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ABLUTIE-APPARATEN

KENMERKEN

ONTWORPEN VOOR
OMGEVINGEN DIE
WEINIG GEBRUIKT
WORDEN OF WAAR DE
RUIMTE BEPERKT IS

WuduMate
COMPACT

Voor de koper:
• Vervaardigd in hoogwaardig,

gemakkelijk te reinigen porselein of
acryl van sanitaire kwaliteit

Voor de aannemer:
• Eenvoudig te installeren
• ‘Water -in’ en ‘afval-uit’ via de

onderkant of achterkant van het
apparaat; toegang tot de ondervloer
is noodzakelijk.

Voor de werkgever:
• Ondersteunt Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen (MVO),
gelijkheid en diversiteitsbeleid

• Beperkt gezondheids- &
veiligheidsrisico’s en nalevingsrisico’s
met betrekking tot de Wet gelijke
behandeling op grond van handicap
of chronische ziekte

Voor de gebruiker:
• Veilig, comfortabel en waardig wudu-

apparaat
• Ontworpen met talloze WuduMate

kranen om ervoor te zorgen dat de
sproeiers in de meest comfortabel
positie voor wudu staan en onder de
juiste hoek om opspattend water te
minimaliseren

• De verchroomd stalen stoel kan
worden verplaatst om een
comfortabele wudu-positie te bieden
voor volwassenen, kinderen en
rolstoelgebruikers, en netjes boven
het apparaat worden opgeborgen
wanneer het niet gebruikt wordt

• Geschikt voor kinderen en
volwassenen

COMMERCIEEL

MOSKEETHUIS

MATERIAAL                         AFMETINGEN
PORSELEIN                 L575 x W430 x H610mm
ACRYL                         L568 x W427 x H600mm

OPTIONELE
ZADEL GREPEN

KIES UW KRAAN 
(pagina 6)

ANTISLIP MATTEN 
(pagina 7)

Optionele extra’s

ZWART & WITTE 
VERSIE

OPTIE OM HENDELS VOOR
POLSBEDIENING TOE TE

VOEGEN
(page 6)

®

www.wudumate.com  |  info@wudumate.com

OPTIES

Kranen
Beluchters

Zeepdispenser
Luchtreiniger

Sanitair
WuduMate Persoonlijk

Handgrepen
Bewegwijzering

Afvoer

Antislip Matten
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ABLUTIE-APPARATEN

KENMERKEN

ONTWORPEN VOOR
OMGEVINGEN DIE
GEMIDDELD GEBRUIKT
WORDEN

WuduMate
CLASSIC

Voor de koper:
• Vervaardigd in hoogwaardig,

gemakkelijk te reinigen acryl van
sanitaire kwaliteit

• De vaste, bijna onverwoestbare
stoel van de WuduMate Classic is
ideaal voor een openbare wudu-
faciliteit

Voor de aannemer:
• Eenvoudig te installeren
• ‘Water -in’ en ‘afval-uit’ via de

onderkant of achterkant van het
apparaat; toegang tot de
ondervloer is noodzakelijk.

Voor de werkgever:
• Ondersteunt Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen (MVO),
gelijkheid en diversiteitsbeleid

• Beperkt gezondheids- &
veiligheidsrisico’s en
nalevingsrisico’s met betrekking
tot de Wet gelijke behandeling op
grond van handicap of chronische
ziekte

Voor de gebruiker:
• Veilig, comfortabel en waardig

wudu-apparaat
• Ontworpen met talloze WuduMate

kranen om ervoor te zorgen dat
de sproeiers in de meest
comfortabel positie voor wudu
staan en onder de juiste hoek om
opspattend water te
minimaliseren

• Geschikt voor kinderen en
volwassenen

MOSKEE

THUISCOMMERCIEEL

MATERIAAL                         AFMETINGEN
ACRYL                        L1050 x W660 x H650mm

KIES UW KRAAN 
(pagina 6)

ANTISLIP MATTEN 
(pagina 7)

Optionele extra’s

3

OPTIE OM HENDELS
VOOR POLSBEDIENING

TOE TE VOEGEN
(page 6)

®
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Kranen
Beluchters

Zeepdispenser
Luchtreiniger

Sanitair
WuduMate Persoonlijk

Handgrepen
Bewegwijzering

Afvoer

Antislip Matten
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ABLUTIE-APPARATEN

KENMERKEN

OPTIES

ONTWORPEN VOOR ELKE
OMGEVING WAAR ER
GEEN GEMAKKELIJKE
TOEGANG IS TOT
STROMEND WATER OF
AFVOER

WuduMate
MOBILE

Voor de werkgever:
• Ondersteunt Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen (MVO),
gelijkheid en diversiteitsbeleid

• Beperkt gezondheids- & veiligheidsrisico’s
en nalevingsrisico’s met betrekking tot de
Wet gelijke behandeling op grond van
handicap of chronische ziekte

Voor de gebruiker:
• Veilig, comfortabel en waardig wudu-

apparaat in verschillende kleuren: Grijs,
Wit Marmer, Zandsteen

• Compacte, verplaatsbare Wudumate met
handvat en wielen voor verplaatsing van
de ene locatie naar de andere

• Inklapbare stoel en pot die kan worden
uitgetrokken voor gebruik, en discreet
opgeborgen kan worden of elders
worden verplaatst

• Een bovenste reservoir van 14 liter dat
verwijderd kan worden, naar een
waterbron gebracht kan worden voor
bijvullen of naar een waterbron kan
worden gereden om met een slang
gevuld te worden

• Een onderste reservoir van 14 liter dat
verwijderd kan worden en naar een
wasbak/afvoer gebracht kan worden voor
lediging, of naar een wasbak/afvoer
gereden kan worden om geledigd te
worden met de interne pomp en slang

• Een kraan met een beluchter van 1 liter
per minuut die ongeveer 15 minuten
stromend water geeft voor wudu
alvorens lediging/bijvullen

• Vervaardigd met integraal blanke en
grijze waterreservoirs in HDPE-kunststof

• Kan gereden en opgeslagen worden
totdat deze nodig is

• De verchroomd stalen stoel kan worden
verplaatst om een comfortabele wudu-
positie te bieden voor volwassenen,
kinderen en rolstoelgebruikers, en netjes
in het apparaat worden opgeborgen
wanneer deze niet gebruikt wordt

Optionele extra’s

®

MATERIAAL                         AFMETINGEN
HDPE Plastic                    500mm x 530mm

www.wudumate.com  |  info@wudumate.com

APPARAAT
GEREED VOOR

GEBRUIK

APPARAAT
INGEKLAPT VOOR

OPSLAG

WM MOBILE MET
HANDPOMP

Kranen
Beluchters

Zeepdispenser
Luchtreiniger

Sanitair
WuduMate Persoonlijk

Handgrepen
Bewegwijzering

Afvoer

Antislip Matten
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ABLUTIE-APPARATEN

OPTIES

KENMERKEN

ONTWORPEN VOOR
VEELVULDIG GEBRUIKT,
GEMEENSCHAPPELIJKE
ABLUTIE-OMGEVINGEN

WuduMate
MODULAR

Voor de koper:
• Vervaardigd in hoogwaardig,

gemakkelijk te reinigen acryl van
sanitaire kwaliteit

• Geschikt voor gebruikers die wudu
willen uitvoeren terwijl ze zitten, staan
of in hun rolstoel zitten

• Aparte afvoeropeningen verbeteren de
hygiëne en helpen onaangename
geuren te verminderen

• Het niet gebruiken van specie zorgt voor
minder onderhoud, minder bacteriën
en verlengt de levensduur van de
ablutie-ruimte

Voor de aannemer:
• Eenvoudig te installeren
• Kan op grondniveau geïnstalleerd

worden zodat het apparaat toegankelijk
is met een rolstoel, mits er geen zitpaal
geïnstalleerd is

• Kan netjes samengevoegd worden met
andere WuduMate Modulars om zoveel
wudu-stations te bieden als vereist

Voor de werkgever:
• Ondersteunt Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen (MVO),
gelijkheid en diversiteitsbeleid

• Beperkt gezondheids- &
veiligheidsrisico’s en nalevingsrisico’s
met betrekking tot de Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte

Voor de gebruiker:
• Veilig, comfortabel en waardig wudu-

apparaat
• De roestvrijstalen paal kan worden

geïnstalleerd met de stoel dichterbij of
verder weg van de kraan voor kinderen
en volwassenen

• Ontworpen met talloze WuduMate
kranen om ervoor te zorgen dat de
sproeiers in de meest comfortabel
positie voor wudu staan en onder de
juiste hoek om opspattend water te
minimaliseren

THUIS

COMMERCIEELMOSKEE

KIES UIT ONZE
STANDAARDSTICKERS
OF MAAK ER ZELF EEN

Optionele extra’s

AFDEKHOES
VOOR ZITPAAL

KIES UW KRAAN &
OPTIE OM

HENDELS VOOR
POLSBEDIENING
TOE TE VOEGEN

(pagina 6)

®

ZEEPDISPENSER MET
PANEELMONTAGE

(pagina 6)

MATERIAAL                         AFMETINGEN
ACRYL                        L948 x W698 x H1140mm

OPTIES VOOR
BOVENKANT

ZITTING

ANTISLIP MATTEN 
(pagina 7)

HOUT ZWART

5www.wudumate.com  |  info@wudumate.com 

Kranen
Beluchters
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Luchtreiniger

Sanitair
WuduMate Persoonlijk

Handgrepen
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LU
CH

TREIN
IG
ER

De introductie van een BioZone
Luchtreiniger zorgt voor een fris

ruikende wasruimte die aangenaam in
gebruik is door continu geur-

veroorzakende bacteriën in de lucht en
het oppervlak te verwijderen

6

KRANEN EN ACCESSOIRES

KENMERKEN

EEN REEKS KRANEN
ONTWORPEN VOOR
WUDUMATE

W
U
D
U
M
ATE CO

M
PACT &

 CLASSIC
W
U
D
U
M
ATE M

O
D
U
LAR

W
ASTAFEL

ACCESSO
IRES

• Sproeiers gepositioneerd voor
comfortabele wudu en om
opspattend water te
minimaliseren

Thermostatische Mengkraan
(TMV):
•  Mengt warm en koud water om

een constante, veilige
uitlaattemperatuur te garanderen
en verbranding te voorkomen

Beluchters:
Alle WuduMate Kranen zijn
uitgerust met beluchters met de
volgende voordelen:
• Wudumate kranen uitgerust met

NEOPEARL® beluchters
• Normale niet-gereguleerde

kraanwaterstroomsnelheid ligt
tussen 6 en 15 L/min – WuduMate
kranen zijn uitgerust met 3,7
L/min beluchters – er zijn ook 1,8
L/min beluchters verkrijgbaar

HANDBEDIENDE
MONOBLOC KRAAN

SENSOR KRAAN HANDBEDIENDE MENGKRAAN
VIERKANT

MENGKRAAN ROND MENGKRAAN VIERKANT MENGKRAAN VIERKANT MET
HENDELS VOOR 

MET BIJBEHORENDE 1/4 SLAG
AAN/UIT MENGKRAAN 120

ZEEPDISPENSER MET
PANEELMONTAGE

BELUCHTERS RETAIL
BADKAMERMENGKRAAN

(TMV)

THERMOSTATISCHE
MENGKRAAN (TMV)

ANTI-SUÏCIDE KRAANWANDKRAAN MET
HENDELS VOOR
POLSBEDIENING

175mm or 75mm

www.wudumate.com  |  info@wudumate.com

POLSBEDIENING ZELFSLUITENDE KRAAN
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(Mekka)

SANITAIR

BID
ETS

ACCESSO
IRES

+NOG
VEEL
MEER WEGBEWIJZERING OPTIE AL HANDGREPEN VOOR GEHANDICAPTEN

GEBRUIK
AFVOER/ROOSTERS MET ISLAMITISCHE

PATRONEN

Een innovatieve bidet-uitgeruste toiletbril voor
medicinale reiniging of moslim ‘istinja’.

• Verkrijgbaar in messing of kunststof
• Inclusief flexibele slang en muurbeugel – Kan
gebruikt worden als een draagbare bidet voor
persoonlijke hygiëne (Istinja)

• Hiermee kunt u de waterstroom regelen
• Geleverd met isolatieklep om constante

waterdruk en druppelen te voorkomen

• Opvouwbare 'lota' in zakformaat voor
persoonlijk wassen (istinja)

• Ideaal voor gebruik onderweg (bijv. school,
universiteit, werk, umrah, hajj, etc.)

• Hygiënisch, discreet en waardig alternatief voor
het gebruik van flessen en bekers

• Bevat 0,6 liter water
• Ruilpakketten verkrijgbaar

7

INTELLIGENTE TOILETBRILLEN SHATTAF WUDUMATE PERSOONLIJK

OOSTERSE HURKPO WESTERS TOILET MET BIDET

www.wudumate.com  |  info@wudumate.com 

• Een toepassing voor zowel Oosterse als Westerse posities.
• Voorkomt dat de toiletbril breekt

HYBRIDE OOST-WESTERS TOILET
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VRAAG WUDUMATE OM DETAILS OVER
JE LOKALE WUDUCENTRE

Beschikbaar:

WuduMate
PO Box 541, Egham, TW20 0WN, UK.

E&OE
© WuduMate 2019

WuduMate®

WuduMateBY ®

www.wudumate.com    |    info@wudumate.com    |                  WuduMateUK

+44 1784 748080 GMT |    +1 513 815 3070 PACIFIC TIME ZONE

AN
TISLIP M

ATTEN

COMPACT CLASSIC MODULAR

Onze antislip matten geven u extra veiligheid, slipweerstand, afvoer in meerder
richtingen en maximale hygiëne.
Gemaakt van sterke, niet-poreuze PVC onderdelen met gekanaliseerde
onderbalken, onze matten zullen automatisch zelfs de grootste hoeveelheden
water afvoeren. Daarom biedt het ontwerp superieure prestaties in wudu-
gebieden en helpt het voorkomen dat water de gebedsruimte binnenkomt.
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