®

®

®

Metris . Talis . Focus .
ComfortZone. Voor toepassingen op ieder niveau.

Gun uzelf meer ruimte.
Met Metris, Talis en Focus.
De badkamer is al lang zo veel meer
dan alleen een ruimte voor lichamelijke
hygiëne. Het is een woon- en leefruimte
geworden. Metris, Talis en Focus geven u de

Metris

vrijheid, deze ruimte geheel individueel
vorm te geven. Ieder van ons gebruikt water
op een andere manier, ieder heeft zijn eigen
dagelijkse rituelen en eigen smaak. Onze

®

Meer ComfortZone beleeft u onder www.hansgrohe.nl/comfortzone

Talis

®

nieuwe kranenseries vervullen de verschillende behoeften – geheel passend in hoogte,
vorm en functie.

Focus

®

Ontdek uw ComfortZone

Metris 100

Metris 110

Metris 200

Metris 230

Metris 260

ComfortZone

Focus 70

Focus 100

Luxe: eenvoudig vullen van hoge vazen.

Focus 190

Focus 240

Talis 80

Praktisch: meer ruimte bij het handenwassen.

Talis 80

Talis 150

Talis 210

Talis 250

Aangenaam: dagelijks merkbaar meer comfort.

04 Hansgrohe ComfortZone

Meer ComfortZone beleeft u onder www.hansgrohe.nl/comfortzone

Hansgrohe ComfortZone 05

Vervul nu uw wensen.
Met uw geheel persoonlijke ComfortZone.
De hoogte van een wastafelkraan bepaalt zijn veelzijdigheid in de dagelijkse
omgang met water. Gaat het u slechts om
meer bewegingsvrijheid bij het handenwassen of wilt u liever zoveel ruimte, dat u zelfs
moeiteloos uw haar kunt wassen? Feit: hoe
hoger de kraan, hoe flexibeler in het dagelijkse gebruik. Wij hebben een naam voor
de individueel beschikbare ruimte tussen
wastafel en kraan: ComfortZone. Het is dat

beetje extra aan comfort tijdens het tandenpoetsen in de ochtend. Het is de gewonnen
spontaniteit in het geval dat u tussendoor
besluit uw haren te wassen. Het is het goede
gevoel, vrij te kunnen kiezen hoe u water wilt
gebruiken. Nadat u de voor uw persoonlijke
hoogte en het gewenste design bepaald
heeft, kunt u nog uit een veelvoud van combinaties tussen kraan en wastafel kiezen. Heeft
u de voorkeur voor een wandhangende of

v r i j s t a a n d e wa s t a f e l ? V i n d m e t M e t r i s ,
Ta l i s en Focus uw geheel persoonlijke
ComfortZone en bied uzelf de ruimte die
recht doet aan uw verwachtingen.

06 Hansgrohe Metris

®

Metris .
Voor behoeften op iedere hoogte.
Ervaar onze stijlvolle kranenserie.
Metris presenteer t zich in per fect
gevormd design, dat aan iedere behoefte van
dagelijks comfort voldoet: verfijn uw gastentoilet, vul uw grootste vazen of was op comforta-

Metris ® 260
Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31082, -000

bele wijze uw haren boven de wastafel. Deze
kranenserie biedt u werkelijk veel alledaagse
vrijheid ‒ van de Comfor tzone 100, via
de f lexibele zwenkbare uitloop van de

Metris ® 230
Eéngreeps wastafelmengkraan
zwenkbare uitloop 120°
# 31087, -000

Metris ® 200
Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31183, -000

Meer informatie over de Metris kranenserie vindt u op www.hansgrohe.nl/metris

Metris 230 tot de Highriser met de uitgebreide ComfortZone 260.

Metris ® 110
Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31080, -000

Metris ® 100
Eéngreeps fonteinmengkraan
# 31088, -000

Hansgrohe Metris 07

Meer comfort bij het haren wassen.

Metris ® 100
3-gats wastafelmengkraan
# 31083, -000

Voor meer bewegingsvrijheid bij het
gezicht reinigen.

Metris ®
Metris ®
Eéngreeps wastafelmengkraan
Eéngreeps bidetmengkraan
voor wandmontage
# 31280, -000
225 mm # 31086, -000
165 mm # 31085, -000 (zonder afb.)

Voor meer ruimte bij het handenwassen.

08 Hansgrohe Talis

®

Talis .
Voor behoeften in iedere vorm.
Ontdek onze intelligente kranenserie.
Talis is meer dan alleen een kraan.
Talis is een echte assistent. Tijdens het dagelijkse gebruik er vaar t u hoe ongelooflijk

Talis ® 250
Eéngreeps wastafelmengkraan
zwenkbereik 60°
met draaibare uitloop
# 32055, -000

praktisch zijn draaibare uitloop is. Hierdoor
ontstaat een boogvormige straal, die u maximaal comfort verschaft – al bij het tanden-

Talis ® 210
Eéngreeps wastafelmengkraan
zwenkbereik 120°
# 32082, -000

Talis ® 150
Eéngreeps wastafelmengkraan
met draaibare uitloop
# 32052, -000

Meer informatie over de kranenserie Talis vindt u op www.hansgrohe.nl/talis

poetsen in de ochtend. In feite vergroot deze
kraan met één handomdraai uw persoonlijke
ComfortZone.

Talis ® 80
Eéngreeps wastafelmengkraan
met draaibare uitloop
# 32053, -000

Talis ® 80
Eéngreeps wastafelmengkraan
# 32040, -000

Hansgrohe Talis 09

Met één kleine handbeweging naar een grotere
Comfortzone: de nieuwe draaibare uitloop bewijst niet
alleen bij het ochtendritueel bijzonder nuttig te zijn. In
vele alledaagse situaties zult u verrast zijn door de
effecten die dit idee u brengen.

Talis ® 230
3-gats wastafelmengkraan
# 32310, -000

Talis ®
Talis ®
Eéngreeps wastafelmengkraan
Eéngreeps bidetmengkraan
voor wandmontage
# 32240, -000
225 mm # 31611, -000
165 mm # 31618, -000 (zonder afb.)

10 Hansgrohe Focus

®

Focus .
Voor behoeften in ieder huis.
Maak kennis met onze praktische kranenserie.
Focus is de eerste kranenserie die het
heel eenvoudig maakt om uw keramiek met
individuele designkranen uit te rusten. Met
Fo c u s m a a k t u h e t z i c h ze l f m a k ke l i j k .

Bijvoorbeeld in het dagelijks leven: dankzij
een ComfortZone 240 is zelfs het vullen van
een hoge vaas geen gedoe. En gemak bij
het inrichten van uw badkamer, omdat hij

Meer informatie over de Focus kranenserie vindt u op www.hansgrohe.nl/focus

met zijn moderne eenvoud zich harmonieus
in iedere badkamersfeer voegt.

Hansgrohe Focus 11

Zeer comfortabel: Hoge, zwenkbare uitloop
voor veel bewegingsvrijheid.

Focus ® 240
Eéngreeps wastafelmengkraan
zwenkbare uitloop 120°
# 31609, -000

Zeer flexibel: Moeiteloos een vissenkom vullen.

Focus ® 190
Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31608, -000

Focus ® 100
Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31607, -000

Zeer praktisch: Heel eenvoudig een gieter
vullen.

Focus ® 70
Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31730, -000

Focus ®
Eéngreeps bidetmengkraan
# 31920, -000

12 Hansgrohe Assortiment

Beslis nu welke hoogte voor
u hoog genoeg is.
Metris, Talis en Focus in één oogopslag.
Vind met dit overzicht van Metris,
Talis en Focus precies die hoogte die bij u, uw
behoeften en uw huis past: uw geheel per-

Metris

Talis

®

soonlijke ComfortZone. En overtuig uzelf er
van, dat deze drie kranenseries altijd perfect in iedere omgeving passen. Wij hebben

®

een aantal voorbeelden voor u samengesteld, hoe uw nieuwe kraan kan functioneren
zoals u dat wilt.

®

Metris 260

Metris 230

Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31082, -000

Eéngreeps wastafelmengkraan zwenkbare uitloop120°
# 31087, -000

®

®

Talis 250

Eéngreeps wastafelmengkraan zwenkbereik 60°
met draaikbare uitloop # 32055, -000

Focus

®

®

Focus 240

Eéngreeps wastafelmengkraan zwenkbare uitloop 120°
# 31609, -000
Stel precies de combinatie van wastafel en kraan samen, die perfect
in uw huis past: www.hansgrohe.nl/configurator
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Metris

®

®

Talis

®

®

Focus

®

Metris 200

Metris 110

Metris 100

Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31183, -000

Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31080, -000

Eéngreeps fonteinmengkraan
# 31088, -000

®

®

®

Talis 150

Talis 80

Talis 80

Eéngreeps wastafelmengkraan met draaibare
uitloop # 32052, -000

Eéngreeps wastafelmengkraan met draaibare
uitloop # 32053, -000

Eéngreeps fonteinmengkraan
# 32040, -000

®

®

®

Focus 190

Focus 100

Focus 70

Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31608, -000

Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31607, -000

Eéngreeps fonteinmengkraan
# 31730, -000

®

Maak uw gehele badkamer tot ComfortZone.
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Comfort betekent:
kunnen kiezen.
Met deze combinatie-elementen voor bad en
douche creëert u uw eigen droombadkamer.

®

Metris badkranen

Metris ®
Eéngreeps badmengkraan
opbouw
# 31480, -000

Metris ®
Eéngreeps badmengkraan
inbouw
# 31493, -000
Met zekerheidscombinatie
# 31487, -000 (zonder afb.)

Metris ®
3-gats ééngreeps
badrandmengkraan
# 31190, -000

Metris ®
4-gats badrandmengkraan
# 31442, -000

Talis ®
4-gats badrandmengkraan
# 32314, -000

Ecostat ® Comfort
Badthermostaat
opbouw
# 13114, -000

®

Talis badkranen

Talis ®
Eéngreeps badmengkraan
opbouw
# 32440, -000

Talis ®
Eéngreeps badmengkraan
inbouw
# 32475, -000
Met zekerheidscombinatie
# 32477, -000 (zonder afb.)

®

Focus badkranen

Focus ®
Eéngreeps badmengkraan
opbouw
# 31940, -000

Focus ®
Eéngreeps badmengkraan
inbouw
# 31945, -000
Met zekerheidscombinatie
# 31946, -000 (zonder afb.)

Ecostat ® Comfort
Badthermostaat
opbouw
# 13114, -000

Ecostat ® Select
Badthermostaat
opbouw
# 13141, -000, -400
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®

Metris douchekranen

Metris ®
Eéngreeps
douchemengkraan
opbouw
# 31680, -000

Metris ®
Eéngreeps
douchemengkraan
inbouw
# 31685, -000

Ecostat ® Select
Douchethermostaat
opbouw
# 13161, -000, -400

Raindance ® Select 150/Unica’S Puro Set
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400 (zonder afb.)

®

Talis douchekranen

Talis ®
Eéngreeps
douchemengkraan
opbouw
# 32640, -000

Talis ®
Eéngreeps
douchemengkraan
inbouw
# 32675, -000

Ecostat ® Comfort
Douchethermostaat
opbouw
# 13116, -000

Croma ® 100 Multi/Unica’C Set
90 cm # 27774, -000
65 cm # 27775, -000 (zonder afb.)

Ecostat ® Comfort
Douchethermostaat
opbouw
# 13116, -000

Crometta ® 85 Vario/Unica’Crometta Set
90 cm # 27762, -000
65 cm # 27763, -000 (zonder afb.)

®

Focus douchekranen

Focus ®
Eéngreeps
douchemengkraan
opbouw
# 31960, -000

Focus ®
Eéngreeps
douchemengkraan
inbouw
# 31965, -000
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Vervult uw wensen en
die van het milieu.
Voor maximaal plezier van water door intelligent
gereduceerd waterverbruik.

De drie kranenseries die in deze
brochure aan u gepresenteerd worden, demonstreren heel duidelijk dat duurzaamheid
en plezier elkaar niet hoeven uit te sluiten.
In tegendeel: Metris, Talis en Focus combineren eenvoudig gebruik met duurzame
technologieën.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door
innovatieve ontwikkelingen als EcoSmar t,
waarmee u uw waterverbruik tot 60 % kunt

verlagen. De geïntegreerde precisie-O-ring
houdt de waterdoorstroom constant, ongeacht de waterdruk. Omdat er minder water
verwarmd hoeft te worden, bespaart u ook
energie en reduceert u de CO 2 uitstoot. Dit
is slechts één van de redenen dat wij één
van de eerste bedrijven zijn waar van de
producten zijn onderscheiden met het nieuwe Europese WELL-label van de Europese
associatie van kranenfabrikanten. WELL

staat voor ”Water Efficiency Label″. Dankzij
de AirPower technologie, worden grote hoeveelheden lucht aan de gereduceerde
waterstraal toegevoegd. Dit zorgt voor een
volle straal die niet spetter t. QuickClean
garandeert dat u langdurig plezier van onze
producten heef t, door af en toe over de
uitloop te wrijven verwijdert u kalkafzetting
op eenvoudige wijze.

Veel lucht in het water
geeft een bijzonder
zachte straal.

Kalkafzetting eenvoudig
verwijderen door wrijven
over de flexibele siliconennoppen.

Begrenst de doorstroom in
uw kraan en bespaart zo
water en energie.

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe AG
Wash basin valve
Single lever valve
Hansgrohe Metris 110
WA10003-20110209

Metris ® 110

EcoSmartTechnologie

Talis ® 80
Water Efficiency Criteria
Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min
Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

De precisie-O-ring reageert flexibel: is de waterdruk hoog, dan verkleint de doorstroomopening.
Is deze laag, dan vergroot de opening.
Onder www.hansgrohe.nl/bespaarcalculator kunt u uitvinden, hoeveel energie en water u met onze producten kunt besparen.

Focus ® 70

Meer over de wereld van Hansgrohe vindt
u onder www.hansgrohe.nl
Voor een goede badkamerplanning kunt u contact opnemen met
onze Hansgrohe Partners. De in deze brochure getoonde producten
betreft een selectie van ons aanbod. Het complete assortiment vindt
u op onze website.

Adressen van een Hansgrohe Partner bij u in de buurt vindt u onder
www.hansgrohe.nl/dealer-zoeksysteem

Alles wat Hansgrohe voor het water doet vindt
u onder www.hansgrohe.nl /duurzaamheid

Hoeveel water en energie u met Hansgrohe producten kunt besparen
ervaart u onder www.hansgrohe.nl/bespaarcalculator

Plannen met Hansgrohe @ home
Ontdek met uw iPhone of iPad op virtuele wijze hoe Hansgrohe kranen
perfect op uw wastafel passen via www.hansgrohe.nl/iphone

Hansgrohe · Handelsweg 45 · NL-1525 RG Westknollendam · Tel. +31 75 6461400
Fax +31 75 6461700 · info@hansgrohe.nl · www.hansgrohe.nl

nl-NL-Hansgrohe Kranenbrochure 2011 · Technische wijzigingen en kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen voorbehouden.
Form-Nr. 84 050 643 · 08/11/10 · Gedrukt in Duitsland · Gedrukt op 100% chloorvrij gebleekt papier.

Deze brochure is zo milieuvriendelijk mogelijk gedrukt. Door het gebruik
van een nieuw soort papier was het mogelijk om de CO 2-uitstoot tijdens
het productieproces met 30 % te verminderen. Ook u kunt meewerken aan
de bescherming van het milieu door deze brochure na het lezen door te
geven aan andere geïnteresseerden of deze te recyclen.

