
Duurzaamheid is onze tweede natuur. 
Hoe wij als vooraanstaande producent van kraanwerk vandaag al voor morgen zorgen.
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Wie met zijn fabriek op een waterwin gebied uitkijkt, heeft 
verantwoordelijkheid voor de natuur en voor zijn kinderen en 
kleinkinderen in het bloed zitten.

Biggedam, Olpe
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Wie met zijn fabriek op een waterwin gebied uitkijkt, heeft 
verantwoordelijkheid voor de natuur en voor zijn kinderen en 
kleinkinderen in het bloed zitten.



Duurzaamheid is een globale uitdaging. 
Alleen al het waterverbruik is sinds 1950 
wereldwijd verzesvoudigd.
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Want ook toen het thema 
duurzaamheid nog niet op ieders 
lippen lag, probeerde SCHELL al 
om economisch succes en verant
woorde omgang met de natuur 
als deel van haar bedrijfsfilosofie 
samen te brengen. Dit is een 
ambitie die wij ook in tijden van 
globalisering willen blijven koes
teren. Enerzijds met intelligente 
armaturentechnologie, die water 
uitspaart, hygiënestandaards zet 
en water op een energieefficiënte 
manier opwarmt.

En anderzijds met producten 
die lang meegaan en ook al met 
duurzame processen tot stand zijn 
gekomen. Dit betekent ook dat 
onze nagenoeg volledig recycleer
bare messing armaturen nader
hand nog eens kunnen worden 
verwerkt. 

U ziet het dus: daar waar SCHELL 
opstaat, zit duurzaamheid in. 
Beloofd.

Leer ons van onze groene kant kennen. Duurzaamheid – voor 
SCHELL de meest natuurlijke zaak ter wereld.

En dat al meer dan 75 jaar. Hubert Schell heeft zijn bedrijf per 
slot van rekening niet eender waar opgericht, maar middenin 
Olpe, een district in het Duitse Sauerland. Omgeven door 
weiland, woud en weidsheid. Dat laat zijn stempel na, in de 
beste zin van het woord. 

Joachim Schell Dirk Lückemann

Het management van SCHELL:
Dirk Lückemann (links), Joachim Schell (rechts)
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Drinkwaterverbruik door een 
gemiddeld huishouden in 2008, 
met betrekking tot de watergift 
aan gezinnen en kleine bedrijven

Toilet doorspoelen  
33 l

De was doen  
15 l

De vaat doen  
7 l

Eten en drinken  
5 l

Aandeel kleine bedrijven 
11 l

Bad nemen/douchen/
lichaamsverzorging  

43 l
27 %

12 %

6 % 6 % 4 %
9 %

36 %

Wij geven ruimte aan duurzaamheid. En dat met de intelligente 
armaturentechnologie »Made in Germany«. 

Dat de Verenigde Naties 2008 tot 
het »Year of Sanitation« hebben 
uitgeroepen, toont aan hoe belan g
rijk het thema sanitaire installaties 
op wereldvlak is geworden. En dat 
mag niemand verbazen. Alleen al 
het waterverbruik is sinds 1950 
wereldwijd verzesvoudigd. De 
intelligente armaturentechnologieën 
van SCHELL hebben alle troeven in 
handen om het probleem duurzaam 

op te lossen, thuis maar in het 
bijzonder in openbare en halfopen
bare sanitaire ruimtes, en in indu 
striële omgevingen. Want hier zijn 
de omstandigheden speciaal. 
Gebruikers gedragen zich er 
bijvoorbeeld anders, hygiëne is 
belangrijker en er is het risico op 
vandalisme. Met SCHELL bent u 
vandaag en morgen optimaal op 
eender wat voorbereid.

Bron: BDEW Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft e. V., 01.12.2009
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Schoonmaken, 
auto, tuin  
7 l



Spoelsystemen 
voor WC‘s

Montagemodules Douchekranen

Hoekregelkranen

Spoelsystemen 
voor urinoirs

Sanitaire kranen
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SCHELL inside.

SCHELL is een vooraanstaande 
producent van kraanwerk die 
vooral sterk is in oplossingen die 
aan bijzondere vereisten moeten 
voldoen. Van wastafel en dou
chekranen over hoekregelkranen 
tot WC en urinoirspoelsystemen 
en bijhorende montagemodules.

De duurzame oplossingen van SCHELL vindt u terug in: 

• Scholen
• Crèches
• Hotels
• Horeca
• Ziekenhuizen
• Verzorgingstehuizen
• Industrie

• Overheidsinstellingen
• Luchthavens
• Stations
• Wegrestaurants
• Vrijetijdsvoorzieningen
• Sportcentra
• Badkamers



Stromingsleer heb ik altijd al
interessant gevonden. Vroeger als 
kind bouwde ik dammen, vandaag 
ontwikkel ik spaarzame kranen.
Manfred QUAST, ontwikkelaar
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1 l

2 l

3 l

De kranen van SCHELL 
moeten niet per se 
met de hand worden 
bediend. Zo spaart u 
niet alleen water uit, 
maar houdt u het in 
openbare sanitaire 
ruimtes ook een pak 
hygiënischer. En dit 
voor lange tijd.  

Overigens:

10



Duitsland is het enige land waar 
80 % van het drinkwater op
gaat in sanitaire doeleinden. Voor 
SCHELL is dit genoeg reden om 
waterbesparende technologieën 
te ontwikkelen die net daar hun 
nut bewijzen waar mensen blijk
baar het minst voorzichtig om
springen met water: in openbare 
en halfopenbare sanitaire ruimtes, 
en in industriële omgevingen. Dit 
kunnen bijvoorbeeld de douche
cabines zijn in sportcentra, de 
toiletten van wegrestaurants of de 
wasruimtes in crèches. 

Onze kranen denken mee en 
slaan quasi als vanzelf aan het 
besparen. Ze beginnen bv. auto
matisch te lopen, beperken het 

maximale debiet, stoppen na 
bepaalde tijd en passen zich actief 
aan de gebruiksfrequentie aan. 
Een toiletbezoek kost in vergelij
king met de conventionele kranen 
33 % minder water. Handen 
wassen gaat met 65 % minder.

Wie met SCHELL bespaart, komt 
echter niets tekort. Want onze 
technologische oplossingen zijn
zo uitgekiend dat u noch aan 
functionaliteit noch aan comfort 
moet inboeten.

Klinkt veelbelovend? Kijk op de 
volgende bladzijden hoe wij deze 
belofte precies nakomen.

Duurzaamheid is voor ons:  
op water besparen, niet op comfort.

SCHELL doet mee aan het initiatief

Meer informatie op:
www.blueresponsibility.com

SCHELL is wereldwijd kampioen in 
waterbesparende technologieën

Verminderd waterverbruik met een 
zelfsluitende kraan

Verminderd waterverbruik met een 
infrarood gestuurde kraan

Verminderd waterverbruik bij het handen 
wassen in vergelijking met een traditionele 
eengreepskraan

Ca. 55 %

Ca. 65 %

70 % van het aardoppervlak mag dan al water zijn – amper 3,5 % 
daarvan is zoet en maar de helft daarvan kunnen we ook gebrui
ken. Cijfers die aantonen dat water een schaars goed is. En een 
heel waardevol, zeker nu de behoefte aan water met de klimaat
verandering en de groei van de wereldbevolking alleen maar zal 
toenemen.
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Wastafelkranen, 
bediend zonder aan te raken

De infraroodsensor laat het water 
lopen wanneer nodig, en dit 
allemaal zonder de kraan aan te 
raken. Hun werkwijze maakt dat 
u 65 % minder kostbaar water 
verbruikt. 

Wastafelkranen, 
zelfsluitend

Of ze nu met de Piëzotechniek 
met start/stopfunctie dan wel 
met de patroontechniek met in
stelbare looptijd zijn uitgerust, de 
zelfsluitende wastafelkranen van 
SCHELL beperken de waterafgifte 
in de tijd en sparen daarmee heel 
wat water uit. Beide versies heb
ben een doorstroomhoeveelheid 
van max. 6 l/min.

Wastafelkranen, 
eengreep

Mechanische eengreepskranen 
moeten lange tijd betrouwbaar 
kunnen lopen en beschikken over 
een besparende straalregelaar die 
de waterdoorstroming bij gelijk 
welke druk altijd op maximaal 
6 l/min zet.

CELIS E PURIS SC PURIS Line

PURIS E TIPUS PVENUS E PETIT SC
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Hoekregelkranen

Een hoekregelkraan die goed is 
ingesteld, doet het waterverbruik 
probleemloos en zonder comfort
verlies met 40 % dalen. 

Wanduitlopen

Wanduitlopen zijn bruikbaar op 
heel wat plaatsen. Alle SCHELL
oplossingen – zowel de zelfslui
tende als de eengreepsmodellen 
– doen het uitstekend door hun 
geïntegreerde, waterbesparende 
straalregelaar en een waterdoor
stroming bij om het even welke 
druk van 5 tot 6 l/min (afhankelijk 
van de versie).

Hoekregelkraan 
COMFORT

Hoekregelkraan 
met filter

Design hoekregelkraan QUAD LINUS WSC (zelfsluitend)

LINUS WEH  
(eengreep)

PETIT SC  
(zelfsluitend)
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Douchekranen 

Douches zijn samen met WC‘s in 
sanitaire ruimtes de grootste ver
bruikers van water. Overal zijn de 
vereisten anders, en daarom biedt 
SCHELL een ruim gamma aan van 
waterbesparende douchekranen 
met – al naargelang de voorkeur 
– een zelfsluitende functie of een 
elektronische drukknop. Vooral de 
»Shower Control Eco«functie is 
erg nuttig om water te besparen.

Een radarsensor achter het veilig
heidsglas houdt de douchecabine 
in het oog en draait indien nodig 
de waterstroom dicht wanneer de 
gebruiker de cabine voor afloop 
van de ingestelde looptijd verlaat. 
Samen met de juiste SCHELL
douchekop bedraagt de maximale 
waterdoorstroming 9 l/min.

LINUS DET ECO
(met zonebewaking en thermostaat)

LINUS DSCT  
(zelfsluitend met thermostaat)

LINUS DEV  
(elektronisch voor voorgemengd water)

LINUS DSCM  
(zelfsluitend voor mengwater)

Douchepaneel

Douchekop
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Spoelers voor WC‘s

Zowel de in als de opgebouwde 
intelligente spoelers voor WC‘s 
van SCHELL dragen een aanzienlijk 
steentje bij aan een lager water
verbruik. De tweevolumespoeling 
doet het verbruik per spoelbeurt 
afhankelijk van de versie tot 3 l 
dalen, wat dus een besparing van 
33 % betekent. 

Spoelers voor urinoirs

SCHELL heeft met zijn in en opge
bouwde spoelers voor urinoirs een 
ruim gamma aan waterbesparende 
oplossingen in de aanbieding. De 
spoelkranen kunnen handmatig of 
met een infrarood sensor worden 
bediend. Het spoelvolume kunt u 
afhankelijk van de versie op 1 tot 
6 liter instellen. Bovendien kunt u 
het spoelprogramma in de »stadi
onmodus« zo regelen dat dit, al 
naargelang de gebruiksfrequentie, 
minder water verbruikt. 

VERONA E schakelmodule Spoelkraan 
COMPACT II

COMPACT  
EDITION ECO

EDITION frontplaat 
met infrarood sensor

SCHELLOMAT  
EDITION ECO

EDITION 
bedieningsplaat

SCHELLTRONIC

34 m3/a54 m3/a

 Traditionele 
opbouw 
drukspoelers

Spoelers voor WC‘s 
met spaartoets van 
SCHELL

Gaan we uit van een kostprijs van 
3,80 EUR/m3, betekent dit op jaarbasis
een besparing van ca. 76,00 EUR.

Besparing 
20 m3/a
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Een huishouden op wieltjes is 
niet altijd evident. Onze kranen
zetten heel het jaar door hun beste 
beentje voor. Zoals ik, tijdens mijn 
looptochtjes in het bos, met  
wisselend succes.
Michaela MAIWORM, distributie Duitsland
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Duurzaamheid is voor ons: de toevoer van warm water waar nodig
bijstellen – en zo onrechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2uitstoot. 

Op water besparen is goed. Op 
warm water besparen is nog 
beter. Want om 1 m³ water op te 
warmen hebben we maar liefst 
34,8 kWh energie nodig, en dat is 
87 keer zoveel als voor 1 m³ koud 
water. Zet het warm water dus 
alleen maar open wanneer u het 
echt nodig hebt. 

Met zijn intelligente armaturen
technologie biedt SCHELL tal van 
mogelijkheden om de toevoer van 
warm water daar waar nodig bij 
te stellen en zo de uitstoot van 
CO2, die wanneer we koud water 
opwarmen onrechtstreeks ont
staat, sterk te beperken.

Hoe dat verloopt, verneemt u in 
de voorbeelden hieronder.

SCHELL biedt oplossin
gen om het hele 
buizennetwerk ther
misch te ontsmetten. 
Door water tot 70 °C 
op te warmen krijgen 
de gevaarlijke legionel
labacteriën geen kans 
meer. Dit alles verloopt 
veilig en geheel zonder 
toevoeging van chemi
sche stoffen. Duur
zaamheid heeft im
mers veel gezichten.

Nog iets over 
warm water: 
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Douchekranen met 
sensorfunctie

Hoelang het warme water in 
openbare sanitaire ruimtes moet 
blijven lopen, kunt u met de kra
nen van SCHELL hoe u maar wilt 
instellen. De douchekraan LINUS 
ECO bijvoorbeeld met zonebe
waking draait het water automa
tisch dicht zodra de gebruiker de 
douchecabine verlaat.

LINUS DET ECO
(met zonebewaking en thermostaat)

Hoekregelkraan LINE Hoekregelkraan thermostaat

Koud en warm water zoals 
gewenst afstellen 

Om ervoor te zorgen dat een
greepskranen de gewenste tem
peratuur zo energie en waterbe
sparend mogelijk kunnen leveren, 
kan het debiet voor koud en voor 
warm water met SCHELL hoekre
gelkranen individueel op elkaar 
worden afgestemd.

Maximale temperatuur 
van warm water 

De hoekregelkraan thermostaat 
van SCHELL is niet alleen een 
betrouwbare, handig te monteren 
en fraai uitziende bescherming 
tegen verbranding, maar zorgt er 
ook voor dat de temperatuur aan 
de uitloop energiebesparend en 
individueel binnen de perken kan 
worden gehouden, onafhankelijk 
van drukschommelingen. 
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Deze jongen krijgen ze niet zo 
snel klein. Onze kranen ook niet. 
En wanneer hun tijd dan toch is 
gekomen, maken we er gewoonweg 
weer nieuwe van.
Oliver STEFFENS, applicatietechniek/distributie buitenland
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Kranen in openbare en halfopen
bare sanitaire ruimtes, en in 
indus triële omgevingen wor
den elke dag zwaar op de proef 
gesteld: ze worden voortdurend 
gebruikt door mensen die er soms 
onachtzaam mee omgaan en ko
men in aanraking met allerhande 
schoonmaakmiddelen. Duurzaam
heid is hier gewoon een kwestie 
van regelrechte kwaliteit »Made 
in Germany«.

Om die reden brengt SCHELL 
enkel producten uit hoogwaardig, 
100 % metaal op de markt, ge
maakt volgens een procédé dat ze 
lang doet meegaan en ze tegen 
eventuele vandalen kan bescher
men. Ook de hoogvaste patronen 
in kunststof binnenin onderschei
den zich door hun lange levens
duur. Omdat alles er zo slijtvast is, 
blijft het water onder alle omstan
digheden vlot lopen. 

Onze producten en processen 
worden voortdurend gecon
troleerd en beschikken over alle 
vereiste kwaliteits en veilig
heidscertificaten. Zo heeft de 
GL Group (Germanischer Lloyd) 
het kwaliteitsbeheer van SCHELL 
conform DIN EN ISO 9001:2008 
gecertificeerd.

Het zijn alle details samen die 
zorgen dat SCHELL producten 
lang meegaan. Een daarvan is ook 
het functionele, vaak bekroonde 
productdesign dat SCHELL zo 
typeert. Want de ervaring leert 
ons dat hoe fraaier de kranen er 
uitzien, des te minder vandalen
streken ze moeten ondergaan. 

Enkele voorbeelden hieronder 
laten zien wat wij bij SCHELL 
zo nog allemaal in de naam van 
duurzaamheid doen.

Zelfs de kranen van 
SCHELL zijn ooit eens 
aan vervanging toe. 
Uw installateur neemt 
uw oude modellen 
dan graag weer terug 
en zorgt ervoor dat 
ze verder worden 
verwerkt. 

Trefwoord recycling:

Duurzaamheid is voor ons: 
lang meegaande en recycleerbare producten »Made in Germany«.
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Is voor SCHELL nog bruikbaar: 
messingspanen en krullen

Energiezuinige processen en geop-
timaliseerd gebruik van materialen 

SCHELL staat voor armaturen
technologie »Made in Germany«. 
Meer bepaald: »Made in Olpe«. 
En dat mag u letterlijk nemen. 
Want heel ons productieproces 
speelt zich volledig af in onze 
twee fabrieken in het Sauerland. 
Zo houden wij onze logistieke 
uitgaven onder controle en belas
ten we de natuur niet meer dan 
nodig. Net zoals we energiezuinig 
omspringen met materiaal lijkt 
ons dit niet meer dan logisch. Zo 
gaan wij bijvoorbeeld alle messing
spanen en krullen die van de pro  
ductie overblijven, verzamelen en 
terug aan de producent bezorgen.

Bescherming tegen schadelijke 
verontreiniging in het water

Kleine deeltjes belanden via het 
drinkwater steeds weer in onze 
kranen of huishoudapparaten. Na 
verloop van tijd kan dit tot scha
de leiden, en dat kan u heel wat 
geld kosten. Het is een makkie 
om zoiets te vermijden: met de 
speciaal ontwikkelde SCHELL filter 
hoekregelkranen. 

Materialen die uw drinkwater 
veilig houden 

Als producent van kraanwerk lijkt 
het ons normaal dat wij verant
woord met de grondstof drink
water omspringen. We werken 
dan ook uitsluitend met materiaal 
dat voor drinkwater geschikt is. 
De kranen van SCHELL voldoen 
aan internationaal gebruikelijke 
controle en kwaliteitskeurmer
ken. We spreken dan o.a. over de 
in Duitsland geldende drinkwater
verordening (TrinkwV 2000), DIN 
50930 deel 6 en DIN EN 1717 
alsook de Duitse KTWaanbeve
lingen omtrent kunststoffen in 
het drinkwater en de DINnormen 
van de Duitse vereniging voor gas 
en water (DVGW).

Bieden uitstekende bescherming: 
filter hoekregelkranen van SCHELL

SCHELL kranen: 
buiten robuust, binnen veilig voor drinkwater
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Mijn eerste gedachte: hoe verfrissend. 
De tweede: TrinkwV 2000, DIN 50930, 
DIN EN 1717 en KTW. Typisch voor 
een ingenieur natuurlijk.
Stefan BOLLENDORF, hoofd applicatietechniek/distributie Duitsland 
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Wastafelkraan
VENUS E

Sanitaire kranen bedienen zonder 
ze aan te raken

Veel kranen van SCHELL moe
ten niet met de hand worden 
bediend. Zo spaart u niet alleen 
water uit, maar houdt u het in 
vaak bezochte sanitaire ruimtes 
ook een pak hygiënischer. En dit 
voor lange tijd.

Stoffen die uw drinkwater 
veilig houden

Drinkwater is ons belangrijkste 
levensmiddel. Het is dan ook 
meer dan ooit normaal dat wij 
verantwoord omspringen met 
deze steeds schaarser wordende 
hulpbron. SCHELL werkt daarom 
uitsluitend met materiaal dat voor 
drinkwater geschikt is en dat het 
water in zijn oorspronkelijke staat 
behoudt. Onze kwaliteitskranen 
houden zich aan alle vereisten 
van de drinkwaterverordening in 
Duitsland (TrinkwV 2000), DIN 
50930 deel 6, DIN EN 1717 en 
de Duitse KTWaanbevelingen 
omtrent kunststoffen in het 
drinkwater.

Stukken messing

Een echte uitdaging, die SCHELL 
al vele jaren bereid is aan te gaan. 
Geen wonder dat wij intussen 
wereldwijd een van de topaan
bieders zijn geworden van techni
sche oplossingen die vooral één 
doel hebben: de gezondheid van 
gebruikers beschermen en de 
financiële gevolgen door een 
gebrekkige hygiëne beperkt 
houden. Hoe slagen we daar in? 
Hier ziet u enkele voorbeelden.

Duurzaamheid is voor ons: innovatief antwoorden op vragen 
over hygiëne in sanitaire ruimtes.

Sanitaire ruimtes in ziekenhuizen, rust en verzorgingstehuizen 
of scholen: daar en elders is het een echte uitdaging om voor 
voldoende hygiëne te zorgen. Ofwel omdat ze niet voortdurend 
worden gebruikt of omdat er alles aan moet worden gedaan om 
te vermijden dat ziektekiemen er worden overgedragen.
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Stagnatiespoeling

Overal waar kranen gedurende 
langere tijd niet meer worden 
gebruikt, bv. tijdens schoolva
kanties, helpt de inschakelbare 
stagnatiespoeling bij elektronisch 
gestuurde wastafelkranen aan
zienlijk om alles hygiënisch te 
houden. Want hoogstens 24 uur 
na het laatste gebruik beginnen 
de kranen ongeveer 20 seconden 
te spoelen, om te vermijden dat er 
water in de buizen blijft staan.

Bediening van urinoirs 
EDITION

Magneetventiel thermische ontsmetting 

Legionellaspoeling

SCHELL rust de meeste elektro
nisch gestuurde wastafelkranen 
met mengwaterfunctie uit met 
een legionellaspoeling. Deze 
laat gedurende 5 minuten water 
van 70 °C doorheen de buizen 
stromen, zodat alle gevaarlijke 
legionella‘s wegspoelen. Dit alles 
verloopt veilig en geheel zonder 
toevoeging van chemische stof
fen. Deze kranen houden zich 
natuurlijk aan de vereisten van 
Arbeitsblatt W551 van de Duitse 
vereniging voor gas en water 
(DVGW).

De meeste mensen 
denken nog altijd dat 
infecties vooral in de 
lucht worden door
gegeven (bv. door te 
niezen). Feit is echter 
dat dit doorgaans via 
de handen gebeurt. 
Nog een reden om 
voor de duurzame 
SCHELL oplossingen 
te kiezen. 

Strijd tegen kiemen: 
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SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
D57462 Olpe
Duitsland
Tel. +49 (0) 27 61/8 920
Fax +49 (0) 27 61/8 921 99
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Belgium 
BVBA/SPRL 
Brusselsesteenweg 171
B1785 Merchtem
België
Tel.: +32 52 37 17 70 
Fax: +32 52 37 43 64
schell.be@schell.eu 
www.schell.eu

Hamers & Kesber
Ralph Posthouwer 
Rokerijweg 2 
NL1271 AH Huizen
Nederland
Tel. +31 35 6 56 68 88 
Fax +31 35 5 25 70 06 
info@hamersenkesber.nl
www.schell.eu


