
Sanitaire kranen voor de recreatiesector 
Energie en water besparen. Kosten reduceren. 



Voor elke situatie de passende oplossing.

Rada Insight 100 wastafel(meng)kraan 

Modern design, met infrarood bediening, een 

batterij met een extreem lange levensduur van 

minimaal 30 jaar en een waterbesparende 

volumestroombegrenzer 2 l/min, 

karakteriseren de Rada Insight (meng)kranen.

Rada Tec 700 urinoirspoelkraan

Waterbesparend en hygiënisch, met instelbare 

spoeltijd en instelbare automatische 

cyclusspoeling, geschikt voor intensief gebruik, 

met betrouwbare en, in de recreatiesector, 

bewezen techniek. 

Rada 9000 thermostatische wastafelkraan 

Comfort en beveiliging tegen verbranding voor elke 

gebruiker. Met lichte bediening, instelbare 

maximum temperatuur en draaibare uitloop. 

Robuust door de messing bedieningsknoppen.



Technologie, waarmee u alles onder 
controle heeft.

Onze productontwikkeling is er op gericht, het gebruik van de douche- en wasruimten door uw gasten zo 

comfortabel en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Daarbij staan betrouwbaarheid en veiligheid 

voorop, maar ook het design en de onderhoudsvriendelijkheid spelen een rol, want wij vinden het uiterst 

belangrijk dat u en uw klanten tevreden zijn. Verder gebruiken we voor al onze producten uitsluitend de 

beste materialen. Onze elektronische producten en systemen zijn voorzien van een automatische 

cyclusspoeling ter voorkoming van stagnatie, indien de tappunten in bepaalde periodes minder vaak of 

niet gebruikt worden.

Rada rvs douchepaneel met mengkraan

De wit geëpoxeerde douchepanelen zijn robuust en 

eenvoudig te reinigen.Ze zijn ontwikkeld voor zeer 

intensief gebruik, ideaal bij renovatie , maar ook 

geschikt voor nieuwbouw. De geïntegreerde 

thermostatische mengkraan zorgt voor een veilige 

douchetemperatuur. De robuuste piëzo bediening  

heeft naar keuze een batterij- of netvoeding.

Rada Tec elektronsiche kranen

Uitvoeringen voor douches, voor wastafels, voor 

keukens, voor urinoirs en closets. Allen 

gebruiksvriendelijk en programmeerbaar met o.a.  

een automatische cyclusspoeling.

Rada vandaalbestendige douchekoppen

Al meer dan 40 jaar toonaangevend in openbare 

douchegelegenheden. Vandaalbestendig, water- en 

energiebesparend en onderhoudsarm, oftewel, goede wijn 

behoeft geen krans.

Rada campingsensor

De Rada piëzo campingsensoren voor douches zijn 

speciaal ontwikkeld voor de recreatiesector. Ze 

beschikken over een tijdsignalering via led’. Ze 

hebben een instelbare spoeltijd, pauzetijd,

blokkeertijd en cyclusspoeling en zijn koppelbaar in 

een netwerk. Ze zijn ook leverbaar als bediening in 

Rada douchepanelen.

Rada Sport douchepaneel

Programmeerbare douchetijd en instelbare 

automatische cyclusspoelingierbare in combinatie 

met een batterij met extreem lange levensduur zijn 

slechts enkele van de vele voordelen van dit 

douchepaneel dat in de kleuren wit en zilvergrijs 

beschikbaar is. Bovendien is het paneel robuust, 

krasvast, kleurbestending en makkelijk te reinigen.



Veiligheid voor alles,  
zeker bij legionellarisico’s!

Kampeerterreinen en jachthavens vallen in het kader van legionellapreventie in de prioritaire risicocategorie. Het aantal 

meldingen van longontstekingen door legionella, opgelopen in Nederland stijgt sinds 2011. Hiervoor worden de volgende 

oorzaken genoemd: te weinig doorstroming (65%),  opwarming/hotspots (53%), doorwarming bij mengkranen (39%), 

overige oorzaken (22%) en onbekend (16%)

Praktische oplossingen van Rada met het oog op legionellapreventie

Infrarood en piëzo bedieningen voor douches, gekoppeld aan een programmeerbare centrale besturngskast. 

Instelbare douchetemperaturen, douchetijden, automatische cyclusspoelingen met registratie en indien gewenst 

automatische of semi automatische thermische desinfectie zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden.  

Rada levert een breed scala aan oplossingen in het kader van legionellapreventie, bijvoorbeeld om de 

doorstroming in sanitaire installaties te bevorderen. Deze praktisch oplossingen zijn in de vorm van zogenaamde 

installatieschema’s beschikbaar.



Technologie, waarmee u alles onder 
controle heeft en kosten bespaard

2.107 €BESPARING OP 
WATERKOSTEN

12.298 kgREDUCTIE OP CO2 
UITSTOOT

BESPARING OP 
WATERGEBRUIK 1.915.200 l*

* Het bovenstaande voorbeeld toont de mogelijke besparingen per jaar op een camping. Er werden 12 douches met een volumestroom van 12 l/min. vervangen  
   door Rada Sport douchepanelen met een volumestroom van 6 l/min. én drukknopbediening. De camping heeft 140 plaatsen. Gemiddeld wordt elke douche 19  
   keer per dag gebruikt met een gemiddelde douchetijd van 5 minuten. De camping is 40 weken per jaar geopend. 
   Er is uitgegaan van de navolgende waarden: Waterprijs 1,10 €/m³, Energieprijs (gas) 0,63 €/m³.

4.210 €BESPARING OP 
ENERGIEKOSTEN



Rada – A Kohler Company 

Kohler is de verzamelnaam voor een aantal marktlei-

dende sanitairmerken waaronder Rada, Kohler UK en 

Mira Showers. Bezoek voor meer informatie  

www.kohlermira.co.uk

Contact

Rada Sanitairtechniek B.V.  

Anthonie Fokkerstraat 81 

3772 MP Barneveld  

Tel.: 0342-414088 

Email: info@rada-nl.com  

www.radacontrols.com

Betrouwbare producten en systemen voor 
openbare douche- en wasruimten.
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Rada is al meer dan 90 jaar leidend in innovaties in douche- en wasruimten. Onze kennis van 

sanitaire technieken, legionellapreventie en regelgeving staat garant voor een waterdicht advies 

op maat. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw is Rada een bedrijf met gedreven mensen die 

sanitair voor openbare ruimten ontwikkelen die de veiligheid en duurzaamheid vergroten en die 

problemen zodanig oplossen dat ze een fundamenteel verschil maken voor het leven van mensen. 

Veiligheid vóór alles. We vinden dat mensen veilig gebruik moeten kunnen maken van duurzame 

wastafel- en douchemengkranen die ontwikkeld zijn om verbrandingsrisico’s en besmettingen te 

voorkomen. Dit is de basis van waaruit we werken.


