Zo werkt de
ComfortZone Test.
Voor iedere wastafel de juiste kraan.

De ComfortZone test is een groots opgezet testveld, speciaal ontwikkeld door Hansgrohe,
waarbij Hansgrohe kranen met vele soorten wastafels van verschillende fabrikanten zijn
getest. De kranen zijn volgens de montagehandleiding geïnstalleerd en vervolgens getest.
De resultaten zijn te lezen op onze website.
Getest werden:
· De ComfortZone tussen de kraan en de wastafel (bewegingsruimte)
· Het spatgehalte van het water bij verschillende waterdruk
· Het spatgehalte tijdens het handen wassen
De kranen werden volgens de montagehandleiding geïnstalleerd. Van iedere combinatie
van kraan en wastafel, die alle drie de testen doorstaan heeft, werd een uitvoerig testrapport
opgesteld. De resultaten zijn te lezen op onze website.

De ComfortZone Test
Hoe groot is de ComfortZone tussen kraan en wastafel?
Hiervoor werd een testkogel geplaatst tussen kraan en wastafel, om zo te testen of comfortabel handen wassen mogelijk is. Past de testkogel niet midden onder de waterstraal, dan
wordt de combinatie na deze test niet meer aanbevolen.
De Splash-Test
Spat het water bij het openen van de kraan?
De kraan werd meerdere malen geopend en gesloten. Tussen de sessies door werd de
wastafel steeds drooggewreven. Daarna werden de spatten buiten de wastafel beoordeeld.
Voor een zo betrouwbaar mogelijk resultaat werd de splashtest bij iedere kraan meermaals
met verschillende waterdruk doorgevoerd.
De Praktijk-Test
Spat het water bij het handen wassen?
Een standaard handmodel simuleert het handen wassen door driemaal heen en weer te
bewegen onder de lopende waterstraal. Ook hier werden de eventuele waterspatten buiten
de wastafel beoordeeld.

Hansgrohe ComfortZone test
De juiste kraan voor iedere wastafel. Voor tevreden klanten.

Vervelende waterspetters en -vlekken door een niet op elkaar afgestemde combinatie van kraan en wastafel – voor u helaas geen onbekende situatie.
De daarbij behorende ergernis van de klant behoort vanaf nu tot het verleden.

Met de Hansgrohe ComfortZone Test, een intern ontwikkelde testmethode, heeft
Hansgrohe alle ComfortZone kranen met wastafels van bekende fabrikanten getest. Bij
deze functietest tussen kraan en wastafel werden de vrije ruimte onder de kraan en het
spatgehalte van 2000 combinaties getest. Alle informatie over de ComfortZone Test
vindt u op: www.pro.hansgrohe.nl/comfortzone-test

Wastafelsoorten
Bij de bekende wastafelsoorten vindt u altijd een bijpassende Hansgrohe kraan. De Hansgrohe ComfortZone Test biedt uitgebreide informatie over
een perfecte installatie van wastafelkraan en wastafel, voor comfortabel en spatvrij gebruik. Bij de Hansgrohe ComfortZone Test zijn vijf verschillende
wastafelsoorten getest:

Waskom met de kraan er
achter geplaatst

Waskom met de kraan er
op geplaatst

Waskom met wandmengkraan kraan

Inbouw- of opbouwwastafel met de kraan er achter
geplaatst

Wandgemonteerde
wastafel met de kraan
er op geplaatst

U kunt de resultaten van de ComfortZone Test nu gratis gebruiken. Kijk op: www.pro.hansgrohe.nl/comfortzone-test

Gebruiksinstructie
Onderstaande toont u hoe eenvoudig het is om met de resultaten van de Hansgrohe ComfortZone Test te werken.

Hansgrohe ComfortZone
kraan met artikelnummer
(verschillende artikelnummers refereren aan varianten met en zonder
wastegarnituur

Fabrikanten en
wastafelseries

Wastafel met artikelnummer
en maatgegevens (verschillende
artikelnummers refereren aan
verschillende kraangaten en
overloopvarianten)

Search

Montagegegevens voor
verschillende
inbouwsituaties

Goedgekeurde,
aanbevolen
combinaties

Omschrijving
wastafelsoort

Search
Indien u naar een specifiek artikelnummer
of een productnaam van een kraan of
wastafel zoekt, kunt u het zoekveld
gebruiken (toetscombinatie: Ctrl+f). Zo
vindt u snel het gewenste product.
De inhoudsopgave maakt het eenvoudig de juiste keramiekserie te vinden

U kunt de resultaten van de ComfortZone Test nu gratis gebruiken. Kijk op: www.pro.hansgrohe.nl/comfortzone-test

