichting staat en zich bij het 
terugplaatsen zelf positioneert. Hierdoor 

worden bijvoorbeeld de nodige arm- en 
handbewegingen tot een minimum her-
leidt.

Flexibele montage en gebruiksvriendelij-
ke toepassing dankzij A-Flex

A-Flex is de naam van het nieuwe monta-
gesysteem voor steunklapgrepen en dou-
cheklapzitjes van het ErgoSystem® waar-
mee u flexibel en snel kan inspelen op 
individueel of acuut veranderende noden 
van gasten en patiënten. A-Flex staat in 
gelijke mate voor flexibele en gebruiksvri-
endelijke toepassingen alsook voor flexibe-
le montage. Ruimten die hiervoor in aan-
merking komen, worden enkel uitgerust 
met de wandgemonteerde A-Flex-steun- 
en afdekplaat. Naargelang de gewenste 
toepassing wordt de voorbereide montage 
van de steunklapgreep of het doucheklap-
zitje met slechts enkele handelingen moei-
teloos in de steunplaat geschoven waarna 
het in een handomdraai ter beschikking 
staat. Meer informatie over A-Flex leest u 
vanaf pagina 64.

Zijn gereduceerd en terughoudend de-
sign, los van zichtbare mechanische aan-
passingselementen, volgt in zijn esthetiek 
consequent de FSB-filosofie voor vormge-
ving en oppervlakken. Ook hier krijgt ge-
bruiksvriendelijkheid de hoogste prioriteit:
De draaihoek van de kantelspiegel kan 
volledig naar wens soepel of stroever wor-
den ingesteld. De maximale neigingshoek 
is geoptimaliseerd in functie van een zo 
klein mogelijke vervorming van het spie-
gelbeeld. Het grote spiegelformaat zorgt 
ervoor dat er oogcontact blijft bestaan  
tussen de patiënt (in zijn rolstoel) en het 
verplegend personeel dat zich achter hem 
bevindt. Dit komt het intermenselijk con-
tact vast en zeker ten goede.
 

Elementair systeemonderdeel:
Het greepprogramma „diagonaal-ovaal“

Aan de basis van het ErgoSystem® ligt  
het greepprogramma „diagonaal-ovaal“ 
met zijn verschillende varianten en leng-
ten voor alle denkbare toepassingen. De 
vormgeving is tot in de kleinste details ge-
richt op het vergemakkelijken van comple-
xe handelingen, vooral rondom het toilet. 
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Systeemkenmerken

–  Het ErgoSystem® van FSB beantwoordt 
aan de DIN-normen 18 040 en 18 025 
in alle onderdelen.

–  Het ErgoSystem® is gecertificeerd vol-
gens TÜV/GS (productveiligheid) en 
TÜV/GGT (comfort & kwaliteit).

–  Hoge corrosiebestendigheid dank-
zij greep- en edelstaalcomponenten in 
edel staal. Deze legering toont ook bij de 
grootste belasting amper stoot- en kras-
sporen en garandeert de beste hygiëne-
eigenschappen.

–  Vormgesloten grijpen door de unieke el-
liptische grijpvorm die de wetten van de 
anatomie volgt.

–  Door de ovale dwarsdoorsnede moet bij 
het grijpen en vasthouden duidelijk min-
der kracht gebruikt worden. 

–  Voor een optimale krachtoverdracht 
zorgt de hoek van 45° van de greep-
dwarsdoorsnede. Dit maakt volgens de 
regels van de ergonomie driedimensio-
naal grijpen in de driehoek hand-schou-
derpositie mogelijk.

–  Het algemene en homogene vormcon-
cept van het ErgoSystem® overtuigt door 
kernachtige, op de accessoirelijn afge-
stemde vormelementen.

Systeemvoordelen

Het modulaire concept van het ErgoSystem®, 
variabele productuitvoeringen en de meest 
diverse accessoires en uitbreidingscompo-
nenten scheppen op het vlak van organisatie 
en gebruik een soepele reactie op wijzigende 
randvoorwaarden:

–  De wandgrepen van het ErgoSystem® 
zijn na bestelling ook in speciale afme-
tingen verkrijgbaar zodat we ook aan in-
dividuele noden tegemoet kunnen  
komen.

–  Hoeksteuncombinaties in standaardleng-
ten of als systeemcomponenten zorgen 
voor een optimale aanpassing in de ver-
schillende toepassingsdomeinen.

–  De afgeronde bochten zonder stootkan-
ten en verzonken bevestigingen beant-
woorden aan alle voorwaarden op het 
vlak van hygiëne.

–  Consequent op de doelgroep afgestemd 
barrièrevrij greepsysteem dat op basis 
van bewezen ergonomische en vorm-
conceptuele voordelen op het vlak van 
planning, uitrusting en gebruik meer dan 
tegemoet komt aan de gangbare mark-
teisen.

–  Speciale uitvoeringen op maat en in 
kleur zijn mogelijk, zie pagina 66 e.v.

–  Antisuïcidale uitvoeringen van relevan-
te accessoires zijn leverbaar, zie pagina 
70 e.v.

 –  Flexibele inhanging indien gewenst bij 
componenten met A-Flex-oplossing, zie 
pagina 64 e.v.

Organisatievoordelen
 
–  Ook in architectonische omgevingen ga-

randeert de afgestemde accessoirelijn 
een formeel-esthetische, stemmige inte-
gratie.

–  Met zijn sobere optiek en fijnmat gebor-
stelde edelstaaloppervlak dat de kleuren 
van de omgeving passend reflecteert, in-
tegreert het ErgoSystem® zich ook in in-
dividuele badkameromgevingen.

–  De hoge designkwaliteit houdt rekening 
met de esthetische eisen van een nieu-
we generatie „jonge ouderen”.

–  Er ontstaat een hoge gebruikersaanvaar-
ding door veelvuldige, ergonomische ge-
oriënteerde detailoplossingen als com-
ponenten van alle productgroepen tot de 
accessoires die de gebruiker heel wat 
comfort bieden en ondersteunen bij alle-
daagse bewegingen.

–  Het modulaire en flexibele concept van 
het ErgoSystem® maakt het tijdens de 
organisatie en het gebruik een flexibele 
reactie mogelijk op veranderende rand-
voorwaarden.

–  De standaarduitrustingen en extra pro-
ducten garanderen een differentiëring op 
het vlak van de invulling van de ruimte, 
bijv. voor zogenaamde keuzedomeinen.

–  Omdat FSB de markt van dichtbij volgt 
en dankzij zijn economische verankering 
in Duitsland worden actuele en flexibele 
realisaties van individuele oplossing en 
en innovaties gerealiseerd.

Stevige argumenten
voor het ErgoSystem®

Gewinner

PRODUKT
Badkomfort für Generationen

AWARD
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Glansrijk geschikt:
roestvrij edelstaal

In 1912 verkreeg de firma Krupp in 
Essen de eerste patenten voor een nieuw 
materiaal dat bekend werd onder de 
naam “Nirosta” en “V2a-staal”. Het vond 
snel zijn weg tot tal van toepassingsge-
bieden: van de bouw van reservoirs in de 
chemische industrie tot constructies in 
de auto- en vliegtuigbouw, van bouwma-
terialen tot huishoudtoestellen.

De soortnaam edelstaal of roestvrij staal 
staat voor meer dan 100 verschillende 
soorten roest- en zuurbestendig staal. Bij 
de productie van onze beslagen gebruiken 
wij een chroom-nikkel-staalsoort die con-
form DIN 17 440 het materiaalnr. 1.4301 
draagt. Het bevat ca. 18 % chroom en 
8 % nikkel. Deze legering heeft zijn deug-
delijkheid in de bouwsector reeds bewe-
zen.

Eigenschappen die voor zich spreken

Het materiaal roestvrij staal is bijzonder 
geschikt voor gebruik in badkamer- en 
sanitaire toepassingen omdat het opper-
vlak uiterst corrosiebestendig is, bij zeer 
intensief gebruik amper stoot- en krasspo-
ren en bij voortdurend gebruik haast geen 
slijtage vertoont en bovendien zeer onder-
houdsvriendelijk is.

FSB biedt het ErgoSystem® aan in de op-
pervlakken roestvrij staal fijn mat (FSB 
6204) en roestvrij staal spiegelgepolijst 
(FSB 6205). De lageruitvoering edelstaal 
fijn mat is bijzonder robuust. De uitvoering 
edelstaal spiegelgepolijst is een milieu-
vriendelijk alternatief voor verchroomde 
oppervlakken en wordt op bestelling ge-
maakt.

Robuuste duurzaamheid: de toepassings-
gebieden

Wij bevelen het ErgoSystem® in roestvrij 
edelstaal aan voor alle drukbezochte do-
meinen, vooral in openbare gebouwen, 
ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehui-
zen, kantoorgebouwen, op schepen, in 
wegrestaurants, in parken en sportcom-
plexen – overal waar veel mensen samen-
komen en het aankomt op duurzaam 
functioneren en onderhoudsvriendelijk 
gebruik.

Onderhoud? Kinderspel!

In principe heeft bouwbeslag in roestvrij 
edelstaal geen onderhoud nodig. Vuil kan 
makkelijk met een vochtige doek worden 
verwijderd. Indien er bij gebruik buiten of 
in zwembaden met chloorwater na een 
tijdje roestsporen zouden voorkomen, gaat 
het om het zgn. vliegroest dat niet uit het 
materiaal zelf voortkomt maar zich van 
buitenaf vastzet. Het kan door krachtig 
wrijven worden verwijderd.

Bij de reiniging van de aluminiumcom-
ponenten met poedercoating van het 
ErgoSystem® (steunen, bevestigingsele-
menten enz.) mogen geen poets- of 
schoonmaakmiddelen met schuurkenmer-
ken worden gebruikt. Ze leiden zonder 
meer tot kleine krasjes en maken het op-
pervlak mat en dof.

Leuningen in inox met individuele coa-
ting

FSB biedt u de mogelijkheid om binnen 
het ErgoSystem alle componenten die van 
aluminium gemaakt zijn en standaard een 
donkergrijze coating hebben, af te werken 
met een laag in bijna alle RAL-kleuren. 
ErgoSystem®-projectuitvoeringen kunnen 
zich zo, wat hun kleuren betreft, afstem-
men op individuele concepten of speci-
fieke accenten leggen. Meer informatie 
vindt u op pagina 67.

FSB 6204
roestvrij staal 
fi jn mat

FSB 6205
roestvrij staal 
spiegelgepolijst
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Productoverzicht

Hoeksteuncombinaties
Pagina 18 ff.

Hoek-Wandsteun
Pagina 22 f.

Wandsteun
Pagina 22

Rondom douche
en badkuip

Loopsteunhouder
Pagina 30

Zeephouder
Pagina 21

Wand-vloersteun
Pagina 42

Opklapbare wandsteun
Paginan 41, 54 ff., 65

Wandsteun
Pagina 40

Handdoekhouders
Pagina 36

Haken (in kleur)
Pagina 49

Haken
Paginan 46, 48

Armpolster
Pagina 56

Rugsteun
Pagina 56

Steunen
Pagina 54 ff.

Pictogrammen
Pagina 68 f.

Deurstop
Pagina 46

Rondom wastafels
en badkameraccessoires

Rondom het toilet 

Inrichtingsuitbreidingen Individuele handleuningen
Pagina 66 f.

Handleuningen voor 
gebogen douchewanden
Pagina 66 f.
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Funktietoetsen
Pagina 58 f.

WC-borstelgarnituur
Pagina 60

Vloersteun
Pagina 55

Papierrolhouder
Pagina 58, 60

Bekerhouder, zeepschaal
Pagina 47

Opklapbare  
wandsteun A-Flex
Pagina 64 f.

Handdoekhouders
Pagina 43

Deurbeslag voor
barrièrevrij wonen
Pagina 87 ff.

Beslagen voor  
bewaakte ruimten
Pagina 74

Voor tips i.v.m. bevestigingstechnieken, zie pagina 98.
Montage- en bevestigingstechnieken, pagina 97.  
Planningshulp volgens DIN 18 040, zie pagina 99 e.v.

Douchespatgordijn
Pagina 31

Inhangdouchezitje
Pagina 24 f.

Doucheklapzitje
Pagina 26 f.

Bad-inhangzitje
Pagina 27

Verplaatsbaar douchezitje
Pagina 28

Vrijstaand zitje
Pagina 29

Douchekophouder
Doucheglijstang
Pagina 34 f.

Douchegordijnstang
Pagina 32 f.

Wandspiegel
Pagina 45

Kipspiegel
Pagina 44

Tablet
Pagina 47

Antisuïcidale
uitvoeringen
Pagina 72 f.

Bevestigingen voor massieve muren 
zijn standaard in de levering inbegrepen. 





Producten voor douche 
en badkuip

18



18 FSB ErgoSystem® + METRIC®

fsb.de/828213

Producten voor douche 
en badkuip

82 8213 

L2

93

225

93

L1

225

320 320

70

135°
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Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

Individueel gemaakte handleuningen  
op aanvraag (zie pagina 66)

  L1 L2

82 8213 00101 rechts 675 675
82 8213 00102  links 675 675
82 8213 00201  rechts 825 675
82 8213 00202  links 675 825

Hoek-wandsteuncombinatie

Geschikt voor inhangzitje 82 8250,  
zie pagina 24 e.v.

Figuur: links 

Bij het in de juiste richting positioneren van 
hoekgrepen en handlijstcombinaties is de 
kijkrichting naar de kamerhoek bepalend: 
de uitvoering van de hoekgrepen met het 
teken ‚links‘ is bestemd voor plaatsing aan 
linkerwanden, hetzelfde geldt analoog voor 
rechterwanden en -plaatsingen.
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fsb.de/828211
fsb.de/828212

Producten voor douche 
en badkuip

82 8211 

82 8212 

L2

70

93

225

L1

225

L2

70

L1

93

225

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

  L1 L2

82 8211 00101 rechts 750 528
82 8211 00102  links 528 750
82 8211 00201  rechts 975 528
82 8211 00202  links 528 975
82 8211 00301  rechts 750 750
82 8211 00302  links 750 750

Hoek-wandsteuncombinatie 

Inhangzitje in het linkersegment enkel  
toegelaten bij uitvoering met bodemsteun 
(82 8250 00001, zie pagina 24)

Figuur: links 

Individueel gemaakte handleuningen  
op aanvraag (zie pagina 66).

  L1  L2

82 8212 00100   750  750
82 8212 00200    975  975
82 8212 00301    750 1125
82 8212 00302   1125  750

Hoek-wandsteuncombinatie  

Geschikt voor inhangzitje 82 8250,  
zie pagina 24 e.v. 

Bij het in de juiste richting positioneren van 
hoekgrepen en handlijstcombinaties is de 
kijkrichting naar de kamerhoek bepalend: 
de uitvoering van de hoekgrepen met het 
teken ‚links‘ is bestemd voor plaatsing aan 
linkerwanden, hetzelfde geldt analoog voor 
rechterwanden en -plaatsingen.
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82 8210 

fsb.de/828210
fsb.de/828260

Producten voor douche 
en badkuip

L

70
148

93

H

82 8260

96

155

35

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

82 8260 00059 

Zeepbakje in kunststof met  
diefstalbeveiliging

Individueel gemaakte handleuningen  
op aanvraag (zie pagina 66)

  H  L

82 8210 00201 rechts  1048 450
82 8210 00202  links  1048 450
82 8210 00301  rechts  1198 600
82 8210 00302  links  1198 600 

Hoek-wandsteun 

Figuur: links 

Bij het in de juiste richting positioneren van 
hoekgrepen en handlijstcombinaties is de 
kijkrichting naar de kamerhoek bepalend: 
de uitvoering van de hoekgrepen met het 
teken ‚links‘ is bestemd voor plaatsing aan 
linkerwanden, hetzelfde geldt analoog voor 
rechterwanden en -plaatsingen.

145

111

160

82 8260 00039 82 8260 00059

82 8260 00039

Kunststof zeephouder
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fsb.de/828201
fsb.de/828202

Producten voor douche 
en badkuip

82 8201 

82 8202 

L

70

93

135°

L2

L1

93

L3

70

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

V 148

82 8201 03000 (L = 300 mm)
82 8201 04500 (L = 450 mm)
82 8201 06000 (L = 600 mm)
82 8201 09000 (L = 900 mm)
 
Wandsteun

Geschikt voor inhangzitje 82 8250,  
zie pagina 24 e.v.

Individueel gemaakte handleuningen  
op aanvraag (zie pagina 66)

 L1 L2  L3

82 8202 05120 300 512  210
82 8202 07720  450 772  320

Hoek-wandsteun 

Met identieke lengte van de benen, 
de hoekgreep kan zowel rechts als links-
georiënteerd worden gebruikt

Bij het in de juiste richting positioneren van 
hoekgrepen en handlijstcombinaties is de 
kijkrichting naar de kamerhoek bepalend: 
de uitvoering van de hoekgrepen met het 
teken ‚links‘ is bestemd voor plaatsing aan 
linkerwanden, hetzelfde geldt analoog voor 
rechterwanden en -plaatsingen.
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Producten voor douche 
en badkuip

82 8203 

L

70

93

H

fsb.de/828203 

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

Individueel gemaakte handleuningen  
op aanvraag (zie pagina 66)

  L  H

82 8203 03000  300  300
82 8203 06001  rechts 300  600
82 8203 06002  links 300  600

Hoek-wandsteun 

Figuur: links 

Bij het in de juiste richting positioneren van 
hoekgrepen en handlijstcombinaties is de 
kijkrichting naar de kamerhoek bepalend: 
de uitvoering van de hoekgrepen met het 
teken ‚links‘ is bestemd voor plaatsing aan 
linkerwanden, hetzelfde geldt analoog voor 
rechterwanden en -plaatsingen.
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fsb.de/828250

Producten voor douche 
en badkuip

82 8250  Zitje PUR 

400

850

560

470

240

155

465155

400

850

560

470

240

155

465155

400

601

470

240

82 8250 00000 (zonder vloersteunen)
82 8250 00001 (met vloersteunen)

Inhangzitje voor wandgrepen
(lengte vanaf 450 mm), met veeronder-
steund klapmechanisme en grijpvolume in 
het bovenste gedeelte van de rugleuning.

Belastbaar tot 150 kg

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

82 8250 00000

82 8250 00001
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fsb.de/828250

Producten voor douche 
en badkuip

82 8250  Zitje PUR  
82 8250 00100 (armleuning beide zijden)
82 8250 00101 (armleuning rechts)
82 8250 00102 (armleuning links)

Inhangzitje, wandsteunend zoals  
82 8250 00000, maar met armleuningen 
aan één of beide zijden (figuur met arm-
leuning links)

Zitje belastbaar tot 150kg,
armleuning belastbaar tot 50 kg

400

325 325

601

641

470

240

183

400

543

601

641

470

240

183

155

465155

400

543

601

641

470

240

183

155

465155

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

82 8250 00100

82 8250 00101 (R) 
82 8250 00102 (L) 
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200

400

505

160

145

105

105

Producten voor douche 
en badkuip

82 8251  Zitje PUR
Doucheklapzitje met hoekig ergonomisch 
voorgevormd zitvlak: 82 8251 00000

A-Flex oplossing 82 8251 00001  
voor flexibele montage, bijv. in hotels,  
serviceflats etc., zie pagina 64 e.v.

Belastbaar tot 150 kg

fsb.de/828251

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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82 8244  Zitje PUR

82 8240  Zitje PUR

fsb.de/828244 
fsb.de/828240

Opklapbaar douchezitje 
met draaibaar zitvlak: 82 8244 00000
 
A-Flex-oplossing 82 8244 00001 voor  
flexibele montage, bijv. in hotels, service- 
flats etc. zie pagina 64 e.v.

Belastbaar tot 150 kg

Bad-inhangzitje

Bruikbaar voor een bad breedte  
van 70 tot 90 cm

Belastbaar tot 150 kg

400

510

170 160

109

700 – 900

420

345

61

Producten voor douche 
en badkuip

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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Producten voor douche 
en badkuip

82 8241   Zitje PUR  82 8241 00000 (zonder inhangbeugel)
82 8241 01000 (met inhangbeugel)

Douche- en badzitje  
met draaibaar zitvlak

Vastzetting van het stoeltje aan de inhaak-
beugel door middel van een bijhorende 
gleuf aan de onderkant van het zitvlak.

Belastbaar tot 150 kg

fsb.de/828241 fsb.de/828242

420 –
520

400

70

250

250

280

145

70

82 8242 
82 8242 00000 (Voor wandmontage)
82 8242 00001 (Voor hoekmontage)

Inhangbeugel  
voor douche- en badzitje

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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82 8243  Zitje PUR

fsb.de/828243

Vrijstaand zitje  
met draaibaar zitvlak 

Het vrijstaande zitje heeft een draaibaar 
zitvlak en biedt veel comfort in bad- en 
kleedkamers.

Belastbaar tot 150 kg

Producten voor douche 
en badkuip

480

400

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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fsb.de/828260

Producten voor douche 
en badkuip

82 8260  
82 8260 00033 

Loopsteunhouder  
voor universele positionering en gebruik  
in de woonomgeving

82 8290
82 8290 00011 

Valveiligheidsriem voor de beveiliging  
van personen

Combineerbaar met WC-steunklapgreep 
82 8224 ...31/32 of riemhouder 82 8290 
00016

82 8290
82 8290 00016 

Riemhouder

100

188

44

70

90

25

fsb.de/828290

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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fsb.de/828249
fsb.de/828236

Producten voor douche 
en badkuip

82 8249 

82 8236 Textiel

835

128

42

22

Douchespatgordijn,  
om in FSB-wandgrepen en wand-
hoekcombinaties te hangen

82 8236 00850

Douchespatgordijn met bevestigingslussen, 
voor gebruik aan FSB-steunklapgrepen met 
850 mm lengte (zie pagina 54)

L = 900 mm  | H = 720 mm

8200  
magicwhite

9000  
wit

8800  
manhattan

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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Producten voor douche 
en badkuip

82 8238 | 82 8235   

fsb.de/828238
fsb.de/828235
fsb.de/828299

Gordijnmotieven, zie pagina 31

De gordijnringen blijven ook bij bediening 
met één hand niet aan de plafondsteunen 
haperen. Gordijnstangen in U-vorm of met 
omtrekmaten op aanvraag.

L1

500

L1

L2

25

Ø 12

Ø 25

Ø 44

verlaagd 
plafond

1000

max.
1013

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

82 8299
82 8299 00012

Plafondbevestiging voor valse plafonds  
(bij montage inkortbaar)

L1

500

L1

L2

25

  L1  L2

82 8238 01000 (16 Haken)  1000  1000
82 8238 01200 (24 Haken)  1200  1200
82 8238 01500 (24 Haken)  1500  1500

Douchegordijnstang met hoek en gordijn-
ringen, plafondsteun en stangen inkort-
baar
 
Idem in anti-suïcidale uitvoering, plafond-
steun inkortbaar, stangen niet inkortbaar

  L1  L2

82 8235 01000 (16 Haken)  1000  1000
82 8235 01200 (24 Haken)  1200  1200
82 8235 01500 (24 Haken)  1500  1500

Vorhang
von innen
gezogen

Vorhang
hängt 
senkrecht
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82 8234 | 82 8233   

fsb.de/828234
fsb.de/828233
fsb.de/828237

Gordijnmotieven, zie pagina 31

Het inkorten van bijv. gordijnstangen heeft 
tot gevolg dat elke garantie-aanspraak 
komt te vervallen.

Producten voor douche 
en badkuip

82 8234 00900 (L =   900 mm,   8 Haken)
82 8234 01200 (L = 1200 mm, 16 Haken)
82 8234 01500 (L = 1500 mm, 16 Haken)
82 8234 01800 (L = 1800 mm, 16 Haken) 

Douchegordijnstang 
tussen 2 muren, met gordijnringen  
(bij montage inkortbaar)

Idem maar in antisuïcidale uitvoering
(bij montage inkortbaar)

82 8233 00900 (L =   900 mm,   8 Haken)
82 8233 01200 (L = 1200 mm, 16 Haken)
82 8233 01500 (L = 1500 mm, 16 Haken)
82 8233 01800 (L = 1800 mm, 16 Haken) 

De afstand tussen het midden van de 
stang en het gordijn bedraagt 20 mm en 
moet t.o.v. de grond 30 mm bedragen;  
zie ook figuur.

82 8237 Textiel 

  L  H

82 8237 01200   1200  2000
82 8237 01800    1800  2000
82 8237 02400    2400  2000

Douchegordijn

Tip:
Voor een douchegordijnstang met hoek  
zijn twee gordijnen nodig 

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

Gordijnstangen in combinatie met glazen 
scheidingswanden individueel te bestellen.

Optioneel verkrijgbaar met individuele 
afmetingen en gordijnen uit brandvertra-
gend materiaal.

70

L

20

30

2050

25

56

7

56

7
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Producten voor douche 
en badkuip

De nieuwe douchekophouder maakt een 
comfortabel gebruik van de douchekop 
mogelijk: hij verenigt een voorgevormde
ergohendel voor een veilig en vlot gebruik
zonder draaibeweging met onderhouds-
vrije en traploze hoogte- en hoekinstelling.

De douchekophouder kan makkelijk met 
één hand ingesteld worden – een hand 
blijft steeds vrij en biedt de gebruiker bij 
voorbeeld de mogelijkheid om zich aan 
een steungreep vast te houden.

135

77

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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Producten voor douche 
en badkuip

70

Ø 22

L

91

70

900

90

82 8239 | 82 8260  

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

82 8239 01048 (L = 1048 mm)
82 8239 01198 (L = 1198 mm)

Doucheglijstang met douchekophouder 
voor de montage aan wandsteunen en 
hoek-wandsteuncombinaties

82 8260 00050 (voor de wand-montage,  
L = 900 mm)

Afwijkende lengten mogelijk overeenkom-
stig tegelraster voor gebruik/afdekking van 
beschikbare boorgaten of op individuele 
vraag van de klant.
Stuur ons hiervoor een schets met de  
nodige afmetingen.

De bevestiging gebeurt met behulp van  
de meegeleverde dubbelzijdige kleefstrook 
die tijdens de montage tussen de 
kunststofkoppeling en de ovalen buis 
gekleefd wordt.

Passende wandgrepen en wandhoek-
combinaties (behoort niet tot de levering) 
Zie pagina 19 e.v.

82 8239 82 8260 00050



36 FSB ErgoSystem® + METRIC®

82 8260 

82 8260 

fsb.de/828260 De FSB-accessoirelijn METRIC® vindt  
u op pagina 77 e.v.

Producten voor douche 
en badkuip

600

Ø 22

70

90

600

Ø 22

70

160

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

82 8260 00011

Enkele handdoekhouder

82 8260 00021

Dubbele handdoekhouder



  





Producten voor wastafels  
en badaccessoires

40
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Rondom Wastafels

82 8220 

fsb.de/828220

      L 

 82 8220 06001 rechts  600
 82 8220 06002 links   600
 82 8220 07001 rechts  700
 82 8220 07002 links   700

Wandsteun

Figuur: links

200

L85

Alle grepen die met de symbolen  ‚rechts‘ 
en  ‚links‘ gekenmerkt zijn, moeten als 
rechter- of linkeruitvoering besteld en  
gemonteerd worden. Relevant is de kijkrich-
ting naar de wastafel/WC: uitvoering ‚rechts‘ 
betekent rechts van de wastafel/WC te  
monteren en omgekeerd.

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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82 8221 

82 8224 

fsb.de/828221 
fsb.de/828224

82 8221 06000 (L = 600 mm)
82 8221 07000 (L = 700 mm)

Wandsteun
links/rechts bruikbaar

Rondom Wastafels

195 140

L85

195 140

L85

      L 

 82 8224 06011 rechts  600
 82 8224 06012 links   600
 82 8224 07011 rechts  700
 82 8224 07012 links   700

Steunklapgreep
Met veerbelasting, achteraf aanpasbaar 
voor soepele instelling en gebruik. Combi-
neerbaar met TECEprofil 9.042.011.

Belastbaar tot 100 kg aan de voorkant.

Optionele accessoires: wandhouder als 
adapteroplossing voor montage van steun-
grepen en steunklapgrepen achteraf.
82 8227 00001 (85 x 195 mm)

Bevestigingsmateriaal in de levering be-
grepen

Figuur: links

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

Bevestigingsmateriaal in de levering  
begrepen
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Rondom Wastafels

82 8225 

fsb.de/828225

      L 

 82 8225 06001 rechts  600
 82 8225 06002 links   600
 82 8225 07001 rechts  700
 82 8225 07002 links   700

Wand-vloersteun

Figuur: links

850

L

85

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

Alle grepen die met de symbolen  ‚rechts‘ 
en  ‚links‘ gekenmerkt zijn, moeten als 
rechter- of linkeruitvoering besteld en  
gemonteerd worden. Relevant is de kijkrich- 
ting naar de wastafel/WC: uitvoering ‚rechts‘ 
betekent rechts van de wastafel/WC te  
monteren en omgekeerd.
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82 8260 

82 8260 

fsb.de/828260

82 8260 00010

Dubbele zwenkbare  
handdoekhouder

Rondom Wastafels

82 8260 00012

Enkele vaste  
handdoekhouder

421

70

Ø 12

412,5

70

Ø 22

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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Rondom Wastafels

82 8260 

fsb.de/828260

82 8260 00053

Kipspiegel (opbouw) 
met verstelbare neigingshoek van 0° tot 
12°, soepele en instelbare bediening.

Inbouwversie op aanvraag

600

800

75

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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82 8260 

82 8260

fsb.de/828260

82 8260 00054 (450 x 450 mm) 
82 8260 00055 (600 x 600 mm)
82 8260 00056 (600 x 450 mm) 

Vandalismebestendige spiegel
in roestvrij staal incl. volkern-wandplaat
 
Vandalismebestendig dankzij glasvrije 
hoogglans gepolijste roestvrij stalen plaat

Plaatdikte 1,5 mm

Rondom Wastafels

600

600

10,5

600

44

82 8260 00051

Wandspiegel
Glasdikte 6 mm, met 4 Spiegel-
houders 

1000 x 600 mm

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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Rondom wastafels 
en badkameraccessoires

82 8260 
82 8260 00052

Spiegelhouder (4 stuks)
 

fsb.de/828260

44

86

44

32

35

44

132

82 8260 
82 8260 00006

Jashaak 

(bijhorende wandhaken, zie pagina 48)

82 8260 
82 8260 00004

Handdoekhaaks, duo

82 8260 
82 8260 00003

Deurstop

Kortere afmetingen op aanvraag mogelijk

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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600

450

74 44

150

82 8260 

82 8260 

82 8260  

fsb.de/828260 

Rondom wastafels 
en badkameraccessoires

82 8260 00015

Tablet
met lichte neigingshoek richting muur 
en anti-slip kunststofoppervlak voor veilig 
neerzetten.

82 8260 00041

Bekerhouder met beker uit transparente 
kunststof

82 8260 00040

Zeephouder met zeepschaal

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

82600040_MZ

124130

36 44

11285

117

44

De FSB-accessoirelijn METRIC® 

vindt u op pagina 77 e.v.
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47

44

87

44

80

40

32

40

44

32

fsb.de/828260

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

82 8260 00005 (Wandhaak)
82 8260 00007 (Dubbel wandhaak)

(Bijhorende mantelhaken, zie pagina 46)

Idem, maar met antisuïcidale uitvoering 
door herbruikbare klipbevestiging.

82 8260 01005 (Wandhaak)
82 8260 01007 (Dubbel wandhaak)

82 8260 00001 (Wandhaak) 
82 8260 00002 (Mantelhaak)

Rondom wastafels 
en badkameraccessoires

82 8260 

82 8260 

De FSB-accessoirelijn METRIC® 

vindt u op pagina 77 e.v.
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44

32

82 8260 00005 (Wandhaken) 
82 8260 00006 (Mantelhaken)
82 8260 00007 (Dubbele haken)

in kleur

RAL 1018 (geel)*
RAL 3002 (rood)*
RAL 5002 (blauw)*

Kastmerkteken met geïndividualiseerde 
gravure of lasermotief met aan de wandof 
mantelhaken aangepaste kleuren op 
aanvraag.

44

86

De FSB-accessoirelijn METRIC® 

vindt u op pagina 77 e.v.
fsb.de/828260

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystemRondom wastafels 

en badkameraccessoires

82 8260 

82 8260 00005 (Wandhaken)

82 8260 00006 (Mantelhaken)

82 8260 00007 (Doppel-Wandhaken)

80

40

32

40

82 8260 00001 (Dubbel wandhaak)

in kleur

RAL 1018 (geel)
RAL 3002 (rood)
RAL 5002 (blauw)

82 8260 

*  Standaardkleuren, bijkomende RAL-
kleuren tegen meerprijs. Vermeld bij 
bestellingen en aanbestedingen de 
gewenste RAL-kleur.

47

44
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82 8290 

Inbouw wandafvalbakje

fsb.de/828290

82 8290 00048 (rechts, slot links)
82 8290 00049 (links, slot rechts)

Inbouw wandafvalbakje, afsluitbaar met 
steeksleutel, rechtse of linkse uitvoering,
inhoud 12 liter

Figuur: rechts

Steeksleutel

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

140

650 590

350

297

51

9

55
,6

94
,3





  



  

Producten voor het toilet54
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160 140

L160

Producten voor het toilet

82 8224 

fsb.de/828224

      L 

 82 8224 06001 rechts  600
 82 8224 06002 links   600
 82 8224 07001 rechts  700
 82 8224 07002 links   700
 82 8224 08501 rechts  850
 82 8224 08502 links   850
 82 8224 09001 rechts  900
 82 8224 09002 links   900

Steunklapgreep
Met veerbelasting, achteraf aanpasbaar voor 
soepele instelling.

Compatibel met TECE-gerontomodule en 
TECE profil 9.042.016

Individuele lengten zijn mogelijk tot maxi-
mum 900 mm.

Belastbaar tot 100 kg aan de voorkant.

Figuur: links

Optionele accessoires: wandhouder als adap-
teroplossing voor montage van steungrepen 
en steunklapgrepen achteraf.
82 8227 00000 (160 x 160 mm).

A-Flex-oplossing voor flexibele montage, 
bijv. in hotels, serviceflats, etc...,  
zie pagina 64 e.v.

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

Alle grepen die met de symbolen  ‚rechts‘ 
en  ‚links‘ gekenmerkt zijn, moeten als 
rechter- of linkeruitvoering besteld en  
gemonteerd worden. Relevant is de kijkrich- 
ting naar de wastafel/WC: uitvoering ‚rechts‘ 
betekent rechts van de wastafel/WC te  
monteren en omgekeerd.

Bevestigingsmateriaal in de levering  
begrepen

Gewinner

PRODUKT
Badkomfort für Generationen

AWARD
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160 140

160

160

850

82 8224 

82 8290

fsb.de/828224 
fsb.de/828290

      L 

 82 8224 08531 rechts  850
 82 8224 08532 links   850
 82 8224 09031 rechts  900
 82 8224 09032 links   900

Steunklapgreep
voorzien van veiligheidsnok voor  
bevestiging van valveiligheidsriem  
82 8290 00011.

Compatibel met TECE-gerontomodule en 
TECE profil 9.042.016

Individuele lengten zijn mogelijk van 600 
mm tot maximum 900 mm.

Belastbaar tot 100 kg aan de voorkant.

Figuur: rechts

Producten voor het toilet Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

82 8290 00011

Valveiligheidsriem 
voor de beveiliging van 
personen op het toilet,  
enkel in combinatie met 
FSB 82 8224 ...31/32

82 8228 82 8228 00001 (rechts)
82 8228 00002 (links)

Vloersteun  
voor FSB-steunklapgrepen, 
om de steunlast te verho-
gen met ca. 50 kg
Opmerking: niet geschikt 
voor openbare ruimten.

fsb.de/828228

35

66

L

23
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700

570

135 148

38330

67

82 8247 (voor twee steunklapgrepen)
82 8247 00001  (eenzijdig rozet voor 

greep rechts)
82 8247 00002  (eenzijdig rozet voor 

greep links)

Rugsteun
Voor steunklapgrepen,  achteraf monteer-
baar, varianten met eenzijdig rozet voor 
ruimten met weinig plaats en gebruik met 
slechts één steunklapgreep.

Speciale uitvoering in combinatie met veilig-
heidsriem 82 8290 00011 op aanvraag 
mogelijk. Bij combinatie met 82 8224 …. 
graag opgeven bij bestelling.

Afbeelding: 
1 x Rugsteun 82 8247 
2 x Opklapbare wandsteun 82 8224

fsb.de/828247
fsb.de/828246

Armpolster 
voor de montage aan wandsteunen

82 8247  PUR

82 8246 PUR

Producten voor het toilet Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

120

563

330

70

120

563

330

70

82 8247 82 8247 00001 82 8247 00002
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160 140

L160

fsb.de/828224
fsb.de/828222

82 8222 07000 (L = 700 mm) 
82 8222 08500 (L = 850 mm) 
82 8222 09000 (L = 900 mm) 

Wandsteun 

links/rechts bruikbaar

82 8224 

82 8222 

Producten voor het toilet Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

Tip voor de montage

160 140

75

L

160

150 700/750

      L 

 82 8224 07021 rechts  930
 82 8224 07022 links   930
 82 8224 09021 rechts  980
 82 8224 09022 links   980

Opklapbare wandsteun 
voor zijdelingse montage en verkleining 
van de verloren ruimte bij WC’s met max. 
550 mm diepte 

Belastbaar tot 100 kg aan de voorkant.

Figuur: links

A-Flex-oplossing voor flexibele montage, 
bijv. in hotels, serviceflats, etc...,  
zie pagina 64 e.v.

Bevestigingsmateriaal in de levering  
begrepen
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fsb.de/828245
fsb.de/828248

82 8248 00002

Draadloze knop voor de activering van de 
toiletspoeling

Combineerbaar met TECE, Geberit, Viega 
e.a.

Signaalfrequentie 868,4 MHz

82 8245 00000

Papierrolhouder 
voor de montage aan wandsteunen

82 8245  Kunststof

82 8248  Kunststof

Producten voor het toilet Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

60

85

46

50

132

118

33
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Producten voor het toilet Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

fsb.de/828224
fsb.de/828248

Toetsenkonsolehouder  
voor montage aan wandgrepen  
Levering zonder toetsenkonsole 

82 8248 00000 (voor model Mepa)
82 8248 00001 (voor model Grohe)

Houders voor andere merken op verzoek 
verkrijgbaar

Figuur: Mepa Sanicontrol 860

Wandsteun met functietoetsen

rechts:
82 8224 08503 (blauw/geel, per 1x)
82 8224 08505 (blauw, 1x )
82 8224 08507 (geel, 1x) 

links:
82 8224 08504 (blauw/geel, per 1x)
82 8224 08506 (blauw, 1x )
82 8224 08508 (geel, 1x) 

Optioneel ook met rode knop voor noodo-
proep, leverbaar met opener-functie.

Kabellengte vanaf 900 mm

82 8224  

82 8248  Kunststof

82 8248 00003

Wandkabelhouder voor steun-
klapgreep met functietoets

65

123

57

69

160 140

850

700

160

160

7

44

82 8248  

FSB-steunklapgrepen met functieknop 
worden standaard met spiraalkabel  
geleverd.
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De FSB-accessoirelijn METRIC® 

vindt u op pagina 77 e.v.

Producten voor het toilet

155

129

70

90

122

71

155

129

70

90

223

22

70

121

44

82 8260 
82 8260 00032

Reserve-papierrolhouder 
voor twee rollen

82 8260 
82 8260 00031

Reserve-papierrolhouder  
voor enkele rol

82 8260  
82 8260 00030 (rechts)
82 8260 00130 (links)

Papierrolhouder met rem

82 8260  
82 8260 00058

Papierrolhouder met rem

fsb.de/828260

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

rechts links
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363

100 144

245

82 8260  Kunststof
82 8260 00042

WC-borstelgarnituur, ovaal met uitneem-
baar kunststofinzetstuk, reinigen tot max. 
130 °C, borstelkop vervangbaar en apart 
bij te bestellen.

Producten voor het toilet Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem





Inrichtingsuitbreidingen64
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Flexibel en modulair

Met A-Flex biedt FSB een doordachte 
mogelijkheid om ruimten flexibel en 
volgens de behoeften met barrièrevrije 
componenten uit het ErgoSystem® uit te 
rusten.

A-Flex is bijzonder interessant voor uitbaters 
van hotels, serviceflats of ziekenhuizen met 
privékamers die zo kunnen inspelen op de 
individuele of acuut veranderende noden 
van gasten en patiënten. Dit is bijvoorbeeld 
het geval voor hotelgasten voor wie barrière-
vrije hulpmiddelen in de badkamer niet 
noodzakelijk zijn maar die door een acute 
blessure – bijv. een skiongeval – toch plotse-
ling beroep moeten doen op barrièrevrije 
hulpmiddelen.

Het grote voordeel is bovendien de duide-
lijke kostenbesparing bij de eerste montage, 
omdat de kamers in kwestie enkel maar  
met een A-Flex- wandadapter en blinde 
afdekplaat uitgerust moeten worden. De 
opklapbare wandsteunen en doucheklapzit-
jes worden dan daar waar u het wenst in 
gebruik genomen.

160

17160

A-Flex

82 8227 
82 8227 00002

Wandadapter A-Flex 
incl. blinde afdekplaat, te combineren  
met opklapbare wandsteun 82 8224 0604. 
| 0704. | 0854. | 0904. en doucheklapzitjes 
82 8244 00001 en 82 8251 00001

fsb.de/828227

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

Gewinner

PRODUKT
Badkomfort für Generationen

AWARD

Compatibel met TECE-gerontomodule en 
TECE profil 9.042.016
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160 140

L160

      L 

 82 8224 06041 rechts  600
 82 8224 06042 links   600
 82 8224 07041 rechts  700
 82 8224 07042 links   700
 82 8224 08541 rechts  850
 82 8224 08542 links   850
 82 8224 09041 rechts  900
 82 8224 09042 links   900

Opklapbare wandgreep A-Flex 
met veerbelasting, bij te regelen afhanke-
lijk van de gewenste soepelheid

Compatibel met TECE-gerontomodule en
TECE profil 9.042.016

Individuele lengten zijn tot max. 900 mm 
mogelijk

Belastbaar tot 100 kg aan de voorkant.

400 514

170 160

82 8224 

82 8244  
Zitje PUR 

fsb.de/828224
fsb.de/828244
fsb.de/828251

A-Flex

82 8244 00001

Doucheklapzitje A-Flex 
met draaibaar zitvlak

Met kogellager en rolweerstand

Belastbaar tot 150 kg

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

200

400 505

175 160

82 8251  
Zitje PUR 

82 8251 00001

Doucheklapzitje A-Flex 
met hoekig zitvlak

Belastbaar tot 150 kg

*  De steunplaat 82 8227 00002 is niet in de 
levering inbegrepen en moet apart worden 
besteld.
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Speciaal op maat gemaakt #
met standaardcoating

Individuele handleuningen

 ErgoSystem®-handleuningen op maat

De voorbije jaren heeft FSB op vraag van 
de markt regelmatig op maat handleunin-
gen voor toepassingen in privéwoningen 
gemaakt. Een dergelijke productie is – ook 
in complexere vorm – mogelijk voor hand-
leuningen in ziekenhuizen of verzorgings-
instellingen.

Ook in de vorm van handleuningen kan met 
de unieke diagonaalovale doorsnede reke-
ning worden gehouden. Het gaat bij deze 
speciale creaties alleszins niet om industri-
ele serieproducten maar om speciale 
bestellingen waarbij het gebruik en de 
montage binnen de verantwoordelijkheid 
van de opdrachtgever liggen.

Op voorwaarde dat het bestelde volume 
groot genoeg is, stelt FSB u de specialisten 
te beschikking om de nodige opmetingen te 
doen. Stuurt u ons desgevallend de nodige 
afmetingen per fax. FSB zal deze controle-
ren, een plan uittekenen en een offerte voor 
u maken.
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Speciaal op maat gemaakt 
met standaardcoating

Standaardlaag en coating naar wens

FSB is in de eerste plaats producent van 
deur- en vensterbeslag in edele metalen 
– wat in gelijke mate ook voor het Ergo-
System geldt.

FSB biedt u de mogelijkheid om binnen 
het concept van het ErgoSystem® voor alle 
componenten die van aluminium zijn 
gemaakt en standaard een donkergrijze 
deklaag hebben, volgens uw wensen 
tussen bijna alle RAL-kleuren een coating 
te kiezen. ErgoSystem®-inrichtingen 
kunnen op deze manier op het vlak van 
kleur volledig afgestemd worden op indivi-
duele concepten of ze accentueren. Stuur 
ons uw specifi eke aanvraag met het 
gewenste RAL-nummer.

Individuele kleuren

Coatingprocédé

FSB maakt gebruik van een elektrostati-
sche poedercoating zonder oplosmiddelen

De oppervlaktekwaliteit – lichtauthenticiteit 
van de kleuren, hardheid van het opper-
vlak, slijtagevastheid enz. – komt nage-
noeg overeen met het niveau van alumini-
um-eloxaallagen. Voor een coatinglaag op 
greepcomponenten van het ErgoSystem® 
in edelstaal kiezen we om productaan-
sprakelijkheidsredenen niet. Met een 
gekleurde laag zou zowel het esthetische 
uitgangspunt van het ErgoSystem® als de 
robuustheid van het edelstaaloppervlak 
zijn doel voorbijschieten.

Met een correcte montage en gebruik 
zoals voorgeschreven, zal de kleurlaag 
tijdens het dagelijks gebruik standhouden. 
Ruw contact met harde en scherpe voor-
werpen (bijv. ringen, gereedschap of bij 
het gebruik van een revalidatieof staplift 
enz.) kan krassen maken op het opper-
vlak. Het functioneren van de leuning 
komt door krassporen echter niet in het 
gedrang.



68 FSB ErgoSystem® + METRIC®

82 8235 

82 8233 

L1

500

L1

L2

25

  L1  L2

82 8235 01000 (16 Haken)  1000  1000
82 8235 01200 (24 Haken)  1200  1200
82 8235 01500 (24 Haken)  1500  1500

Douchegordijnstang met hoek
en gordijnringen (plafondbevestiging bij montage 
inkortbaar, stang niet inkortbaar), zie pagina 32

Antisuïcidale uitvoering met herbruikbaar  
vergrendelingsmechanisme aan de plafond-
bevestiging 

82 8233 00900 (L =   900 mm,   8 Haken)
82 8233 01200 (L = 1200 mm, 16 Haken)
82 8233 01500 (L = 1500 mm, 16 Haken)
82 8233 01800 (L = 1800 mm, 16 Haken) 

Douchegordijnstang 
tussen 2 muren, met gordijnringen (bij  
montage inkortbaar), zie pagina 33

Antisuïcidale uitvoering door herbruikbaar 
vergrendelingsmechanisme

Haken
De afstand tussen het midden van de stang 
en het gordijn bedraagt 20 mm en moet tot op 
de grond 30 mm bedragen, zie afbeelding.

Antisuïcidale uitvoeringen

fsb.de/828235 
fsb.de/828233

Gordijnmotieven, zie pagina 31

Een speciaal stop-klipmechanisme is zo-
danig uitgevoerd dat het vanaf een belas-
ting van ca. 25 kg uit de houder valt. Het 
kan achteraf wel weer gewoon gemon-
teerd worden.

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

70

L

20

30

2050

25

56

7

56

7
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82 8259 

Antisuïcidale uitvoeringen

fsb.de/828259

82 8259 01198

Doucheglijstang met douchekop houder 
voor de montage aan wandsteunen en 
hoek- wandsteuncombinaties

Antisuïcidale uitvoering

De nieuwe douchekophouder maakt een 
comfortabel gebruik van de douchekop 
mogelijk: hij verenigt een ergonomisch 
gevormde beugelgreep voor een veilig en 
vlot gebruik zonder draaibeweging met 
onderhoudsvrije en traploze hoogteen 
hoekinstelling.

De douchekophouder kan makkelijk met 
één hand ingesteld worden – een hand 
blijft steeds vrij en biedt de gebruiker bij 
voorbeeld de mogelijkheid om zich aan 
een steungreep vast te houden.

De bevestiging gebeurt met behulp van de 
meegeleverde dubbelzijdige kleefstrook 
die tijdens de montage tussen de 
kunststofkoppeling en de ovalen buis 
gekleefd wordt.

Passende steungrepen en handloopcom-
binaties (niet in de levering begrepen)
Zie pagina 19 e.v.

70

Ø 22

1198

94

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem
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Antisuïcidale uitvoeringen

fsb.de/828260

82 8260 82 8260 00054 (450 x 450 mm) 
82 8260 00055 (600 x 600 mm) 
82 8260 00056 (600 x 450 mm) 

Vandalismebestendige spiegel
in roestvrij staal, incl. volkern-wandplaat
 
Vandalismebestendig dankzij glasvrije 
hoogglans gepolijste roestvrij stalen plaat
 
Plaatdikte 1,5 mm

600

600

10,5

82 8260 01005 (Wandhaak)
82 8260 01007 (Dubbel wandhaak) 

Antisuïcidale uitvoering door herbruikbaar 
klipbevestiging

82 8260 

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

80

40

32

40

44

32



71fsb.de/digitalecataloog

44

81

44

56

Antisuïcidale uitvoeringen

fsb.de/828260

82 8260 82 8260 01008 (wandhaak kort) 
82 8260 01009 (wandhaak lang)

Anti-suïcidale uitvoering door herbruikbare 
klikbevestiging

82 8260 00060  (onzichtbaar  
vastgeschroefd)

82 8260 00061  (zichtbaar  
vastgeschroefd)

Klaphaak, anti-suïcidaal  
Niet afklikbaar haak*

82 8260 

Planningstips, pagina 99 e.v.
Aanbestedingsteksten: fsb.de/ergosystem

8

44

56

6

26

71

122

82 8260 01058

Papierrolhouder

Anti-suïcidale uitvoering door herbruik-
bare klikbevestiging

82 8260 

*  De keuze voor de gepaste bevestigings-
methode ligt uiteindelijk bij de architect 
of aannemer. Bevestigingsmateriaal 
(schroeven en pluggen) niet in de leve-
ring begrepen.
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Antisuïcidale uitvoeringen

82 8260 

600

Ø 22

70

90

82 8260 01062 (L = 300 mm)
82 8260 01063 (L = 450 mm)
82 8260 01011 (L = 600 mm)

Handdoekhouder
Antisuïcidale uitvoering door herbruikbaar 
klipbevestiging
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Deurdikte

68

Schroefverbinding M6

Ø 10

Ø 66

38

Ø 60

Ø 8,5

10

Ø 58

38

70

Ø 20

Schroefverbinding
M5

Deurdikte

Ø 8,5

10

Ø 58

38

70

Ø 20

Verschraubung 
M5

Türdicke

Bijkomende speciale beslagen en uitvoerings-
oplossingen voor jeugd-, forensische en psy-
chiatrische instellingen alsook details over de 
hier gepresenteerde producten vindt u in een 
speciale brochure die voor u op www.fsb.de/
broschueren klaarligt om te downloaden.

Beslagen voor bewaakte ruimten

Deurknopgarnituur in de vorm van een 
afgeknotte kegelmen in bijzonder robuuste 
uitvoering met een speciaal rozet dat de 
voet van de knop omsluit. Aan deze knop 
kunnen geen snoeren of kabels worden 
bevestigd. De ergonomi-sche vorm garan-
deert een soepele bediening en verkleint 
de mogelijkheid tot suïcidale handelingen.

De verschillende uitvoeringen van deze 
deurknop vindt u in de hieronder vermelde 
brochure.

96 2399  

96 7099 96 7099 00099 (rechts)
96 7099 00100 (links)

Deurkrukgarnituur met conische hals en 
aan beide zijden 45° schuin naar onderen 
gericht handvat. De lagering in een conisch 
verlopend rozet maakt de bevestiging van 
snoeren of kabels onmogelijk en verkleint 
de mogelijkheid tot suïcidale handelingen. 
Deze bijzonder robuuste uitvoering zorgt 
voor een veilig gebruik.
Met behulp van een massief conisch rozet 
aan één kant onzichtbaar vastgeschroefd 
Nok-Ø 8,5 mm



74 FSB ErgoSystem® + METRIC®

Pictogrammen

36 4059 
Design: Otl Aicher

FSB brengt de pictogrammen met behulp 
van tampondruk aan op platen van alumi-
nium of edelstaal.

De kwaliteit van een pictogram blijkt vooral 
uit zijn eenvoud en tegelijk volledigheid 
van het systeem. Wars van mode en 
trends grijpen onze pictogrammen terug 
op en duidelijke en ondubbelzinnige 
visuele taal terug. 

Het systeem werd oorspronkelijk door Otl 
Aicher ontwikkeld voor de Olympische 
Spelen in München en voor de bewegwij-
zering in de luchthaven van Frankfurt.

Alle tekens zijn gebaseerd op een unifor-
me, licentiegerechtigde en beschermde 
formele taal.

100

100

00002  Pijl naar boven
00005  Pijl naar links onder
00003  Pijl naar links
00004  Pijl naar rechts 
00100 Damestoilet
00101 Herentoilet
00103 Rolstoelgebruiker

36 4059 ....



75fsb.de/digitalecataloog



  



  

METRIC® Badkameraccessoires78



78 FSB ErgoSystem® + METRIC®

Handdoekhouders
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Handdoekhouders
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De badkamer ontwikkelt zich meer en 
meer in een ruimte van rust en ontspan-
ning. Daardoor veranderen ook de eisen 
aan de inrichting van deze ruimtes. 
Naast zuivere funktionele eisen speelt 
ook de ambiente een steeds belangrijkere 
rol.

Thema’s zoals „natuur”, „eenvoud” en 
„zich goed voelen” brengen zowel in priva-
te als openbare toepassingen nieuwe stan-
daards. De keuze en de kombinatie van 
natuurlijke materialen, afwerkingen en 
kleuren winnen daarbij aan belangrijkheid. 
FSB speelt met de vormgeving van de 
bad-accessoires-serie METRIC® in op deze 
ontwikkeling.

Het design van METRIC® is bewust terug-
houdend en kenmerkt zich door geometri-
sche vormen en hoogwaardig materiaal. 
Het kontrast tussen ronde rozetten en 
rechthoekige profielsteunen is een mar-
kante vormgevingslijn die zich door de 
ganse serie doortrekt. De kombinatie van 
ronde funktionele delen en de rechthoe-
kiggevormde profielsteunen benadrukken 
de klare opbouw van de systeemelemen-
ten. 

De afgestemde proporties werken rustig 
en voegen zich harmonisch in verschillen-
de vormgevingskoncepten in.
Ergonomische maatstaven zijn weerhou-
den daar waar effektief bewegingen kun-
nen worden ondersteund. Bijvoorbeeld bij 
de bekerhouder die een lichte neiging 
naar voren kent om de beker gemakkelij-
ker uit de houder te kunnen nemen.

METRIC® wordt in de FSB-edelstaal- 
oppervlakken fijnmat (6204) en spiegel-
gepolijst (6205) aangeboden. Naast de  
esthetische gevoelsindruk harmonieert het 
authentieke materiaalkarakter in edelstaal 
bijzonder goed met natuurlijke producten 
zoals hout en graniet en past het perfect in 
hoogwaardig uitgeruste badkamerconcep-
ten. Het waardevaste materiaal geldt te-
recht als zeer belastbaar, corrosiebesten-
dig, onderhoudsvriendelijk en duurzaam.

De kwaliteit in de verwerking van edelstaal 
is gebaseerd op decennialange ervaring 
van FSB als fabrikant van mooi vormgege-
ven en hoogwaardig verwerkte beslagen 
voor deuren en ramen. Deze competentie 
in design en afwerking hebben we op de 
METRIC®-badkameraccessoires overge-
bracht.

Bevestiging 

Het onderrozet is met twee parallelle ova
len gaten uitgerust voor een optimale af-
stemming op maat en wordt met het bijho-
rende bevestigingsmateriaal tegen de 
muur vastgeschroefd. Daarna wordt het 
afdekrozet erop geplaatst en het structuur-
beeld ervan kan naar wens worden uitge-
richt. De optische eindaanpassing van de 
functionele componenten gebeurt door het 
vastschroeven met de inbusschroef op de 
spanbout.

METRIC® 
Badkameraccessoires

METRIC®-kleeftechniek pagina 96



80 FSB ErgoSystem® + METRIC®

fsb.de/828270

METRIC® 
Badkameraccessoires

82 8270  

46,5

600

158

46,5

600

158

82 8270 
82 8270 00041 (Bekerhouder met glas) 
82 8270 08041  (met METRIC®-

kleeftechniek)

82 8270 
82 8270 00040  ( Zeephouder met zeep-

schaal uit Kunststof)
82 8270 08040  (met METRIC®-

kleeftechniek)

11385

117

46,5

82600040_MZ

124130

46,5

82 8270 00015 (Glas m. een Satin-dekor)
82 8270 08015  (met METRIC®-

kleeftechniek)
82 8270 00016 (Glas)
82 8270 08016  (met METRIC®-

kleeftechniek)
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fsb.de/828270

82 8270 

46,5

88

600

Ø 22

419

73

Ø 12

82 8270 

82 8270 

82 8270 00021 (Dubbele handdoekhouder)
82 8270 08021  (met METRIC®-

kleeftechniek)

46,5

600

Ø 22

157

82 8270 00011 (Handdoekhouder)
82 8270 08011  (met METRIC®-

kleeftechniek)

82 8270 00010  (Dubbele zwenkbare 
handdoekhouder)

82 8270 08010  (met METRIC®-
kleeftechniek)
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fsb.de/828270

METRIC® 
Badkameraccessoires

82 8270 
82 8270 00043 (WC-borstelgarnituur rond) 
82 8270 08043 (met METRIC®-kleeftechniek)

WC-borstelgarnituur, rond 
met uitneembaar kunststofinzetstuk*

82 8270 
82 8270 00042 (WC-borstelgarnituur ovaal) 
82 8270 08042  (met METRIC®-kleeftechniek)

WC-borstelgarnituur ovaal
met uitneembaar kunststofinzetstuk*

430

Ø 103 122

366

100 146

250

*  Het uitneembare kunststofinzetstuk van 
de WC-borstelgarnituren kan tot max. 
130 °C worden gereinigd. De borstelkop-
pen zijn vervangbaar en kunnen bijbesteld 
worden.
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121

46,5

fsb.de/828270

82 8270 00032  (Reserve-papierrolhouder  
voor twee rollen) 

82 8270 08032  (met METRIC®-kleeftechniek)

82 8270 00030 (rechts) | 00130 (links)
Papierrolhouder met rem

82 8270 08030 (rechts) | 08130 (links)
  (met METRIC®-kleeftechniek)

210,5 195

22

46,5

88,5

145

129

89

46,5

145

129

89

46,5

82 8270 

82 8270 

rechts links

82 8270 00031 ( Reserve-papierrolhouder 
voor enkele rol)

82 8270 08031  (met METRIC®-kleeftechniek)

82 8270 
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82 8270 00050  Doucheglijstang met  
douchekophouder voor 
de wandmontage

82 8270 08050  (met METRIC®-
kleeftechniek)

De METRIC® douchekophouder maakt 
een comfortabel gebruik van de douche-
kop mogelijk: hij combineert een ergono-
misch gevormde beugelgreep voor een 
veilige en soepele bediening zonder draai-
beweging met onderhoudsvrije en traploze 
instelling van hoogte en kantelhoek. De 
douchekophouder kan makkelijk eenhan-
dig worden ingesteld – een hand blijft 
steeds vrij en geeft de gebruiker bijvoor-
beeld de mogelijkheid zich aan een steun-
greep vast te houden.

Afwijkende lengten mogelijk overeenkom-
stig tegelraster voor gebruik/afdekking van 
beschikbare boorgaten of op individuele 
vraag van de klant. Stuur ons hiervoor een 
schets met de nodige afmetingen.

82 8270  

 fsb.de/828270

METRIC® 
Badkameraccessoires

900

47

135

89
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82 8270  

132

46,5

46,5

5115

25

46,5

8915

25

82 8270 00001 (Wandhaak)
82 8270 08001  (met METRIC®-

kleeftechniek)
82 8270 00002 (Mantelhaak)
82 8270 08002  (met METRIC®-

kleeftechniek)

82 8270 

 fsb.de/828270

82 8270 00003 (Deurstop)
82 8270 08003  (met METRIC®-

kleeftechniek)

Individuele lengten mogelijk





Deurbeslag  
voor barrièrevrij wonen

87

Consequente barrièrevrijheid is volgens 
ons niet enkel een kwestie van adequate 
sanitaire producten. Wij zouden FSB niet 
zijn, mochten we hierbij de deur buiten 
beschouwing laten. Daarom breiden wij 
het ErgoSystem® uit met ergonomische 
deurbeslagen en een systeemoplossing 
voor de elektronische toegangsorganisatie.



88 FSB ErgoSystem® + METRIC®

fsb.de/791155 Informatie bij de lagers,
zie FSB-catalogus, pagina 26 e.v.

a79 1155 013 (R) | 79 1155 014 (L)  

Vastdraaibaar met 9 mm deurkruk-vierkant

Ergo-deurkruk 

79 1155 

200

90 85

9

De belangrijkste voordelen van 79 1155 
zijn:

–  De driehoekige uitrichting komt telkens 
overeen met de looprichting van de ge-
bruiker.

–  Deze hoekige vorm neemt de bewe-
gingsprocessen bij het openen en slui-
ten op.

–  De bolle vorm en doorsnede komen 
overeen met de holle vorm van een 
hand dat zich sluit.

–  Links-rechts-uitrichting biedt bij bedie-
ning met de elle boog een goed hou-
vast.
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fsb.de/101119 Informatie bij de lagers,
zie FSB-catalogus, pagina 26 e.v.

Deurkrukmodel 1119

10 1119 

149

62 54

C10 1119 
B72 1119 013 (R) | 72 1119 014 (L) 
a79 1119 013 (R) | 79 1119 014 (L) 

FSB 1119 maakt gebruik van de knowhow 
die in samenwerking met het Fraunhofer-
Institut werd vergaard bij wetenschappelij-
ke analyses voor de vormgeving van deur-
krukken voor grote vleugeldeuren in zie-
kenhuizen. Terwijl bij de ontwikkeling van 
de zgn. Ergo-deurkruk het grootste belang 
wordt gehecht aan een consequente om-
zetting van de ergonomische parameters, 
stonden bij FSB 1119 vormesthetische ar-
gumenten centraal. Ontwerper is FSB-huis-
ontwerper Hartmut Weise die ook verant-
woordelijk was voor het ErgoSystem®. 
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fsb.de/761052
fsb.de/791117
fsb.de/791090

a79 1090 013 (R) | 79 1090 014 (L) 

Design passend bij de greepfamilie  
FSB 1070

a79 1117 013 (R) | 79 1117 014 (L) 

Design passend bij de greepfamilie  
FSB 1023

A76 1052 013 (R) | 76 1052 014 (L) 

Design passend bij de greepfamilie  
FSB 1107

76 1052 

79 1117 

79 1090  

Informatie bij de lagers,
zie FSB-catalogus, pagina 26 e.v.

FSB XXL-deurkruk

163

75
58

9

167

58

9

182

62 55

9

20
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Bestelgegevens:

– deurdikte
– DIN-richting
– vierkant 8/9 mm
– afstand sluitcilinder
– deurkrukmodel

Baarièrevrij beslag

14 424. Standaarduitvoering:
B�14 4240 40.. .  

(rechts, vierkant ∆ 8 mm) 
B�14 4240 50.. .  

(links, vierkant ∆ 8 mm)
A�14 4240 61.. .  

(rechts, vierkant ∆ 9 mm) 
A�14 4240 71.. .  

(links, vierkant ∆ 9 mm) 
Brandveiligheidscertificaat conform 
DIN 18 273, geschikt voor sloten  
conform DIN 18 251, beantwoordt aan 
DIN 18 040-1 (krukhoogte 850 mm)

Renovatie-uitvoering:
14 4241 40.. . (rechts, vierkant ∆ 8 mm) 
14 4241 50.. . (links, vierkant ∆ 8 mm)

Afstand 72 (WC 78 mm) Aan beide zijden 
onzichtbare schroeven

De vierkantstift voor de deurkruk en de bo-
venste vierkantstift voor de bediening van 
het slotkrukgat zijn door een staaf met el-
kaar verbonden. Bij de bediening van de 
deurklink wordt met deze staaf de boven-
ste stift in het slotkrukgat gedraaid waar-
door de dagschoot wordt ontgrendeld.

Omdat ook aan barrièrevrijheid eisen 
worden gesteld, heeft FSB eveneens over 
traditionele beslagoplossingen nagedacht. 
Barrièrevrij beslag betekent enerzijds dat 
de deurkruk voor rolstoelgebruikers mak-
kelijker bereikbaar is en anderzijds dat de 
sleutel makkelijker in het slot gestoken kan 
worden omdat het zich – toegankelijker 
en beter zichtbaar – boven de deurkruk 
bevindt. Het barrièrevrije beslag kan zon-
der moeite op bestaande deuren en sloten 
gemonteerd worden. Het Renovations-gar-
nituur (breedte 55 mm) bedekt bovendien 
oude boorgaten.
In het beslag onder het afdekplaatje is een 
mechanisch systeem ingebouwd waardoor 
de deurkruk ook onder de profielcilinder 
geplaatst kan worden.

45

245
200

72

56

256
200

72

8/9
24

9

Renovatie-uitvoering 14 4241

Standaarduitvoering 14 4240

45

245
200

72

56

256
200

72

8/9
24

9

Renovatie-uitvoering 14 4241

Standaarduitvoering 14 4240

45

245
200

72

56

256
200

72

8/9
24

9

Renovationsausführung 14 4241

Standard-Ausführung 14 4240

45

245
200

72

56

256
200

72

8/9
24

9

Renovationsausführung 14 4241

Standard-Ausführung 14 4240

45

245
200

72

56

256
200

72

8/9
24

9

Renovatie-uitvoering 14 4241

Standaarduitvoering 14 4240

fsb.de/144240
fsb.de/144241

Edelstaalschroeven M5 maken afhankelijk 
van de deurdikte deel uit van leveringsin-
houd.

Andere boorgatafstanden op aanvraag 
mogelijk.
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isis M300 
Elektronisch toegangsmanagement

Comfortabel online beheren: isis M300 is 
voorbestemd voor geriatrie en verpleging

Traditionele mechanische sluitsystemen 
verliezen in toenemende mate aan belang. 
Op basis van de veiligheidstechnische ei-
sen ingeval van sleutelverlies of wijzigin-
gen van toegangsrechten hebben de elek-
tronisch georganiseerde toegangscontrole-
systemen ondertussen een belangrijke 
plaats op de markt ingenomen. Wiaj heb-
ben een toegangscontrolesysteem ontwik-
keld dat aan de hoogste esthetische nor-
men voldoet en op het vlak van sluitcom-
fort normbepalend is.

De bediening van het slot zonder de klas-
sieke, bekende sluitbewegingen met sleu-
tel is voor ons een aspect van consequen-
te barrièrevrijheid. Personen met een mo-
torische bewegingshandicap hebben het 
dankzij isis M300 makkelijker om zonder 
hulp van derden deuren veilig en onbe-
perkt te gebruiken. 

isis M300 integreert de technische ken-
merken en uitstekende ergonomische ei-
genschappen van de isis toegangsma-
nagementsystemen in een netwerkcompa-
tibele oplossing voor complexe eisen.

isis M300 is de uitgebreide versie van zijn 
„kleine broertje“, de isis M100. Met zijn 
op kaarten gebaseerde programmering, 
rechtstreeks op het beslag, is hij is de ide-
ale instapoplossing voor kleine projecten. 
In middelgrote en grote projecten biedt 
isis M300 de voordelen van een volledig 
uit van een volledig LAN-gebaseerd be-
heer van toegangsrechten, waarbij een 
willekeurig aantal deuren met behulp van 
de pc kan worden aangestuurd en be-
heerd. Bovendien bestaat de mogelijkheid 
tot offline-besturing, rechtstreeks aan het 
beslag, via een laptop en een draadloze 
USB-stick. De identificatie aan de deur 
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Onlinebeheer is kinderspel

gebeurt – zoals ook bij de isis M100 – 
met behulp van een Key Card of een tag 
die naar het beslag toe wordt bewogen.

Bij de isis M300 wordt het proces van de 
elektronische identificatie samen met een 
mechatronische module op de kleinst mo-
gelijke ruimte in het krukrozet en onder 
het schild ondergebracht. De batterijge-
stuurde garnituren maken bijkomende be-
drading overbodig en zorgen voor maxima-
le flexibiliteit bij de installatie. Op deze ma-
nier worden de isis-systeemoplossingen dé 
elektronische beslagoplossingen bij uitstek 
op het vlak van klassieke schilden en ro-
zetten voor houten, profiel- en glazen deu-
ren. Bovendien staat u een groot assorti-
ment elegante FSB-deurkrukmodellen in 
materiaaluitvoeringen aluminium, roestvrij 
staal, messing en brons ter beschikking. 
Als uitbreiding hierop kunnen compacte 

wandlezers worden gebruikt om nog bijko-
mende functies te bedienen. 

Daarnaast is er voor de beveiliging van 
buitentoegangen ook veiligheidsbeslag ter 
beschikking. Hierdoor wordt de in de utili-
teitsbouw unieke formeel-esthetische en 
materiële eenheid duidelijk van klassieke 
mechanische beslagen naast deze met 
elektronische toegangsfuncties binnen de 
FSB-greepfamilies.

Bovendien is de isis M300 door zijn korte 
reactietijden en contactloze bediening ten 
opzichte van elektronische cilindersyste-
men duidelijk in het voordeel.

Voor de planning van een isis-beslagsys-
teemoplossing neemt u contact op met de 
kantoren van ons distributienet of met de 
centrale aanspreekpartner:

De heer Jürgen Mattheis
Telefoon +49 5272 608-122
Fax +49 5272 608-322
juergen.mattheis@fsb.de

Meer informatie vindth u op:
www.fsb.de/isis
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Even doordacht als het ErgoSystem® en het
gebruik de METRIC® badkameraccessoires,
zo eenvoudig is ook de vakkundige montage
ervan. Op de volgende bladzijden tonen
wij u de belangrijkste informatie en
de dingen waarop u bij de montage moet
letten. Voor extra informatie kunt u steeds
bij onze distributiepartners terecht.
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METRIC®-kleeftechniek

Eenvoudig, snel, veilig

U voelt zich niet top uw gemak 
als u in sanitaire ruimten of 
badkamers iets omhoog moet 
boren? Dat kunnen wij goed 
begrijpen. Wie zijn METRIC®-
accessoires „bomvast” wil 
monteren, zonder hierbij 
muurtegels te beschadigen,  
is bij de nieuwe METRIC®-
kleeftechniek aan het juiste 
adres.

METRIC®-kleeftechniek is de 
ideale bevestigingsmethode 
voor hoogwaardige ondergron-
den zoals tegels, natuursteen, 
glas of kunststof: halfsterk, 
snel, schoon en vooral demon-
teerbaar zonder sporen achter 
te laten.

Met de combinatie van een 
extreem performante lijm en de 
gepatenteerde adapter kunnen 
METRIC®-accessoires in een 
handomdraai gemonteerd 
worden – zonder lawaai of stof 
te maken, zonder leidingen of 
waardevolle oppervlakken te 
beschadigen. De bevestiging 
blijft permanent hoogbelastbaar 
en kan zonder sporen achter te 
laten weer verwijderd worden.

Het kleefmiddel is een ultras-
terke lijm die ook in de vliegtui-
gen automobielindustrie wordt 
gebruikt. Samen met de adap-
ter vormt de lijm een 2-compo-
nenten-eenheid. De adapter die 
zich aan de muur bevindt, 
wordt ermee gevuld en zorgt 
voor een veilige verbinding 
tussen adapter en ondergrond. 
De adapter vormt tegelijk ook 
de brug tussen het METRIC®-
accessoire dat enkel nog  
geplaatst en gefixeerd dient te 
worden. Qua trekkracht is de 
bevestiging met de METRIC®-

kleeftechnik belastbaar tot  
100 kg.

En als u van conceptidee veran-
dert, kunt u het METRIC®-

accessoire even makkelijk 
demonteren zonder sporen 
achter te laten – en op een 
andere plaats weer aanbrengen. 
Hiervoor heeft u enkel een 
nieuwe adapter nodig.

Zo gaat u snel aan de slag:

1.  Maak eerst de ondergrond 
grondig schoon met een 
droge, zuivere doek.

2.  Maak de beschermfolie los 
van de kleefring aan de ach-
terkant van de adapter.

3.   Druk de adapter vast op  
de voorziene plaats.

4.  Vul de voorziene opening 
met de lijm tot het aan de 
tweede opening te voor-
schijn komt.

5. Laat de speciale lijm ten 
minste 12 uur uitharden en 
plaats dan het afdekplaatje.

6. Plaats het METRIC®-
accessoire erop en fixeer  
het met behulp van een  
inbussleutel. Klaar.

Als u het METRIC®-accessoire 
wil verwijderen, demonteert u 
het geheel tot aan de adapter. 
De adapter draait u met een 
tang voorzichtig van de muur 
af. Lijmrestjes verwijdert u met 
een glasschraper of siliconen-
mes

1

4

2

5

3

6
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Montage- en
bevestigingstechniek

Tip

Indien de structuur van de 
wanden of de wandvorm 
(gyproc, holle bouwsteen, 
dubbele muur enz.) een 
andere bevestigingwijze nood-

70 

Dübel SX 8 Torx-Senkschraube 5 x 50

Rosette Edelstahlblende 

Voor de montage van het hand-
leuning- en greepsysteem aan 
massieve muren worden de be-
vestigingsaccessoires, bestaan-
de uit edelstaal-Torxschroeven 
met verzonken kop (5 x 50 
mm) met kruisgleuf en kunst-
stofpluggen (SX 8) meegele-
verd. 

85 

Dübel SX 10 
Sechskantschraube
8 x 90 nach DIN 571

Rosette Edelstahlblende 

Voor de montage van steun-
grepen aan massieve muren 
worden de bevestigingsacces-
soires meegeleverd, bestaande 
uit edelstaal-zeskantschroeven 
8 x 90 mm volgens DIN 571 
en kunststofpluggen SX 10.

Insteekmontage 

Aan de handlijsten, bogen en 
eindstukken bevinden zich 
aansluitbouten die enerzijds 
een schroefdraadboring met 
ingeschroefde stiftbout M6 
bevatten en anderzijds een 
verzonken boring. 

Voor het samenvoegen worden 
deze aansluitbouten in de 
vormprecieze openingen van 
de wandhouders gestoken en 
door een aan de onderzijde 
aangebrachte boring met een 
dopsleutel SW3 veilig en 
stabiel vastgeschroefd.

Bevestiging 

De bevestigingsrozetten van 
het handlijst- en greepsysteem 
zijn voor de ideale schroef-
bevestiging voorzien van zes 
schroefgaten.

Na de montage worden de 
afdekplaatjes in edelstaal met 
kunststofclips aan de bevesti-
gingsrozetten vastgemaakt en 
dekken ze zo de schroeven af. 

Door de afdekplaatjes op te 
klikken, worden de schroeven 
afgedekt. Deze bevestigings-
wijze geldt speciaal voor het 
rozet Ø 70 mm.

Door de afdekplaatjes op te 
klikken, worden de schroeven 
afgedekt. Deze bevestigings-
wijze geldt speciaal voor rozet-
ten Ø 85 mm en voetplaatjes.

zakelijk maakt, hou dan zeker 
rekening met de instructies 
van de fabrikant van pluggen 
en wanden. 
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Aanbevelingen
bevestigingstechniek

Wandstructuur

· Beton (> B15)

· Gipskarton
· Spanplaat
·  Hardevezelplaat met achter 

bekleding en lijm houten 
plaat

·  Volle steen van licht beton  
V2

· Volgipssteen
·  Geperforeerde baksteen 

HLz4
· Cellenbeton G2 (Bimsstein)
·  Geperforeerde  

kalkzandsteen

· Geperforeerde baksteen
· Geperforeerde kalkzandsteen
· Hollebloksteen

· Beton
· Natuursteen
· Volle kalkzandsteen
· Volle bouwcomponenten
· Volle steen

Steungrepen en
handlijstcombinaties

Fischer
plug SX 8 x 40

Verzonken Spax-schroef
T (Torx)
5 x 50

Fischer
plug SX 8 x 40

Steungrepen en
klapzitje

Fischer
plug 5 x 10 LR x 08

Zeskantschroef
DIN 571
8 x 90

RVS-zeskantschroef  
zonder schacht, met  
ononderbroken houten 
schroefdraad DIN 571

Fischer
plug SX 10 LR x 80

Fischer met
ankerhuls

Injectie-ankerhuls
FISH 16 x 75 M en
injectie-binnenschroef-
draadanker
FISE 11 x 75 M8

Fischer zonder
ankerhuls

Injectie-binnenschroef-
draadanker
FISE 11 x 75 M8

Het door FSB meegeleverde schroefmateriaal
kan voor de hier vermelde plugsoorten
gebruikt worden.
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Planningstips ErgoSystem®

Producten voor het toilet

DIN 18 040/1 DIN 18 040/2 DIN 18 040/2

Montagehoogte inclusief zitje 460 – 480 mm 460 – 480 mm individueel

Diepte toilet (afstand voorkant
tot muur)

≥ 700 mm 700 mm 600 mm

Zijdelingse bewegingsruimte Aan beide kanten ≥ 900 mm aan de toegangskant
mind. 900 mm

individueel

Bewegingsruimte  
vóór de WC

1500 mm diep 
1500 mm breed

1500 mm diep 
1500 mm breed

1200 mm diep 
1200 mm breed

Zijdelingse afstand  
van toilet tot muur

≥ 900 mm ≥ 300 mm ≥ 200 mm

Klapgrepen

· Greepafstand
· Geïntegreerde spoeling
· Geïntegreerde toiletrolhouder
· Ruggensteun

Aan beide kanten op 280 mm 
boven zithoogte WC
650 – 700 mm
links en rechts
links en rechts
550 mm achter de voorkant 
van de WC

Aan beide kanten op 280 mm 
boven zithoogte WC
650 – 700 mm
links en rechts
links en rechts
550 mm achter de voorkant 
van de WC

individueel

individueel
individueel
individueel
individueel

Voor de organisatie rondom 
badkamer en toilet in barrière-
vrije ruimten en woningen dient 
u volgende normen in acht te 
nemen:

DIN 18 040 deel 1 dient voor 
het ontwerp, de uitvoering en 
de inrichting van publiek toe-
gankelijke gebouwen of delen 
van gebouwen en buitenterrei-
nen, dus alle bouwsites behal-
ve gebouwen voor pure huis-
vesting. Deze norm geldt niet 
voor scholen, kinderopvang-
centra en ziekenhuizen – hier 
zijn telkens de regionale ge-
bouwvoorschriften van kracht. 
Voor werkplekken geldt dan 
weer een andere specifieke 
richtlijn.

DIN 18 040 deel 2 dient voor 
het ontwerp, de uitvoering en 
de inrichting van rolstoeltoe-
gankelijke nieuwe huur- en 
coöperatieve woningen en  
gelijkaardige woonaccommo-
daties. 

DIN 18 040 deel 2 dient voor 
het ontwerp, de uitvoering en 
de inrichting van barrièrevrije, 
nieuwe huur- en coöperatieve 
woningen en gelijkaardige 
woonaccommodaties.  

OFF

   460 
– 480

650 – 700 850

700

OFF

280
150
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Planningstips ErgoSystem®
Producten voor wastafels

DIN 18 040/1 DIN 18 040/2 DIN 18 040/2

Montagehoogte bovenkant 
wastafel

≤ 800 mm ≤ 800 mm ≤ 850 mm

Bewegingsruimte voor  
de wastafel

1500 mm diep 
1500 mm breed

1500 mm diep 
1500 mm breed

1200 mm diep 
1200 mm breed

Voldoende doorgangshoogte ≥ 550 mm 550 mm 550 mm

Knievrijheid in de diepte ≥ 300 mm 300 mm 300 mm 

Zitruimte onderin ≥ 670 mm in de hoogte ≥ 670 mm in de hoogte ≥ 670 mm in de hoogte

Touch-free enkelvoudig  
kraanarmatuur met verbran-
dingsbeveiliging

noodzakelijk aanbevolen aanbevolen

Eenhandige zeepdispenser, 
houder voor papieren zakdoe-
ken, afvalbakjes en handdro-
gers

Plaatsing in de buurt van de 
wastafel

individueel individueel

Vlakke of muursifon noodzakelijk noodzakelijk noodzakelijk

Inkijkbare spiegel vanuit  
zit of stand

Boven de wastafel moet een 
spiegel worden aangebracht 
van ten minste 1000 mm

Boven de wastafel moet een 
spiegel worden aangebracht 
van ten minste 1000 mm

individueel

OFF

750

OFF

850
800 ≤

≥ 670

300

≥ 300
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OFF

850

   460 
– 480

OFF

650 – 700
280

150

≥ 450

Planningstips ErgoSystem®
Producten voor douche

DIN 18 040/1 DIN 18 040/2 DIN 18 040/2

Vlak (traploos  
begaan-/berijdbaar)

1500 mm diep 
1500 mm breed

1500 mm diep 
1500 mm breed

1200 mm diep 
1200 mm breed

Achteraf plaatsen van  
een badkuip

in openbare sectoren 
niet gegeven

Voldoende hoog voor 
liftsysteem

moet mogelijk zijn

Klapzitje Montagehoogte 460 – 480 mm,
alternatief douchezitje 82 8243

Montagehoogte 460 – 480 mm,
moet achteraf aanpasbaar zijn

individueel

Klapgrepen aan beide kanten op 280 mm 
boven zithoogte klapzitje

moet achteraf aanpasbaar zijn

Houdergreep Montagehoogte 850 mm individueel individueel

Armaturen Montagehoogte  
850 – 1050 mm, zijdelings,  
al zittend bereikbaar

Montagehoogte  
850 – 1050  mm, zijdelings,  
al zittend bereikbaar

individueel

Aanraakvrije éénarmige arma-
turen met bescherming tegen 
verbranding 

noodzakelijk aanbevolen aanbevolen

Voor de organisatie rondom 
badkamer en toilet in barrière-
vrije ruimten en woningen dient 
u volgende normen in acht te 
nemen:

DIN 18 040 deel 1 dient voor 
het ontwerp, de uitvoering en 
de inrichting van publiek toe-
gankelijke gebouwen of delen 
van gebouwen en buitenterrei-
nen, dus alle bouwsites behalve 
gebouwen voor pure huisves-
ting. Deze norm geldt niet voor 
scholen, kinderopvangcentra en 
ziekenhuizen – hier zijn telkens 
de regionale gebouwvoorschrif-
ten van kracht. Voor werkplek-
ken geldt dan weer een andere 
specifieke richtlijn.

DIN 18 040 deel 2 dient voor 
het ontwerp, de uitvoering en de 
inrichting van rolstoeltoeganke-
lijke nieuwe huur- en coöpera-
tieve woningen en  
gelijkaardige woonaccommoda-
ties.   

DIN 18 040 deel 2 dient voor 
het ontwerp, de uitvoering en 
de inrichting van barrièrevrije, 
nieuwe huur- en coöperatieve 
woningen en gelijkaardige 
woonaccommodaties. 
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Distributie-organisatie
Duitsland

3

Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

Regio West

1

2

4
8

9

13

15 16

14

12

76

11

10

5

Rostock

Schwerin

Husum
Kiel

Lübeck

Hamburg

Lüneburg

Soltau

Bremerhaven

Bremen

Emden

Meppen Cloppenburg

Osnabrück

Bielefeld

Paderborn
Dortmund

Bochum

Siegen

Essen

Düsseldorf

Aachen
Köln

Bonn

Koblenz

Trier

Ludwigshafen

Kaiserslautern

Saarbrücken
Heidelberg

Karlsruhe
Stuttgart

Ulm

Sigmaringen
Freiburg

Straubing

Passau

Augsburg

München

Rosenheim

Würzburg
Bamberg Bayreuth

Nürnberg

Regensburg

Leipzig

Dresden

Chemnitz

Brandenburg

Berlin

Cottbus

Frankfurt

Stendal

Magdeburg

Dessau

Halle

Gera

Nord-
hausen

Erfurt

Suhl

Kassel

Fulda

Gießen

Wiesbaden

Frankfurt

Hannover
Braunschweig

Goslar

Göttingen

Neubrandenburg

Centrale aanspreekpartner

Sanitair + Wonen

Key Account
Stefan Liebich 
Am Freistein 31
40822 Mettmann
Mobil +49 0170 5788997
Telefoon +49 02104 8089655
Fax +49 02104 8089656
stefan.liebich@fsb.de 

Elektronica:

Business Area Management
Jürgen Mattheis
Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Mobil +49 0151 24121887
Telefoon +49 05272 608-122
Fax +49 05272 608-322
juergen.mattheis@fsb.de

Interne distributiedienst 
Maike Wallmeyer
Telefoon +49 05272 608-223
Fax +49 05272 608-357
maike.wallmeyer@fsb.de

Architectuur:

Wolfgang Reul
Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Telefoon +49 05272 608-127
Fax +49 05272 608-327
wolfgang.reul@fsb.de

Interne distributiedienst:
 
Tobias Thien
Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Telefoon +49 05272 608-128
Fax +49 05272 608-328
tobias.thien@fsb.de
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Distributie-organisatie
België, Nederland, Luxemburg

Centrale aanspreekpartner

België
Didier Baert
Brugsestraat 151
B-8020 Oostkamp
Telefoon +32 50 822082
Fax +32 50 822028
didier.baert@fsb.be

Elektronica:

Sven Verroens
Balsemboomstraat 46
8000 Brugge
Telefoon +32 485 522 216
Fax +32 50 692062
sven.verroens@fsb.be

Luxemburg
Aurélien Piedfort
Hors les Portes 44
B-4830 Limbourg
Telefoon +32 87 310812
Fax +32 87 310812
aurelien.piedfort@fsb.de

Elektronica:

Sven Verroens
Balsemboomstraat 46
8000 Brugge
Telefoon +32 485 522 216
Fax +32 50 692062
sven.verroens@fsb.be

Nederland
F+W Nederland B.V.
René Wolken
Landauer 29
NL-3897 AB Zeewolde
Telefoon +31 36 5225688
Fax +31 36 5226141
rene.wolken@fsb.de



104 FSB ErgoSystem® + METRIC®

Distributie-organisatie
Internationaal

Kroatië
Vladimir Zimakijević 
Našička 15
HR-10000 Zagreb
Telefoon +385 1 8891913 
Fax +385 1 8891913 
vladimir.zimakijevic@fsb.de

Letland
SB & Partneri SIA
Rencenu iela 21
LV-1073 Riga 
Telefoon +371 7113070
Fax +371 7245799
info@sbunpartneri.lv

Litouwen
UAB „Alfasta“
Draugystes 17
LT-3031 Kaunas
Telefoon +370 37 764446
Fax +370 37 764445
alfasta@takas.lt

Luxemburg
Aurélien Piedfort
Hors les Portes 44
B-4830 Limbourg
Telefoon +32 87 310812
Fax +32 87 310812
aurelien.piedfort@fsb.de

Maleisië
Greifen Marketing 
(M) SDN BHD
S1-00-18, Pangsapuri Sutramas
Pesiaran Puchong Jaya Selatan
Puchong Jaya
MY-47100 Selangor DE
Telefoon +603 8076 4890
Fax +603 8076 3890
greifen@tm.net.my

Nederland
F+W Nederland B.V.
Landauer 29
NL-3897 AB Zeewolde
Telefoon +31 36 5225688
Fax +31 36 5226141
info@fw-nederland.nl

Nieuw-Zeeland
Halliday & Baillie Ltd.
P.O. Box 99 579
NZ-Newmarket, Auckland
Telefoon +64 9 3581172
Fax +64 9 3581176
sales@hallidaybaillie.com

Australië
Halliday & Baillie Pty. Ltd.
The Stables, 1 Ridge Street
Surry Hills, NSW 2010
AU-Sydney
Telefoon +61 2 96993330
Fax +61 2 96993660
tanya@hallidayandbaillie.com

Bahrein
Elames B.S.C. (c)   
P.O. Box 26095
BH-Manama
Telefoon +973 17 701166
Fax +973 17 700574
sales@behzad-group.com

België
Didier Baert   
Brugsestraat 151
B-8020 Oostkamp       
Telefoon +32 50 822082
Fax +32 50 822028
didier.baert@fsb.be

China
FSB Asia Ltd. Shanghai 
Rep. Office, Rm. 1014-1015,
Evergreen Transportation Tower
No. 818, West Nanjing Road
CN-Shanghai 200041
Telefoon +86 21 62178840
Fax +86 21 62178740
shanghai@fsb.de 

Cyprus
ES. VI.EM Decorations Ltd. 
55 Athalassas Ave., Strovolos
P.O. Box 27667
CY-2432 Nicosia 
Telefoon +357 22 494644
Fax +357 22 494210
svmdecorations@cytanet.com.cy

Estland
AS Valnes
Pärnu mnt 139E/4
EE-11317 Tallinn       
Telefoon +372 6565 485
Fax +372 6565 486
valnes@valnes.ee

Finland
Inno-Tuote OY
Tähdenlennontie 9
FI-02240 Espoo
Telefoon +358 9 8870380
Fax +358 9 88703833
info@inno.fi

Frankrijk
F+W France SARL
6, Rue de la Maison Rouge
Bâtiment D
F-77185 Lognes 
Telefoon +33 1 60951623
Fax +33 1 60064197
info.france@fsb.de

Griekenland
Saliveros S.A.
92 – 94 Antigonis Str.
GR-10442 Athen 
Telefoon +30 210 5150001
Fax +30 210 5143926
saliveros@saliveros.gr

Hongarije
Enikö Bucs 
FSB Regional Sales Manager 
Guetratweg 24 A 
A-5020 Salzburg
Telefoon +43 664 8316253 
enikoe.bucs@fsb.de

Hongkong 
Barwin Metal Co. Ltd.
Unit 2, 10th Floor
Eastern Harbour Centre
28 Hoi Chak Street, 
North Point
HK-Hong Kong
Telefoon +852 25626899
Fax +852 25166937
info@barwinmetal.com.hk

Iran
Farapan Industry Co. 
No. 22 
Nili St. 
Sazman Ab Ave. Abali Road 
IR-Teheran
Telefoon +98 21 77000288
Fax +98 21 77007700
info@farapan.com

Ierland | Noord-Ierland
Perrem Design Hardware
Imp&Exp Agencies (IRL) Ltd.
Unit 48, Park West Enterprise
Business & Industrial Park
Nangor Road
IE-Dublin 12
Telefoon +353 1 6232390
Fax +353 1 6232603
philip.perrem@fsb.de

IJsland
Velar OG Verkfaeri EHF
Skutuvogur 1 C
Postbox 865
IS-104 Reykjavik
Telefoon +354 550 8500
Fax +354 550 8501
bjorn@vv.is

Italië 
Renato Dimpflmeier
Via Benedetto Croce 46
I-00142 Roma
Telefoon +39 06 86890841
Fax +39 06 82083420
renato.dimpflmeier@fsb.de

Italië | Zuid-Tirol
Guth GesmbH
Pulvermühlstraße 3
A-4040 Linz / Donau
Telefoon +43 732 254119
Fax +43 732 250811
guth@fsb.de 

Japan
Locksystem Co. Ltd.
Tokiwa Building 7F
3-6-4 0saki
Shinagawa-Ku
JP-141-0032 Tokyo
Telefoon +81 3 54371050
Fax +81 3 54371060
info@locksystem.co.jp 
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Oostenrijk
Guth GesmbH
Pulvermühlstraße 3
A-4040 Linz / Donau
Telefoon +43 732 254119
Fax +43 732 250811
guth@fsb.de

Polen  
Slawomir Bednarczyk
ul. Radiowa 1/18
PL-01-485 Warszawa
Telefoon +48 60 393 0089
slawomir.bednarczyk@fsb.de

Roemenië
Enikö Bucs 
FSB Regional Sales Manager 
Guetratweg 24 A 
A-5020 Salzburg
Telefoon +43 664 8316253 
enikoe.bucs@fsb.de

Rusland 
OSA GmbH & Co. KG  
Representative Office
Panfilovskiy pereulok 5
RU-121009 Moscow
Telefoon +7 499 2418259
Fax +49 5272 608-334
russia@fsb-worldwide.ru

Singapore
Elmich Keytech PTE LTD
66 Tannery Lane, #05-07A
Sindo Industrial Building
Singapur 347805
Telefoon +65 6746 9830
Fax +65 6745 2670
stephen.tan@
elmich-keytech.com

Slovenië
Enikö Bucs 
FSB Regional Sales Manager 
Guetratweg 24 A 
A-5020 Salzburg
Telefoon +43 664 8316253 
enikoe.bucs@fsb.de

Spanje
New Lock Systems S.A.
Calle Freixa, 37 Bajos
E-08021 Barcelona
Telefoon +34 93 4144041
Fax +34 93 4142276
admin@newlocksystems.es

Taiwan
Titanco Int’l Taiwan Ltd.
No. 28-5, Yuanshan Road 
Jhonghe City
TW-Taipei County
Telefoon +886 2 22230888
Fax +886 2 22230999
titanco@titanco.com.tw 

Tsjechië
EFB, spol. s r.o.
Kordacova 1844
CZ-Kladno 272 04
Telefoon +420 312 687684
Fax +420 312 687685
efb@fsb.cz

Turkje
REPRA /  
Innovation Technologies
Deniz Cakil
Kemerburgaz Cad. Gunal  
Sok. 26/A
TR-34408 Kagithane Istanbul
Telefoon +90 212 3219324
Fax +90 212 3219325
deniz.cakil@fsb.de

Verenigd Koninkrijk
Allgood plc
297 Euston Road
GB-London NW1 3AQ
Telefoon +44 20 73879951
Fax +44 20 73872549
info@allgood.co.uk

VS
FSB USA, Inc.
1 Bishop Lane
US-Madison CT 06443
Telefoon +1 203 4044700
Fax +1 203 4044710
info@fsbna.com
 

Zuid-Afrika
Global Building  
Elements (Pty) Ltd
P.O. Box 3953
ZA-Honeydew, 2040
Telefoon +27 11 9572114
Fax +27 11 9572116
info@gbe.co.za

Zuid-Korea
Nam Hwa Trading Co. Ltd.
551-2, Sinsa-Dong
Gangnam-Gu
KR-Seoul
Telefoon +82 2 5116085
Fax +82 2 34434401
namhwa-tr@hanmail.net

Zweden 
Boxbeslag Designer Fittings AB
P.O. Box 500
S-551 17 Jönköping 
Telefoon +46 36 361601
Fax +46 36 361629
info@bxbdesign.se

Zwitserland 
Martin Küpfer 
Rifeldweg 12
CH-4322 Mumpf
Telefoon +41 79 2428941
Fax +41 62 8734387
martin.kuepfer@fsb.de



106 FSB ErgoSystem® + METRIC®

Evolutionaire intelligentie staat boven de pure kracht – dat is het 
basisidee van onze huidige reclamecampagne. Met tien motieven 
presenteren wij ons omvangrijk (product-)universum in de internationale 
vakpers.
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Design Jasper Morrison: raamkrukken 0642, knopkruk 0844, deurplaatje 1425, venstergreep 3444, deurknop 2374, badgarnituur 1735 6054, deurkruk 1144, deurplaatje 1418 03, krukrozet 1731

Soorten met een veelvoud aan individuen passen zich het best aan hun omgeving aan.

Het elektronische toegangscontrolesysteem EZK verenigt de voordelen van elektronische toegangsoplossingen met in de architectuurwereld 
vermaarde objectbeslagoplossingen van FSB. www.fsb.de/ezk

In de loop van de evolutie worden systemen alsmaar complexer en 
passen ze zich voortdurend aan de steeds veranderende omgeving aan.

De nieuwe aluminium-kleurtonen C 33 en C 35 van FSB bieden architecten en binnenhuisarchitecten 
nieuwe vormgevingsmogelijkheden rondom deuren en ramen. www.fsb.de/c33-c35

Een donkere pigmentering kan zowel dienen om 
te camoufleren als om signalen te versturen.

Venstergrepen 3476 in edelstaal (ref. 6204 – fijmat geborsteld) en aluminium (ref. 0105 – natuurkleurig geëloxeerd) 

Individualiteit en karakter zitten in onze meest elementaire bouwstenen vervat.

Dat zulk diepgrijpend thema als de evolu-
tie op speelse wijze gecommuniceerd kan 
worden, heeft styliste Sarah Illenberger be-
wezen door onze producten ver weg van 
hun gewone toepassingen opnieuw vorm  
te geven: zo transformeert zich een selec-
tie barrièrevrije grepen en accessoires van 
het ErgoSystem® tot een walvisskelet; 
deurkrukken voegen zich samen tot een 
DNA-streng; uit deurkrukken en -klinken 
groeit een boom.

Met in totaal tien motieven (waarvan we u 
hier een selectie tonen) presenteren wij de 
hele bandbreedte van ons assortiment en 
creëren wij voor onszelf belangrijke com-
petenties en producteigenschappen
– doorgaans met een knipoog
–  in de rij der evolutionaire verwezenlijkin-

gen. 
De waaier aan vorm-, materiaal- en opper-
vlaktemogelijkheden van onze producten 
en onze architectuur- en projectcompeten-
tie die gebaseerd is op jarenlange ervaring 
wordt vertaald in aanschouwelijke arrange-
menten die analogieën tot evolutionaire 
processen doen ontstaan. De detailverlief-
de motieven worden hierbij ondersteund 
door statements die wel uit een leerboek 
evolutie-onderzoek lijken te komen.

U vindt alle motieven online op 
www.fsb.de/werbekampagne

Evolutionaire verwezenlijkingen voor 
de hand
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ErgoSystem®: Steunklapgrepen 8224, wcborstelgarnituur 8260 0042, houdergrepen 8201 3000, hoekgrepen 8202, houdergrepen 8201 3000, ergo-deurknop 7655, muurhaak 8260 0006,
8260 0040, bekerhouder 8260 0041, muurhaak 8260 1005, muurhaak 8260 0007

Evolutionaire suprematie betekent nog niet automatisch dat je over de meeste kracht beschikt.
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ErgoSystem®: Steunklapgrepen 8224, wcborstelgarnituur 8260 0042, houdergrepen 8201 3000, hoekgrepen 8202, houdergrepen 8201 3000, ergo-deurknop 7655, muurhaak 8260 0006,
8260 0040, bekerhouder 8260 0041, muurhaak 8260 1005, muurhaak 8260 0007

Evolutionaire suprematie betekent nog niet automatisch dat je over de meeste kracht beschikt.
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De natuur ligt bij ons voor de deur. En duurzaamheid hebben we in de hand.
„Duurzaamheid“ – een begrip dat iedereen vandaag in de mond neemt – wordt bij FSB sinds jaar en dag gebruikt. Uit overtuiging – en zonder te 
vermoeden dat hieruit een globaal initiatief zou kunnen ontstaan. Al meer dan 130 jaar staan wij garant voor kwaliteit die onze producten langer doen 
meegaan dan ons om bedrijfseconomische redenen lief is. Dankzij hun tijdloze vormtaal overleven ze bovendien alle modevormen en trends.
Reeds in de jaren 1990 bekommerden wij ons in onze vestiging in Brakel om onze ecologische „vingerafdrukken“– een periode waarin het thema 
„ecologie“ in bedrijven nog smalend werd weggelachen. FSB is duurzaam uit traditie en daarin alles behalve groen achter de oren.
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Het ErgoSystem® en de METRIC®-
badkameraccessoires van FSB integreren 
zich perfect in elke badkamer en elke 
badkamersfeer. Ze zorgen op een onop-
vallende manier voor meer comfort en we-
ten zowel functioneel met hun doordachte 
ergonomie te overtuigen als formeel met 
hun tactvolle optische kenmerken.

Grepen en accessoires in edelstaal, ge-
maakt van huidvriendelijke PUR-zitvlak-
ken, de hoogste ambachtelijke verwer-
kingskwaliteit en een vrijwel concurrentie-
loze systeemdiepte: dit alles maakt het 
ErgoSystem® tot de ideale oplossing voor 
mindervaliden of oudere mensen – of na-
tuurlijk ook voor gebruikers die zich graag 
wat meer comfort gunnen. Wie elegante 
badkameraccessoires zoekt, die zich 
naadloos in het interieur vermengen, is 
met de ruime keuze uit het METRIC®-
assortiment absoluut veilig.

Veeleisende klanten uit verschillende 
branches zijn door de tastbare voordelen 
overtuigd en blijven bij hun eerste keuze.

Duitsland

·  MEDIAN Hohenfeld-Kliniken  
Bad Camberg

·  DRV Deutsche Rentenversicherung 
Bund, Reha-Zentrum Bad Driburg,  
Klinik Berlin

·  Paracelsus-Krankenhaus  
Unterlengenhardt e.V.

·  Evangelische Martinstift gGmbH,  
Bad Lippspringe

·  Kliniken Main-Taunus-Kreis, Bad Soden
·  DRV Deutsche Rentenversicherung 

Bund, Berlin
·  Fürst Donnersmarck-Stiftung zu Berlin, 

P.A.N. Zentrum für Post-Akute-Neuro- 
rehabilitation, Berlin

· AWO Seniorenresidenz, Bexbach
·  Krankenhaus Bietigheim-Bissingen
·  Kath. Hospitalvereinigung Weser-Egge, 

Brakel, Bad Driburg, Höxter und  
Steinheim

·  Klinikum Bremen-Mitte, Bremen
· Klinkum Bremen-Ost, Bremen
· Lukas-Krankenhaus Bünde 
·  BHD Seniorenwohnanlage St. Johannes, 

Coesfeld-Lette
·  AWO Seniorenwohnstätte Dortmund-

Eving 
·  Altenzentrum St. Antonius, Dortmund
· Franz-Hospital, Dülmen
· Marien Hospital Düsseldorf
· Service Wohnen, Düsseldorf
·  Studentenwohnheime, Düsseldorf  

(IBS Bäder)
· Universitätsklinikum Düsseldorf
·  EDI-Wohnpark, Edingen-Neckarhausen
·  Marienhospital Emsdetten
· Klinik Königsfeld, Ennepetal
· Wohnheim Erwitte
· Huyssenstift Kliniken Essen-Mitte
· St. Elisabeth Krankenhaus, Essen
· Universitätsklinikum Essen (AöR)
·  Universitätsklinikum Freiburg
·  Theresianum Alten- und Pflegeheim,  

Fürstenfeldbruck
·  St. Vinzenz-Haus – Marienhospital, 

Gelsenkirchen
· Altenpflegeheim Georgenthal
· Westf. Klinik für Psychiatrie, Gütersloh
·  Seniorenzentrum Konrad-Beckhaus-

Heim, Höxter
· St. Vincentius-Kliniken, Karlsruhe

·  Wohnbebauung Gartenstadt Quartier 
Sonnengrün, Karlsruhe

· Klinikum Kirchheim-Nürtingen
· St. Vinzenz-Hospital, Köln
· Klinikum Leer
· St. Bonifatius Hospital, Lingen
·  Dreifaltigkeits-Hospital, Lippstadt
· Kreiskrankenhaus Lörrach
· Klinikum Ludwigsburg
· St.-Marien-Hospital, Lünen
· Katholisches Klinikum Mainz
· LVCH-Klinik, Malente
· LWL-Wohnverbund Marl-Sinsen
· Seniorenheim St. Niklas, Mellrichstadt
· Johannes Wesling Klinikum, Minden
·  St. Marien Hospital, Mülheim a. d. Ruhr
·  Alexianer, Münster
·  Westfälische Wilhelms-Universität,  

Münster
· Bettenhaus Inkelhofen, Neuwied
· St. Elisabeth Krankenhaus, Neuwied
·  Integratives Senioren- und Begegnungs-

zentrum St. Anna, Pfaffenhausen
· Seniorenheim Roth
·  Panorama Fachklinik, Scheidegg/Allgäu
· Marienkrankenhaus Schwerte
· Emma-Reichle-Heim, Stuttgart
· Frauenklinik Charlottenhaus, Stuttgart
· Marienhospital, Stuttgart
·  Pflegeheim Filderhof,  

Stuttgart-Vaihingen
· Altenwohnanlage, Thansau
·  BDH-Klinik Vallendar GmbH, Fachklinik 

für Neurologie – Medizinisch-berufliche 
Rehabilitation, Vallendar

·  Caritasverband für die Region Kempen-
Viersen e. V.

· Krankenhaus Wangen
·  AWO Seniorenresidenz St. Mattheis, 

Weiskirchen
· Marien-Hospital Wesel
·  Westfälische Kliniken LWL: Marl,  

Lengerich, Münster, Bochum, Herten, 
Warstein

De eerste keuze:
ErgoSystem® + METRIC® badkameraccessoires
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Certificeringen 

Alle producten in deze brochure worden 
onderworpen aan eigen strenge kwali-
teitscon – troles in onze fabriek. „TÜV 
Rheinland” en de „Deutsche Gesellschaft 
für Gerontotechnik” in Iserlohn hebben de 
producten ter goedkeuring en controle op 
kwaliteit en veiligheidseisen onderzocht.

Aan alle producten werden volgende certifi-
caten toegekend. De certificaten in kwestie 
stellen wij op verzoek ter beschikking.

België

· AZ St-Jan, Brugge
· AZ Maria Middelares, Gent
· AZ Damiaan, Oostende
· AZ Nikolaas, St-Niklaas
·  GZA gasthuiszusters ziekenhuizen,  

Antwerpen
· UZA, Antwerpen
· OCMW rusthuizen, Brugge
· OLV ziekenhuis, Aalst
·  St-Franciskusziekenhuis, Heusden-Zolder
· Welzijnscampus Tourmaliën, Genk
· WZC Kapittelhof, Lommel
·  WZC De Boomgaard,  

Langemark-Poelkapelle
· CNRF, Fraiture
· Résidence Chèvrefeuilles, Havré
· B&B Maison Bousson, Brugge
· Hotel La réserve, Knokke
· Hotel Thon, Brussel
· WZC De Zathe, Nieuwpoort
· RVT Wissekerke, Bazel-Kruibeke
· RVT Immaculata, Edegem
· De Nieuwe Kaai Suites, Turnhout
·  Asster Campus St-Trudo, St-Truiden
· WZC Heilige Familie, Heist op den Berg
· WZC Heilig Hart, Nijlen
· WZC Mariënhove, Malle
· OPZ, Geel
· Care for Live, Heers Velm
·  Zorghotel Wellington,Solidariteit van het 

gezin, Oostende
· WZC Haerlebout CM, Middelkerke
· Blok X Stedelijk ziekenhuis, Roeselare
· UD Woonlabo, Hasselt
· Serviceresidentie Patershof, Beernem
· Centre Sainte Thérèse, Ciney
· RVt Het Pardoen, Wervik
· Residentie Alfons Smet, Dessel
· WZC Den Akker, St-Truiden
· WZC Herfstrust, Belsele
· WZC St-Jozef, Lichtervelde
· Mariahove vzw, Bellem
· Hotel Sandeshoved, Nieuwpoort
· Zorghotel De Pupiter, Kluisbergen

Luxembourg

·  Clinique Ste Marie,  
Esch-sur-alzette
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Kunststof zeephouder ..................................................................................  82 8260 00039  ........... 21
Zeepbakje in kunststof met diefstalbeveiliging ..............................................  82 8260 00059  ........... 21
Handdoekhouder  .......................................................................................  82 8260 00011  ........... 36
Dubbele handdoekhouder  ..........................................................................  82 8260 00021  ........... 36
Doucheglijstang met douchekophouder voor de montage 
 aan wandsteunen en hoek-wandsteuncombinaties  ..................................  82 8239 | 82 8260  ...... 35
Plafondbevestiging voor valse plafonds  .......................................................  82 8299 00012  ........... 32
Douche- en badzitje met draaibaar zitvlak  ...................................................  82 8241  ...................... 28
 zonder inhangbeugel  ..............................................................................  82 8241 00000  ........... 28
 met inhangbeugel ....................................................................................  82 8241 01000  ........... 28
Opklapbaar douchezitje met draaibaar zitvlak  .............................................  82 8244  ...................... 27
Doucheklapzitje met hoekig ergonomisch zitvlak  .........................................  82 8251  ...................... 26
Douchespatgordijn met bevestigingslussen  .................................................  82 8236 00850  ........... 31
Douchegordijn ............................................................................................  82 8237  ...................... 33
Douchegordijnstang, tussen 2 muren, met gordijnringen  .............................  82 8234  ...................... 33
Douchegordijnstang, tussen 2 muren, met gordijnringen, 
 antisuïcidale uitvoering .............................................................................  82 8233  ...................... 33
Douchegordijnstang met hoek en gordijnringen  ...........................................  82 8238  ...................... 32
Douchegordijnstang met hoek en gordijnringen,  
 antisuïcidale uitvoering  ............................................................................  82 8235  ...................... 32
Inhangbeugel voor douche- en badzitje  .......................................................  82 8242  ...................... 28
Inhangzitje voor wandgrepen met veerondersteund klapmechanisme  
 en grijpvolume in het bovenste gedeelte van de rugleuning  ......................  82 8250  ...................... 24
Inhangzitje wandsteunend zoals met armleuningen 
 aan één of beide zijden  ...........................................................................  82 8250 001  ............... 25
Inhangbeugel voor douche- en badzitje voor hoekmontage  ..........................  82 8242 01000  ........... 28
Inhangbeugel voor douche- en badzitje voor wandmontage  .........................  82 8242 00000  ........... 28
Loopsteunhouder voor universele positionering en gebruik 
 in de woonomgeving  ...............................................................................  82 8260 00033  ........... 30
Riemhouder  ...............................................................................................  82 8290 00016  ........... 30
Wandsteun (o.a. geschikt voor inhangzitje 82 8250)  ....................................  82 8201  ...................... 22
Valveiligheidsriem voor de beveiliging van personen  ....................................  82 8290 00011  ........... 30
Hoek-wandsteuncombinatie   ......................................................................  82 8211  ...................... 20
Hoek-wandsteuncombinatie (o.a. geschikt voor inhangzitje 82 8250)   .........  82 8212  ...................... 20
Hoek-wandsteuncombinatie (o.a. geschikt voor inhangzitje 82 8250)   .........  82 8213  ................. 18/19
Inhangbeugel voor douche- en badzitje voor wandmontage  .........................  82 8241 01000  ........... 28
Inhangbeugel voor douche- en badzitje voor hoekmontage  ..........................  82 8241 01000  ........... 28
Douchespatgordijn, om in FSB-wandgrepen en wand- 
 hoekcombinaties te hangen .....................................................................  82 8249  ...................... 31
Vrijstaand zitje met draaibaar zitvlak  ...........................................................  82 8243  ...................... 29
Wand-/vloersteunen  ...................................................................................  82 8250 00001  ........... 24
Wandsteunen  .............................................................................................  82 8250 00000  ........... 24
Bad-inhangzitje  ..........................................................................................  82 8240  ...................... 27
Hoek-wandsteun, haaks, 90° .......................................................................  82 8203  ...................... 23
Hoek-wandsteun, 135° ................................................................................  82 8210  ...................... 21
Hoek-wandsteun (met identieke lengte van de bene)  ..................................  82 8202  ...................... 22

Kernwoorden

Producten voor douche
en badkuip
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Bekerhouder met beker uit transparente kunststof  ......................................  82 8260 00041  ........... 47
Wand-vloersteun .........................................................................................  82 8225  ...................... 42
Dubbele wandhaken  ..................................................................................  82 8260 00007  ........... 48
Dubbele wandhaken (in kleur)  ....................................................................  82 8260 00007  ........... 49
Dubbele wandhaken met antisuïcidale uitvoering 
 door herbruikbare klipbevestiging  ............................................................  82 8260 01007  ........... 48
Handdoekhaken, duo  .................................................................................  82 8260 00004  ........... 46
Enkele vaste handdoekhouder  ....................................................................  82 8260 00012  ........... 43
Dubbele zwenkbare
handdoekhouder  ........................................................................................  82 8260 00010  ........... 43
Kipspiegel met verstelbare neigingshoek  .....................................................  82 8260 00053  ........... 44
Mantelhaken  ..............................................................................................  82 8260 00002  ........... 48
Mantelhaken, met bijhorende wandhaken  ...................................................  82 8260 00006  ........... 46
Mantelhaken (in kleur)  ...............................................................................  82 8260 00006  ........... 49
Zeephouder met zeepschaal  .......................................................................  82 8260 00040  ........... 47
Spiegelhouder (4 stuks)  ..............................................................................  82 8260 00052  ........... 46
Steunklapgreep met veerbelasting, achteraf aanpasbaar  .............................  82 8224  ...................... 41
Deurstop  ....................................................................................................  82 8260 00003  ........... 46
Tablet met lichte neigingshoek richting  
 muur en anti-slip kunststofoppervlak voor veilig neerzetten  ......................  82 8260 00015  ........... 47
Wandhaken  ................................................................................................  82 8260 00001  ........... 48
Wandhaken, met bijhorende mantelhaken  ..................................................  82 8260 00005  ........... 48
Wankhaken (in kleur)  .................................................................................  82 8260 00001  ........... 49
Wankhaken (in kleur)  .................................................................................  82 8260 00005  ........... 49
Wandhaken met antisuïcidale uitvoering 
 door herbruikbare klipbevestiging  ............................................................  82 8260 01005  ........... 48
Vandalismebestendige spiegel in roestvrij staal  
 incl. volkern-wandplaat  ...........................................................................  82 8260  ...................... 45
Wandspiegel, Glasdikte 6 mm, met 4 Spiegelhouders  ..................................  82 8260 00051  ........... 45
Wandsteun  .................................................................................................  82 8220  ...................... 40
Wandsteun, links/rechts bruikbaar  ..............................................................  82 8221  ...................... 41

Armpolster voor de montage aan wandsteunen  ...........................................  82 8246  ...................... 56
Wandkabelhouder voor steunklapgreep met functietoets  .............................  82 8248 00003  ........... 59
Vloersteun voor FSB-steunklapgrepen  .........................................................  82 8228  ...................... 55
Draadloze knop voor de activering van de toiletspoeling ...............................  82 8248  ...................... 58
Valveiligheidsriem voor de beveiliging van personen op het toilet  .................  82 8290 00011  ........... 55
Toetsenkonsolehouder voor montage aan wandgrepen 
 (voor model Grohe)  .................................................................................  82 8248 00001  ........... 59
Toetsenkonsolehouder voor montage aan wandgrepen  
 (voor model Mepa)  ..................................................................................  82 8248 00000  ........... 59
Papierrolhouder met rem  ............................................................................  82 8260  ...................... 60
Papierrolhouder voor de montage aan wandsteunen  ...................................  82 8245  ...................... 58
Reserve-papierrolhouder voor twee rollen  ....................................................  82 8260  ...................... 60
Rugsteun voor steunklapgrepen, achteraf monteerbaar  ...............................  82 8247  ...................... 56
Opklapbare wandsteun voor zijdelingse montage en verkleining 
 van de verloren ruimte bij WC’s met .........................................................  82 8224  ...................... 57
Steunklapgreep met veerbelasting, achteraf aanpasbaar  .............................  82 8224  ...................... 54
Wandsteun met functietoetsen  ....................................................................  82 8224  ...................... 59
Steunklapgreep voorzien van veiligheidsnok voor bevestiging van  
 valveiligheidsriem 82 8290 00011.  ..........................................................  82 8224  ...................... 55
Wandsteun, links/rechts bruikbaar  ..............................................................  82 8222  ...................... 57
WC-borstelgarnituur, ovaal met uitneembaar kunststofinzetstuk  ...................  82 8260 00042  ........... 60

Producten voor wastafels
en badaccessoires

Producten 
voor het toilet
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Producten voor wastafels
en badaccessoires

Producten 
voor het toilet

Op www.fsb.de/digitalecataloog vindt u zowel aanbestedingsteksten als dxf- en dwg-gegevens over alle 
producten van het ErgoSystem®.



118 FSB ErgoSystem® + METRIC®

Notities



119fsb.de/digitalecataloog



Notities





 

Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
D-33034 Brakel 

Telefoon +49 5272 608-0 
Fax +49 5272 608-300 
www.fsb.de · info@fsb.de 00

4 
04

98
 0

01
62

 9
00

3 
· 0

9|
20

13
 · 

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en




