“EEN MENS KAN EEN MAAND
ZONDER VOEDSEL,

maar geen drie dagen zonder water.”
Nederland Waterland
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zuinig op water

“ DE UITDAGING IS OM
OP EEN DUURZAME,

milieuvriendelijke en energiezuinige manier de kwaliteit
van het water zo hoog mogelijk te maken en te houden.”
Nederland leeft met water

& veilig

Sport en sanitair

Als ondernemer of beheerder van een sportaccommodatie wilt u de veiligheid van uw bezoekers kunnen
garanderen. Sanitaire voorzieningen moeten uitstekend functioneren en voldoen aan elke norm. U wilt geen
omkijken hebben naar de strenge eisen voor hygiëne en legionellapreventie. Bovendien wilt u bewust, maar
vanzelfsprekend en op een eenvoudige manier omgaan met water- en energiebesparing. Vanuit deze
behoeftes en de trends in de sportbranche heeft De Melker Sanitair een totaalconcept ontwikkeld.
Met Concept Sport willen we u een voorproefje geven van de vele mogelijke sanitaire oplossingen in
sportverenigingen, sporthallen en sportscholen. Zo krijgt u een eerste inzicht in wat er komt kijken bij de
sanitairtechniek op uw locatie. Op basis van uw vragen, wensen en budget kunnen we u natuurlijk volledig
adviseren en een voorstel op maat maken.
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Waarom De Melker Sanitair
De Melker Sanitair biedt totaaloplossingen die garant staan voor duurzaam en
veilig watergebruik. Dankzij onze jarenlange ervaring, kunt u erop rekenen dat we
echt aan alles hebben gedacht. Zelfs als er iets misgaat, heeft u de geruststellende
zekerheid dat de kwaliteit en veiligheid gewaarborgd blijven. Vertrouw op onze
service, dan zorgen wij voor de rest. Hoe we dat doen, dat leest u hiernaast.
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Duurzaamheid
Respect voor klimaat en milieu is ons uitgangspunt bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Niet alleen ‘groen denken’, maar
ook ‘groen’ doen. We adviseren u graag op het gebied van duurzaam water- en energiegebruik. Bij de ontwikkeling van
sanitaire oplossingen hanteren we altijd de laatste richtlijnen en voldoen we aan de gestelde certificeringen. Of het nu om
legionellapreventie gaat, vandaalbestendigheid of kindveiligheid.

Kwaliteit
We waarborgen de kwaliteit van producten en totaalconcepten met behulp van eigen productontwikkeling,
gestandaardiseerde productievoorschriften, inspectieprocedures en richtlijnen voor leveranciers.

Innovatie
We zijn continu met de oplossing van morgen bezig. We ontwikkelen innovatieve en degelijke producten met mooie, functionele
vormgeving. Bij innovatie hoort ook online inzicht in het optimaal en veilig functioneren van sanitairtechniek. Informeer gerust
naar onze gebruiksvriendelijke software. Het online monitoren van uw systemen kunnen we u daarbij ook uit handen nemen.

Service
U kunt rekenen op goed advies en professionele begeleiding van onze technisch adviseurs, technisch specialisten en
servicemonteurs. Samen met de klant optimaliseren we onze producten en dienstverlening. Bovendien krijgt u snel en accuraat
antwoord over concepten, producten, prijzen, levertijden en planning.

Meer weten
Neem gerust contact op met onze adviseurs: 0318-524800 of info.sanitair@melker.nl. We helpen u graag verder.
U kunt ook vast een kijkje nemen op melker.nl.

5

CONCEPT
SPORT
Met Concept Sport kunt u bezoekers van uw sportaccommodatie veilig van diverse sanitaire ruimtes gebruik laten maken. Daarbij is optimaal
rekening gehouden met het verminderen van water- en energieverspilling. Veel van deze producten zijn vandaalbestendig, zodat u en uw
bezoekers er langer plezier van hebben. Ook zijn de producten eenvoudig te installeren, te gebruiken en te reinigen. Concept Sport is een
selectie uit ons volledige assortiment. Elke situatie is uniek, daarom zoeken we altijd naar de oplossing die het beste bij uw locatie past.

We lichten Concept Sport toe aan de hand van de volgende ruimtes:
Doucheruimte dames/heren
● Schoonmaakruimte
● Mindervaliden douche/toilet
● Herentoilet
● Damestoilet
●

zuinig op water

7

PRODUCTOVERZICHT SPORT

Hier vindt u de producten die zijn opgenomen in Concept Sport. Zit het gewenste product er niet bij?
Geen probleem. Neem dan even contact op met onze adviseurs of kijk op melker.nl.
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Doucheruimte
We zijn hierbij uitgegaan van 6 douchepunten per ruimte:
6 x De Melker douchekop
Vandaalbestendige en waterbesparende douchekop. Voorzien van anti-kalksysteem, traploos verstelbare sproeiplaat en
drukonafhankelijke capaciteitsbegrenzer van 6l/min. Uitvoering in chroom. Artikelnummer: DMD.6
6 x M-Check Shower
M-Check shower tappuntbediening voor één douche met infrarood bedieningsensor. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde MCheck tappuntmodule, temperatuurmeetpunt en magneetventiel met afsluiter. Met een looptijd van 30 seconden en cyclusspoeling
van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15 mm. Inclusief bevestigingsmateriaal. Artikelnummer: MC.501201
1 x M-Check PS
Benodigd voor het aansluiten van maximaal 8 of 16 M-Check tappuntmodules aan de M-Check Switch. Aansluiting 230V AC.
Artikelnummer: MC.501808 / MC.501800
1 x M-Check Switch (optioneel)
Deze centrale sturing is nodig voor het (op afstand) beheren van M-Check, registreren van temperaturen en spoelingen, sturen van
thermische desinfectie en andere legionellabeheersmaatregelen. Hierop kunt u maximaal 60 M-Check tappuntmodules aansluiten.
Voorzien van ingebouwde voeding en de benodigde software. Aansluiting 230V AC. Artikelnummer: MC.501001
1 x De Melker centraal thermostaat
De Melker thermostatisch mengventiel type DCM-5. Voorzien van thermostatisch patroon, vandaalbestendige afdekkap ten behoeve
van de temperatuurregeling en ingebouwde gecertificeerde keerkleppen. Capaciteit 5 tappunten. Bij gebruik van zelfsluitende
systemen 6 tappunten (uitgaande van 6 l/min per tappunt). Artikelnummer: DCM-5
1 x De Melker rvs wastafel
Rvs wastafel met kraangat. Materiaal rvs AISI 304 mat (geglaspareld), waskom geslepen. Afmetingen 600 x 475 x 180 mm (l x b x h).
Met afvoer plug. Artikelnummer: DM.100010
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1 x Oras wastafelkraan
Oras elektronische batterij gestuurde wastafelkraan met automatische cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik.
Toepassing als tapkraan of mengkraan met of zonder temperatuurhendel. Standaard voorzien van koud- en warmwateraansluiting,
temperatuurhendel, filters en terugslagkleppen. Artikelnummer: 6150FN

Dames toilet
M-Check Toilet Infrarood
M-Check Toilet tappuntbediening voor een toilet met infrarood bedieningsensor. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde
M-Check tappuntmodule en magneetventiel met beluchter. Standaard voorzien van een spoeling van 6 seconden. Montagehoogte
minimaal 1½ meter boven het toilet. Inclusief bevestigingsmateriaal. Artikelnummer: MC.501207
Oras wastafelkraan
Oras elektronische batterij gestuurde wastafelkraan met automatische cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik.
Toepassing als tapkraan of mengkraan met of zonder temperatuurhendel. Standaard voorzien van koud- en warmwateraansluiting,
temperatuurhendel, filters en terugslagkleppen. Artikelnummer: 6150FN
M-Check Basin Infrarood
M-Check Basin tappuntbediening voor een wastafel met infrarood bedieningsensor. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde
M-Check tappuntmodule, temperatuurmeetpunt en magneetventiel met afsluiter. Met een looptijd van 15 seconden en
een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15 mm. Inclusief bevestigingsmateriaal.
Artikelnummer: MC.501203 Exclusief uitloop.
De Melker rvs spiegel voor boven wastafel
Afmetingen 600 x 500 mm. Rvs 304, hoogglans gepolijst. Artikelnummer: DM.101010
De Melker Sanitair levert ook rvs wastafels en toiletten

Heren toilet
De Melker urinoir
Materiaal rvs AISI 304 mat. Wordt geleverd met sproeirozet. Artikelnummer: DM.100080
Oras urinoirspoeler opbouw 6567
Materiaal rvs AISI 304 mat. Wordt geleverd met sproeirozet. Artikelnummer: DM.100080
M-Check Urinal Infrarood
Tappuntbediening voor een urinoir met infrarood bedieningsensor. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check tappuntmodule en magneetventiel met afsluiter. Met een voorspoeling van 2 seconden, spoeling van 6 seconden en een cyclusspoeling van
30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15 mm. Inclusief bevestigingsmateriaal. Artikelnummer: MC.501205
M-Check Toilet Infrarood
M-Check Toilet tappuntbediening met infrarood bedieningsensor. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check tappuntmodule
en magneetventiel met beluchter. Met een spoeling van 6 seconden. Montagehoogte minimaal 1½ meter boven het toilet. Inclusief
bevestigingsmateriaal. Artikelnummer: MC.501207
Oras wastafelkraan
Oras elektronische batterij gestuurde wastafelkraan met automatische cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik.
Toepassing als tapkraan of mengkraan met of zonder temperatuurhendel. Standaard voorzien van koud- en warmwateraansluiting,
temperatuurhendel, filters en terugslagkleppen. Artikelnummer: 6150FN
M-Check Basin Infrarood
Tappuntbediening voor een wastafel met infrarood bedieningsensor. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde
M-Check tappuntmodule, temperatuurmeetpunt en magneetventiel met afsluiter. Met een looptijd van 15 seconden en
een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15 mm. Inclusief bevestigingsmateriaal.
Artikelnummer: MC.501203 Exclusief uitloop.

De Melker Sanitair levert ook rvs wastafels en toiletten
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1 x De Melker rvs spiegel voor boven wastafel
Afmetingen 600 x 500 mm. Rvs 304, hoogglans gepolijst. Artikelnummer: DM.101010

Mindervaliden douche/toilet
1 x M-Check Toilet Infrarood
Tappuntbediening voor een toilet met infrarood bedieningsensor. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check tappuntmodule
en magneetventiel met beluchter. Met een spoeling van 6 seconden. Montagehoogte minimaal 1½ meter boven het toilet. Inclusief
bevestigingsmateriaal. Artikelnummer: MC.501207
1 x De Melker opklapbare toiletbeugel
Artikelnummer: G20JCSW109
1 x Oras wastafelkraan
Oras elektronische batterij gestuurde wastafelkraan met automatische cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik.
Toepassing als tapkraan of als mengkraan met of zonder temperatuurhendel. Standaard voorzien van koud- en warmwateraansluiting,
temperatuurhendel, filters en terugslagkleppen. Artikelnummer: 6150FN
1 x M-Check Basin Infrarood
Tappuntbediening voor een wastafel met infrarood bedieningsensor. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde
M-Check tappuntmodule, temperatuurmeetpunt en magneetventiel met afsluiter. Met een looptijd van 15 seconden en een
cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15 mm. Inclusief bevestigingsmateriaal. Artikelnummer:
MC.501203 Exclusief uitloop.
1 x De Melker rvs spiegel
Afmetingen 600 x 500 mm. Rvs 304, hoogglans gepolijst. Artikelnummer: DM.101010

1 x Oras glijstangset
Bestaande uit een handdouche met “Easy Clean” antikalk sproeiplaat, 1500 mm doucheslang en glijstang met zeephouder.
Artikelnummer: 350
1 x M-Check Shower
M-Check shower tappuntbediening met infrarood bedieningsensor voor 1 douche. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde
M-Check tappuntmodule, temperatuurmeetpunt en magneetventiel met afsluiter. Met een looptijd van 30 seconden en een
cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15 mm. Inclusief bevestigingsmateriaal. Artikelnummer:
DM.501201
1 x Mora centraal thermostaat Moramini
Centraal thermostaatkraan voor 1 tappunt. Met ingebouwde keerkleppen en temperatuurblokkeerknop. Uitvoering in chroom.
Artikelnummer: 430100
1 x De Melker douchezitje
Met rugleuning en nylon zitting. Artikelnummer: 82650. Exclusief wandbeugel nummer G01JASW103.
De Melker Sanitair levert ook rvs wastafels en toiletten

Schoonmaakruimte
1 x De Melker uitstortgootsteen
Met een diepte van 120 mm. Materiaal rvs AISI 304 mat. Met afvoerplug, emmerrooster en spatplaat. Artikelnummer: DM.100040
1 x Oras mengkraan
Infrarood gestuurde wandmengkraan. Met een cyclusspoeling van 72 uur/30 sec spoelen, keramische schijven, mechanische
temperatuurregeling en volledige stop-optie. Uitvoering chroom. Artikelnummer: 6179
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EXTRA INFORMATIE
Bij het productoverzicht van Concept Sport heeft u een eerste indruk gehad van eventuele benodigdheden voor uw sportaccommodatie.
Natuurlijk komt er nog meer bij kijken, dus vertellen we u ook graag welke andere ruimtes we van sanitairtechniek kunnen voorzien.

Sportvereniging
Of het nu om voetbal, hockey, tennis of een andere verenigingssport gaat, De Melker Sanitair kan u adviseren in het kiezen van de juiste sanitaire
producten voor uw vereniging. Het garanderen van veilige watertemperaturen voor kinderen vinden we vanzelfsprekend. Informeer ook naar de
vandaalbestendigheid van producten. Zowel sporters als scheidsrechters kunnen gebruik maken van de juiste voorzieningen. Naast de producten in
Concept Sport vindt u in ons assortiment daarom ook oplossingen voor:
Scheidsrechterskleedruimte
Werkkastruimte
● Ruimte voor de fysiotherapeut
● Kantine/keuken
●
●

Sporthal
In de sporthal ontvangt u mensen van alle leeftijden, individuele sporters maar ook groepen zoals scholen. U wilt elke activiteit goed kunnen faciliteren.
Zaalvoetbal, badminton, dansgroepen, trainingen, toernooien en meer. De Melker Sanitair kan u adviseren in het kiezen van de juiste sanitaire producten
voor uw sporthal, groot of klein, zelfstandig of bij een school aangesloten. We garanderen veilige watertemperaturen voor kinderen en hebben qua
hygiëne ook aan alles gedacht. Informeer ook naar de vandaalbestendigheid van producten. Natuurlijk wilt u zowel de sporters als scheidsrechters en
leraren goed kunnen ontvangen en bedienen. Naast de producten in Concept Sport vindt u in ons assortiment daarom ook oplossingen voor:
●
●

Scheidsrechterskleedkamer / lerarenkleedkamer
Bar

Sportschool
In de sportschool zijn vormgeving en uitstraling minstens zo belangrijk als veiligheid en hygiëne. De Melker Sanitair kan u dan ook adviseren in het kiezen
van de juiste sanitaire oplossingen. Informeer naar producten die het gevoel van luxe en design in uw sportschool kunnen overbrengen. Denk aan
individuele thermostaten om zelf de temperatuur te kunnen regelen. Bij inspanning hoort ook ontspanning en een gastvrije locatie om het uw bezoekers
naar hun zin te maken. Naast de producten in Concept Sport vindt u in ons assortiment daarom ook oplossingen voor:
Keuken
Bar
● Kinderopvang
●
●

Meer weten
Wilt u meer weten over oplossingen voor uw sportaccomodatie? Neem gerust contact op met onze adviseurs: 0318-524800 of info.sanitair@melker.nl.
We helpen u graag verder.
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Nederland:
De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

België:
De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-’t Goor

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

info@melker.be
www.melker.be
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