Verkoophandboek

Alles voor het juiste advies
over kranen, douches
en installatietechniek
hansgrohe assortiment voor de badkamer

Technologieën

Regelt de waterstroom gewoon
met één druk op de knop: met
speels gemak aan- en uitzetten
of van douche of straalsoort
wisselen.

Begrenst de doorstroom en
bespaart water en energie, met
behoud van comfort.

Verwijder kalkaanslag heel
eenvoudig – door het licht
afwrijven van de flexibele, siliconen noppen met de vinger.

Vermengt lucht bij het water.
Voor een zachte, spatvrije
waterstraal en volle douchedruppels.

Hot

Cool
Start

Verdeelt het water optimaal over
de grootse straalplaat. Zo wordt
uw lichaam geheel met volle
druppels omhuld.

Cool

Definieert de beschikbare ruimte
tussen wastafel en kraan. Voor
verwachtingen op iedere
hoogte.

Bij het openen van de kraan met
de greep in de middenpositie
stroomt koud water. Warm water
verbruikt u pas als u het nodig
heeft.

Koelt door gecontroleerde koudwatervoering en voorkomt zo
dat het water opwarmt. Voor
nog veiliger douchen.

Unieke douchebeleving
dankzij zachte, omhullende
microdruppels.

Intensieve straal van microfijne
druppels voor effectief douchen.

Volle doucheregen, ideaal om
haren te wassen.

Groots doucheplezier over het
hele oppervlak.

Zachte, met lucht verrijkte druppels spoelen de dag van u af.

Grote straal omhult uw hele
lichaam met zachte druppels.

Krachtige waterstraal
die u actief en wakker maakt.

Intensieve doucheregen
met verfrissende werking.

Een zachte regenstraal die het
lichaam weldadig omhult.

De harmonieuze combinatie van
zachte regendruppels en een
dynamische straal.

Geconcentreerde, ontspannende massagestraal.

Zorgt voor nieuwe energie na
een drukke dag.

Gerichte straal voor heerlijke
wellnessmomenten.

Krachtige watervalstraal, die
groots stroomt.

Waterval van zachte stralen.

Straalsoorten

Massage

Krachtige, pulserende Perfect na
het sporten of een drukke massagestraal.

Oppervlakken
Door het aangeven van de kleuren wordt ieder artikelnummer (#) 8-cijferig,
bijv. 28500, - 000 = chroom

-000

-090

-140

-340

-400

-450

-600

-670

-700

-800

-990

Chroom

Chrome

Brushed
Bronze

Brushed Black
Chrome

White
Chrome

Wit

Black
Chrome

Mat zwart

Mat wit

Brushed
Steel-optic

Polished
Gold Optic

Gold Optic

Vraag uw hansgrohe salesmanager naar de beschikbaarheid van de kleuren -140, -340, -670, -700 en -990.
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DAAROM
HANSGROHE
Meet the beauty of water.
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Momenten met water die je bijblijven

Vanaf het begin trendsettend
in de omgang met water
hansgrohe staat voor innovatie, design
en kwaliteit in de badkamer en keuken. Sinds
1901 drukken we met onze badkamer- en keukenproducten al onze stempel op het heden en
verleden – en we zullen dat ook in de toekomst
blijven doen. We hebben bij hansgrohe op
het gebied van bedieningscomfort verder een
revolutie ontketend om elke dag op een comfortabelere, veiligere en spaarzamere manier
met water om te gaan. Daarbij concentreren

we ons van oudsher op de mens en zijn behoeften. We hopen u verder te overtuigen met een
duidelijk designconcept en het modieuze kleurenschema van onze kranenseries. De productie van het bedrijf vindt nog steeds voornamelijk in Schiltach en Offenburg plaats – zo staan
we in voor ‘Made in Germany’, een kwaliteitsbelofte waar u op kunt vertrouwen. Het beste
bewijs hiervan is ons uitstekende productassortiment voor een unieke waterbeleving en onge-

kend grote voordelen. Met ons assortiment met
een groot aanbod aan verschillende designs,
kleuren, vormen, materialen en veel verschillende functies kunnen we aan bijna elke wens
van uw klanten voldoen. En om de badkamer
echt een geheel eigen karakter te geven, zijn
er flexibele montagemogelijkheden – belangrijke tips en voorbeelden daarvan vindt u in
het hoofdstuk ‘Doucheplanning’.

1901

opgericht

klantgericht

55

duurzaam

22

vestigingen
wereldwijd

33

verkoopkantoren

Innovatie

pionier in de branche

maatschappijen

Design

meer dan 600 prijzen

143

landen op alle
continenten waar
wij aan leveren

Kwaliteit

Made in Germany

Daarom hansgrohe
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Uitblinker in innovatie, design, kwaliteit en service

Uw wensen vormen onze maatstaf –
daarom hansgrohe
Innovatie
▪ Revolutionaire innovaties
▪ Pionier in de sanitairbranche
▪ Toonaangevende technologieën

Innovaties van hansgrohe ontketenen een revolutie in de sanitairbranche. Daarbij zijn sommige ideeën bepalend voor de
ontwikkeling van de sanitairbranche – en misschien zijn ze
zelfs bepalend voor ontwikkeling van de cultuur. We blijven
als denktank uit het Zwarte Woud met een eigen onderzoeksen ontwikkelingslaboratorium verder ook voortdurend nieuwe
ideeën uitwerken. Het bedrijf uit de Duitse TOP 100 is met
meer dan 16.000 actieve patenten nog steeds een van de
wereldwijd toonaangevende aanbieders uit de sanitairbranche. Productvoordelen en gebruiksgemak voor de klant staat
bij hansgrohe steeds centraal.

Meer over innovatie vanaf pagina 8

Design
▪ Meer dan 600 keer bekroond
▪ Design voor elke stijl
▪ Internationale referenties

Vormgeving, esthetica, stijl: er zijn veel synoniemen voor
het woord design. Bij hansgrohe staat design voor meer
dan alleen goed uitzien. We richten ons samen met gerenommeerde designers op hoge productkwaliteit, geslaagd
productdesign en optimaal klantvoordeel. We hebben met
onze producten bij internationale wedstrijden al meer dan
600 prijzen gewonnen. hansgrohe biedt voor elke stijl de
juiste uitrusting, of dat nu modern, klassiek of avant-garde is.
We zijn ervan overtuigd dat uitstekend design altijd langer
meegaat dan kortstondige modetrends en daardoor voor
investeringszekerheid zorgt.

Meer over design vanaf pagina 10
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Kwaliteit
▪ Expertise sinds 1901
▪ Made in Germany
▪ 5 jaar garantie

Mensen van over de hele wereld vertrouwen sinds 1901 op
de duurzame en hoogwaardige kwaliteitsproducten uit het
Zwarte Woud. Met een productiepercentage van rond 80% in
Duitsland is ‘Made in Germany’ een vast onderdeel van onze
filosofie. We bieden 5 jaar fabrieksgarantie en 15 jaar garantie op beschikbaarheid omdat we 100% overtuigd zijn van de
hoge kwaliteit van onze producten. Er worden alleen hoogwaardige en voor drinkwater toegestane materialen gebruikt.
Getest tijdens langlopende onderzoeken om aan alle eisen te
kunnen voldoen. Kwaliteit waar u op kunt vertrouwen.

Meer over kwaliteit vanaf pagina 12

Service
▪ Goed bereikbaar en betrouwbaar
▪ Kennis vergaren en delen
▪ Ontwerpen en beleven

De tevredenheid van onze klanten staat bij hansgrohe van
oudsher centraal. We ondersteunen u op elk moment met
competent advies en digitale hulp om ervoor te zorgen dat u
succesvol bent. We zien onszelf bij hansgrohe als een partner
van handel en ambacht. Onze klanten altijd de hoogste kwaliteit en persoonlijke service bieden is een belangrijk onderdeel
van onze bedrijfsfilosofie. Om welke vragen, problemen of
specifieke wensen het ook gaat.

Meer over service vanaf pagina 14

Daarom hansgrohe



8 hansgrohe Daarom hansgrohe – Innovatie 

Vooruitkijken, vooroplopen

Innovatie – een onuitputtelijke
bron van ideeën
De geschiedenis van de moderne badkamer in huis is onlosmakelijk verbonden met
de geschiedenis van hansgrohe. Hans Grohe,
de oprichter van het bedrijf, drukte met zijn
vindingrijkheid, zijn pioniersgeest en zijn
ambachtskunst echt zijn stempel op de ontwikkeling van de particuliere badkamer tot
een wellnessoase. Enkele voorbeelden van

toonaangevende innovaties zijn de handdouche uit 1928, het comfortabele alternatief voor
de hoofddouche die toen veel werd gebruikt,
de glijstang uit 1953 waar de handdouche
op elke gewenste hoogte op kan werden vastgezet, de Select-technologie uit 2014 waar
stromend water in de keuken en badkamer
met één druk op de knop mee kan worden

gestuurd en de straalsoort PowderRain uit
2017 met de unieke douche-ervaring dankzij microfijne waterparels. De badkamer- en
keukenprofessionals uit het Zwarte Woud
onderzoeken voortdurend wat klanten willen
en nodig hebben en het uitgangspunt daarbij
is dat ze altijd vooruitgang willen boeken. In
het eigen straallaboratorium worden nieuwe

1928
Handdouche

1953
Glijstang Unica

1968
Selecta

1974
Tribel

1981
ALLEGROH

1981
ALLEGROH

Eerste handdouche met
witte porseleinen greep.
Hiermee maakte hansgrohe douchen voor veel
huishoudens voor het eerst
betaalbaar.

Met deze primeur konden
handdouches voor het
eerst op elke gewenste
hoogte worden vastgezet.

De eerste handdouche ter
wereld met verstelbare
straalsoorten en afwerking met glas.

Eerste voor het design
bekroonde handdouche in
felle kleuren en instelbaar
met drie straalsoorten.

De eerste mengkraan
met nieuwe beugelgreep,
draaibare uitloop en
innovatieve kogelmengtechniek.

Eerste ééngreeps keukenmengkranen met uittrekbare vuistdouche.

Hot

Cool
Start

Cool

2007
EcoSmart

2009
PuraVida

2011
ComfortZone

2011
Raindance Select

2012
CoolStart

EcoSmart mengkranen en
douches verbruiken tot
60% minder water dan
gebruikelijke producten.
Klimaatbescherming
begint in de badkamer.

Trendsettend design met
DualFinish in wit/chroom;
internationaal bekroond,
dankzij sculpturale optiek
en technische features.

Verschillende uitloophoogtes zorgen voor meer
bewegingsvrijheid in de
badkamer.

Eerste Raindance handdouche met Select-technologie voor wisselen van
straalsoort met één druk
op de knop.

Gebruikersvriendelijke,
energiebesparende
techniek, waarbij de
kraan met de greep in de
middenpositie alleen koud
water geeft.

2014
Metris
Eerste keukenmengkraan
ter wereld met Select-
functie.
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waterbesparende technologieën onderzocht,
door en door getest en er worden prototypen
ontwikkeld. Zelfs het geluid van de douches
wordt hier geoptimaliseerd – en daarmee vervult hansgrohe een voortrekkersrol in de branche. Ook meer dan 117 jaar na de oprichting
van het bedrijf is het sleutelen aan oplossingen
de drijvende kracht van het bedrijf. Daarom

1986
Aktiva

wordt er veel in toekomstbestendige technologieën geïnvesteerd. Een enthousiast team van
uitvinders en onderzoekers ontwikkelt nieuwe
producten die met 30% een grote bijdrage aan
de omzet leveren. Met deze hoge ‘vitaliteitsindex’ zijn we als sanitairspecialist uit het Zwarte
Woud de pionier in de branche wat innovatie
betreft. We zijn zelfs bekroond voor dit innova-

1987
Mistral Eco

1997
Boltic

Nieuwe technologie voor
tot wel 50% waterbesparing. Dat maakt hansgrohe
een ‘groene’ branchepionier.

Gepatenteerde greepvergrendeling beschermt
tegen wiebelen van de
greep – ook na vele jaren.

2015
Talis Select

2018
PowderRain

2019
CoolContact

Eerste wastafelmengkraan
met Select-technologie.
Water wordt met één
druk op de knop aan- en
uitgezet.

Unieke douche-ervaring
dankzij zacht omhullende
microdruppels.

Eerste handdouche met
QuickClean anti-kalkfunctie.

Voorkomt dat de behuizing warm wordt door
gecontroleerde koudwatervoering. Voor nog
veiliger douchen.

2001
iBox universal
Eerste en enige inbouwdeel voor standaard- en
thermostaatoplossingen
– een revolutie voor de
inbouwinstallatie.

2019
sBox Bad
Handig slangoprolsysteem voor een opgeruimd
geheel en meer comfort.

tiesucces. Bij de wedstrijd TOP 100 worden de
meest innovatieve middelgrote Duitse bedrijven uitgeroepen. In 2018 kon Hansgrohe SE
zich als innovator in dit rijtje scharen. Want
met jarenlange ervaring kunnen we onze blik
steeds naar voren richten.

2003
Raindance
Eerste handdouche met
XXL-douche, plat silhouet
en korte greep. Het
multitalent wordt een
trendsetter.

2019
FinishPlus
Hoogwaardige oppervlaktedesigns voor veel
mogelijkheden bij de
vormgeving.

2004
Raindance Air
Eerste handdouche met
AirPower technologie.
AirPower vermengt water
met lucht, maakt druppels
vol en maakt efficiënt
gebruik van water.

2019
Rainfinity
Het beste wat een douche te bieden heeft. De
nieuwe dimensie van
douchen.

Daarom hansgrohe
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Bekroond – in elk opzicht

Design –
veelvuldig bekroond
Design is voor ons geen kwestie van
smaak, maar een mentaliteit. We werken
samen met het meermaals internationaal
bekroonde team van Phoenix Design voortdurend aan geweldige creaties. Daarbij is
ons primaire doel te zoeken naar de meest
intelligente oplossing. Want design en functie
moeten hand in hand gaan om producten te
ontwikkelen die indruk maken met de buitengewone kwaliteit en tegelijkertijd een nieuwe
definitie van esthetische normen vormen. Pro-

ducten van het topmerk hansgrohe zijn tijdloos,
mooi en uiterst functioneel: de vele design- en
kwaliteitsprijzen die we in ontvangst mochten
nemen, zijn een bevestiging daarvan. De prijzen die de Hansgrohe Group elk jaar weer van
internationale vakjury’s krijgt, maken ons toonaangevend in de sanitairbranche wat design
betreft. Onze producten zijn al meer dan 600
keer bij 50 internationale designwedstrijden
in de prijzen gevallen. Een van de vele prijzen is daarbij de iF Design Award. Dit is een

wereldwijd erkende naam als het om hoogstaande vormgeving gaat. Deze prijs behoort
tot de belangrijkste designprijzen ter wereld.
De Hansgrohe Group bereikt bij de iF WORLD
DESIGN INDEX 2014-2018 van het International Forum Design (iF) een top 3-notering in
de categorie ‘Bath’ en is daarmee het hoogst
geplaatste bedrijf uit de sanitairbranche die
aan de iF-ranking deelneemt.

Phoenix Design drukt al meer dan 30
jaar zijn stempel op de producten van
hansgrohe. De designers uit Stuttgart hebben exclusief het complete douche- en kranenassortiment van het kwaliteitsmerk uit
het Zwarte Woud vormgegeven. Phoenix
Design heeft de afgelopen decennia
alle belangrijke producten voor het merk
hansgrohe ontworpen. Producten die zowel
in technisch als optisch opzicht lang meegaan en op een zo duurzame en efficiënt
mogelijke manier kunnen worden geproduceerd.

hansgrohe staat voor prijswinnend design:

De eerste designprijs in de geschiedenis van het bedrijf kreeg hansgrohe in 1974
voor het model TRIBEL, de eerste omstelbare
handdouche met drie verschillende straalsoorten. En daarna volgden nog veel meer inter-

nationale prijzen, waarmee kan worden
bevestigd dat hansgrohe er keer op keer in
slaagt om bij de producten vorm en functie te
combineren. Het Duitse Fraunhofer-instituut gaf
hansgrohe douches en mengkranen verder een

onderscheiding voor de bijzonder duurzame
galvanisatie bij de afwerking van de oppervlakken.

hansgrohe Daarom hansgrohe – Referenties 11

Internationale referenties

In de hele wereld thuis
Wereldwijd realiseren aannemers
en investeerders samen met architecten en
planners uitdagende projecten. Er worden
steeds intelligentere en tegelijkertijd mooi
gevormde oplossingen voor de omgang

met het kostbare water gevraagd. De kranen, douches en badkamercollecties uit het
Zwarte Woud verlenen projecten wereldwijd
een beslissende toegevoegde waarde aan
design en comfort: in indrukwekkende hotels

en openbare gebouwen, privé residenties en
koninklijke paleizen, exclusieve sportclubs
en op cruiseschepen en luxe jachten. Meer
inspirerende voorbeelden hiervan vindt u op
ispecify.hansgrohe.com

Purple Haze, Nairobi, Kenia:
Focus ééngreeps wastafelmengkraan
Crometta S Showerpipe 240 1jet
Copyright: Purple Haze

Signiel Seoul, Seoul, Zuid-Korea:
PuraVida driegats wastafelmengkraan
Croma 100 handdouche Multi
Copyright: Signiel Seoul

Hotel Excelsior, Dubrovnik, Kroatië:
Talis S ééngreeps wastafelmengkraan
Crometta S hoofddouche 240 1jet
Copyright: Hotel Excelsior

Ocean Estates, Da Nang, Vietnam:
Logis ééngreeps wastafelmengkraan
Croma Select S doucheset Vario
Copyright: Ocean Estates

Privé at Island Estates, Aventura, VS:
Metris ééngreeps wastafelmengkraan
Raindance Select E handdouche 120 3jet
Copyright: Privé at Island Estates

Quantum of the Seas:
Metris ééngreeps wastafelmengkraan
Crometta 85 doucheset Vario
Copyright: Quantum of the Seas

Daarom hansgrohe
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Overtuigend hoge normen

Kwaliteit – echt vakmanschap
heeft duidelijke voordelen
Mensen van over de hele wereld vertrouwen sinds 1901 op de duurzame en hoogwaardige kwaliteitsproducten uit het Zwarte
Woud. Ook meer dan 115 jaar na de oprichting van hansgrohe is ‘Made in Germany’ met
een productiepercentage van rond 80% in
Duitsland een vast onderdeel van onze filosofie. Van oudsher staan toegevoegde waarde
en plezier voor onze klanten centraal en
daarom was en is perfectie in vorm en functie
onze norm. Kwaliteit betekent bij hansgrohe
vooral één ding: echt vakmanschap. We

gebruiken alleen hoogwaardige materialen
die tijdens langlopende onderzoeken zijn
getest en geschikt zijn voor drinkwater. Daarbij gebruiken we de nieuwste technologie en
veel menselijke knowhow om producten te
maken die echt toegevoegde waarde hebben. Er worden alleen veilige, betrouwbare
en duurzame producten op de markt gebracht
die zijn ontwikkeld voor een lange levensduur.
Elk product wordt door geschoolde en ervaring medewerkers gecontroleerd voordat ze
worden geleverd. Om te onderstrepen dat we

zelf hoge eisen stellen aan kwaliteit en consumenten- en milieubescherming, geven we
wereldwijd onafhankelijke controle- en certificeringsinstanties, zoals TÜV of DVGW, de
opdracht om onze producten te keuren. Verder
zorgt het vakmanschap van hansgrohe voor
betrouwbare meerwaarde voor onze klanten
en onze partners uit de handel en ambacht.
We bieden een vrijwillige fabrieksgarantie van
5 jaar en 15 jaar garantie op beschikbaarheid
aan omdat we 100% overtuigd zijn van de
hoge kwaliteit van onze producten.

Zoals het klokje thuis tikt ...
Onze productievestiging bevindt zich al bijna 120 jaar in Schiltach en we zijn een van de grootste werkgevers van de regio. Hier liggen onze wortels en hier leggen we de koers
vast voor onze toekomst wereldwijd.

hansgrohe Daarom hansgrohe – Kwaliteit 13

Inspiratie voor de voordeur
Stille meren, heldere beekjes en woeste watervallen geven het Zwarte Woud zijn unieke karakter. Hier doen we elke dag weer nieuwe ideeën op om op een innovatieve manier met
water om te gaan. De natuur ligt om de hoek en dat heeft zijn invloed op onze manier van denken. Zo zijn we er ons altijd van bewust dat we op een verantwoorde en duurzame manier
met kostbare grondstoffen om moeten gaan. Zo is hansgrohe al decennialang pionier als het om water- en energiebesparende technologieën en milieuvriendelijke productie gaat.

Water op zijn best
In het eigen geluids- en straallaboratorium ontwikkelen
onze experts voor elke toepassing de perfecte straal. Want
minder waterverbruik en minder schoonmaken zorgt voor
tevreden klanten.

Traditie en innovatie
Bij hansgrohe kunnen we bouwen op drie generaties aan
ervaring. We vertrouwen op Duitse technische kennis en
kijken naar de toekomst om ook met de nieuwste productietechnologieën tijdloze en hoogwaardige producten te
ontwikkelen.

De menselijke factor is uiteindelijk het
belangrijkst
hansgrohe produceert op het hoogste technische niveau.
De mens is daarbij zelf de maatstaf voor de eisen die we
stellen. Daarom wordt elk product zorgvuldig door mensenhanden gecontroleerd voordat het onze fabriek verlaat.

Daarom hansgrohe
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Echte meerwaarden

Service –
Wij staan voor u klaar
Klanttevredenheid staat steeds hoog
in het vaandel bij hansgrohe. Daarom bieden
we onze klanten altijd de hoogste kwaliteit en

persoonlijke, individuele service. U kunt altijd
en overal vertrouwen op het vakkundige, technische en commerciële advies van onze mede-

Buitendienst

Verkoop/binnendienst

Onze medewerkers van de buitendienst staan
als competente en directe contactpersonen bij
u voor u klaar. Ze kunnen al uw vragen over
het kwaliteitsmerk hansgrohe en onze hoogwaardige producten beantwoorden.

Telefonisch, via e-mail of fax: de hansgrohe
klantadviseurs bieden u individuele en klantgerichte begeleiding – zowel op technisch als
commercieel gebied.
Servicetijden:
Maandag-vrijdag: 8:30–17:00 uur
Telefoon: 020-606240

Online onderdelencatalogus
Alle onderdelen in detail: Reserve- of speciale
onderdelen zijn gemakkelijk te vinden in de
elektronische onderdelencatalogus. Tevens
vindt u hier extra informatie, zoals maattekeningen en montage- en servicehandleidingen.
spares.hansgrohe.com

werkers. Want bij hansgrohe krijgt u service van
professionals voor professionals.
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Een succesprogramma

Service –
informeren en deelnemen
Alleen als u altijd van alles op de
hoogte bent wat producten en technologieën
betreft, kunt u de concurrentie een stap voor

zijn. Daarom biedt hansgrohe trainingen aan
waarmee uw partners altijd goed zijn geïnformeerd en u alle hulpmiddelen in handen heeft

Technische trainingen

Uitgebreide informatie

Kennis voor u: Wij bieden technische trainingen over de producten van hansgrohe en
AXOR, in onze nieuw te openen Water Studio
in Amsterdam of op locatie. Neem contact op
met uw Rayon Manager voor meer informatie.
pro.hansgrohe.nl/scholingen

Altijd actueel: hansgrohe partners worden
regelmatig over nieuwe producten, marketingacties, verkoopacties, evenementen, seminars
en bedrijfsnieuws geïnformeerd. Alle doelgroepen, zoals vakhandel, installatiebedrijven
of projectontwikkeling, worden individueel
benaderd.

Blijf op de hoogte

Hansgrohe Water Studio
Amsterdam

Wilt u op de hoogte blijven van alles wat
nieuw is bij de merken hansgrohe en AXOR?
Meld u dan aan voor de Newsletter. Hiermee
brengen wij geïnteresserden regelmatig op de
hoogte van de nieuwste innovaties, beurzen en
technische informatie. Nieuwsgierig? Schrijf u
in via pro.hansgrohe.nl/newsletter Uitschrijven kan altijd nog.

In het najaar van 2019 wordt The Water
Studio Amsterdam geopend. In onze vernieuwde showroom draait alles om het ervaren van water. De merken hansgrohe en
AXOR presenteren zich hier van hun meest
veelzijdige kant. U en uw klanten kunnen
hier terecht voor producttrainingen, scholingen of gewoon om de producten van dichtbij te leren kennen. Meer info is te vinden op
https://waterstudio-amsterdam.nl

om succesvol te zijn.

Daarom hansgrohe
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Goede ondersteuning

Service –
ontwerpen en berekenen
hansgrohe ondersteunt u bij alles wat
u en uw klanten nodig hebben om uw badkamerprojecten op een succesvolle en kosteneffectieve manier te ontwerpen en berekenen,

bijvoorbeeld ook met innovatieve digitale
oplossingen. Daarbij maakt het niet uit of u
hulp nodig heeft bij het vinden van de juiste
combinatie van producten, het optimaliseren

van de planningsgegevens of het uitrekenen
hoeveel geld u kunt besparen.

Planningsgegevens

ComfortZone test

Bespaarcalculator

We hebben veel informatie voor u online
beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld maattekingen en 3D-gegevens. hansgrohe levert voor
efficiënte vakgebiedoverkoepelde Building
Information Modeling (BIM) alle relevante
BIM-gegevens voor de belangrijkste softwaretoepassingen aan. Dit zijn onder andere
gegevens over geometrie en positionering,
materialen en eigenschappen van de mengkranen, douches, douchesystemen en de installatietechniek.
pro.hansgrohe.nl/service

Uw klant heeft zijn oog laten vallen op een
mengkraan, maar vraagt zich af of deze wel
bij de fontein past. Wilt u weten welke van
onze mengkranen bij welke fonteinen passen? Wij helpen u en uw klanten graag en
raden hansgrohe producten aan die stijlvol
zijn en in ons Test Center technisch zijn getest.
Meer informatie over ComfortZone en de
ComfortZone-test vindt u op pagina 183 of
op www.hansgrohe.nl/comfortzone

Met de hansgrohe bespaarcalculator
rekent u voor uw klanten uit hoeveel geld
ze kunnen besparen door te kiezen voor
EcoSmart technologie in mengkranen en
douches. U kunt verder berekenen hoe snel
een investering zich terugverdient. Dit is op
pro.hansgrohe.nl/bespaarcalculator
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Van dichtbij testen

Service –
ervaren en uitproberen
In de praktijk blijkt pas of iets werkt: in
onze aquademie in Schiltach (Duitsland) kunt
u alle hansgrohe producten van dichtbij met

alle zintuigen ervaren. Dit kunt u doen tijdens
een rondleiding door onze exclusieve badkamertentoonstelling, bij een bezoek aan het

museum voor water of door in de hansgrohe
Aquademie een uitgebreide testdouche te
nemen.

Aquademie

Showerworld

Badkamertentoonstelling, museum voor water,
badkamer en design, rondleidingen en advies.
www.hansgrohe.com/aquademie

Testdouchen in Showerworld. De hansgrohe
Aquademie maakt het mogelijk.
www.hansgrohe.com/aquademie

Openingstijden:
maandag – vrijdag: 7.30–19.00 uur
zaterdag, zondag, feestdagen:
10.00–16.00 uur

Openingstijden:
maandag tot vrijdag: 7.30 tot 19.00 uur
zaterdag en zondag: 10.30, 12.30, 14.30 uur

Aanmelding adviesgesprek:
dinsdag, woensdag, vrijdag: 13:00–18.00 uur
Telefoon: +49 7836 51-3272

Aanmelding Showerworld:
Tel.: +49 7836 51 3272
Fax: +49 7836 51-1505
1 uur, maximaal 20 personen

Daarom hansgrohe
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hansgrohe sponsoring

Op de toppen van je kunnen
dankzij diepe ontspanning
Met hansgrohe beleeft u de mooiste
momenten met water. Het element water is
onlosmakelijk verbonden met sport. Zo helpen de producten van hansgrohe erbij om
vóór het leveren van topprestaties helemaal
te concentreren op de uitdagingen die moeten worden overwonnen. En na een zware
dag zorgen ze voor ontspanning en optimale
vitalisering. Het zijn niet in de laatste plaats
topsporters die elke dag het uiterste van

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgroheNL
facebook.com/PeterSagan

zichzelf geven die een heerlijke douche als
motivatie en beloning zien. hansgrohe is sinds
2017 de officiële hoofdsponsor van de professionele wielerploeg BORA-hansgrohe: een
sport die bijzonder dynamisch en innovatief
is en een grote groep liefhebbers heeft, net
als de hansgrohe producten voor de badkamer en keuken. De producten van hansgrohe
worden samen met de ploeg getest en verder
ontwikkeld om ook onze sportief aangelegde

klanten de best mogelijke douche-ervaring te
kunnen bieden. De BORA-hansgrohe ploeg
is als merkambassadeur van hansgrohe
bijna 300 dagen per jaar onderweg en is
daarbij in alle uithoeken van de wereld te
vinden. Wanneer en waar onze wielrenners aan de start verschijnen, kunt u vinden
op BORA-hansgrohe.com en de social
media-kanalen van hansgrohe en de ploeg
BORA-hansgrohe.

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe_nl/

Linkerpagina: Santos Tour Down Under 2018, etappe 4 ‒ 128,2 km van Norwood naar Uraidla, etappezege van Peter Sagan.
Rechterpagina: Peter Sagan, wereldkampioen wielrennen 2015/2016/2017.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.nl
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DOUCHES
EN DOUCHE
BEDIENINGEN
Een ruim assortiment: voor iedere douche de juiste oplossing

hansgrohe Douches en douchebedieningen 21

Douche-installatie

Zo individueel als de wensen
van uw klanten
Elke klant heeft zo zijn eigen wensen
wat betreft zijn douche. Om ervoor te zorgen
dat u aan deze wensen kunt voldoen, bieden
we veel verschillende douchecombinaties aan:
van de eenvoudige douche- en hoofddouche-

set tot een combinatie van een thermostaat,
hand- en hoofddouche. Ook de montagemogelijkheden zijn flexibel. hansgrohe heeft voor
elke soort montage de juiste oplossing, of het
nu voor inbouw of opbouw is. We bieden met

Showerpipe en het douchepaneel verder complete systemen aan die ook als renovatieoplossing alles uit een douche halen.

Handdouche of doucheset
De basisoplossing zorgt al voor een heerlijke
douche en is verder makkelijk aan te brengen.

Hoofddouche
Voor een doucheregen met volledige bewegingsvrijheid. De varianten met extra grote
straalplaten zorgen daarbij voor nog meer
comfort.

Douchefamilie
De inbouwoplossing voor een zelf vormgegeven douche. Van een waterval tot zijdouches
voor water van alle kanten.

Showerpipe
Compleet systeem met hoofddouche, handdouche en thermostaat. De perfecte oplossing
voor een makkelijke badkamerrenovatie.

Opbouwthermostaten
Opbouwoplossingen van hansgrohe zijn makkelijk te installeren en geven badkamers zowel
een technische als optische upgrade.

Inbouwdelen
De douchebediening met gereduceerde vormgeving is vlak op de muur bevestigd. Zo ontstaat er een uiterst modern, opgeruimd geheel.

Douches en
douchebedieningen
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Nieuwe producten – douche-innovaties voor het hele gezin

Weldaad voor
jong en oud
Uw douche voldoet met onze nieuwe
douches en douchebedieningen aan de meest
uiteenlopende eisen van het hele gezin. Onze

innovatieve serie Rainfinity is helemaal gericht
op u en uw wensen. Daarmee ontspant iedereen op zijn eigen manier. Met Croma E, de

allrounder voor de moderne gezinsbadkamer,
bieden we voordelige producten met innovatieve functies en meer veiligheid aan.

Rainfinity: Met Rainfinity kunt u van top tot teen ontspannen: een douche-assortiment dat al uw verwachtingen van een douche op de mooiste
manier zal overtreffen.

Rainfinity: De waterstraal omhult uw lichaam
dankzij het innovatieve design zacht, als een
mantel van duizend druppels.

Rainfinity: Kies met één druk op de knop
voor PowderRain, Intense PowderRain of
MonoRain.

Rainfinity: Met innovatieve inbouw-bedieningsopties, zoals ShowerSelect en RainSelect,
geniet u heel intuïtief van een heerlijke douche.
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Croma E: De grote hoofddouche maakt met
de volle, zachte RainAir-straal van douchen
een bijzondere belevenis – ook voor de kleinsten.

Ecostat E: Met de koeltechnologie CoolContact wordt voorkomen dat de thermostaatbehuizing Ecostat E warm wordt.

PowderRain: duizenden microdruppels hullen u in een mantel van water – een fluisterstil
verwenprogramma voor lichaam en ziel.

Croma E: heel makkelijk te bedienen en veilig in gebruik door de functies CoolContact en
SafetyStop.
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Douchevormgeving met hansgrohe

Doucheplezier
anno nu
De badkamer weerspiegelt de eigen
persoonlijkheid van de gebruiker. Daarom
zorgt hansgrohe met zeer uiteenlopende
assortimenten aan designs, vormen en kleuren voor precies de juiste combinatie in de
douche. Van de grote tot de kleine badkamer,

van modern tot klassiek en van nieuwbouw tot
renovatie: voor elke privé of projectbadkamer
leveren wij een passend aanbod voor veeleisende consumenten. Om het even of het om
opbouw- c. q. inbouwinstallatie of innovatieve
op-/inbouwoplossing, met hansgrohe is een

indrukwekkend resultaat in alle gevallen gegarandeerd. Moderne techniek zorgt bovendien voor efficiëntie, waterbesparing en de
gewenste douchebeleving voor elk lichaam.

Inbouwinstallatie

Ruimtebesparend: Hier versmelten douche en ruimte. Dankzij de naadloze integratie van de douchemengkraan biedt deze inbouwoplossing meer ruimte en meer bewegingsvrijheid. Elegant ingetogen en tegelijkertijd hoogwaardig kan hij in elke badkamer worden geïntegreerd.
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Opbouwinstallatie

Stijlvol: De opbouwoplossing met thermostaat en handdouche is de klassieke installatievariant in de douche. Hij kan echter ook opnieuw geïnterpreteerd worden – bijvoorbeeld met een Showerpipe, het complete systeem met thermostaat, hoofd- en handdouche. Bijzonder aantrekkelijk
voor modernisering. Want de Showerpipe kan op bestaande wateraansluitingen worden gemonteerd.

Op-/inbouwinstallatie

Praktisch: Met de unieke combinatie van op- en inbouwinstallatie kan de thermostaat rechtstreeks op de wateraansluitingen worden gemonteerd. De verbinding met de hoofddouche verdwijnt achter de wand. Innovatief en functioneel design in één, zonder storende elementen.

Meer over doucheplanning vindt u vanaf pagina 136.

Douches en
douchebedieningen
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Meer doucheplezier met de verschillende straalsoorten van hansgrohe

Straalsoorten –
voor elk douchetype
Ieder mens doucht anders. En iedereen
heeft andere verwachtingen van de perfecte
douche. Bij veel mensen gaat het niet alleen
om lichaamsverzorging, maar ook om ontspan-

NIE

UW

ning. Anderen hechten waarde aan een verkwikkende douchebelevenis. Welke wensen
uw klant ook heeft, bij de hand- en hoofddouches van hansgrohe vindt iedereen de juiste

NIE

douche en straalsoort. Bijzonder veel comfort
bieden de Select-producten. Daarmee kunnen
de verschillende straalsoorten gemakkelijk met
één druk op de knop gewisseld worden.

UW

Scan de code en beleef alle
straalsoorten in de productvideo.
PowderRain
Unieke douche-ervaring dankzij zacht omhullende microdruppels om met alle zintuigen van de douche te genieten en
helemaal te ontspannen. Zes fijne openingen per sproeier
vormen het water om in een fijne cocon van microdruppels
die het hele lichaam zacht omhullen.

Intense PowderRain
Intensieve straal van microfijne druppels voor effectief
douchen. Intense PowderRain is dankzij het veel grotere
aantal druppels buitengewoon effectief. Een intensieve en
tegelijk fluweelzachte straal. Door het lage gewicht van de
microdruppels wordt er verder minder gespat.

Rain en Rain XL
Het effect van de kleine straalopeningen op de hand- of
hoofddouche is groot: De Rain-straal verfrist door zijn aangenaam krachtige straal, waarmee hij over het lichaam
stroomt. De ideale straalsoort om bijvoorbeeld shampoo
snel en goed uit te spoelen.

RainAir en RainAir XL
Het gaat niet alleen om wassen, maar ook om ontspanning. Een hand- of hoofddouche met de volle zachte
RainAir-straal, waarbij iedere met lucht verrijkte druppel
uit een grote, brede straalopening valt, is daar uitstekend
geschikt voor.

IntenseRain
Met de krachtige IntenseRain-waterstraal kan shampoo
heel eenvoudig worden uitgespoeld. Ideaal om ‘s morgens
snel klaar te zijn voor de nieuwe dag. Want de IntenseRain-stralen spoelen niet alleen de shampoo, maar ook
de ochtendmoeheid vlot van u af – voor een vitaal begin
van de dag.
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TurboRain
Het universele instrument voor snelle resultaten: de vitaliserende TurboRain-straalsoort doet zijn naam alle eer aan.
De sterkste van alle Rain-stralen zorgt door zijn pure kracht
voor een verfrissende doucheb elevenis. Voor diegenen die
van snel en ongecompliceerd houden.

SoftRain
De zachte SoftRain-douchestraal omhult het lichaam
behoedzaam. Een weldaad voor de huid en natuurlijk
ook voor de geest. Voor de dagelijkse douche of voor
ontspanning: de SoftRain-straal is de juiste keuze. Hij toont
zijn sterke punten zowel bij het snel afspoelen in de ochtend als bij een uitvoerige douchesessie na een lange dag.

Mix
Zacht en dynamisch tegelijk. De Mix-straalsoort brengt
de volle, zachte RainAir-straal samen met de krachtige en
vitaliserende CaresseAir-straal. Aan de buitenkant omhullen zachte druppels het lichaam, terwijl in het midden een
gerichte waterstroom de huid masseert. De perfecte mix
voor dagelijks doucheplezier.

Massage

Whirl
Met de geconcentreerde Whirl-straal worden de inspanningen van de dag gewoon weggemasseerd. Of het nu met de
hand- of met de hoofddouche is: 3 aparte stralen draaien
in schroefvorm rond elkaar en helpen met hun intensieve
massage-effect spanningen los te maken.

CaresseAir
5 sterke stralen lopen in elkaar over en resulteren in een
vitaliserende, krachtige massagestraalsoort voor aangename ontspanning. Precies wat u nodig heeft om uzelf weer
goed te voelen na het sporten of een lange werkdag.

Massage
Eén geconcentreerde straal die de dagelijkse drukte van u
af laat vloeien. Dankzij de gerichte straal worden gespannen spieren weer lekker losgemaakt. De innovatieve ringvormige positionering van de stralen maakt de douche tot
een mobiele wellness-toepassing voor de eigen badkamer.

MonoRain
Gerichte, rustgevende ontspanningsstraal vanuit het midden van de douche. De Mono-straalsoort helpt met zijn
lichtheid om tot rust te komen en is daarmee de perfecte
straalsoort om te ontspannen.

RainFlow
Een hoofddouche met de heldere, mooie RainFlow-watervalstraal brengt het wellness-gevoel in de badkamer. Hiermee kunt u genieten van water in zijn natuurlijke vorm: als
waterval, die van bovenaf over nek en schouders stroomt.
Een heerlijke, ontspannende wellness ervaring.

RainStream
Met de nieuwe RainStream straal hebben de straalontwikkelaars van hansgrohe een hele prestatie geleverd. Deze
bijzondere hoofddouchestralen vermengen zich niet, maar
blijven tot op de vloer en iedere hoogte even krachtig en
intens. Het resultaat: een nieuwe, vitaliserende douchebelevenis.

Video’s over alle straalsoorten vindt u onder youtube.com/hansgrohe
De straalsoorten van de douches zijn gekenmerkt met de pictogrammen.
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Eenvoudig en intelligent

Technologieën –
intuïtief, snel en zuinig in verbruik
Select: doucheplezier met één druk op de knop
Drukken is vaak makkelijker dan draaien. Bij de innovatieve Select-technologie is één eenvoudige druk op de knop van de douche of douchebediening genoeg om van straalsoort te wisselen of water aan te sturen. Voor nog meer comfort tijdens het douchen – voor jong en oud.

Voordelen
▪ Intuïtieve bediening met één druk
op de knop
▪ Meer comfort voor alle generaties
▪ Mechanische constructie voor
duurzame functionaliteit

Select bij hand- en hoofddouches

Select bij opbouw- en inbouwbedieningen

Handdouches: De revolutionaire mechanische constructie maakt de straalomwisseling
eenvoudig met één druk op de knop mogelijk.
Zijn lange levensduur bewees de Select-knop
in de langdurige belastingtest met 90.000
testactiveringen.

RainSelect: Compleet geïntegreerd systeem,
bestaande uit een basisset en een inbouwdeel.
Er kunnen tot wel vijf functies comfortabel met
één druk op de knop en zelfs tegelijkertijd
worden bediend.

Hoofddouches: De innovatieve omsteleenheid in de hoofddouche maakt eenvoudige
straalomschakeling volgens het Select-principe
mogelijk. En dat puur mechanisch met één druk
op de knop.

ShowerTablet/Showerpipe: Afhankelijk
van de uitvoering kunnen met één druk op de
knop meerdere functies worden in- en uitgeschakeld. En dat zelfs tegelijkertijd. Met een
uitstekende knop wordt daarbij aangegeven
welke functie op dat moment actief is.

ShowerSelect inbouwdeel: Tot maar
liefst 4 functies kunnen comfortabel met één
druk op de knop en zelfs tegelijkertijd bediend
worden. Dankzij de optionele knopverlenging
is de bediening ook voor mensen met een
lichamelijke beperking te bedienen, omdat
deze knoppen dan uitsteken.

Meer informatie vindt u op hansgrohe.nl
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Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!

QuickClean: snelle anti-kalkfunctie
QuickClean staat voor flexibele siliconen inzetelementen bij de perlatoren. Met weinig kracht
en zonder reinigingsmiddelen kunnen vuil en kalkaanslag gewoon met de vinger worden weggewreven. Zo blijven de producten goed werken en gaan langer mee.

Voordelen
▪ Snelle en eenvoudige reiniging
▪ Bijzonder hoogwaardige,
scheurvaste siliconen
▪ Maakt een lange levensduur
en werking mogelijk

EcoSmart: Water en energie besparen
Douches van hansgrohe verbruiken dankzij de EcoSmart technologie door lucht bij te mengen
nu tot 60% minder water dan gebruikelijke producten. Dat bespaart water en energie. De slimme
doorstroombegrenzer verlaagt het waterverbruik naar 9 of 6 l/min.

Voordelen
▪ Tot 60 % minder waterverbruik
▪ Lager energieverbruik door
b
 esparing van warm water –
tevens minder CO2-uitstoot en
lagere kosten

Hoeveel water en energie er kan worden bespaard, kunt u berekenen met de Ecosmart Bespaarcalculator op:
pro.hansgrohe.nl/bespaarcalculator

Douches en
douchebedieningen
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Gewoon meer doucheplezier

Technologieën –
efficiënter, groter en veiliger
AirPower: meer volume, meer plezier
Comfort en efficiëntie kunnen ook hand in hand gaan. Dat bewijzen hansgrohe AirPower douches. Via de straalplaat wordt over een groot oppervlak lucht aangezogen, waardoor de
druppels voller, lichter en zachter worden. Dat maakt het waterverbruik tegelijk efficiënter.

Voordelen
▪ Vollere, lichtere en zachtere
 ruppels – puur doucheplezier
d
▪ Minder spatten – daardoor minder
werk om schoon te maken
▪ Water besparen met behoud van
comfort

XXLPerformance: groots doucheplezier
Met XXLPerformance gunt u zichzelf echt een grootste douche-ervaring. De volle druppels zijn
verrijkt met lucht en zo voelt het water aan als een warme zomerse regenbui, wat voor heerlijke
ontspanning zorgt. En daarbij wordt verbazingwekkend weinig water verbruikt.

Voordelen
▪ Grootste douche-ervaring
▪ Gelijkmatig verdeelde straalopeningen voor een unieke
douchebelevenis
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Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!

CoolContact: veilig doucheplezier
Met de koeltechnologie CoolContact blijft de thermostaat altijd aangenaam koel aan de buitenkant: hoe warm u ook douchet. Dit scheelt een hoop schrikken en pijnlijke aanrakingen
wanneer u onverwachts de thermostaat aanraakt. De gevoelige handen van kinderen kunnen
zo ook niet meer verbranden. Dit maakt producten met deze technologie extra geschikt voor
gezinnen met jonge kinderen.

Voordelen
▪ Buitenkant thermostaat wordt niet
warm dankzij innovatieve koeltechnologie
▪ Ook kinderen kunnen de thermostaat veilig aanraken.
▪ Meer bewegingsvrijheid en
zorgeloos doucheplezier rondom
de kraan.

Meer informatie vindt u op hansgrohe.nl

Douches en
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hansgrohe handdouches

Overzicht van slimme handdouches

Crometta

Varianten

Crometta 100
handdouche 110 1jet

Crometta 100
handdouche Vario

Crometta 100
handdouche 110 Multi

Croma 100
handdouche 110 Multi

Croma Select E
handdouche 110 1jet
26814, -400

Standard

26825, -400

26824, -400

26823, -400

28536, -000

EcoSmart 9 l/min

26828, -400

26827, -400

26826, -400

28538, -000

Green 6–7 l/min

26829, -400

26834, -400

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Draaien

Draaien

Draaien

Rain 16 l/min

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Rain 19 l/min
Massage 19 l/min
TurboRain 19 l/min

Rain 19 l/min
Massage 19 l/min
MonoRain 19 l/min

Rain 16 l/min

■

■

■

■

■

Crometta
handdouche 110 1jet

Crometta
handdouche Vario

Croma 100
handdouche Vario

Croma Select S
handdouche 110 1jet
26804, -400

Douchekopgrootte
Straalsoortomschakeling
Kenmerken

Croma 100

Straalsoorten
(l/min standaardvariant)

26815, -400
26816, -400
110 mm

Select
Technologieën

AirPower
QuickClean

Varianten

Standard

26331, -400

26330, -400

28535, -000

EcoSmart 9 l/min

26333, -400

26332, -400

28537, -000

Green 6–7 l/min

26334, -400

26336, -400

100 mm

100 mm

100 mm

Draaien

Draaien

Rain 14 l/min

Rain 14 l/min
IntenseRain 14 l/min

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Rain 16 l/min

■

■

■

■

vanaf pagina 46
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Douchekopgrootte
Straalsoortomschakeling
Kenmerken

Straalsoorten
(l/min standaardvariant)

26805, -400
26806, -400
110 mm

Select
Technologieën

AirPower
QuickClean

Het complete assortiment vindt u

■ Voorhanden

hansgrohe Handdouches en douchesets – Overzicht 33

Handdouches en
douchesets



Croma Select

Raindance Select

NIE

Rainfinity

UW

NIE

PuraVida

UW

Croma Select E
handdouche Vario

Croma Select E
handdouche 110 Multi

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
PowderRain

Raindance Select E
handdouche 120 3jet

Raindance Select E
handdouche 150 3jet

26014, -000

26520, -000, -400

26550, -000, -400

26864, -XXX

28557, -000, -400

26521, -000, -400

26551, -000, -400

26865, -000, -700

28567, -000, -400

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet

PuraVida
handdouche 150 3jet

26812, -400

26810, -400

26813, -400

26811, -400

110 mm

110 mm

125 mm

120 mm

150 mm

130 mm

150 mm

Select

Select

Select

Select

Select

Select

Select

RainAir 16 l/min
CaresseAir 16 l/min
Mix 16 l/min

PowderRain 14 l/min
Intense PowderRain
14 l/min
MonoRain 14 l/min

RainAir 16 l/min
CaresseAir 16 l/min
Mix 16 l/min

■

Rain 15 l/min
IntenseRain 15 l/min
TurboRain 15 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Rain 12 l/min
Whirl 12 l/min
PowderRain 12 l/min

■

■

■

■

■

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

■

■

■

■

■

■

■

NIE

UW

Croma Select S
handdouche Vario

Croma Select S
handdouche 110 Multi

Raindance Select S
handdouche 120 3jet

■

NIE

Raindance Select S
handdouche 150 3jet

■
■
■

UW

Rainfinity
PowderRain staafhanddouche 100 1jet

PuraVida
staafhanddouche
120 1jet

26802, -400

26800, -400

26530, -XXX

28587, -000, -400

26866, -XXX

28558, -000, -400

26803, -400

26801, -400

26531, -XXX

28588, -000, -400

26867, -000, -700

28568, -000, -400

110 mm

110 mm

120 mm

150 mm

100 mm

150 mm

Select

Select

Select

Select

Rain 15 l/min
IntenseRain 15 l/min
TurboRain 15 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

RainAir 16 l/min
CaresseAir 16 l/min
Mix 16 l/min

PowderRain 13,8 l/min

RainAir 16 l/min

■

■

■

■

■
vanaf pagina 42

■

■

■

■

■

vanaf pagina 38

■
■

■
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Prijs

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

34 hansgrohe Handdouches en douchesets – PuraVida 

PuraVida Handdouche

Zacht en dynamisch in één

Vuil en kalkaanslag kunnen dankzij
QuickClean makkelijk met de vinger
worden weggewreven

AirPower technologie voor
vollere en lichtere druppels

Keuze uit drie straalsoorten: RainAir,
CaresseAir en Mix

XXL Performance: druppels over een
groot oppervlak door de douche van
150 mm
Comfortabel een functie kiezen met
Select-technologie
Oppervlak in matwit
of glanzend chroom

PuraVida
Handdouche

RainAir: zachte doucheregen met druppels
die met lucht zijn verrijkt.

CaresseAir: voor een vitaliserende massagestraal, bijvoorbeeld na het sporten.

Mix: voor de perfecte combinatie van
ontspannend en vitaliserend.

Voordelen
▪▪ Met Select-technologie moeiteloos een van de drie
straalsoorten kiezen
▪▪ RainAir voor een zachte doucheregen met druppels die met
lucht zijn verrijkt

▪▪ QuickClean voor comfortabele reiniging
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PuraVida
handdouche 150 3jet
# 28557, -000, -400 16 l/min
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
staafhanddouche 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/min
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida Douchesets

PuraVida
doucheset met glijstang 90 cm
# 27853, -000, -400 16 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Handdouches en
douchesets

PuraVida Handdouches

36 hansgrohe Handdouches en douchesets – Rainfinity 

Rainfinity Handdouche

NIE

UW

Heerlijk zachte verwennerij
Verspreid geplaatste straalopeningen voor
een perfecte PowderRain ervaring
Drie straalsoorten voor individuele
momenten van ontspanning: PowderRain,
Intense PowderRain en MonoRain
Licht naar binnen gewelfd straaloppervlak van
metaal voor allesomvattend doucheplezier
Vuil en kalkaanslag kunnen dankzij
QuickClean makkelijk met de vinger worden
weggewreven

Oppervlak Matt
White

Comfortabel een functie kiezen met
Select-technologie

Oppervlak chroom

Rainfinity
Handdouche

PowderRain: unieke douche-ervaring
dankzij zacht omhullende microdruppels.

Intense PowderRain: voor het snel en
goed uitspoelen van shampoo, ook bij lang
haar.

MonoRain: gerichte ontspanningsstraal,
perfect om tot rust te komen.

Voordelen
▪▪ Allesomvattende douche-ervaring dankzij innovatief
straaloppervlak
▪▪ Met Select-technologie moeiteloos een van de drie
straalsoorten kiezen

▪▪ Ronde of geometrische staafvorm
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Rainfinity Handdouches
UW

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain staafhanddouche 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min
# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity Douche- en douchehoudersets
NIE

UW

Rainfinity
PowderRain doucheset 130 3jet
met glijstang 90 cm en zeepschaal
# 27671, -000 14 l/min
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

NIE

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain doucheset 130 3jet
met glijstang 150 cm en zeepschaal
# 27673, -000 14 l/min
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

UW

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain douchehouderset 130 3jet
met doucheslang 125 cm
# 26852, -000, -700 14 l/min

Rainfinity
PowderRain douchehouderset 100 1jet
met doucheslang 125 cm
# 26857, -000, -700 13,8 l/min

PowderRain douchehouderset 130 3jet
met doucheslang 160 cm
# 26851, -000, -700 14 l/min

PowderRain douchehouderset 100 1jet
met doucheslang 160 cm
# 26856, -000, -700 13,8 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Handdouches en
douchesets

NIE

38 hansgrohe Handdouches en douchesets – Raindance 

Raindance Handdouche

NIE

UW

Voor ieder douchetype
de juiste straalsoort
Kleine opening voor krachtige Rain-straal

Speciale, masserende W hirl-straal

Microsproeier voor de fijnste PowderRain

Vuil en kalkaanslag kunnen dankzij
QuickClean makkelijk met de vinger worden
weggewreven

Comfortabel een functie kiezen
met Select-technologie

Raindance
Handdouche

PowderRain: unieke douche-ervaring
dankzij zacht omhullende microdruppels.

Rain: krachtige, vitaliserende straal, heerlijk
verkwikkend.

Whirl: geconcentreerde waterkolk voor het
losmasseren van gespannen spieren.

Voordelen
▪▪ Voor alle douchewensen: van vitaliserend tot ontspannend

▪▪ Eenvoudige reiniging dankzij QuickClean

▪▪ Met Select-technologie moeiteloos een van de drie
straalsoorten kiezen

▪▪ Ronde of geometrische staafvorm
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Raindance Select Handdouches

Raindance Select E
handdouche 150 3jet
# 26550, -000, -400 16 l/min
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

UW

Raindance Select E
handdouche 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

UW
NIE

Raindance Select S
handdouche 150 3jet
# 28587, -000, -400 16 l/min
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 15 l/min
# 26531, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select Douchesets

Raindance Select E
doucheset 150 3jet
met Unica’S Puro glijstang 65 cm
en zeepschaal
# 27856, -000, -400 16 l/min
doucheset 150 3jet
met Unica’S Puro glijstang 90 cm
en zeepschaal (zonder afb.)
# 27857, -000, -400 16 l/min

Handdouches en
douchesets

NIE

Raindance Select E
doucheset 120 3jet
met Unica’S Puro glijstang 65 cm
en zeepschaal
# 26620, -000, -400 15 l/min
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset 120 3jet
met Unica’S Puro glijstang 90 cm
en zeepschaal (zonder afb.)
# 26621, -000, -400 15 l/min
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

NIE

UW

Raindance Select S
handdouche 120 3jet PowderRain
# 26014, -000 12 l/min

40 hansgrohe Handdouches en douchesets – Raindance 

Raindance Select Douchesets

NIE

Raindance Select S
doucheset 150 3jet met Unica’S Puro
glijstang 65 cm en zeepschaal
# 27802, -000, -400 16 l/min
doucheset 150 3jet met Unica’S Puro
glijstang 90 cm en zeepschaal
(zonder afb.)
# 27803, -000, -400 16 l/min

Raindance Select S
doucheset 150 3jet
met Unica’S glijstang 90 cm
# 26626, -000, -400 16 l/min

Raindance Select S
doucheset 120 3jet met Unica’S Puro
glijstang 65 cm en zeepschaal
# 26630, -000, -400 15 l/min
# 26632, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset 120 3jet met Unica’S Puro
glijstang 90 cm en zeepschaal
(zonder afb.)
# 26631, -000, -400 15 l/min
# 26633, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
doucheset 120 3jet
met Unica’E glijstang 90 cm
en zeepschaal
# 27648, -000, -400 15 l/min
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset 120 3jet
met Unica’E glijstang 150 cm
en zeepschalen (zonder afb.)
# 27646, -000, -400 15 l/min
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

UW

Raindance Select S
doucheset 120 3jet PowderRain
met Unica’S Puro glijstang 65 cm
# 27654, -000 12 l/min
doucheset 120 3jet PowderRain
met Unica’S Puro glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 27667, -000 12 l/min

Raindance Select S
doucheset 120 3jet
met Unica’Comfort glijstang 110 cm links
# 26324, -000, -400 15 l/min
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
doucheset 120 3jet
met Unica’Comfort glijstang 65 cm
# 26320, -000, -400 15 l/min
# 26321, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset 120 3jet
met Unica’Comfort glijstang
110 cm rechts (zonder afb.)
# 26326, -000, -400 15 l/min
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset 120 3jet
met Unica’S Puro glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26322, -000, -400 15 l/min
# 26323, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Raindance Select Douchehoudersets

UW

Raindance Select E
badset 120 3jet
met doucheslang 125 cm
# 26700, -000, -400 15 l/min

Raindance Select S
badset 120 3jet
met doucheslang 125 cm
# 26701, -000, -400 15 l/min

Raindance Select S
badset 120 3jet PowderRain
met doucheslang 125 cm
# 27669, -000 12 l/min

badset 120 3jet
met doucheslang 160 cm
# 26720, -000, -400 15 l/min

badset 120 3jet
met doucheslang 160 cm
# 26721, -000, -400 15 l/min

badset 120 3jet PowderRain
met doucheslang 160 cm
# 27668, -000 12 l/min

Raindance Classic Handdouches en douchesets

Raindance Classic
doucheset 100 3jet
met Unica ‘Classic glijstang 65 cm
# 27843, -000, -090 17 l/min

Raindance Classic
handdouche 100 3jet
# 28548, -000, -090 17 l/min

doucheset 100 3jet
met Unica ‘Classic glijstang 90 cm
# 27841, -000, -090 17 l/min
(zonder afb.)

Balance
Air

Balance
Air

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Handdouches en
douchesets

NIE

42 hansgrohe Handdouches en douchesets – Croma 

Croma Select handdouche
Select

Meer comfort voor iedereen

Fraai vormgegeven: naast Croma
Select S met ronde kop ook verkrijgbaar als
Croma Select E met afgeronde hoeken.

Mooi: Oppervlak in wit/chroom zorgt
voor fraaie optische accenten.

Comfortabel: Dankzij de Select-functie in de ergonomische greep kan eenvoudig met één druk op de knop van
straalsoort worden gewisseld.

Croma Select S Multi
Handdouche
1

2

3

Croma Select E Vario
Handdouche
1

2

3

Massage

(1) SoftRain: Weldadig zachte waterstralen.
(2) IntenseRain: Intensieve waterstralen die activeren en wakker
maken.
(3) Massage: Geconcentreerde, vitaliserende stralen.

(1) Rain: Krachtige doucheregen, ideaal om shampoo uit te spoelen.
(2) IntenseRain: Intensieve waterstralen die activeren en wakker
maken.
(3) TurboRain: De sterkste van alle Rain-straalsoorten – voor een
krachtig verfrissende douchebelevenis.

Voordelen
▪▪ Comfortabel wisselen van straalsoort met één druk op de knop
dankzij Select-technologie nu ook in het Croma-assortiment

▪▪ Eenvoudige reiniging: dankzij QuickClean
▪▪ Ook als waterbesparende EcoSmart variant beschikbaar

▪▪ 110 mm grote straalplaat met nieuwe straalsoorten voor alle
douchebehoeften: bijvoorbeeld voor uitspoelen van shampoo,
‘s avonds ontspannen of ‘s morgens meteen energiek aan de
dag beginnen



hansgrohe Handdouches en douchesets – Croma 43

Handdouches en
douchesets

Croma Select Handdouches

Croma Select E
handdouche 110 Multi
# 26810, -400 16 l/min
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
handdouche Vario
# 26812, -400 15 l/min
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
handdouche 110 1jet
# 26814, -400 16 l/min
# 26815, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/min

Croma Select S
handdouche Vario
# 26802, -400 15 l/min
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
handdouche 110 1jet
# 26804, -400 16 l/min
# 26805, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26806, -400 EcoSmart 7 l/min

Massage

Croma Select S
handdouche 110 Multi
# 26800, -400 16 l/min
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma Select Douchesets

Croma Select E
doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 65 cm
# 26582, -400 15 l/min
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
doucheset Multi
met Unica’Croma glijstang 65 cm
# 26580, -400 16 l/min
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 65 cm
en zeepschaal (zonder afb.)
# 26586, -400 15 l/min

Croma Select E
doucheset 1jet
met Unica’Croma glijstang 65 cm
# 26584, -400 16 l/min
# 26585, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset Multi
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26590, -400 16 l/min
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26592, -400 15 l/min
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset 1jet
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26594, -400 16 l/min
# 26595, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

44 hansgrohe Handdouches en douchesets – Croma 

Croma Select Douchesets

Croma Select S
doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 65 cm
# 26562, -400 15 l/min
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
doucheset Multi met
Unica’Croma glijstang 65 cm
# 26560, -400 16 l/min
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 65 cm
en zeepschaal (zonder afb.)
# 26566, -400 15 l/min

Croma Select S
doucheset 1jet
met Unica’Croma glijstang 65 cm
# 26564, -400 16 l/min
# 26565, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset Multi
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26570, -400 16 l/min
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26572, -400 15 l/min
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset 1jet
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26574, -400 16 l/min
# 26575, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
badset Vario/Porter’S
met doucheslang 125 cm
# 26425, -400 15 l/min

Croma Select E
badset 1jet
met doucheslang 125 cm
# 26424, -400 16 l/min

Croma Select S
badset Vario/Porter’S
met doucheslang 125 cm
# 26421, -400 15 l/min

badset Vario/Porter ‘S
met doucheslang 160 cm
# 26413, -400 15 l/min

badset 1jet
met doucheslang 160 cm
# 26412, -400 16 l/min

badset Vario/Porter’S
met doucheslang 160 cm
# 26411, -400 15 l/min

Massage

Croma Select Douchehoudersets

Croma Select S
badset 1jet
met doucheslang 125 cm
# 26420, -400 16 l/min

Croma 100 Classic Handdouches

badset 1jet
met doucheslang 160 cm
# 26410, -400 16 l/min

Croma 100 Classic
handdouche Multi
# 28539, -000 19 l/min

Massage
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Handdouches en
douchesets

Croma 100 Handdouches

Croma 100
handdouche Multi
# 28536, -000 19 l/min
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma 100
handdouche Vario
# 28535, -000 18 l/min
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
handdouche 1jet
# 28580, -000 16 l/min
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma 100 Douche- en douchehoudersets

Croma 100
doucheset Multi
met Unica’ C glijstang 65 cm
en zeepschaal
# 27775, -000 19 l/min
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
doucheset Vario
met glijstang 65 cm
en Unica’C zeepschaal
# 27772, -000 18 l/min
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

doucheset Multi
met Unica ‘C glijstang 90 cm
en zeepschaal (zonder afb.)
# 27774, -000 19 l/min
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min

doucheset Vario
met Unica’C glijstang 90 cm
en zeepschaal (zonder afb.)
# 27771, -000 18 l/min
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Massage

Croma 100
doucheset 1jet
met Unica’C glijstang 65 cm
en zeepschaal
# 27717, -000 16 l/min
doucheset 1jet
met Unica’C glijstang 90 cm
en zeepschaal
# 27724, -000 16 l/min

Massage

Croma 100
badset Multi/Porter’S
met doucheslang 125 cm
# 27593, -000 19 l/min

Croma 100
badset Vario/Porter ‘S
met doucheslang 125 cm
# 27592, -000 18 l/min

Croma 100
badset 1jet/Porter’S
met doucheslang 125 cm
# 27574, -000 16 l/min

badset Multi/Porter ‘S
met doucheslang 160 cm
# 27595, -000 19 l/min

badset Vario/Porter’S
met doucheslang 160 cm
# 27594, -000 19 l/min

badset 1jet/Porter ‘S
met doucheslang 160 cm
# 27575, -000 16 l/min

Massage

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

46 hansgrohe Handdouches en douchesets – Crometta 

Crometta 100 handdouche

Een echte designgrootheid
voor een aantrekkelijke prijs
Opening voor vitaliserende Rain-straal

Straalbundel voor TurboRain

Speciale massageopeningen

Modern oppervlak in wit/
chroom

Crometta 100 Multi
Handdouche
1

2

3

Crometta 100 Vario
Handdouche
1

2

3

4

Massage

(1) Rain: Vitaliserende doucheregen.
(2) TurboRain: De sterkste van alle Rain-straalsoorten –
voor een krachtig verfrissende douchebelevenis.
(3) Massage: Krachtige, pulserende stralen.

(1–4) Rain-varianten: Vitaliserende doucheregen in 4 instellingen
van breed tot geconcentreerd.

Voordelen
▪▪ XXL-doucheplezier dankzij straalplaat van 100 mm

▪▪ Ergonomisch greepdesign voor een veilige bediening

▪▪ Aantrekkelijk prijs-prestatieverhouding dankzij beproefde
techniek en populaire straaltechnologie voor
een geweldige prijs

▪▪ Eenvoudige reiniging: dankzij QuickClean

▪▪ Veelzijdige straalsoorten voor elk douchetype – van breed
tot geconcentreerd

▪▪ Ook als waterbesparende EcoSmart variant beschikbaar
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Crometta 100
handdouche Multi
# 26823, -400 19 l/min
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Crometta 100
handdouche Vario
# 26824, -400 18 l/min
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/min

Crometta 100
handdouche 1jet
# 26825, -400 16 l/min
# 26828, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26829, -400 EcoSmart 7 l/min

Massage

Crometta 100 Douche- en douchehoudersets

Crometta 100
doucheset Multi
met Unica’Croma glijstang 65 cm
# 26650, -400 19 l/min
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 65 cm
# 26651, -400 18 l/min
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
doucheset 1jet
met Unica’Croma glijstang 65 cm
# 26652, -400 16 l/min
# 26655, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset Multi
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26656, -400 19 l/min
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/min

doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26657, -400 18 l/min
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset 1jet
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26658, -400 16 l/min
# 26663, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Massage

Crometta 100
badset Vario/Porter’S
met doucheslang 125 cm
# 26666, -400 18 l/min

Crometta 100
badset 1jet
met doucheslang 125 cm
# 26664, -400 16 l/min

badset Vario/Porter’S
met doucheslang 160 cm
# 26667, -400 19 l/min

badset 1jet
met doucheslang 160 cm
# 26665, -400 16 l/min

Massage

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Handdouches en
douchesets

Crometta 100 Handdouches

48 hansgrohe Handdouches en douchesets – Crometta 

Crometta Handdouche

Eenvoudig water, energie, CO 2
en daardoor geld besparen
Elegant: ronde kop met Ø 100 mm

Rain: grote opening voor krachtige
Rain-straal

IntenseRain: kleine opening voor
activerende IntenseRain-straal

Comfortabel: eenvoudige straalomschakeling met ergonomische greep

Modern oppervlak
in wit/chroom

1

2

14
12
10

Straalimpact/kPa

Crometta Vario
Handdouche
Standaard

EcoSmart

Green

15 l/min

9 l/min

6 l/min

8
6
4
2
0

(1) Rain: Krachtige doucheregen, ideaal om shampoo uit te spoelen.
(2) IntenseRain: Intensieve waterstralen die activeren en wakker
maken.

Waterbesparend: Geniet met de EcoSmart en Green modellen
van doucheplezier met behoud van comfort.

Voordelen
▪▪ Veilige greep en straalomschakeling met één hand door
eenvoudig draaien van de straalplaat

▪▪ 2 straalsoorten: Rain-straal met groot oppervlak en
activerende IntenseRain-straal

▪▪ Straalplaat met diameter van 100 mm

▪▪ Aantrekkelijk design in wit/chroom

▪▪ Ook als waterbesparende EcoSmart variant in verkrijgbaar
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Crometta
handdouche Vario
# 26330, -400 14 l/min
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26336, -400 Green 5,7 l/min

Crometta
handdouche 100 1jet
# 26331, -400 14 l/min
# 26333, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26334, -400 Green 5,7 l/min

Crometta Douche- en douchehoudersets
Crometta
doucheset Vario
met Unica’Crometta glijstang 65 cm
# 26532, -400 14 l/min
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26555, -400 Green 6 l/min
doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 65 cm
en zeepschaal (zonder afb.)
# 26553, -400 14 l/min

Crometta
doucheset 1jet
met Unica’Croma glijstang 65 cm
# 26533, -400 14 l/min
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26554, -400 Green 6 l/min

doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26536, -400 14 l/min
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

doucheset 1jet
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26537, -400 14 l/min
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta
badset Vario/Porter ‘S
met doucheslang 125 cm
# 26691, -400 14 l/min
# 26693, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta
badset 1jet
met doucheslang 125 cm
# 26690, -400 14 l/min
# 26568, -400 EcoSmart 9 l/min

badset Vario/Porter’S
met doucheslang 160 cm
# 26692, -400 14 l/min
# 26694, -400 EcoSmart 9 l/min

badset 1jet
met doucheslang 160 cm
# 26567, -400 14 l/min
# 26569, -400 EcoSmart 9 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Handdouches en
douchesets

Crometta Handdouches

50 hansgrohe Glijstangen en accessoires – Glijstangen 

Unica ′E Glijstang

Uniek elegant design

Flexibel: Douchehouder in hoogte verstelbaar en variabel draaien kantelbaar, zelfs vergrendelende schuiven voor bediening met
één hand

Uitbreidbaar: Meer Casetta ‘E zeepschalen kunnen worden aangevuld

Eenvoudige reiniging: Dankzij vlak
oppervlak gemakkelijk te reinigen
Praktisch: Geïntegreerd glasplanchet
voor douchebenodigdheden, hoogtepositie bij de montage naar wens instelbaar

Uniek: Glijstang van glas in 3 oppervlakken verkrijgbaar: wit/chroom,
zwart/chroom en spiegelend chroom

Veelzijdig: Beschikbaar in de lengtes
90 cm en 150 cm

Unica ′E
Glijstang

Mooi: Harmonieert fraai met andere glaselementen zoals douchewanden, hoofddouches
of thermostaten.

Oppervlak zwart/chroom

Oppervlak wit/chroom

Oppervlak spiegelend
chroom

Voordelen
▪▪ Geïntegreerd glasplanchet voor meer ruimte,
extra planchetmogelijkheden bij te bestellen

▪▪ De uitvoering in 150 cm is bijzonder geschikt voor gezinnen
met kinderen of voor comfortabel afspoelen van voeten

▪▪ Eenvoudige reiniging dankzij vlak oppervlak

▪▪ Geschikt voor kleine en grote doucheruimtes, ook monteerbaar
op bestaande wandaansluitingen en daarmee ideaal voor
renovaties

▪▪ Douchehouder in hoogte verstelbaar en variabel
draai- en kantelbaar
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Unica ’Comfort
Metalen steunen voor een stevige
bevestiging aan de wand

Glijstangen en
accessoires

Comfort over
de hele linie

Robuust: Porter met solide,
zelfvergrendelende metalen
schuifstuk, 90° kantelbaar
voor een eenvoudige bediening met één hand.

Praktisch: Glijstang, planchet
en badgreep in één

Flexibel: Extra douche
houder voor andere toepassingen

Veilig: Ergonomische greep voor stevige grip tot 200 kg, Ø 25 mm

Variabel: Afneembaar planchet van
hoogwaardig kunststof, breedte 250 mm

Unica ’Comfort
Doucheset

Barrièrevrij: De extra Porter vergemakkelijkt zittend douchen.

Veilig: De robuuste badgreep zorgt voor een veilig houvast.

Voordelen
▪▪ Ruimtebesparende combinatie van glijstang, planchet en
badgreep

▪▪ Planchet afneembaar voor eenvoudige reiniging
▪▪ Sterke, geïntegreerde badgreep biedt zekerheid

▪▪ Het 280 mm grote planchet van kunststof biedt veel ruimte
voor douchebenodigdheden

▪▪ Kan een trekkracht van maar liefst 200 kg aan

52 hansgrohe Glijstangen en accessoires – Glijstangen 

Unica Glijstangen met doucheslang
NIE

Unica
glijstang E 90 cm
met doucheslang
# 27640, -000, -400, -600

Unica
glijstang PuraVida 90 cm
met doucheslang
# 27844, -000

Unica
glijstang Raindance 90 cm
met doucheslang
# 27636, -000

glijstang E 150 cm
met doucheslang (zonder afb.)
# 27645, -000, -400, -600

Unica
glijstang Classic 65 cm
met doucheslang
# 27617, -000, -820

UW

Unica
glijstang S Puro 65 cm
met doucheslang
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
S Puro glijstang 90 cm
met doucheslang (zonder afb.)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990

Unica
glijstang 65 cm
met doucheslang
# 27611, -000

Unica
glijstang 65 cm
met doucheslang
# 26503, -000

Unica
glijstang 65 cm
met doucheslang
# 27615, -000

glijstang 90 cm
met doucheslang (zonder afb.)
# 27610, -000

glijstang 90 cm
met doucheslang (zonder afb.)
# 26504, -000

glijstang 90 cm
met doucheslang (zonder afb.)
# 27614, -000
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Shower bars and
accessories

Unica Glijstangen

Unica
glijstang Comfort 110 cm links
# 26403, -400

Unica
glijstang 90 cm
# 27609, -000

Unica
glijstang Comfort 110 cm rechts
# 26404, -400

Unica
glijstang S Puro Reno 72 cm
# 28662, -000

Unica
glijstang Comfort 65 cm
# 26401, -000

Unica
glijstang 65 cm
# 26505, -000

glijstang Comfort 90 cm
# 26402, -000 (zonder afb.)

glijstang 90 cm
# 26506, -000 (zonder afb.)

Unica
glijstang Reno 72 cm
# 27704, -000

Unica
glijstang Varia 72 cm
# 27355, -000

glijstang S Puro Reno 105 cm
(zonder afb.)
# 28663, -000

▪▪ Douchehoogtes en buighoek
instelbaar
▪▪ Handen vrij bij het douchen

▪▪ Douchehouder draaibaar
▪▪ Flexibel monteerbaar bij douches
en baden

glijstang Varia 105 cm (zonder afb.)
# 27356, -000

▪▪ De wandhouders van de Reno glijstang
e n kunnen flexibel op de wand gemonteerd worden

54 hansgrohe Glijstangen en Accessoires – Glijstangen 

hansgrohe Doucheslangen

Doordachte doucheslangen
de juiste draai geven
Al meer dan 40 jaar blijft hansgrohe
het design en de functionaliteit van douche
slangen verder ontwikkelen, zoals met de
kogelgelagerde wartel. Vele vernieuwingen

van hansgrohe voldoen ruimschoots aan
de strengste kwaliteitseisen. Dat bewijzen de
hansgrohe kwaliteitsnormen voor druk- en treksterkte alsmede knikbestendigheid en dicht-

heid. Van metaal of kunststof, de doucheslangen over tuigen altijd door hun
hoogwaardige en doordachte techniek.

Ommanteling

Basisslang

Metaalfolie

Polyesterdraden

Afdichtmanchet voor wartels

▪▪ Diverse materialen en lengtes
▪▪ Knikbestendig en gemakkelijk
in onderhoud
▪▪ Past bij kraanwerk dankzij chroomlook

▪▪ Gecertificeerd voor drinkwater
▪▪ Krasvrij dankzij kunststof ommanteling

▪▪ Geen lastig verdraaien dankzij wartels
▪▪ Bijzonder trekvast – uitvoerig getest
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Doucheslangen

Sensoflex
metalen doucheslang 125 cm
met kunststof mantel en wartel
# 28132, -000

Isiflex
doucheslang 125 cm
van kunststof met metaallook
# 28272, -000, -450

Isiflex
doucheslang 160 cm
van kunststof met metaallook
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

Comfortflex
doucheslang 125 cm
van kunststof met metaallook
# 28167, -000

Metaflex
doucheslang 125 cm
van kunststof met spiraallook
# 28262, -000

doucheslang 160 cm
van kunststof met metaallook
# 28168, -000

doucheslang 160 cm
van kunststof met spiraallook
# 28266, -000

doucheslang 200 cm
van kunststof met metaallook
# 28169, -000

doucheslang 200 cm
van kunststof met spiraallook
# 28264, -000

metalen doucheslang 160 cm
met kunststof mantel en wartel
# 28136, -000
metalen doucheslang 200 cm
met kunststof mantel en wartel
# 28134, -000

Isiflex
doucheslang 200 cm
van kunststof met metaallook
# 28274, -000

Isiflex
doucheslang 125 cm met volumeregeling
van kunststof met metaallook
# 28249, -000
doucheslang 160 cm met volumeregeling
van kunststof met metaallook
# 28248, -000

▪▪ Regulering van de waterhoeveelheid
bij handdouche in combinatie
met Select-producten
▪▪ Reductie tot 5 l/min mogelijk

UW

Shower bars and
accessories

NIE

56 hansgrohe Glijstangen en accessoires – Douchehouders en slangaansluitingen 

Douchehouder
NIE

UW

Porter E douchehouder
# 28387, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

NIE

UW

Porter S wandhouder
# 28331, -000, -140, -340, -670,
-700, -800, -990

Porter C wandhouder
# 27521, -000

Porter Classic wandhouder
# 28324, -000

FixFit
muuraansluitbocht met terugslagklep
# 26457, -000

FixFit
muuraansluitbocht E-stop
met terugslagklep en stopkraan
# 27452, -000

FixFit
muuraansluitbocht S kunststof
met terugslagklep
# 26453, -000

Slangaansluitingen
NIE

UW

FixFit
muuraansluitbocht E
zonder terugslagklep
# 27454, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
FixFit muuraansluitbocht
met geïntegreerde terugslagklep
# 27458, -000

muuraansluitbocht
met terugslagklep en kogelgewricht
# 27414, -000

muuraansluitbocht S
zonder terugslagklep
# 27453, -000
muuraansluitbocht S
met terugslagklep
# 27456, -000

muuraansluitbocht E
met terugslagklep en kogelgewricht
# 27505, -000

NIE

muuraansluitbocht S
met terugslagklep en kogelgewricht
# 27506, -000

UW

FixFit
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
# 26455, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

FixFit
muuraansluitbocht
# 16884, -000, -820

Douchehouder met slangaansluiting

FixFit
muuraansluitbocht S met wandhouder
# 26487, -000

FixFit
muuraansluitbocht E met wandhouder
# 26485, -000

▪▪ 3 verschillende designs passend bij alle
inbouwdelen en douches

FixFit
muuraansluitbocht Square
met wandhouder
# 26486, -000

▪▪ Duurzaam functioneel dankzij hoogwaardige metalen behuizing en inwendige kunststof watervoering

▪▪ Snel en eenvoudig te installeren dankzij
weinig boorgaten
▪▪ Passend voor alle DN15-doucheslangen



NIE
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UW

Rainfinity
muuraansluiting Porter 500
met douchehouder en planchet L
# 26843, -000, -700

FixFit
muuraansluitbocht Porter 300
met wandhouder en slangaansluiting
# 26456, -000, -400
Glijstangen en
accessoires

muuraansluiting Porter 500
met douchehouder en planchet R
# 26858, -000, -700 (zonder afb.)

▪▪ Planchet, wandaansluiting
en douchehouder in één
p
 roduct verenigd
▪▪ Minder boorgaten in
de wand
▪▪ Optisch opgeruimde
douchezone
▪▪ Ook geschikt voor het bad

NIE

▪▪ Passend voor diverse
douchebenodigdheden
▪▪ Meer aflegruimte dan in
gangbare douchemanden
▪▪ Eenvoudige reiniging dankzij glad oppervlak van glas

UW

Rainfinity
planchet 500
# 26844, -000, -700

Unica
badgreep met planchet
en wandhouder
# 26328, -400

▪▪ Porter kan zowel rechtsals linkszijdig gemonteerd,
maar ook afgenomen worden

Zeepschalen

Casetta
Select E zeepschaal
# 26519, -000

Casetta
‘C zeepschaal
# 28678, -000

Casetta
‘S Puro zeepschaal
# 28679, -000

Casetta
E planchet van veiligheidsglas
# 26511, -000, -400, -600

58 hansgrohe Hoofd- en zijdouches – Overzicht 

hansgrohe hoofddouches

Overzicht van geselecteerde
hoofddouches
Crometta

Croma
NIE

Hoofddouche

Crometta
Hoofddouche 160 1jet

Crometta E
Hoofddouche 240 1jet

Croma
Hoofddouche 220 1jet

Standaard

26577, -000

26726, -000

EcoSmart 9 l/min

26578, -000

26727, -000

LowPressure

UW

Croma E
Hoofddouche 280 1jet

Croma Select E
Hoofddouche 180 2jet

26464, -000

26257, -000

26524, -000, -400

26465, -000

26258, -000

26528, -000, -400

26722, -000

Standaard

+ 27412, -000

+ 27446, -000

+ 27413, -000

+ 27446, -000

+ 27446, -000

EcoSmart 9 l/min

+ 27412, -000

+ 27446, -000

+ 27413, -000

+ 27446, -000

+ 27446, -000

Hoofddouche met Standaard
plafondaansluiting EcoSmart 9 l/min

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27467, -000

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27467, -000

Douchekopgrootte

180 mm

240 x 240 mm

220 mm

280 mm

180 x 180 mm

Materiaal van de straalplaat

Kunststof

Kunststof

Metaal

Metaal

Kunststof

Rain 20 l/min

Rain 18 l/min

RainAir 19 l/min

RainAir 18 l/min

Rain 17 l/min
IntenseRain 16 l/min

■

■

■

■

■

■

Hoofddouche met
wandaansluiting

Kenmerken

Straalsoorten
(l/min standaardvariant)
Select

Technologieën

AirPower
QuickClean

■

■

NIE

Hoofddouche

UW

Crometta S
Hoofddouche 240 1jet

Croma
Hoofddouche 160 1jet

Croma
Hoofddouche 280 1jet

Croma Select S
Hoofddouche 180 2jet

27450, -000

26220, -XXX

26522, -000, -400

26221, -XXX

26523, -000, -400

Standaard

26723, -000

EcoSmart 9 l/min

26724, -000

LowPressure

26725, -000

Standaard

+ 27413, -000

+ 27412, -000

+ 27413, -XXX

+ 27413, -000

EcoSmart 9 l/min

+ 27413, -000

+ 27412, -000

+ 27413, -XXX

+ 27413, -000

Hoofddouche met Standaard
plafondaansluiting EcoSmart 9 l/min

+ 27393, -000

+ 27479, -000

+ 27479, -000

+ 27393, -000

+ 27393, -000

+ 27479, -000

+ 27479, -000

+ 27393, -000

Douchekopgrootte

240 mm

160 mm

280 mm

180 mm

Materiaal van de straalplaat

Kunststof

Metaal

Metaal

Kunststof

Rain 18 l/min

Rain 17 l/min

RainAir 15 l/min

Rain 17 l/min
IntenseRain 16 l/min

■

■

■

■

Hoofddouche met
wandaansluiting

Kenmerken

Straalsoorten
(l/min standaardvariant)
Select

Technologieën

AirPower
QuickClean

Het complete assortiment vindt u

■ Voorhanden

■
vanaf pagina 76

■

vanaf pagina 72
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Raindance
NIE

Rainfinity

UW

NIE

Raindance E
Hoofddouche
300 1jet

Raindance Select S
Hoofddouche
300 2jet

Raindance Select E
Hoofddouche
300 3jet

26238, -XXX

27378, -000, -400

26468, -000, -400

26239, -000
26250, -000

UW

NIE

Rainmaker Select

UW

Rainfinity
Hoofddouche
250 3jet

Rainfinity
Hoofddouche
360 3jet

Rainmaker Select
Hoofddouche
460 2jet

Rainmaker Select
Hoofddouche
580 3jet

26232, -000, -700

26234, -XXX

24005, -400, -600

24001, -400, -600

24015, -400

24011, -400

26233, -000, -700
27337, -000, -400

24004, -400, -600

26251, -000

24014, -400

300 x 300 mm

300 mm

300 x 190 mm

250 mm

360 mm

466 x 300 mm

580 x 260 mm

Metaal

Metaal

Metaal

Aluminium

Aluminium

Veiligheidsglas

Veiligheidsglas

RainAir 19 l/min

Rain 17 l/min
RainAir 17 l/min

Rain 18 l/min
RainAir 18 l/min
RainStream 22 l/min

PowderRain 20 l/min
Intense PowderRain
18 l/min
RainStream 16 l/min

PowderRain20 l/min
Intense PowderRain
18 l/min
RainStream 16 l/min

Rain 18 l/min
RainStream 15 l/min

RainFlow 17 l/min
Rain 17 l/min
MonoRain 20 l/min

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Rainfinity
PowderRain Hoofddouche 250 1jet

Rainfinity
PowderRain Hoofddouche 360 1jet

Rainmaker Select
Hoofddouche
460 1jet

Rainmaker Select
Hoofddouche
460 3jet

26228, -XXX

26231, -XXX

24003, -400, -600

24007, -400, -600

NIE

UW

NIE

Raindance S
Hoofddouche 240 1jet
PowderRain

Raindance Select S
Hoofddouche
240 2jet

Raindance Select E
Hoofddouche
300 2jet

27623, -000

UW

NIE

UW

26229, -000, -700
27607, -000
27620, -000

26466, -000, -400

27385, -000, -400

26226, -000, -700

26470, -000, -400

26609, -000, -400

26227, -000, -700

26467, -000, -400

27384, -000, -400

26230, -XXX

24013, -400

24017, -400

24002, -400, -600

24006, -400, -600

26469, -000, -400

26608, -000, -400

24012, -400

24016, -400

240 mm

240 mm

300 x 160 mm

250 mm

360 mm

466 x 270 mm

466 x 300 mm

Metaal

Metaal

Metaal

Aluminium

Aluminium

Veiligheidsglas

Veiligheidsglas

PowderRain 18 l/min

Rain 17 l/min
RainAir 17 l/min

Rain 15 l/min
RainAir 15 l/min

PowderRain 16 l/min

PowderRain 23 l/min

Rain 19 l/min

Rain 18 l/min
RainStream 15 l/min
MonoRain 18 l/min

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

vanaf pagina 64

vanaf pagina 62

vanaf pagina 60

Prijs
Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Hoofd- en zijdouches
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Rainmaker Select hoofddouches

De nieuwe ster in het douche assortiment
460 mm

300 mm

Rainmaker Select 460 3jet
Hoofddouche

Flexibel: Ook verkrijgbaar voor plafondmontage en daarmee vrij in de ruimte te positioneren.

Eenvoudige reiniging: Dankzij QuickConnect-houder kan de hoofddouche zonder
gereedschap door één persoon eenvoudig
gemonteerd, weer losgehaald en gereinigd
worden.

Hoogwaardig: Glazen oppervlak van
veiligheidsglas met gelaserde straalopeningen. De kleur en het opschrift worden aan
de achterkant aangebracht en door inbranding goed op het glas geplaatst.

Voordelen
▪▪ Uniek: straaloppervlakken van glas in indrukwekkende formaten
▪▪ Straalbreedtes tot 580 mm vullen een grote doucheruimte
optimaal
▪▪ In hoogte variabele wandmontage op basis van de iBox
universal voor optimale straalintensiteit van RainFlow resp.
RainStream
▪▪ Verschillende versies met 1–3 straalsoorten beschikbaar

▪▪ Grote witte oppervlakken kunnen harmonieus in het plafond
worden geïntegreerd en zorgen voor een lichte en elegante
uitstraling
▪▪ Eenvoudige reiniging, lange levensduur en uitstekende hygiëne
dankzij vlakke en harde oppervlakken van 4 mm dik
veiligheidsglas
▪▪ Nieuwe op-/inbouwinstallatie van de 1jet hoofddouche met
ShowerTablet Select 700 mogelijk, planchet is daarmee direct
geïntegreerd
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Rainmaker Select Hoofddouches
Rainmaker Select
hoofddouche 580 3jet
# 24001, -400, -600 20 l/min
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Hoofd- en zijdouches

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180 (zonder afb.)

Rainmaker Select
hoofddouche 460 3jet met douchearm 46,1 cm
# 24007, -400, -600 18 l/min
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
hoofddouche 460 2jet met douchearm 46,1 cm
# 24005, -400, -600 18 l/min
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
hoofddouche 460 1jet met douchearm
# 24003, -400, -600 19 l/min
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180 (zonder afb.)

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180 (zonder afb.)

hoofddouche 460 3jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 24006, -400, -600 23 l/min (zonder afb.)
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 460 2jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 24004, -400, -600 21 l/min (zonder afb.)
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 460 1jet
met plafondaansluiting
# 24002, -400, -600 21 l/min (zonder afb.)
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

inbouwdeel voor hoofddouche
met plafondbevestiging
# 24010180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor hoofddouche
met plafondbevestiging
# 24010180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor hoofddouche
met plafondbevestiging
# 24010180 (zonder afb.)

PuraVida Hoofd- en zijdouches

PuraVida
hoofddouche 400 1jet met douchearm 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/min
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
hoofddouche 400 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/min (zonder afb.)
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

PuraVida
zijdouche 100 1jet
# 28430, -000, -400 4,5 l/min

62 hansgrohe Hoofd- en zijdouches – Rainfinity 

Rainfinity Hoofddouche

NIE

UW

Microfijne douche-ervaring
Vuil en kalkaanslag kunnen dankzij QuickClean
makkelijk met de vinger worden weggewreven
Drie straalsoorten voor een individuele
douche-ervaring: PowderRain,
Intense PowderRain en RainStream
PowderRain:
unieke douche-
ervaring met zacht
omhullende waterparels
Oppervlak Matt
White
Intense
PowderRain:
voor het snel en goed
uitspoelen van
shampoo, ook bij
lang haar
Als versie met één of drie
straalsoorten verkrijgbaar

Oppervlak chroom

Meer bewegingsvrijheid door helling te
verstellen

Rainfinity
Hoofddouche

Unieke douche-ervaring: met PowderRain gunt u zichzelf ware weldaad voor
lichaam en ziel. Met het veel grotere aantal
druppels van Intense PowderRain spoelt u
vermoeidheid en dagelijkse beslommeringen
gewoon van u af.

Handige schouderdouche: met de hoogwaardige metalen behuizing en het stevige 50
cm brede planchet van veiligheidsglas in
grafiet. Breed straaloppervlak voor zacht
omhullende PowderRain.

RainStream:
verfrissend krachtige
straal van waterkolommen met verkwikkende werking

Individueel comfort: hoekverstelling van
10 tot 30 graden voor nog meer flexibiliteit en
douchen in nieuwe dimensies.

Voordelen
▪▪ Allesomvattende douche-ervaring dankzij innovatief straaloppervlak

▪▪ Verstelbare helling voor een gegarandeerd comfortabele
douchepositie
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Rainfinity Hoofddouches
NIE

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 3jet
met douchearm
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 28,1 l/min

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
met douchearm
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180 (zonder afb.)

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min
Plafondbevestiging S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)

douchearm Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 250 3jet
met douchearm
# 26232, -000, -700 25,5 l/min
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

NIE

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 250 1jet
met douchearm
# 26226, -000, -700 18,9 l/min
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180 (zonder afb.)

Rainfinity Zijdouches
NIE

UW

UW

Rainfinity
schouderdouche 500 1jet met planchet
# 26243, -000, -700 18,1 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min
Plafondbevestiging S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)
Plafondbevestiging S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)
douchearm Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)

Hoofd- en zijdouches

Plafondbevestiging S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)

64 hansgrohe Hoofd- en zijdouches – Raindance 

Raindance Rainmaker en Raindance Rainfall

Het meeste doucheplezier
voor uw klanten
De Raindance Rainmaker en de
Raindance Rainfall maken van de dagelijkse
douche een nieuw avontuur. De vlak in het
plafond geinstalleerde Raindance Rainmaker
maakt van de doucheruimte een plaats waar

het op een heerlijke manier regent, met de
straalsoorten RainAir, RainAir XL, Whirl en
Mix. De Raindance Rainfall zorgt met zijn horizontale douchepaneel voor meer bewegingsvrijheid en verwent met wel 3 verschillende

straalsoorten: de ontspannende RainAir, de
verfrissende RainFlow en de masserende
Whirl.

Raindance Rainmaker: Douchen in een nieuwe dimensie:
1

2

(1) RainAir: Hoofddouche met AirPower technologie.
(2) RainAir XL: Zachte regen over het volledige oppervlak met
AirPower technologie.

Whirl: Roterende massagestralen met AirPower technologie.

Voordelen
▪▪ Vlak in het plafond gemonteerd
▪▪ Doucheregen over een groot oppervlak

▪▪ Ook verkrijgbaar met geïntegreerde verlichting
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Raindance Rainmaker
hoofddouche 600 3jet met verlichting
# 26117, -000 24 l/min

Raindance Rainmaker
680 mm x 460 mm hoofddouche met verlichting
# 28418, -000 24 l/min

hoofddouche 600 3jet zonder verlichting
# 26115, -000 24 l/min (zonder afb.)

hoofddouche 680/460 3jet zonder verlichting
# 28417, -000 24 l/min (zonder afb.)

inbouwdeel voor hoofddouche 600 3jet
# 28412180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor hoofddouche 680/460 1jet
# 28414180 (zonder afb.)

Raindance
hoofddouche 260/260 plafondinbouw
# 26472, -000 15 l/min
# 26481, -000 EcoSmart 9 l/min
inbouwdeel voor hoofddouche 260/260 1jet
# 26471180 (zonder afb.)

Raindance Rainfall Hoofddouches

Raindance Rainfall
hoofddouche 180 2jet
# 28433, -000, -400 24 l/min

Raindance Rainfall
hoofddouche 150 1jet
# 26442, -000 18 l/min

Raindance Rainfall
hoofddouche 150 1jet Stream
# 26443, -000 18 l/min

inbouwdeel iBox universal
# 01800180 (zonder afb.)

▪▪ Watervalstraal over het hele oppervlak
▪▪ Alsof je onder een echte waterval staat

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

▪▪ Aparte stralen die parallel naar de
vloer lopen
▪▪ Alsof je onder een echte waterval staat

Hoofd- en zijdouches

Raindance Rainmaker/Raindance Hoofddouches

66 hansgrohe Hoofd- en zijdouches – Raindance 

Raindance Select E 300 3jet hoofddouche

1 knop, 3 stralen, veel plezier

Om te wisselen tussen RainAir en Rain is een druk op de
Select-knop voldoende

Kleine opening voor Rainstraal
1

Grote opening voor volumineuze RainAir-straal

Grote opening voor RainStreamstraal

2

(1) RainAir: Deze zachte en ontspannende
straal wordt gevormd door grote, zachte druppels.
(2) Rain: Een straal die krachtig verkwikt en
ook ideaal is om je haren onder te wassen.

RainStream: 12 tot aan de grond parallel
lopende, losse strengen voor een volle douche.

Eenvoudige reiniging: De straalopen
ingen kunnen heel eenvoudig met de
QuickClean anti-kalkfunctie worden gereinigd.
De straalplaat kan gemakkelijk worden afgenomen en kan zelfs in de vaatwasser gereinigd
worden.

Voordelen
▪▪ 3 straalsoorten over het hele oppervlak in één hoofddouche:
zachte RainAir, krachtige Rain en ontspannende RainStream
▪▪ Gemakkelijk wisselen tussen RainAir en Rain met één druk
op de Select-knop

▪▪ Select-knop eenvoudig bereikbaar
▪▪ Gemakkelijk te reinigen: de metalen straalplaat kan zelfs
in de vaatwasser
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Raindance Select E Hoofddouches

Raindance Select E
hoofddouche 300 3jet
met douchearm 39 cm
# 26468, -000, -400 22 l/min

hoofddouche 300 2jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 27384, -000, -400 15 l/min (zonder afb.)
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Hoofd- en zijdouches

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180 (zonder afb.)

Raindance Select E
hoofddouche 300 2jet
met douchearm 39 cm
# 27385, -000, -400 15 l/min
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S Hoofddouches

Raindance Select S
hoofddouche 300 2jet
met douchearm 39 cm
# 27378, -000, -400 17 l/min
hoofddouche 300 2jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 27337, -000, -400 17 l/min (zonder afb.)

Raindance Select S
hoofddouche 240 2jet
met douchearm 39 cm
# 26466, -000, -400 17 l/min
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
hoofddouche 240 2jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 26467, -000, -400 17 l/min (zonder afb.)
# 26469, -000 EcoSmart 8 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

68 hansgrohe Hoofd- en zijdouches – Raindance 

Raindance E 300 Air 1jet Hoofddouche

Vierkant, elegant, stijlvol

0
30

30 0 m m

mm

Rand: De afnemende
intensiteit van de straal
omhult het lichaam met
een zachte doucheregen

Vierkant design met grote straalplaat
Gemakkelijke reiniging dankzij
a fneembare straalplaat
Midden: Dicht bij elkaar
geplaatste stralen maken
het uitspoelen van
shampoo makkelijker

Raindance E 300 Air 1jet
Hoofddouche
Individuele instelling:
½-inch-kogelgewricht maakt
een draaibereik van 5 graden
mogelijk

Design tot in detail: Bijzonder platte
aansluiting van hoofddouche aan de
douche-arm.

RainAir: De verbeterde Air-technologie
genereert grote, zachte druppels en bespaart
tijdens het douchen water en ook het nadruppelen van de douche wordt tot een minimum
beperkt.

Uit één stuk: Bij de in het plafond ingebouwde versie met straalplaat van 400 mm x
400 mm versmelt de hoofddouche met het
plafond.

Voordelen
▪▪ Perfect aan het lichaamssilhouet aangepaste losse stralen voor
een geoptimaliseerde straalperformance. In het midden de
hoogste concentratie voor het haren uitwassen, naar buiten toe
afnemend om het lichaam warm te houden
▪▪ Verschillende versies voor wand- en plafondmontage alsook
vlak in het plafond ingelaten installatie beschikbaar

▪▪ Passend bij alle ShowerSelect inbouwdelen en bij de nieuwe
Metropol mengkranen
▪▪ Eenvoudige reiniging: straalplaat van metaal is eenvoudig
afneembaar
▪▪ Ook in EcoSmart-uitvoering verkrijgbaar
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Raindance E Hoofddouches
UW

Raindance E
hoofddouche 300 1jet
met douchearm 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min
hoofddouche 300 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990
19 l/min (zonder afb.)
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
hoofddouche 360 1jet
met douchearm
# 27376, -000 17 l/min
hoofddouche 360 1jet
met douchearm
# 27371, -000 17 l/min (zonder afb.)
hoofddouche 360 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 27381, -000 16 l/min (zonder afb.)

Raindance E
hoofddouche 400/400 1jet
# 26252, -000 20 l/min
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/min
inbouwdeel voor hoofddouche 400/400 1jet
# 26254180 (zonder afb.)
Hoofd- en zijdouches

NIE

Raindance E
hoofddouche 240 1jet
met douchearm 24 cm
# 27370, -000 18 l/min
# 27375, -000 EcoSmart 9 l/min
hoofddouche 240 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 27380, -000 20 l/min (zonder afb.)
# 27383, -000 EcoSmart 9 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

70 hansgrohe Hoofd- en zijdouches – Raindance 

Raindance Hoofddouche

NIE

UW

Als een zachte zomerse regenbui

Plafond- of wandmontage mogelijk
Hoogwaardige straalplaat van metaal

Stressvrij douchen door
een veel stillere douche.
Zo kunt u heerlijk
wegdromen.

XXL Performance: als een
grote streling voor de huid
dankzij de diameter van
240 mm
PowderRain is veel fijner dan gebruikelijke
straalsoorten. De sproeiers hebben in plaats van
één opening nu zes fijne openingen die het
water in duizenden microdruppels verdelen.
Deze fluweelzachte druppels landen op de huid
en hullen het lichaam in een cocon van water.

Buitengewoon effectief bij het uitwassen van
shampoo dankzij het veel grotere aantal druppels – ook bij langere haren

Raindance Hoofddouche

QuickClean: Vuil en kalkaanslag kunnen
dankzij QuickClean makkelijk met de vingers
worden weggewreven.

Minder spatten met PowderRain: het water moet op het lichaam terechtkomen – en
alleen daar. Daarom hebben onze ontwikkelaars ervoor gezorgd dat bij PowderRain door de
zachte waterparels minder wordt gespat tijdens het douchen. Daarvoor hebben zij uitgebreide
tests en verbeteringen uitgevoerd in het hansgrohe straallaboratorium.

Voordelen
▪▪ Stressvrij douchen door een veel stillere douche
▪▪ Buitengewoon effectief bij het uitwassen van shampoo dankzij
het veel grotere aantal druppels – ook bij langere haren

▪▪ QuickClean voor comfortabele reiniging
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Raindance S Hoofddouches
NIE

UW

Raindance S
hoofddouche 300 1jet
met douchearm 39 cm
# 27493, -000 18 l/min

Raindance S
hoofddouche 240 1jet PowderRain
met douchearm 39 cm
# 27607, -000 18 l/min

hoofddouche 300 1jet
met douchearm
# 27492, -000 18 l/min (zonder afb.)

hoofddouche 240 1jet PowderRain
met plafondaansluiting 10 cm
# 27620, -000 18 l/min (zonder afb.)

NIE

UW

Raindance S
hoofddouche 240 1jet PowderRain
# 27623, -000 18 l/min
douchearm 38,9 cm
# 27413, -000, -820 (zonder afb.)
Plafondbevestiging/verlengset
# 27479, -000, -820 (zonder afb.)

Hoofd- en zijdouches

hoofddouche 300 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 27494, -000 20 l/min (zonder afb.)

Raindance S
hoofddouche 240 1jet
met douchearm 39 cm
# 27474, -000 18 l/min
# 27461, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance S
hoofddouche 180 1jet
met douchearm 24 cm
# 27476, -000 19 l/min
# 27462, -000 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 240 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 27477, -000 18 l/min (zonder afb.)
# 27463, -000 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 180 1jet
EcoSmart 9 l/min met douchearm 39 cm
# 27468, -000 18 l/min (zonder afb.)
hoofddouche 180 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 27478, -000 18 l/min (zonder afb.)
# 27464, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance Classic Hoofddouches

Raindance Classic
hoofddouche 240 1jet
met douchearm 39 cm
# 27424, -000, -090 19 l/min
hoofddouche 240 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 27405, -000, -090 19 l/min (zonder afb.)

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

72 hansgrohe Hoofd- en zijdouches – Croma 

Croma Select hoofddouche

Comfort in topvorm
Flexibel: Montage voor plafond
of wand.

IntenseRain: Straalbereik
gericht op het midden van de straalplaat.
Rain: Straalbereik
over het hele oppervlak
verdeeld.

Eenvoudige reiniging:
Dankzij QuickClean anti-kalktechnologie
en vaatwasserb estendige straalplaat.

Croma Select E 180 2jet

Rain: Royale doucheregen van volle, weldadige waterdruppels.

Croma Select S 180 2jet

IntenseRain: Intensieve waterstralen die
activeren en wakker maken.

Comfortabel: Voor het veranderen van
straalsoort volstaat één druk op de van
onderaf bereikbare Select-knop.

Voordelen
▪▪ Nieuwe vormentaal met grote straalplaat Ø 180 mm

▪▪ Eenvoudig van straalsoorten wisselen met één druk op de knop

▪▪ Verkrijgbaar in twee oppervlakken: chroom en wit/chroom

▪▪ Ook beschikbaar in EcoSmart-uitvoering

▪▪ 2 verschillende regenstraalsoorten: brede Rain-straal en
verfrissende, intensieve IntenseRain-straal
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Croma Select E Hoofddouches

douchearm E 38,9 cm
# 27446, -000

Plafondbevestiging E 10 cm
# 27467, -000
Plafondbevestiging E 30 cm
# 27388, -000 (zonder afb.)

Hoofd- en zijdouches

Croma Select E
hoofddouche 180 2jet
# 26524, -000, -400 17 l/min
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

NIE

Croma Select S
hoofddouche 180 2jet
# 26522, -000, -400 17 l/min
# 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

douchearm 38,9 cm
# 27413, -000, -820

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

UW

Plafondbevestiging S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Plafondbevestiging S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)

74 hansgrohe Hoofd- en zijdouches – Croma 

Croma E Hoofddouche

NIE

UW

Koninklijk comfortabel
SoftCube-design met licht afgeronde hoeken

XXL Performance: grote streling
voor de huid dankzij de
breedte van 280 mm

AirPower technologie voor
vollere en lichtere druppels

Vuil en kalkaanslag kunnen dankzij
QuickClean makkelijk met de vinger
worden weggewreven

Hoogwaardige straalplaat
van metaal

De straalplaat is afneembaar en
daardoor snel en makkelijk te
reinigen

Croma E Hoofddouche

SoftCube-design: alle componenten in een
afgeronde look als één geheel.

AirPower: vollere, lichtere en zachtere druppels voor een heerlijke douche.

Voordelen
▪▪ Comfortabele en veilige douche-ervaring

▪▪ Eenvoudig te bedienen door Select-technologie

▪▪ 280 mm breed voor een allesomvattende douche-ervaring

▪▪ Hoogwaardig product met een modern en aantrekkelijk design

▪▪ Eenvoudige reiniging dankzij QuickClean

▪▪ Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
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Croma E Hoofddouches
UW

Croma E
hoofddouche 280 1jet
# 26257, -000 18,3 l/min
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/min

douchearm E 38,9 cm
# 27446, -000

Plafondbevestiging E 10 cm
# 27467, -000
Plafondbevestiging E 30 cm
# 27388, -000 (zonder afb.)

Hoofd- en zijdouches

NIE

Croma Hoofddouches
NIE

UW

Croma
hoofddouche 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
hoofddouche 280 1jet
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990
EcoSmart 9 l/min
douchearm 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(zonder afb.)

Croma
hoofddouche 220 1jet
# 26464, -000 19 l/min
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
douchearm 38,9 cm
# 27413, -000, -820 (zonder afb.)
Plafondbevestiging/verlengset 10 cm
# 27479, -000, -820 (zonder afb.)

Plafondbevestiging/verlengset 10 cm
# 27479, -000, -820 (zonder afb.)

Croma 100 Hoofddouches

Croma 100
hoofddouche Multi
# 27443, -000 20 l/min
douchearm 12,8 cm
# 27411, -000 (zonder afb.)

Massage

Croma 100
hoofddouche Vario
# 27441, -000 22 l/min
# 28462, -000 EcoSmart 9 l/min
douchearm 12,8 cm
# 27411, -000 (zonder afb.)

Massage

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Croma
hoofddouche 160 1jet
# 27450, -000 17 l/min
douchearm 23 cm
# 27412, -000 (zonder afb.)
Plafondbevestiging/verlengset 10 cm
# 27479, -000, -820 (zonder afb.)

76 hansgrohe Hoofd- en zijdouches – Crometta 

Crometta E/Crometta S Hoofddouches

Crometta E
hoofddouche 240 1jet
# 26726, -000 18 l/min
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta S
hoofddouche 240 1jet
# 26723, -000 18 l/min
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 240 1jet LowPressure
# 26722, -000

hoofddouche 240 1jet LowPressure
# 26725, -000

douchearm E 38,9 cm
# 27446, -000 (zonder afb.)

douchearm 38,9 cm
# 27413, -000, -820

Plafondbevestiging E 10 cm
# 27467, -000 (zonder afb.)

Plafondbevestiging S 100 mm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)

Plafondbevestiging E 30 cm
# 27388, -000 (zonder afb.)

Crometta Hoofddouches

Crometta
hoofddouche 160 1jet
# 26577, -000, -400 20 l/min
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
douchearm 23 cm
# 27412, -000 (zonder afb.)
Plafondbevestiging/verlengset 10 cm
# 27479, -000, -820 (zonder afb.)

Plafondbevestiging S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)
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Crometta 85
hoofddouche Multi
# 28425, -000 15 l/min

Crometta 85
hoofddouche Vario
# 28424, -000 18 l/min

Crometta 85
hoofddouche 1jet Green 6 l/min
# 28423, -000 Green 5,7 l/min

douchearm 12,8 cm
# 27411, -000 (zonder afb.)

douchearm 12,8 cm
# 27411, -000 (zonder afb.)

douchearm 12,8 cm
# 27411, -000 (zonder afb.)

Massage

Bodyvette Zijdouches

Bodyvette
zijdouche 1jet
# 28466, -000 6 l/min
zijdouche 1jet afsluitbaar
# 28467, -000 6 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Hoofd- en zijdouches

Crometta 85 Hoofddouches

78 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Overzicht 

hansgrohe Showerpipes

Overzicht van geselecteerde
Showerpipes
Crometta

Croma
NIE

Varianten

Crometta
Showerpipe 160 1jet

Crometta E
Showerpipe 240 1jet

Croma
Showerpipe 220 1jet

Croma E
Showerpipe 280 1jet

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet

Douche met thermostaat

27264, -400

27271, -000

27185, -000

27630, -000

27256, -400

Douche EcoSmart 9 l/min
met thermostaat

27265, -400

27281, -000

27188, -000

27660, -000

27257, -400

Douche met ééngreeps
mengkraan

27266, -400

27284, -000

27222, -000

Bad met thermostaat

27298, -000

27223, -000

Douche/bad Reno

27289, -000

27224, -000

Crometta
hoofddouche 160 1jet

Crometta E
hoofddouche 240 1jet

160 mm

27352, -400

Croma
hoofddouche 220 1jet

Croma E
hoofddouche 280 1jet

Croma Select E
hoofddouche 180 2jet

240 x 240 mm

220 mm

280 mm

180 x 180 mm

Rain 17 l/min

Rain 15 l/min

RainAir 15 l/min

RainAir 15 l/min

Rain 16 l/min
IntenseRain 16 l/min

Handdouche

Crometta 100
handdouche Vario

Crometta
handdouche Vario

Croma 100
handdouche Vario

Croma Select E
handdouche 110 Multi

Croma Select E
handdouche 110 Multi

Straalsoorten
(l/min standaardvariant)

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Rain 14 l/min
IntenseRain 14 l/min

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Thermostaat

Ecostat Universal

Ecostat 1001 CL

Ecostat Comfort

Ecostat E

Ecostat Comfort

Doucheslang

■

■

■

■

Draaibare douche-arm

■

■

■

■

Douchekopgrootte
Straalsoorten
(l/min standaardvariant)

Handdouche

Kenmerken

27258, -400
27687, -000

Hoofddouche
Hoofddouche

UW

Lengte van de douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar

350 mm

350 mm

400 mm

■

■

■

400 mm

Select
Technologieën

QuickClean
Het complete assortiment vindt u

■ Voorhanden

■

AirPower
■

■
vanaf pagina 99

■

■

■

■

■
vanaf pagina 93
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Raindance
UW

NIE

Rainmaker
Select

UW

Showerpipes en
douchepaneel

NIE

Rainfinity

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P

Raindance Select S
Showerpipe 300 2jet

Raindance E
Showerpipe 300 1jet

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet

26790, -000

27633, -XXX

27133, -000, -400

27363, -000, -400

27127, -000, -400

26842, -000, -700

27106, -400

26794, -000

27364, -000, -400

27029, -400

26791, -000
26792, -000
26793, -000
Croma
hoofddouche 280 1jet

Raindance S
hoofddouche 240 1jet
PowderRain

Raindance Select S
Hoofddouche
300 2jet

Raindance E 300
Hoofddouche 1jet

Raindance Select E
Hoofddouche
300 3jet

Rainfinity
PowderRain
hoofddouche 360 1jet

Rainmaker Select
Hoofddouche
460 3jet

280 mm

240 mm

300 mm

300 x 300 mm

300 x 190 mm

360 mm

460 x 300 mm

PowderRain 19,6 l/min

Rain 27 l/min
RainStream 27 l/min
Mono 27 l/min

RainAir 16 l/min

PowderRain 16 l/min

Rain 15 l/min
RainAir 15 l/min

RainAir 13 l/min

Rain 16 l/min
RainAir 16 l/min
RainStream 19 l/min

Croma Select S
handdouche 110 Multi

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
PowderRain

Raindance Select S
handdouche 120 3jet

Raindance Select S
handdouche 120 3jet

Raindance Select E
handdouche 120 3jet

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet

Raindance Select S
handdouche 120 3jet

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Rain 12 l/min
Whirl 12 l/min
PowderRain 12 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

PowderRain 10,6 l/min
Intense PowderRain
10,6 l/min
MonoRain 10,6 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

ShowerTablet 600

ShowerTablet Select
300

■

■

■

■

■

■

■

■

90°

400 mm

460 mm

460 mm

405 mm

■

■

■

10–30°
450 mm

■
■

■
■

ShowerTablet Select
700

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

vanaf pagina 85

■

■

■

■

vanaf pagina 83

vanaf pagina 81

Prijs
Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

80 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Rainmaker 

Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Voor doucheplezier van
het hoogste niveau
Mono: Een gebundelde en
gedeeltelijk verfrissende straal
voor gericht doucheplezier.

Rain XL: Rain-straal over het
hele oppervlak van de straalplaat voor groots doucheplezier.
Eenvoudige reiniging: Hoogwaardig glazen oppervlak,
geheel vlak en daarmee eenvoudig te reinigen.

RainStream: 11 parelende
waterstralen die tot op de grond
parallel lopen. Voor hetzelfde,
fascinerende douche-effect bij
elke montagehoogte en elke
lichaamslengte.

Select
Wissel van straalsoort met één
druk op de knop

Temperatuur instellen

Select
Comfortabele bediening van de
handdouche en de straalsoorten
van de hoofddouche met één
druk op de knop

Voordelen
▪▪ Verschillende varianten met verschillende hoofddouches
voor compleet doucheplezier in grote douches
▪▪ Intuïtief bedieningsconcept met één druk op de knop
▪▪ Praktisch, 700 mm breed planchet

▪▪ Eenvoudige reiniging: dankzij, grote vlakke oppervlakken
▪▪ Comfortabele installatie, want thermostaat, hoofd- en hand
douche vormen één systeem
▪▪ Ideaal voor modernisering, want monteerbaar op bestaande
wandaansluitingen en voor grote douchezones
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Showerpipes en
douchepaneel

Rainmaker Select Showerpipes

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet met thermostaat
Lengte douche-arm 450 mm
▪▪ Rainmaker Select hoofddouche 460 3jet
▪▪ Raindance Select S handdouche 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select thermostaat 700 Universal
# 27106, -400 27 l/min
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet met thermostaat
Lengte douche-arm 450 mm
▪▪ Rainmaker Select hoofddouche 460 2jet
▪▪ Raindance Select S handdouche 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select thermostaat 700 Universal
# 27109, -400 19 l/min
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

82 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Rainfinity 

Rainfinity Showerpipe

NIE

UW

Volledige verwennerij

Hoekverstelling van 10 tot 30 graden
voor nog meer flexibiliteit en douchen
in nieuwe dimensies.

Hoofddouche met één straalsoort:
PowderRain-straal
PowderRain:
unieke douche-ervaring met zacht omhullende microdruppels

Oppervlak mat wit

Handdouche met drie straalsoorten en in
een hoek verstelbare, flexibele handdouchehouder
Oppervlak chroom

PowderRain:
unieke douche-ervaring met zacht omhullende microdruppels

Intense
PowderRain:
voor het snel en goed
uitspoelen van
shampoo, ook bij lang
haar

MonoRain:
gerichte ontspanningsstraal, perfect
om tot rust te komen

Hoogwaardige planchet voor douchebenodigdheden van veiligheidsglas in grafiet

Eenvoudig te monteren door bijpassend
inbouwdeel

Rainfinity
Showerpipe

Voordelen
▪▪ Volledig nieuwe designstandaard
▪▪ Handige, mooi vormgegeven planchetten

▪▪ Aparte inbouwbediening voor een optische eersteklas
douche-ervaring
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Rainfinity Showerpipes

UW

Showerpipes en
douchepaneel

NIE

Rainfinity
PowderRain Showerpipe 360 1jet inbouw
▪▪ Rainfinity hoofddouche 360 1jet
▪▪ Rainfinity handdouche 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
basisset voor Showerpipe 360 1jet inbouw
# 26840180 (zonder afb.)

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

84 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Raindance 

Raindance Select E 300 3jet Showerpipe

Het complete systeem
voor alle douchewensen
Select
Wissel van straalsoort met één
druk op de knop

RainStream: 12 waterstralen
die parallel naar de vloer lopen

Select
Wissel van straalsoort met
één druk op de knop

Temperatuur instellen
Select
Button handdouche
Select
Button regendouche
Select
Button waterval

Raindance Select E 300 3jet
Showerpipe

Voordelen
▪▪ Compleet systeem met hoofddouche, handdouche en
thermostaat

▪▪ 6 straalsoorten: 3 uit de hoofddouche, 3 uit de handdouche
▪▪ Hoofddouche met RainStream watervalstraal

▪▪ Intuïtief bedieningsconcept met één druk op de knop
▪▪ Ideale oplossing voor eenvoudige badkamerrenovatie:
op bestaande aansluitingen te installeren
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Showerpipes en
douchepaneel

Raindance Showerpipes

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet met ShowerTablet Select 300
Lengte douche-arm 380 mm
▪▪ Raindance Select E hoofddouche 300 3jet
▪▪ Raindance Select E handdouche 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select thermostaat 300
# 27127, -000, -400 19 l/min

Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet met ShowerTablet Select 300
Lengte douche-arm 380 mm
▪▪ Raindance Select E hoofddouche 300 2jet
▪▪ Raindance Select E handdouche 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select thermostaat 300
# 27126, -000, -400 16 l/min
# 27283, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Raindance E
Showerpipe 360 1jet met ShowerTablet Select 300
Lengte douche-arm 380 mm
▪▪ Raindance E hoofddouche 360 1jet
▪▪ Raindance Select E handdouche 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select thermostaat 300
# 27288, -000, -400 11 l/min
# 27287, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

86 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Raindance 

Raindance Showerpipes

Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet met thermostaat
Lengte douche-arm 393 mm
▪▪ Raindance E hoofddouche 360 1jet
▪▪ Raindance Select E handdouche 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select thermostaat 300
# 27282, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Showerpipe 360 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 380 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Raindance E hoofddouche 360 1jet
▪▪ Raindance Select E handdouche 120 3jet
▪▪ Ecostat Select thermostaat
# 27112, -000, -400 15 l/min

Raindance Select S
Showerpipe 300 2jet met thermostaat
Lengte douche-arm 460 mm
Draaibare douche-arm
▪▪ Raindance Select S hoofddouche 300 2jet
▪▪ Raindance Select S handdouche 120 3jet
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 27133, -000, -400 15 l/min

Showerpipe 360 1jet met badthermostaat
# 27113, -000, -400 20 l/min (zonder afb.)

▪▪ Schouderbrede douchestraal
▪▪ Opbouwthermostaat met planchet
van glas
▪▪ Ideaal geschikt voor renovatie

▪▪ Hoofddouche kan worden weg
gedraaid om in te zepen/de haren
te wassen
▪▪ Ook buiten het midden monteerbaar
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Showerpipes en
douchepaneel

Raindance Showerpipes

Raindance Select S
Showerpipe 240 2jet met thermostaat
Lengte douche-arm 460 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Raindance Select S hoofddouche 240 2jet
▪▪ Raindance Select S handdouche 120 3jet
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 27129, -000, -400 15 l/min

Raindance S
Showerpipe 300 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 460 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Raindance S hoofddouche 300 1jet
▪▪ Raindance Select S handdouche 120 3jet
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 27114, -00016 l/min

Raindance S
Showerpipe 240 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 460 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Raindance S hoofddouche 240 1jet
▪▪ Raindance Select S handdouche 120 3jet
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 27115, -000 16 l/min
# 27116, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 240 1jet met badthermostaat
# 27117, -000 17 l/min (zonder afb.)

▪▪ Hoofddouche kan worden weg
gedraaid om in te zepen/de haren
te wassen
▪▪ Ook buiten het midden monteerbaar

▪▪ Hoofddouche kan worden weg
gedraaid om in te zepen/de haren
te wassen
▪▪ Ook buiten het midden monteerbaar

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

▪▪ Hoofddouche kan worden weggedraaid om de haren te wassen
▪▪ Ook buiten het midden monteerbaar
▪▪ Optimaal inzetbaar ook bij zijdelingse
of uit verband staande aansluitingen

88 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Raindance 

Raindance Select Showerpipe

NIE

UW

Puur genot

XXL Performance voor extra veel
doucheplezier

Hoofddouche met één straalsoort:
PowderRain-straal
PowderRain:
unieke douche-ervaring met zacht omhullende microdruppels

Stijgbuis kan worden ingekort voor
individueel comfort
Vuil en kalkaanslag kunnen dankzij
QuickClean makkelijk met de vinger
worden weggewreven
Comfortabel een functie kiezen met
Select-technologie

PowderRain:
unieke douche-ervaring met zacht omhullende microdruppels

Rain: krachtige, vitaliserende straal, heerlijk verkwikkend

Ergonomische draaigrepen, gemakkelijk te bedienen, ook met ingezeepte handen

Whirl: geconcentreerde waterkolk
voor het losmasseren
van gespannen
spieren

Raindance Select S 240 1jet
Showerpipe

Voordelen
▪▪ Veilig douchen door de Ecostat Comfort thermostaat

▪▪ Handdouche met drie straalsoorten: Rain, PowderRain en
Whirl

▪▪ XXL Performance voor extra veel doucheplezier
▪▪ Makkelijk te bedienen handdouche dankzij Select-technologie
▪▪ Stijgbuis kan worden ingekort voor individueel comfort
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Raindance Showerpipes

UW

Showerpipes en
douchepaneel

NIE

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain met thermostaat
Lengte douche-arm 460 mm
Draaibare douche-arm
▪▪ Raindance S hoofddouche 240 1jet PowderRain
▪▪ Raindance Select S handdouche 120 3jet PowderRain
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

90 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Raindance 

Raindance E

Douchecomfort met
glasheldere voordelen
RainAir: Een zachte en ontspannende straal met grote,
zachte druppels

Uniek: Stijgbuis van glas, optisch indrukwekkend en tegelijkertijd gemakkelijk te reinigen

Select
Wissel van straalsoort met één
druk op de knop

Comfortabel: In hoogte verstelbare en variabel neigbare douchehouder
Comfortabel: Traploos in hoogte
verstelbaar schuifstuk voor zelfvergrendelende bediening met één hand

Praktisch: Planchet tot 600 mm
lengte

Highlight: Front van de thermostaat van krasbestendig glas

Selectie functies
Temperatuur instellen

Raindance E 600
Showerpipe

Voordelen
▪▪ Compleet systeem met hoofddouche, handdouche
en thermostaat
▪▪ Unieke Showerpipe met stijgbuis en thermostaat
van veiligheidsglas

▪▪ Eenvoudige reiniging dankzij, grote vlakke oppervlakken
▪▪ Ideaal voor modernisering want monteerbaar op bestaande
wandaansluitingen
▪▪ Ook beschikbaar in EcoSmart-uitvoering

▪▪ Handig, tot tot 600 mm lang planchet
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Showerpipes en
douchepaneel

Raindance E Showerpipes

Raindance E
Showerpipe 300 1jet met ShowerTablet 600
Lengte douche-arm 390 mm
▪▪ Raindance E hoofddouche 300 1jet
▪▪ Raindance Select S handdouche 120 3jet
▪▪ ShowerTablet thermostaat 600 Universal
# 27363, -000 16 l/min
# 27364, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Showerpipe 300 1jet met ShowerTablet 350
Lengte douche-arm 390 mm
▪▪ Raindance E hoofddouche 300 1jet
▪▪ Raindance Select S handdouche 120 3jet
▪▪ ShowerTablet thermostaat 600 Universal
# 27361, -000 16 l/min
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

92 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Croma 

Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe
Select

Geheel ingesteld op comfort

280 mm brede straalplaat van
metaal, afneembaar voor eenvoudige reiniging
RainAir-straal

Select
Wissel van straalsoort met één
druk op de knop

SoftRain: Zachte waterstralen
die het lichaam weldadig omhullen
Lange en brede houder voor veilige en eenvoudige opname van
de handdouche
IntenseRain: Intensieve waterstralen, ideaal voor het uitspoelen van shampoo

Massage: Geconcentreerde
stralen die doelgericht vitaliseren

Ecostat Comfort thermostaat met
ergonomische metalen grepen
met een lange levensduur voor doelgerichte, nauwkeurige temperatuurinstelling

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Voordelen
▪▪ Compleet systeem met hoofddouche, handdouche en
thermostaat

▪▪ Hoofddouche draaibaar en daarmee onafhankelijk van
aansluitingen optimaal plaatsbaar

▪▪ Select technologie voor wisselen van straalsoorten met
één druk op de knop

▪▪ 4 straalsoorten: 1 uit de hoofddouche, 3 uit de handdouche
▪▪ Ook beschikbaar in EcoSmart-uitvoering 9 l/min

▪▪ Ideaal voor badkamerrenovatie, want monteerbaar op
bestaande aansluitingen
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Showerpipes en
douchepaneel

Croma Select S Showerpipes

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Croma hoofddouche 280 1jet
▪▪ Croma Select S handdouche Multi
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet met ééngreeps mengkraan
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Croma hoofddouche 280 1jet
▪▪ Croma Select S handdouche Multi
# 26791, -000 15 l/min

Showerpipe 280 1jet met badthermostaat
# 26792, -000 16 l/min (zonder afb.)

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet Reno
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Croma hoofddouche 280 1jet
▪▪ Croma Select S handdouche Multi
# 26793, -000 10 l/min

94 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Croma 

Croma Select E Showerpipes

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet met thermostaat
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Croma Select E hoofddouche 180 2jet
▪▪ Croma Select E handdouche Multi
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 27256, -400 16 l/min
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet
met ééngreeps douchemengkraan
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Croma Select E hoofddouche 180 2jet
▪▪ Croma Select E handdouche Multi
# 27258, -400 16 l/min

Croma Select E
semipipe Multi met thermostaat
▪▪ Croma Select E handdouche Multi
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 27248, -400
# 27259, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 180 2jet met badthermostaat
# 27352, -400 17 l/min (zonder afb.)

▪▪ Stang is tevens badgreep
voor veilig douchen
▪▪ Solide bevestiging, ideaal voor
toepassing in hotels
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Showerpipes en
douchepaneel

Croma Select S Showerpipes

Croma Select S
Showerpipe 180 2jet met thermostaat
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Croma Select S hoofddouche 180 2jet
▪▪ Croma Select S handdouche Multi
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 27253, -400 16 l/min
# 27254, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Showerpipe 180 2jet
met ééngreeps douchemengkraan
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
▪▪ Croma Select S hoofddouche 180 2jet
▪▪ Croma Select S handdouche Multi
# 27255, -400 16 l/min

Croma Select S
Semipipe Multi met thermostaat
▪▪ Croma Select S handdouche Multi
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 27247, -400
# 27249, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 180 2jet met badthermostaat
# 27351, -400 17 l/min (zonder afb.)

▪▪ Stang is tevens badgreep
voor veilig douchen
▪▪ Solide bevestiging, ideaal voor
toepassing in hotels
Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

96 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Croma 

Croma E Showerpipe

NIE

UW

Voor extra veel doucheplezier
Meer bewegingsvrijheid:
draaibaar en in een hoek
verstelbaar

SoftCube-design: alle elementen met een
harmonieus design
AirPower: vollere,
lichtere en zachtere
druppels voor een
heerlijke douche

Croma Select E 100 Multi: handdouche
met Select-technologie – keuze uit
drie straalsoorten
Rain: Krachtige
doucheregen, ideaal
om s hampoo uit te
spoelen

Handige douchekopschuif: de hoogte kan
met één druk op de knop makkelijk met
één hand worden ingesteld

Showerpipe bad:
bij de stijgbuis makkelijk overschakelen van
hand- naar hoofddouche en andersom

IntenseRain:
Intensieve waterstralen die activeren
en wakker maken

TurboRain: De
sterkste van alle Rainstraalsoorten – voor
een krachtig verfrissende douchebelevenis

De koeltechnologie CoolContact zorgt
ervoor dat de thermostaatbehuizing steeds
koel blijft en zorgt daarmee voor meer
veiligheid

Croma E 280
Showerpipe

Showerpipe douche:
bij de thermostaat makkelijk overschakelen
van hand- naar hoofddouche en andersom

Voordelen
▪▪ Comfortabele douche-ervaring met een veilige temperatuur
dankzij SafetyStop en CoolContact

▪▪ Eenvoudig te reinigen dankzij QuickClean en afneembare
straalplaat

▪▪ Hoogwaardig product met een modern en aantrekkelijk design

▪▪ Bij de Showerpipe voor het bad in een handomdraai overschakelen van hoofddouche naar handdouche

▪▪ Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding



hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Croma 97

Croma E Showerpipes

UW

Showerpipes en
douchepaneel

NIE

Croma E
Showerpipe 1jet met thermostaat
Draaibare douche-arm
▪▪ Croma E hoofddouche 280 1jet
▪▪ Croma Select E handdouche Multi
▪▪ Ecostat E thermostaat
# 27630, -000 15 l/min
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 280 1jet met badthermostaat
# 27687, -000 15 l/min (zonder afb.)

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

98 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Croma 

Croma Showerpipes

Croma
Showerpipe 220 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Croma hoofddouche 220 1jet
▪▪ Croma 100 handdouche Vario
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 27185, -000 15 l/min
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma
Showerpipe 220 1jet
met ééngreeps douchemengkraan
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Croma hoofddouche 220 1jet
▪▪ Croma 100 handdouche Vario
# 27222, -000 16 l/min

Croma
Showerpipe 220 1jet Reno
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Croma hoofddouche 220 1jet
▪▪ Croma 100 handdouche Vario
# 27224, -000 14 l/min

Showerpipe 220 1jet met badthermostaat
# 27223, -000 17 l/min (zonder afb.)

▪▪ Hoofddouche kan worden weggedraaid
om in te zepen/de haren te wassen

▪▪ Ook buiten het midden monteerbaar

▪▪ Gemakkelijk achteraf op bestaande
aansluiting te monteren
▪▪ Hoofddouche zwenkbaar
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Showerpipes en
douchepaneel

Croma/Crometta Showerpipes

Croma
Showerpipe 160 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 270 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Croma hoofddouche 160 1jet
▪▪ Croma 100 handdouche Vario
▪▪ Ecostat thermostaat Comfort
# 27135, -000 17 l/min

Croma
Showerpipe 160 1jet
met ééngreeps douchemengkraan
Lengte douche-arm 270 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Croma hoofddouche 160 1jet
▪▪ Croma 100 handdouche Vario
# 27154, -000 16 l/min

Crometta
Showerpipe 160 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 350 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Crometta hoofddouche 160 1jet
▪▪ Crometta 100 handdouche Vario
▪▪ Ecostat thermostaat Universal
# 27264, -400 17 l/min
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 160 1jet met ééngreeps
douchemengkraan
# 27266, -400 16 l/min (zonder afb.)

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

100 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Crometta 

Crometta S Showerpipes

Crometta S
Showerpipe 240 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 350 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Crometta S hoofddouche 240 1jet
▪▪ Crometta handdouche Vario
▪▪ Ecostat thermostaat 1001 SL
# 27267, -000 16 l/min
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 240 1jet met badthermostaat
# 27320, -000 17 l/min (zonder afb.)

Crometta S
Crometta S 240 1jet Showerpipe met mengkraan
Lengte douche-arm 350 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Crometta S hoofddouche 240 1jet
▪▪ Crometta handdouche Vario
# 27269, -000 15 l/min

Crometta S
Showerpipe 240 1jet Reno
Lengte douche-arm 350 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Crometta S hoofddouche 240 1jet
▪▪ Crometta handdouche Vario
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min
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Showerpipes en
douchepaneel

Crometta E Showerpipes

Crometta E
Showerpipe 240 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 350 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Crometta E hoofddouche 240 1jet
▪▪ Crometta handdouche Vario
▪▪ Ecostat thermostaat 1001 SL
# 27271, -000 15 l/min
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
met ééngreeps douchemengkraan
Lengte douche-arm 350 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Crometta E hoofddouche 240 1jet
▪▪ Crometta handdouche Vario
# 27284, -000 13 l/min

Showerpipe 240 1jet met badthermostaat
# 27298, -000 17 l/min (zonder afb.)

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Crometta E
Showerpipe 240 1jet Reno
Lengte douche-arm 350 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪▪ Crometta E hoofddouche 240 1jet
▪▪ Crometta handdouche Vario
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min

102 hansgrohe Showerpipes en douchepaneel – Douchepaneel 

hansgrohe Douchepaneel

Gemaakt om klanten volledig
te overtuigen
Het Raindance Lift Douchepaneel
bestaat uit een hoofddouche, handdouche en
een geïntegreerde douchethermostaat. Bijzondere eigenschap is, dat het complete douchepaneel in hoogte verstelbaar is, zodat deze

perfect op hoogte van iedere afzonderlijke
gebruiker af te stellen is. Het wordt perfect
afgerond door de eenvoudige montage, want
het douchepaneel wordt gewoon op de
bestaande aansluitingen aangesloten –

inbouwmontage is niet nodig. Zo wordt de
badkamer snel en eenvoudig voorzien van
optimaal doucheplezier.

Voordelen
▪▪ Combineert douches in één systeem

▪▪ Eenvoudige installatie zonder inbouw in de muur

▪▪ Doucheplezier van alle kanten

▪▪ Handdouche in hoogte verstelbaar en zo aan te passen aan
iedere lichaamslengte

▪▪ Tot wel 6 zijdouches
▪▪ Gemakkelijk achteraf te monteren op bestaande aansluitingen
▪▪ Diverse straalsoorten voor individueel doucheplezier
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Raindance
douchepaneel 180 2jet opbouw
# 27008, -000, -400 14 l/min
# 27003, -400 EcoSmart 9 l/min

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Showerpipes en
douchepaneel

200
200 mm
mm

Raindance Douchepaneel

104 hansgrohe Opbouwthermostaten – Overzicht opbouwthermostaten 

hansgrohe Opbouwthermostaten

Overzicht van geselecteerde
opbouwthermostaten
Ecostat

Ecostat E
NIE

NIE

UW

Ecostat
Badthermostaat 1001 CL

Ecostat
Badthermostaat Universal

Ecostat
Badthermostaat Comfort

Ecostat E
Badthermostaat

13201, -000

13123, -000

13114, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15774, -000

20 l/min

20 l/min

23 l/min

18,6 l/min

Veiligheidsblokkering 40 °C

■

■

■

■

Temperatuurbegrenzing instelbaar

■

■

■

Standaard
Varianten

UW

Doorstroomhoeveelheid baduitloop
(l/min standaardvariant)

■

EcoStop-knop
Kenmerken

Functies bedienen

■
Draaien

Draaien

Draaien

Draaien

Planchet
Inbouwaansluiting voor een extra
functie
Technologieën

Select
CoolContact

■

NIE

Varianten

Standaard
Veiligheidsblokkering 40 °C

Kenmerken

UW

NIE

UW

Ecostat
Douchethermostaat 1001 CL

Ecostat
Douchethermostaat Universal

Ecostat
Douchethermostaat Comfort

Ecostat E
Douchethermostaat

13211, -000

13122, -000

13116, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15773, -000

■

■

■

■

Temperatuurbegrenzing instelbaar

■

■

■

■

EcoStop-knop

■

■

■

■

Draaien

Draaien

Draaien

Draaien

Functies bedienen
Planchet
Inbouwaansluiting voor een extra
functie

Technologieën

Select
CoolContact

Het complete assortiment vindt u

■ Voorhanden

■
vanaf pagina 111

vanaf pagina 111
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Ecostat Select

ShowerTablet

ShowerTablet Select

ShowerTablet
Badthermostaat 350

ShowerTablet
Badthermostaat 600

ShowerTablet Select
Badthermostaat 300

ShowerTablet Select
Badthermostaat 700

13141, -000, -400

13107, -000, -400

13109, -000, -400

13151, -000, -400

13183, -000, -400

20 l/min

20 l/min

20 l/min

20 l/min

20 l/min

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Draaien

Draaien

Draaien

Select

Select

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ecostat Select
Douchethermostaat

ShowerTablet
Douchethermostaat 350

ShowerTablet
Thermostaat 600 Universal

ShowerTablet Select
Douchethermostaat 300

ShowerTablet Select
Thermostaat 700 Universal

13161, -000, -400

13102, -000, -400

13108, -000, -400

13171, -000, -400

13184, -000, -400

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Draaien

Draaien

Draaien

Select

Select

■

■

■

■

■

■

■

■
vanaf pagina 111

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

Ecostat Select
Badthermostaat

■

■
vanaf pagina 109

■
■

■

■

■
vanaf pagina 109

Prijs

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

106 hansgrohe Opbouwthermostaten – ShowerTablet 

ShowerTablet Select
Select

Meer ruimte voor meer plezier
Indrukwekkend: Schikt zich
dankzij zijn formaat en aantrekkelijke design harmonieus in grote douches.

Inbouwinstallatie voor een hoofd
douche met 1 straalsoort via G½aansluiting reeds geïntegreerd.

Intuïtief: Select-knoppen
bieden mensen van elke leeftijd meer bedieningscomfort.

Comfortabel: Handige temperatuurregelaar maakt exact instellen van de
gewenste temperatuur mogelijk.

130 mm

700 mm

Royaal: 700 mm breed planchet van veiligheidsglas biedt meer planchetruimte.

Flexibel: De ShowerTablet Select 700 is ook
in baduitvoering verkrijgbaar.

Rijk aan variatie: Ook als pure
opbouwthermostaat is de ShowerTablet Select
300 in een breedte van 300 mm voor douche
en bad beschikbaar.

Voordelen
▪▪ Opbouwthermostaat die via een inbouwinstallatie (G½) een
1jet hoofddouche aanstuurt

▪▪ Gebruiksvriendelijk dankzij functieverandering met één
druk op de knop en zeer begrijpelijke symbolen

▪▪ Fraaie eyecatcher die zich harmonieus schikt in grote douches

▪▪ Alle Select-elementen comfortabel bereikbaar vanaf de
voorkant
▪▪ Meerdere functies tegelijkertijd selecteerbaar
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Comfortabel: Met de
gebruiksvriendelijke draaiknop
kan de gewenste temperatuur
nauwkeurig worden ingesteld.

Gebruiksvriendelijk: De
Select-knop steekt in ingeschakelde toestand uit, waardoor de
actieve functie in één oogopslag
herkenbaar is.

Duidelijk: Logische en slijtvaste symbolen vereenvoudigen
de bediening.

Veilig: Het geïsoleerde kraanhuis met afgeronde hoeken
beschermt tegen verbranding en
stoten.

Mooi: Het unieke design maakt
de ShowerTablet Select 300 tot
een blikvanger in de badkamer.

Praktisch: Het vlakke oppervlak van glas biedt veel ruimte
voor douchebenodigdheden.

Eenvoudige reiniging: De
behuizing is vuilbestendig afgedicht en het gladde oppervlak
kan eenvoudig worden gereinigd.

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

Intuïtief: Select-knop en temperatuurgreep maken een intuitieve
en comfortabele bediening aan
de voorzijde mogelijk.

▪▪ Actieve functies door uitstekende bedieningsknop direct
herkenbaar
▪▪ Vlakke tot 700 mm breed planchet van veiligheidsglas
biedt veel ruimte aan douchebenodigdheden

▪▪ Eenvoudige reiniging dankzij glad oppervlak
van veiligheidsglas

108 hansgrohe Opbouwthermostaten – ShowerTablet 

ShowerTablet 350

Comfort en design opnieuw uitgedacht
Royaal: 300 mm breed planchet
van een krasbestendig bovenmateriaal biedt veel planchetruimte.
Comfortabel: Slanke greep met duidelijke temperatuurindicatie voor eenvoudig
en comfortabel instellen van de gewenste
temperatuur.

Eenvoudige reiniging:
Dankzij glad oppervlak van
glas en exacte vormgeving.
Verhoogde glasrand: Volmaakt
afgewerkt design waardoor het wegglijden van douchebenodigdheden
wordt voorkomen.
Ergonomische bediening: Exact instellen van de gewenste temperatuur mogelijk
dankzij de ergonomische greep.

Waterhoeveelheid: regulering van de
waterhoeveelheid – voor individueel
douchep lezier.

ShowerTablet 350
Douchethermostaat

Royaal: Tot 600 mm breed planchet van
veiligheidsglas biedt meer opbergruimte.

Duidelijke opschriften: intuïtieve bediening
dankzij eenvoudige en begrijpelijke symboliek.

Praktisch: De ShowerTablet is een opbouw
thermostaat die de hoofddouche aanstuurt via
een inbouwinstallatie.

Flexibel: Ook verkrijgbaar in baduitvoering.

Voordelen
▪▪ Het hoogwaardige oppervlak van breukvast veiligheidsglas
weerspiegelt kwaliteit

▪▪ Goed te combineren met alle hoofddouches in chroom
en wit/chroom

▪▪ Planchet van robuust en solide materiaal – ongevoelig voor
krassen

▪▪ Planchet tot 600 mm breed

▪▪ Optisch en technisch passend bij de nieuwe Raindance E
hoofddouches
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ShowerTablet Select
badthermostaat 700 opbouw
# 13183, -000, -400

ShowerTablet Select
badthermostaat 300 opbouw
# 13151, -000, -400

ShowerTablet
badthermostaat 600 opbouw
# 13109, -000, -400

ShowerTablet
badthermostaat 350 opbouw
# 13107, -000, -400

ShowerTablet Select/ShowerTablet Douchethermostaten

ShowerTablet Select
thermostaat opbouw voor 2 functies
# 13184, -000, -400

ShowerTablet Select
douchethermostaat 300 opbouw
# 13171, -000, -400

ShowerTablet
thermostaat opbouw voor 2 functies
# 13108, -000, -400

ShowerTablet
douchethermostaat 350 opbouw
# 13102, -000, -400

inbouwdeel voor ShowerTablet thermostaat 600
voor 2 functies
# 13129180

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

ShowerTablet Select/ShowerTablet Badthermostaten

110 hansgrohe Opbouwthermostaten – Ecostat opbouw 

Ecostat E

NIE

UW

Veilig douchen voor
jong en oud
EcoStop-functie om bewust om te
gaan met water en energie

SoftCube-design met licht afgeronde hoeken

SafetyStop-functie voor veilige
temperatuurinstelling, ook voor kinderen

De koeltechnologie CoolContact zorgt
ervoor dat de thermostaatbehuizing
steeds koel blijft en zorgt daarmee
voor meer veiligheid

Ecostat E
Douchethermostaat

CoolContact: houdt de thermostaatbehuizing koel voor een comfortabele en veilige douche-ervaring.

SafetyStop: Geen ongewenst verstellen van de temperatuur boven
de 40 °C.

Voordelen
▪▪ Comfortabele en veilige douche-ervaring door CoolContact
▪▪ Hoogwaardig product met een modern en aantrekkelijk design

▪▪ Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
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Ecostat Badthermostaten
NIE

UW

NIE

Ecostat E
badthermostaat opbouw
# 15774, -000

Ecostat
badthermostaat Comfort opbouw
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
badthermostaat Universal opbouw
# 13123, -000

Ecostat
badthermostaat 1001 CL opbouw
# 13201, -000

Ecostat
badthermostaat Comfort Care opbouw
# 13115, -000

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

Ecostat Select
badthermostaat Select opbouw
# 13141, -000, -400

UW

Ecostat Douchethermostaten
NIE

UW

NIE

Ecostat Select
douchethermostaat opbouw
# 13161, -000, -400 12 l/min

Ecostat E
douchethermostaat opbouw
# 15773, -000

Ecostat
douchethermostaat Comfort opbouw
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
douchethermostaat opbouw
# 13122, -000

Ecostat
douchethermostaat 1001 CL opbouw
# 13211, -000

Ecostat
douchethermostaat Comfort Care opbouw
# 13117, -000

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

UW

112 hansgrohe Opbouwthermostaten – Douchecombinaties 

Raindance Douchesystemen

Raindance Select E
120 renovatieset 65 cm
met ShowerTablet 300 thermostaat
# 27026, -000, -400
120 renovatieset 90 cm
met ShowerTablet Select thermostaat
# 27027, -000, -400 (zonder afb.)

Raindance Select S
150 renovatieset 65 cm
met ShowerTablet Select
# 27036, -000, -400
150 renovatieset 90 cm
met ShowerTablet Select
# 27037, -000, -400
(zonder afb.)

Raindance Select E
120 renovatieset 65 cm
met Ecostat Select thermostaat
# 27038, -000, -400
120 renovatieset 90 cm
met Ecostat Select thermostaat
# 27039, -000, -400 (zonder afb.)

Croma Douchesystemen

Croma Select E
Vario renovatieset 65 cm
met Ecostat Comfort thermostaat
# 27081, -400

Croma Select S
Vario renovatieset 65 cm
met Ecostat Comfort thermostaat
# 27013, -400

Vario renovatieset 90 cm
met Ecostat Comfort thermostaat
# 27082, -400 (zonder afb.)

Vario renovatieset 90 cm
met Ecostat Comfort thermostaat
# 27014, -400 (zonder afb.)

Croma 100
Vario renovatieset 65 cm
met Ecostat Comfort thermostaat
# 27034, -000
# 27032, -000 EcoSmart 9 l/min
Croma 100
Vario renovatieset 90 cm
met Ecostat Comfort thermostaat
# 27035, -000 (zonder afb.)
# 27033, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage
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Crometta Douchesystemen

Crometta 100
Vario renocatieset 65 cm
met Ecostat Universal thermostaat
# 27030, -400
Vario renovatieset 90 cm
met Ecostat Universal thermostaat
# 27031, -400 (zonder afb.)

Crometta
Vario renovatieset 65 cm
met Ecostat 1001 CL thermostaat
# 27812, -400
Crometta
opbouw douchesysteem Vario
met Ecostat 1001 CL thermostaat
en glijstang 90 cm
# 27813, -400 (zonder afb.)

Voordelen
▪▪ Twee producten gecombineerd in één

▪▪ Eenvoudig bestelproces

▪▪ Optisch en functioneel op elkaar afgestemd

▪▪ Eenvoudig voorraadbeheer

▪▪ Voordeliger dan bij afzonderlijke aanschaf

Ecostat
thermostaat onderbouw
voor hoekstopkraan
# 15346, -000

▪▪ Eenvoudige aansluiting aan bestaande stopkranen,
bijv. onder de wastafel
▪▪ Zorgt voor een constante temperatuur en constante
doorstroom ook bij verlaagde koudwaterdruk

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

▪▪ Dankzij veilige eigenschappen geschikt voor toe
passing in kleuterscholen, ziekenhuizen of hotels
▪▪ Thermische desinfectie mogelijk

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

Massage

114 hansgrohe Overzicht inbouwdelen 

hansgrohe Afbouwdelen

Overzicht van geselecteerde
inbouwdelen
Ecostat S
NIE

Varianten

Thermostaat

Ecostat E

UW

Ecostat Square ShowerSelect S
NIE

UW

NIE

UW

Oppervlak glas
Variant incl. douchehouder
Thermostaatoplossing
voor 1 functie

15757, -000

15707, -000

15712, -000

15744, -000

Thermostaatoplossing
voor 2 functies

15758, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15708, -000

15714, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15743, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

Thermostaatoplossing
voor 3 functies

15745, -000
+ 15741, -000

Thermostaatoplossing
voor 4 functies

15745, -000
+ 15742, -000

Thermostaatoplossing
voor 5 functies

Mengkraan

Kenmerken

Mengkraanoplossing
voor 1 functie

15747, -000

Mengkraanoplossing
voor 2 functies

15748, -000

Veiligheidsblokkering 40 °C

■

■

■

Temperatuurbegrenzing instelbaar

■

■

■

■

Draaien

Draaien

Draaien

Select

■

■

■

■

vanaf pagina 134

vanaf pagina 133

vanaf pagina 133

vanaf pagina 131

Functies bedienen
Inbouwdeel iBox universal

Het complete assortiment vindt u

■ Voorhanden

■
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ShowerSelect
NIE

ShowerSelect
Glass

RainSelect

UW

NIE

■

PuraVida

UW

■

■

■
15737, -400, -600

15775, -000, -400

15763, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15738, -400, -600

15355, -000, -400, -600

15380, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15771, -000, -400

15764, -000
+ 15760, -000

15736, -400, -600
+ 15734, -400, -600

15356, -000, -400, -600

15381, -000, -700

15777, -000, -400

15764, -000
+ 15761, -000

15736, -400, -600
+ 15735, -400, -600

15357, -000, -400, -600

15382, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15358, -000, -400, -600

15384, -000, -700

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

15762, -000

15767, -000
15768, -000
■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

Select

Select

Select

Select

Draaien

■

■

vanaf pagina 130

vanaf pagina 129

■
vanaf pagina 117

vanaf pagina 133

Prijs

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl
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RainSelect

NIE

UW
Select

Elegante
nieuwe uitstraling
De thermostaat RainSelect zorgt door
zijn vorm voor ongekende elegantie in de
badkamer. De nieuwe installatie zorgt voor
nauwelijks uitstekende objecten op de muur en

valt in de smaak met een fijn uitgevoerde
uitstraling met het gevoel van reliëf. Vooral met
de nieuwe afwerking mat wit ontstaan zo
volledig nieuwe designmogelijkheden. Maar

ook op het gebied van functionaliteit heeft
RainSelect veel te bieden: er kunnen tot wel vijf
functies met de innovatieve en intuïtieve
Select-technologie worden bediend.

Grote knoppen
70 mm x 70 mm

Uitvoering
wit/chroom

Select-technologie
Pingreep van
metaal

Duidelijke
warm-/
koud-
weergave

Uitvoering chroom

90 mm

16,5 mm

Smalle 90 mm hoge band met
metalen omlijsting en geringe
opbouwhoogte van 16,5 mm

Minimalistisch uiterlijk

Duidelijke functiesymbolen

Volumebesturing
met afsluitfunctie

RainSelect
Thermostaat voor 4 functies

Voordelen
▪▪ Veelzijdige toepassingen: verschillende versies voor de douche
voor maximaal 5 functies ook in een baduitvoering voor 2
functies
▪▪ Comfortabel: dankzij Select-technologie voor een grote doelgroep van jong tot oud en mensen met een beperking
eenvoudig te bedienen

▪▪ Design: horizontaal met rechthoekige vormentaal
▪▪ Lange levensduur van de knoppen: duurzaam slijtvast dankzij
opdruk onder glas
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RainSelect Thermostaten
UW

NIE

UW

RainSelect
thermostaat inbouw voor 2 functies
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
thermostaat inbouw voor 3 functies
# 15381, -000, -700

inbouwdeel voor 2 functies
# 15310180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor 3 functies
# 15311180

NIE

UW

NIE

UW

RainSelect
thermostaat inbouw voor 4 functies
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
thermostaat inbouw voor 5 functies
# 15384, -000, -700

inbouwdeel voor 4 functies
# 15312180

inbouwdeel voor 5 functies
# 15313180

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

NIE
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RainSelect
Select

Stap over op optimaal
gemak en elegantie
RainSelect genereert door zijn vorm
een ongekende elegantie in de badkamer. De
nieuwe installatiewijze staat nauwelijks uitstekende objecten op de wand toe en valt in de

smaak met zijn verfijnde uitstraling met een
vleugje reliëf. Hierdoor ontstaan volledig
nieuwe designmogelijkheden. Maar ook op
het gebied van functionaliteit heeft RainSelect

veel te bieden: er kunnen maximaal 5 functies
door de innovatieve en intuïtieve Select-technologie worden bediend. Bovendien is voor
de handdouche een Porter geïntegreerd.

Grote knoppen
70 mm x 70 mm
Select-technologie
Pingreep van
metaal
Uitvoering wit/chroom en
zwart/chroom met glazen
k noppen

Duidelijke
warm-/
koud-
weergave

90 mm

16,5 mm

Minimalistisch uiterlijk

Metalen raamwerk
Smalle 90 mm hoge band met
metalen omlijsting en geringe
opbouwhoogte van 16,5 mm

RainSelect
Thermostaat voor 4 functies

Voordelen

Duidelijke functiesymbolen

Volumebesturing
met afsluitfunctie

Praktisch: geïntegreerde
F ixFit Porter van metaal, handdouche en slang naar keuze,
maar niet in de leveringsomvang opgenomen en afzonderlijk bestelbaar

▪▪ Veelzijdige toepassingen: verschillende
versies voor de douche voor maximaal
5 functies ook in een baduitvoering voor
2 functies
▪▪ Comfortabel: dankzij Select-technologie
voor iedereen van jong tot oud en mensen
met een beperking eenvoudig te
bedienen

▪▪ Design: horizontaal met rechthoekige
vormentaal
▪▪ Lange levensduur van de knoppen: duurzaam slijtvast dankzij opdruk onder glas



Uitvoering in chroom met metalen
knoppen

Uitvoering zwart/chroom of wit/
chroom met glazen knoppen

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

Inbouwdeel voor 5 functies
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RainSelect is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen en past bij elk gewenst design.

▪▪ Individueel: watervolume geheel individueel instelbaar
▪▪ Reiniging: eenvoudig dankzij de vlakke
vormgeving

▪▪ Dankzij verwerking in de wand en het
vlakke design blijft er in de douchezone
veel ruimte over
▪▪ Planningszekerheid: er hoeft maar één
object geïnstalleerd te worden

▪▪ Universeel toepasbaar: past bij alle
Rainmaker Select en bij alle bestaande
hoofddouches met meerdere
straalsoorten
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Dé bediening voor meer doucheplezier

Druk op de knop: Functiekeuze dankzij Select is zo een
voudig te bedienen als een lichtschakelaar.

Knopgrootte: Grote knop
(70 mm x 70 mm) met goed
leesbaar opschrift.

Temperatuurinstelling:
Duidelijke symbolen en duidelijke warm/koud-weergave voor
eenvoudige bediening.

SafetyStop-functie:
Geen ongewenst verstellen van
de temperatuur boven de 40 °C.

Volumecontrole: Exact
bedienen van de doorstroomhoeveelheid – helpt om water
te besparen.

Reiniging: Het snelle uitschakelen stelt de gebruiker in staat
om eenvoudig te reinigen.

FixFit Porter: Handdouche en
slang zijn naar keuze en kunnen
weggehaald worden.

Dikte: Smalle band van 90 mm
met metalen omlijsting en
geringe opbouwhoogte van
16,5 mm.
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RainSelect Thermostaten

RainSelect
thermostaat afbouwdeel voor 3 functies
# 15356, -000, -400, -600

RainSelect
thermostaat afbouwdeel voor 4 functies
# 15357, -000, -400, -600

inbouwdeel voor 2 functies
# 15310180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor 3 functies
# 15311180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor 4 functies
# 15312180 (zonder afb.)

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

RainSelect
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
thermostaat afbouwdeel voor 5 functies
# 15358, -000, -400, -600

RainSelect
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies bad
# 15359, -000, -400, -600

inbouwdeel voor 5 functies
# 15313180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor 2 functies bad
# 15314180 (zonder afb.)

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl
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hansgrohe inbouwdelen op basis van de iBox universal

Inbouwinstallatie
functies-overzicht

1 douchefunctie

ShowerSelect Thermostaat

ShowerSelect Thermostaat
ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15744, -000

ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15762, -000
ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
# 15737, -400, -600

ShowerSelect Mengkraan

ShowerSelect Mengkraan
ShowerSelect S
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
# 15747, -000

ShowerSelect
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
# 15767, -000

Ecostat Thermostaat
Ecostat Square
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15712, -000

Ecostat Thermostaat
Ecostat E
thermostaat afbouwdeel voor 1 functie
# 15707, -000

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15757, -000
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Met het complete hansgrohe inbouwassortiment voor één tot en met vier functies kunt
u uw verschillende klanten met hun verschillende eisen en budgetten bedienen. Er zijn al
keuzemogelijkheden voor wat betreft de bediening: als douches en straalsoorten liever als

vanouds door draaien of juist eenvoudig met
één druk op de knop bediend moeten worden?
Daarnaast hebben uw klanten alle vrijheid in
de vormgeving: ShowerSelect is nu namelijk
ook leverbaar in rond design en als mengkraan. Ecostat thermostaten zijn naast de

cilindrische vorm nu ook verkrijgbaar in vierkante vorm met afgeronde hoeken. Vele mogelijkheden voor aantrekkelijke installaties die
zich perfect in de badkamer laten integreren.

2 douchefuncties

ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15763, -000, -140, -340,
-670, -700, -990
ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15738, -400, -600

ShowerSelect Thermostaat
ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
met slangaansluiting
en wandhouder
# 15765, -000

ShowerSelect Mengkraan

ShowerSelect Mengkraan
ShowerSelect S
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 2 functies
# 15748, -000

ShowerSelect
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 2 functies
# 15768, -000

Ecostat Thermostaat
Ecostat Square
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15714, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15743, -000

Ecostat Thermostaat
Ecostat E
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
# 15708, -000

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15758, -000

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

ShowerSelect Thermostaat

124 hansgrohe Afbouwdelen – Installatieoverzicht functies 

3 douchefuncties

ShowerSelect
ShowerSelect
stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
# 15764, -000
ShowerSelect Glass
stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
# 15736, -400, -600
ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel HighFlow
# 15760, -000
ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel HighFlow
# 15734, -400, -600

Ecostat Thermostaat

ShowerSelect
ShowerSelect S
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
# 15745, -000

ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
# 15741, -000

Ecostat Thermostaat

PuraVida
stop- en omstelkraan
afbouwdeel iControl
voor 3 functies
# 15777, -000

stop- en omstelkraan afbouwdeel
S Trio/Quattro
# 15932, -000

Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
# 15706, -000

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
# 15756, -000

Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
# 15705, -000

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
# 15755, -000

stopkraan afbouwdeel
# 15972, -000
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4 douchefuncties

ShowerSelect
stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
# 15764, -000
ShowerSelect Glass
stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
# 15736, -400, -600
ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel met stopkraan
voor 1 functie en extra uitgang
# 15761, -000
ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie en extra uitgang
# 15735, -400, -600

Ecostat Thermostaat
PuraVida
stop- en omstelkraan afbouwdeel iControl
voor 3 functies
# 15777, -000

Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
# 15706, -000
Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
# 15705, -000

ShowerSelect
ShowerSelect S
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
# 15745, -000

ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
en extra uitgang
# 15742, -000

Ecostat Thermostaat
stop- en omstelkraan
afbouwdeel S Trio/Quattro
# 15932, -000

stopkraan afbouwdeel
# 15972, -000

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
# 15756, -000

PuraVida
stopkraan afbouwdeel
# 15978, -000, -400
stopkraan afbouwdeel
# 15972, -000

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

ShowerSelect
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ShowerSelect Inbouwkranen
Select

Onbegrensde bedienings
mogelijkheden
ShowerSelect S
Mengkraan voor 2 functies
Diameter rozet 150 mm

ShowerSelect
Thermostaat met stopkranen voor 2 functies
Rozetformaat 155 mm x 155 mm

Oplossingen beschikbaar voor 1–2 functies

3 verschillende aantrekkelijke oppervlakken:
chroom, wit glas en zwart glas

Beschikbaar voor
1–4 functies
2 designs voor elke
smaak en elke badkamer
Eenvoudige bediening
dankzij intuïtieve
Select-technologie
Opvallende temperatuurmarkering
zorgt voor eenvoudige en intuïtieve
bediening

Comfortabele greep – voor
een eenvoudige bediening

▪▪ Constante watertemperatuur ook bij schommelende
waterdruk
▪▪ Temperatuurbegrenzing bij 40 °C, door indrukken van
de knop aan de onderzijde van de greep hogere temperaturen instelbaar
▪▪ Thermische desinfectie mogelijk
▪▪ Kunststof rozet met metalen greep

▪▪ Voor leidingen met een stabiele waterdruk
▪▪ Uniek product: mengkraantechnologie met een
nieuw greepdesign, waardoor het past bij iedere
badkamer- en productstijl
▪▪ Eenvoudige temperatuurinstelling
▪▪ De diepte van de metalen greep is niet afhankelijk
van de installatiediepte van de iBox universal
▪▪ Fluctuerende waterdruk is geen probleem voor de
hoogwaardige hansgrohe kardoezen

Voordelen
▪▪ Individuele keuze: 2 verschillende
technologieën – thermostaat of mengkraan
▪▪ Comfortabel: eenvoudige bediening
dankzij verschillende knopcombinaties
voor alle douchesituaties

▪▪ Lange levensduur van de knoppen: duurzaam slijtvaste bedrukking
▪▪ Besparing: dankzij de aanbevolen
bedrijfsdruk van de Select-kranen van
0,1 tot 0,5 MPa max. 1 MPa

▪▪ Design: beschikbaar in rechthoekig of
rond – voor elke smaak, stijl en
douchetype
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ShowerSelect thermostaat met FixFit en Porter

De prettigste manier om
doucheplezier te bedienen

Select

Grote symbolen zorgen voor
een eenvoudige bediening

Kies zelf de gewenste handdouche en
slang – geheel afhankelijk van uw bad
kamerstijl en behoeften

Geïntegreerde FixFit slangaansluiting en
Porter douchehouder voor meer comfort

De slanke, cilindrische pingreep zorgt
voor een ergonomische bediening

Verchroomde metalen rozet

ShowerSelect
Thermostaat met FixFit en Porter
Rozetformaat 155 mm x 188 mm

Voordelen
▪▪ Het ruimtebesparende design past bij
vele moderne badkamerstijlen

▪▪ Hoge planningszekerheid: installatie op
basis van de iBox universal

▪▪ Minder werk: er hoeft geen afzonderlijke FixFit en Porter geïnstalleerd te
worden

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

Optisch highlight in elke
b adkamer dankzij matte
Select-knoppen in combinatie
met hoogwaardige glanzende
oppervlakken
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Vele voordelen – veel toegevoegde waarde

De ShowerSelect inbouwthermostaat voor 2 douchefuncties is bekroond met de productaward „Badkomfort für Generationen“ van de brancheorganisatie „Zentralverband
Sanitar, Heizung, Klima (ZVSHK)” voor uitstekend barrierevrij design.

Intuïtief: De Select-knop zorgt
voor een intuitieve en eenvoudige bediening – ook in geval
van een lichamelijke beperking.

Duidelijk: Eenvoudig te
begrijpen symbolen, die niet
vervagen, maken de bediening
eenvoudig en de kraan duurzaam.

Gebruiksvriendelijk: De
uitstekende knop maakt actieve
functies direct zichtbaar. Als de
optionele knopverlenging wordt
geïnstalleerd, is de bediening
ook voor mensen met een lichamelijke beperking mogelijk.

Comfortabel: Met de
gebruiksvriendelijke greep kan
de gewenste temperatuur exact
worden ingesteld.

Eenvoudige reiniging: Door
de vlakke knoppen is het oppervlak glad, waardoor het gemakkelijk gereinigd kan worden.

Mooi: De rechthoekige vorm
past perfect in de betegelde
wand – en daarmee in veel
modern ingerichte badkamers.

Zuinig: De eenvoudig in te
drukken knop stimuleert de
gebruiker het water vaker uit te
zetten – dat helpt water te
besparen.

Comfortabel: Alle douchefuncties kunnen tegelijkertijd
worden gebruikt – voor nog
meer doucheplezier.

Voordelen

▪▪ Douchegenot: hoog comfort dankzij
gelijktijdig schakelen van meerdere
functies

▪▪ Besparing: minder waterverbruik door
eenvoudig en snel uitschakelen van de
functies

▪▪ Vormgevingsmogelijkheden: 3 oppervlakken: chroom, wit glas en zwart glas
– aantrekkelijk voor vele doelgroepen

▪▪ Comfortabel: snelle en voordelige
renovatie dankzij eenvoudige vervanging van de bestaande inbouwdelen
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ShowerSelect Glass Thermostaten

ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15738, -400, -600

ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel met stopkraan
voor 1 functie en extra uitgang
# 15735, -400, -600

ShowerSelect Glass
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
# 15736, -400, -600

▪▪ Stijlvol glazen oppervlak als blikvanger
▪▪ Vlak geïntegreerde knoppen eveneens van glas passen naadloos in het inbouwdeel
▪▪ Opdruk onder glas is duurzaam slijtvast
▪▪ Passende knopcombinaties reeds ingevoegd, speciale oplossingen op aanvraag leverbaar
▪▪ Perfect samenspel van de glazen oppervlakken met de douchewanden, spiegels en ramen alsmede de nieuwe Rainmaker
Select hoofddouches zorgt voor perfecte integratie in de badkamer
▪▪ Select-technologie voor comfortabele bediening met één druk
op de knop
▪▪ Eenvoudige montage op basis van de iBox universal
▪▪ Passend bij andere toegepaste materialen en kleuren in
de badkamer

ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel HighFlow
# 15734, -400, -600

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

Wit en zwart glas: modern, stijlvol, hoogwaardig en elegant – een blikvanger in de
badkamer die perfect bij producten van chroom
en veel verschillende inrichtingen past.

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel met stopkraan
voor 1 functie
# 15737, -400, -600
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ShowerSelect Thermostaten

NIE

UW

ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15762, -000

ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies met slangaansluiting
en wandhouder
# 15765, -000

ShowerSelect
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
# 15764, -000

ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel HighFlow
# 15760, -000

ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel met stopkraan
voor 1 functie en extra uitgang
# 15761, -000

ShowerSelect
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
# 15767, -000

ShowerSelect
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 2 functies
# 15768, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
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ShowerSelect S Thermostaten

NIE

UW

ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
# 15741, -000

ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel met stopkraan
voor 1 functie en extra uitgang
# 15742, -000

ShowerSelect S
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
# 15747, -000

ShowerSelect S
douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan
voor 2 functies
# 15748, -000

ShowerSelect S
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
# 15745, -000

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15744, -000

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
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Ecostat inbouwdelen

Beproefde techniek
in nieuw design
Onmiskenbare aanduiding
van de functies vergemakkelijkt
de bediening
Hand- of hoofddouche aanen uitzetten en waterhoeveelheid
instellen

Grotere bedrukking voor nog
betere leesbaarheid – en
daarmee intuïtieve bediening
Ergonomische draaigrepen zijn
ook met ingezeepte handen
uitstekend te bedienen
Eenvoudig instellen van de
gewenste temperatuur

Ecostat Square: Thermostaat in vierkant design met
afgeronde hoeken.

Gebruiksvriendelijk: Onmiskenbare
aanduiding van de functies vergemakkelijkt de
bediening.

Ecostat S: Thermostaat in rond design.

Duidelijk: Grotere bedrukking voor nog
betere leesbaarheid – en daarmee intuïtieve
bediening.

Veilig: Ergonomische draaigrepen liggen
perfect in de hand en zijn ook met ingezeepte
handen uitstekend te bedienen.

▪▪ Eenvoudige en veilige bediening dankzij
grepen die qua grootte geoptimaliseerd
zijn

▪▪ Gebruiksvriendelijk: dankzij
nauwkeurige bediening van de
watertemperatuur

▪▪ Vormgevingsmogelijkheden: 3 designvarianten, passend voor elke badkamer en bij
alle douchevormen

▪▪ Aangenaam en veilig: constante
watertemperatuur dankzij
thermostaattechnologie

Voordelen
▪▪ Comfortabel: eenvoudige bediening
dankzij draaien aan de greep voor
keuze tussen hand- of hoofddouche en
voor de regeling van de waterhoeveelheid
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Ecostat Square Thermostaten

NIE

Ecostat Square
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15712, -000

UW

Ecostat Square
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

PuraVida/Ecostat E Thermostaten

PuraVida
thermostaat afbouwdeel
met stopkraan
# 15775, -000, -400

PuraVida
thermostaat afbouwdeel
met stop- en omstelkraan
# 15771, -000, -400

Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15707, -000

Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15708, -000

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
# 15706, -000
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Ecostat S Thermostaten

NIE

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15757, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

UW

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
# 15755, -000
thermostaat afbouwdeel
# 15756, -000
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Stop- en omstelkranen

PuraVida
stop- en omstelkraan afbouwdeel iControl
voor 3 functies
# 15777, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

stop- en omstelkraan afbouwdeel S
Trio/Quattro
# 15932, -000

PuraVida
stopkraan afbouwdeel
# 15978, -000, -400

Metris
stopkraan E afbouwdeel
# 31677, -000

Logis
stopkraan afbouwdeel
# 71970, -000

Logis Classic
stopkraan afbouwdeel
# 71976, -000

stopkraan afbouwdeel
# 15972, -000

Opbouwthermostaten
en inbouwdelen

Stopkranen

DOUCHEPLANNING,
MONTAGE EN
INSTALLATIE
Informatie over opbouw-, inbouw- en op-/inbouw
oplossingen voor 1 tot 5 functies
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Montage-instructies

Inbouwmogelijkheden voor
elke wens en elke badkamer
Hij verdwijnt in de muur als basis voor alle
standaard en thermostatische kranen. Nieuw
zijn de complete RainSelect bedieningspanelen
als complete sets in de vijf nieuwe FinishPlus

afwerkingen en de praktische sBox slangoprolsystemen voor het bad. Installatievoorbeelden zijn te vinden vanaf pagina 148.

RainSelect: Het nieuwe inbouwdeel verenigt
exclusieve techniek in één object.

iBox universal: Dit multitalent is de perfecte
inbouwoplossing. De mengkraantechniek
verdwijnt achter de wand.

sBox Bad: Handig slangoprolsysteem voor
een opgeruimd geheel en meer comfort.

Op-/inbouwinstallatie voor de douche:
opties voor op- of inbouwinstallatie voor de
douche komen in verschillende designs.

Showerpipes: Door de montage op
bestaande wandaansluitingen ideaal voor
modernisering van (grote) douchezones.

Op-/inbouwinstallatie bad: Flexibele
mogelijkheden voor op- of inbouwinstallatie
bij het bad.

Doucheplanning

Elke badkamer heeft zijn eigen
behoeften. Voor elke badkamer is er een
passende installatiewijze. De iBox universal is
een veelzijdig product voor inbouwinstallatie.

Scan de code en krijg tips voor de planning
en montage inclusief video’s.
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RainSelect

Inbouwdeel voor de nieuwe
manier van douchebediening
RainSelect is de luxueuze all-in-one-oplossing voor de exclusieve badkameruitrusting.
Dankzij veelzijdige bevestigingsmogelijkheden is de installatie in de meest uiteenlopende douche- en badzones mogelijk. De

thermostaat wordt op de normale standaard
aansluitingen aangebracht en kan met
Rainmaker Select en alle bestaande hoofddouches met meerdere straalsoorten worden
gecombineerd. Dankzij de montage in de

wand blijft er voor de wand veel ruimte over,
wat zorgt voor meer comfort in de ruimte. Het
inbouwdeel kan snel geïnstalleerd worden en
dient hierbij zelf als sjabloon voor de montage.

G½-uitgang voor hoofddouche

Diverse bevestigingsmogelijkheden. Aansluitbaar aan alle gangbare systemen
Absoluut waterdicht dankzij vochtbescherming

Volledig geluidontkoppelde
montage – zeer goed voor
grote projecten

Inbouwdeel dient als montagesjabloon. Eenvoudige montage dankzij
voorafgaand aftekenen met de
waterpas

Inbouwdeel RainSelect
Thermostaat met stopkranen voor 2 functies
# 15310180

504
489
4 67
455

82
44

69
65

82

41

G 1/2

Uitgang G½

G 1/2

G 3/4

G 3/4

19 5

17 8

71

45

10

17 8

Alle inbouwdelen worden aan G¾ aangesloten.

250
428

Maattekeningen van het inbouwdeel.

13 0

10 0

50

38

107

4 67

13 0
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Montagemogelijkheden van het RainSelect inbouwdeel

Installatie rechtstreeks op de wand

Installatie voor de wand; hier met variabele afstandhouders in de vorm
van stokschroeven M 10

Doucheplanning

Montage op draagsysteem

Montagehandleiding onder pro.hansgrohe.nl
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iBox universal

De flexibele basis voor alle
inbouwoplossingen
Met de iBox universal wordt de techniek in de muur weggewerkt. Dat ziet er niet
alleen mooi uit, maar zorgt tevens voor meer
ruimte en dus meer doucheplezier. Een extra

voordeel is de flexibiliteit voor wat betreft
systeem en vormgeving. De iBox universal kan
al worden geïnstalleerd zonder dat er een
keuze moet worden gemaakt voor een

douchesysteem. Als inbouwdeel voor alle
hansgrohe standaard- en thermostaatoplossingen kan het afbouwdeel altijd gewijzigd of
uitgebreid worden.

Inbouwmontage: Het inbouwdeel verdwijnt volledig in de muur. Hierop kunnen dan afbouwdelen van kranen en douches van verschillende
series worden gemonteerd.

iBox universal
Functieblok
Draagrozet
ShowerSelect afbouwdeel

Lange termijn: Bij een badkamerrenovatie blijft het inbouwdeel
behouden. Het functieblok en het afbouwdeel kunnen gemakkelijk
worden verwisseld.
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iBox universal: éen voor alle

Raindance Rainfall 180
Hoofddouche met 2 straalsoorten
Rainmaker Select 460
Hoofddouche met 3 straalsoorten

Raindance Rainfall 240
Hoofddouche met 3 straalsoorten

ShowerSelect S
Stop- en omstelkraan
voor 3 functies

PuraVida
Eéngreeps inbouw badmengkraan

ShowerSelect
Thermostaat met stopkraan
voor 1 functie
Doucheplanning

Metris
Eéngreeps douchemengkraan

ShowerSelect
Mengkraan voor 2 functies

Talis S
Eéngreeps inbouw badmengkraan

ShowerSelect
Thermostaat voor 2 functies

Ecostat
Thermostaat

ShowerSelect
Thermostaat voor 2 functies
met FixFit en Porter

iBox universal
# 01800180
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iBox universal: éen voor alle
Eén inbouwdeel voor alle hansgrohe
en AXOR afbouwdelen en
h oofddouches met meerdere
straalsoorten
Veel bevestigingsmogelijkheden; op alle
gangbare systemen te monteren

Steunpunten voor
w
 aterpas

Vochtbescherming, absoluut
waterdicht, horizontale inbouw
mogelijk

Rotatiesymmetrisch

Markeringspunten
voor afwerking

G¾-aansluitingen; G½-aansluiting door meegeleverde
verloopringen mogelijk, inclusief blindstop

Incl. spoelblok
Gepatenteerde flexibele verstelring voor uiteenlopende inbouwdieptes

Gepatenteerde geluidsontkoppeling

Voordelen
▪▪ U heeft slechts een inbouwdeel voor 19 functionele oplossingen nodig

▪▪ Een mooi vormgegeven badkamer, omdat de techniek
compleet in de muur wordt weggewerkt

▪▪ Meer dan 200 hansgrohe en AXOR afbouwdelen passen op
de iBox universal

▪▪ Meer bewegingsvrijheid bij het douchen
▪▪ Probleemloos vervangen van kranen bij renovatie mogelijk

▪▪ Door de installatie vooraf is er meer tijd voor de keuze van
de kranen

▪▪ Een talloze malen bewezen inbouwsysteem waar u op kunt
vertrouwen

Voordelen en argumenten, speciaal voor de projectsector
▪▪ De iBox universal biedt hoge flexibiliteit en vele designopties
▪▪ Vereenvoudigde projectplanning, omdat één inbouwdeel
v oldoende is voor alle oplossingen

▪▪ De iBox universal kan zowel in privé-woningen als openbare
gebouwen worden toegepast en voldoet wereldwijd aan de
gangbare normen
▪▪ Alle oplossingen met maximaal 4 douchefuncties zijn mogelijk
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Rotatiesymmetrische inbouw
▪▪ Symmetrische bouw; alle aansluitingen zijn
gelijk.
▪▪ Belangrijk is dat koud water rechts en warm
water daar tegenover worden aangesloten.
▪▪ Bij toepassing van een badmengkraan
heeft de onderste uitgang voorrang.
▪▪ Bij gebruik als douchemengkraan kan de
bovenste of onderste uitgang worden afgesloten.

Betrouwbaar en economisch
▪▪ Het inbouwdeel bestaat alleen uit het aansluitblok. Het waardevolle functieblok
wordt later bij het afbouwdeel geleverd en
gemonteerd.
▪▪ Geen problemen bij de ruwbouw, zoals
diefstal, vuil uit leidingen of bevriezing van
ingebouwde delen; dure opslag wordt overbodig.

Veelzijdige installatiemogelijkheden
▪▪ Afgestemd op alle gangbare installatiesystemen, aansluitsoorten en fittingen.
▪▪ Gepatenteerde flexibele verstelring.
▪▪ Bevestigingsmogelijkheden op zowel G½
als G¾ aansluitingen voor universele montagemogelijkheden.
▪▪ Ook geschikt voor voorzetwandsystemen
en prefab woningsystemen.

Geïntegreerde zekerheidscombinatie
▪▪ Bespaart bij de inbouwmengkraan voor het
bad met 1 greep – in combinatie met Exafill
badtoevoer met af- en overloopgarnituur
– de inzet van een externe buisonderbreker: minder inbouwkosten en functiedelen
in de muur bij een groter doorstroomvermogen.

Perfecte bescherming tegen vocht
▪▪ Rubberen dichtingen rond alle vier de aansluitingen en een zelfdichtende draagrozet
tegen spatwater beschermen de wand van
alle kanten perfect tegen vocht.

Oplossingen voor zeer dikke of
dunne wanden
▪▪ Zit de iBox universal te diep in de wand,
dan wordt de inbouwdeelverlengset tussen
aansluit- en functieblok ingezet.
▪▪ De verlengset biedt zekerheid tot voor de
wand en beschermt de muur tegen vocht.
▪▪ Het standaard inbouwdeel van de iBox universal is vlakker gemaakt en daardoor nog
beter geschikt voor wanden met geringe
inbouwdiepte.

105

25

Gering geluidsniveau
▪▪ Het messing lichaam is voorzien van dichtingen zodat trillingen van watervoerende
onderdelen niet op de muur overgedragen
kunnen worden.
▪▪ Het draagrozet is in de behuizing van de
iBox universal en niet in het functieblok
geschroefd, zodat geluid niet op de tegels
wordt overgedragen.

Eenvoudig spoelen
▪▪ Het meegeleverde spoelblok is in meerdere
posities te monteren, waardoor leidingen
heel eenvoudig tot het einde voor de wand
kunnen worden doorgespoeld, zoals voorgeschreven volgens DIN 1988/EN 1717,
deel 2.

min. 58

80
22

Rozetverlenging
▪▪ Dankzij de verlenging zijn ook geringe
inbouwdiepten geen probleem meer
▪▪ De rozetverlenging maakt inbouw mogelijk,
ondanks beperkte dikte van de wand.

Doucheplanning

iBox universal: het multitalent met vele voordelen
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Montagemogelijkheden en maattekeningen iBox universal

Installatie rechtstreeks op de wand

Installatie voor de wand; hier met variabele afstandhouders in de vorm
van stokschroeven M 10

Montage op draagsysteem

Installatie op prefab-montageplaten of kant-en-klare cellen

Installatie rechtstreeks in de wand

Installatie met montagerailsset

Uitgang 2, bijvoorbeeld douche (boven)
Koud

NIE

UW

Assembly aid for iBox universal
# 93500000
Warm
Uitgang 1 (onder)

SW 5 mm

35 x 2
9x2

Verlenging 25 mm

Verlenging 22 mm (bij geringe
inbouwdiepte)

▪▪ Nog snellere, comfortabelere en veiligere installatie van
de iBox universal
▪▪ Geen gedoe meer met een onhandige waterpas
▪▪ Makkelijker te monteren voor hoekige inbouwdelen in
een perfecte rechte hoek
▪▪ Ondersteuning bij het betegelen
▪▪ De montagehulp wordt gewoon op de iBox universal
gestoken
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Technische gegevens, montagetips en installatie-instructies

iBox universal, vooraanzicht en zijaanzicht
# 01800180
Bedrijfsdruk:
Aanbevolen bedrijfsdruk:
Testdruk:

max. 1 MPa
0,1–0,5 MPa
1,6 MPa (1 MPa =
10 bar = 147 psi)
Heetwatertemperatuur:
max. 80 °C
Aanbevolen heetwatertemperatuur: 65 °C

Vrije doorstroming bij:
Badmengkraan uitgang bad:
Badmengkraan uitgang douche:
Douchemengkraan:
Thermostaat:
Thermostaat met stopkraan:
Thermostaat met stop- en
omstelkraan:
Thermostaat Highflow:
Keurmerk:

Verlengset 25 mm bij te diepe inbouw:
# 13595000
Verlengset 22 mm bij te geringe inbouw:
# 13596000 voor rozetten met Ø 170 mm
# 13597000 voor rozetten met Ø 150 mm
# 15597000 voor PuraVida met afmetingen
155 x 155 mm
# 13593000 voor ShowerSelect
# 13601000 voor ShowerSelect incl. FixFit en Porter
# 13604000 voor ShowerSelect Glass

G¾
koud rechts,
warm links
0,3 MPa
31 l/min
24 l/min
32 l/min
43 l/min
26 l/min

Het inbouwdeel kan overeenkomstig de bouwkundige
omstandigheden gemonteerd worden. De iBox universal is zowel geschikt voor bad- als voor douche-installatie. Bij met één hand bedienbare badmengkranen
moet de onderste uitgang (uitgang 1) in eerste instantie
worden gebruikt. Bij de douche-installatie moet de niet
gebruikte uitgang met een stop worden afgedicht.
Het rotatiesymmetrische inbouwdeel van de iBox
universal is horizontaal en verticaal inzetbaar.
Uitzondering: montage van badmengkranen met
zekerheidsc ombinatie – hier is alleen verticale inbouw
mogelijk!

26 l/min
48 l/min
DVGW, SVGW

Spoelen
Complete installatie volgens DIN 1988/EN 1717, deel 2
spoelen. De pijlen op het spoelblok geven aan, welke
toevoer met welke uitgangsleiding is verbonden, bijvoorbeeld koud water met uitgang 1 en warm water met uitgang 2. Als er maar 1 uitgang nodig is, moet na de eerste keer spoelen het spoelblok 90° gedraaid worden.

Doucheplanning

Aansluitmaten:
Aansluitingen:

Tips voor basismontage
Inbouwdeel dusdanig inbouwen, dat de warmwateraansluiting links en de koudwateraansluiting
rechts zit.
Inbouwdiepte: 80 mm t/m 108 mm.

Tips voor het bad

Uitgang 2

(A)

Warm

Koud

Uitgang 1

iBox universal in combinatie met Exafill
baduitloop met afvoer- en overloopgarnituur:
water richting Exafill tijdens de bouwfase uitzetten!
Basisinstallatie:
1. iBox universal installeren
2. L eidingen naar Exafill doortrekken en afdichten
(metalen stop)
3. L eidingsysteem spoelen en afknijpen

Montagehandleiding onder pro.hansgrohe.nl

Bad plaatsen:
1. water afsluiten
2. B ad met Exafill monteren en met leidingsysteem verbinden
3. L eiding naar Exafill met testvulstomp spoelen en op
lekkage controleren
4. Water met etage-afsluiter afsluiten
5. S poelblok demonteren
6. S top (A) in uitgang voor Exafill stoppen
7. S poelblok monteren
8. Water aansluiten
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sBox Bad

Handig slangoprolsysteem
voor meer comfort
De sBox van hansgrohe zorgt voor
ontspannen wellnessmomenten in bad. De
innovatieve doucheslangoplossing biedt veel
slimme voordelen: de heel makkelijk uittrekbare slang met royale afmetingen zorgt voor
bijzonder veel bewegingsvrijheid en een

constant comfortabele bediening van de handdouche. Door de doucheslang netjes op te
rollen, ontstaan er een aantrekkelijk geheel en
gladde oppervlakken die makkelijk kunnen
worden gereinigd. Twee rozetdesigns, apart
verkrijgbare handdouches, plaatsing naar

keuze bij de badrand en de mogelijkheid om
op de tegelrand te monteren zorgen voor een
individuele inrichting, geheel volgens uw
wensen en eisen.

Inbouwdeel sBox bad
Slangaansluiting G ½ voor universele
compatibiliteit met alle gebruikelijke
handdouches

Metalen rozet voor een hoogwaardige gevoelservaring
en een lange levensduur

Montageframe kan op badrand/tegelrand worden vastgeschroefd: vier schroeven in elke hoek zorgen voor stevigheid

Doorzichtige box van polypropyleen (hard, stevig, thermisch
belastbaar, chemisch bestendig)

Veilig volgens EN1717
214

71
8

30

38

G1/2

48

G1/2

515

191

Twee rozetdesigns die bij elke
badkamer passen
14 7

Voordelen
▪▪ Het bad ziet er aantrekkelijker uit omdat de doucheslang
verborgen is

▪▪ Keuze uit twee aantrekkelijke designs
▪▪ Meer comfort door grote slanglengte (1,45 m)

41
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Montagemogelijkheden sBox bad
▪▪ Montage op de band- of tegelrand mogelijk
▪▪ Eenvoudige en probleemloze installatie in twee niveaus
▪▪ Heel weinig onderhoud
▪▪ Geschikt voor alle leeftijden en behoeften
▪▪ Het is voor een eenvoudige tegelrandmontage aan te raden
een originele hansgrohe montagehoek (# 28021, -000) en
montageplaat (# 28016, -000) te gebruiken

Installatievoorbeeld: montage op de tegelrand.

Inbouwdeel sBox bad
Sluiting om de aangesloten leiding te spoelen
Houder voor aansluitslang om te voorkomen dat de
d
 oucheslang achter het bad valt

Plaatshouder van karton om de vrije ruimte onder
het bad of de tegelmuur na te bootsen, zodat er
ruimte voor de sBox wordt vrijgehouden

10 0

243
194

51

1

175

Slang voor het aansluiten van de mengwaterleiding

504

R1/2

14 5

▪▪ Meer bewegingsvrijheid in bad
▪▪ Individuele plaatsing bij de badrand

▪▪ Geoptimaliseerd werkproces dankzij installatie in twee
niveaus: basisdeel en inbouwdeel

33

Doucheplanning

Plaatshouder voor het montageframe dat
later moet worden gebruikt
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Opbouwinstallatie 1 functie:
ShowerTablet 350 opbouwthermostaat met Raindance Select S 120/Unica ’E doucheset

Componenten
Kranen
B

ShowerTablet
douchethermostaat 350 opbouw
# 13102, -000
Alternatief:

Douches

Plafond

A

Raindance Select S
doucheset 120 3jet met Unica’E
glijstang 150 cm en zeepschalen
# 27646, -400

C

Staro
afvoergarnituur complete set 90
# 60056, -000

ShowerTablet Select
douchethermostaat 300 opbouw
# 13171, -000

2095 mm

A

B

1100 mm

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Legenda

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

C
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Inbouwinstallatie 1 functie:
ShowerSelect inbouwthermostaat met Raindance Select S 120 3jet doucheset

Componenten

B

Douches

ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15762, -000

A

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

C

Alternatief:
ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15744, -000

D

Plafond
Raindance Select S
doucheset 120 3jet met Unica’S Puro
glijstang 90 cm en zeepschaal
# 26631, -000
FixFit
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
# 26455, -000
Staro
afvoergarnituur complete set 90
# 60056, -000

1900 mm

ShowerSelect
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
# 15767, -000
ShowerSelect S
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
# 15747, -000
Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15707, -000

A

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
# 15757, -000

B
1200 mm

+ iBox universal

DN15
(G½)
1000 mm

C

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -000
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

D
• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Doucheplanning

Kranen
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Inbouwinstallatie 2 functies:
ShowerSelect inbouwthermostaat met Rainmaker Select 460 1jet hoofddouche
en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten
Kranen
B

Douches

Plafond

ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15738, -600

A

Rainmaker Select
hoofddouche 460 1jet
met douchearm
# 24003, -600

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

C

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -000
Porter S wandhouder
# 28331, -000

D

Isiflex
doucheslang 160 cm
# 28276, -000
FixFit
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
# 26455, -000

E

2200 mm

A

1

DN15

Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

(G½)

Alternatief:
Raindance Select S
hoofddouche 300 2jet
met douchearm 39 cm
# 27378, -000

C

1200 mm

Doorstroomdiagram

B

Rainmaker Select
hoofddouche 460 1jet met douchearm
# 24003, -600

+ iBox universal

DN15

DN15

(G½)

(G½)

1000 mm

D

Legenda
1

Rain XL

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Legenda

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

E
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Inbouwinstallatie 2 functies:
ShowerSelect inbouwthermostaat met Rainfinity 360 1jet hoofddouche
en Rainfinity 100 1jet staafhanddouche

Componenten
Kranen

Douches

ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15763, -000

A

RainSelect
inbouwdeel voor 2 functies
# 15310180

B

Plafond
Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
met douchearm
# 26230, -700
2050 mm
Rainfinity
planchet 500
# 26844, -000

C

Rainfinity
PowderRain douchehouderset
100 1jet met doucheslang 160 cm
# 26856, -700

E

FixFit
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
# 26455, -000

F

Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

A

DN15

(G ½)

1

1400 mm

C

B

D

1200 mm

Doorstroomdiagram
Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet met douchearm
# 26230, -700

Doucheplanning

D

DN15
(G ½)

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

bar

MPa

1000 mm

Legenda
1

PowderRain

Doorstroomdiagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
PowderRain douchehouderset 100 1jet met doucheslang 160 cm
# 26856, -700

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Legenda
1

PowderRain

Vloer

F

152 hansgrohe Doucheplanning – Installatievoorbeelden 

Inbouwinstallatie 2 functies:
ShowerSelect S inbouwthermostaat met Croma 280 Air 1jet hoofddouche,
Unica ‘Comfort glijstang en voetensteun

Componenten
Kranen
C

Douches

ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15743, -000

A

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
D

E

B

FixFit
muuraansluitbocht S
zonder terugslagklep
# 27453, -000
F

Unica
voetsteun Comfort
# 26329, -000

Plafond

Croma
hoofddouche 280 1jet
# 26220, -000
douchearm 38,9 cm
# 27413, -000

2100 mm

Raindance Select S
doucheset 120 3jet
met Unica’Comfort glijstang
110 cm rechts
# 26326, -000

A
DN15

(G½)

Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

B

1200 mm

Doorstroomdiagram

C
+ iBox universal

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1000 mm
DN15

D

(G½)

bar

MPa

Croma
hoofddouche 280 1jet
# 26220, -000

800 mm

Legenda
1

Rain

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -000

DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

350 mm

E

Legenda

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

F
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Op-/inbouwinstallatie 2 functies:
ShowerTablet Select 700 op-/inbouwthermostaat met Rainmaker Select 460 1jet hoofddouche
en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten

B

ShowerTablet Select
thermostaat opbouw voor 2 functies
# 13184, -000

Douches
A

Plafond

Rainmaker Select
hoofddouche 460 1jet
met douchearm 46,1 cm
# 24003, -400

2200 mm

Alternatief:

inbouwdeel voor ShowerTablet
thermostaat 600 voor 2 functies
# 13129180

A

Alternatief:
Raindance E
hoofddouche 300 1jet
met douchearm 39 cm
# 26238, -000

ShowerTablet
thermostaat opbouw
voor 2 functies
# 13108, -000

C

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400

1

Porter S wandhouder
# 28331, -000

DN15
(G½)

D

Isiflex
doucheslang 160 cm
# 28276, -000

E

Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

C

1300 mm

B

Doorstroomdiagram
Rainmaker Select
hoofddouche 460 1jet met douchearm
# 24003, -400

1100 mm
DN15
(G½)

D

Legenda
1

Rain XL

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Legenda

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

E

Doucheplanning

Kranen

154 hansgrohe Doucheplanning – Installatievoorbeelden 

Inbouwinstallatie 3 functies:
RainSelect inbouwthermostaat voor 3 functies, Rainmaker Select 460 2jet hoofddouche
en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten
Kranen
C

Douches

RainSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 3 functies
# 15356, -000

A

RainSelect
inbouwdeel voor 3 functies
# 15311180

Plafond

Rainmaker Select
hoofddouche 460 2jet
met douchearm 46,1 cm
# 24005, -400

2200 mm

A

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
B

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400

D

Isiflex
doucheslang 125 cm
# 28272, -000

E

Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

DN15

DN15

(G½)

(G½)

2

1

B
C
1200 mm

Doorstroomdiagram

0,50

5,0

0,45

4,5

0,40

4,0

0,35

3,5

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00

0,0

Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3

DN15
(G½)

D
bar

MPa

Rainmaker Select
hoofddouche 460 2jet met douchearm
# 24005, -400

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Legenda
1

Rain XL

2

RainStream

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Legenda

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

E
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Inbouwinstallatie 3 functies:
RainSelect inbouwthermostaat met Rainfinity 360 1jet met hoofddouche,
Rainfinity schouderdouche en Rainfinity 130 3jet handdouche
Componenten
Kranen
D

Douches

RainSelect
thermostaat inbouw voor 3 functies
# 15381, -700

A

RainSelect
inbouwdeel voor 2 functies
# 15310180
B

Rainfinity
schouderdouche 500 1jet
met planchet
# 26243, -700

C

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet
# 26864, -700

A

Rainfinity
muuraansluiting Porter 500
met douchehouder en planchet L
# 26843, -700

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
# 26231, -700
0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

Isiflex
doucheslang 125 cm
# 28272, -700

F

Raindrain

bar

MPa

Plafond

Plafondbevestiging S 100 mm
# 27393, -700

Doorstroomdiagram

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

Rainfinity
PowderRain hoofddouche
360 1jet
# 26231, -700

1

DN15
(G ½)

B

1750 mm

afvoergarnituur
complete set 90 XXL
# 60067, -000

DN15

DN15

DN15

Legenda
1

1

(G ½)

C

PowderRain

(G ½)

D

(G ½)

DN15
(G ½)

Doucheplanning

1200 mm

Doorstroomdiagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

bar

MPa

Rainfinity
schouderdouche 500 1jet met planchet
# 26243, -700

Legenda
1

PowderRain

Doorstroomdiagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet
# 26864, -700

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Legenda
1

MonoRain

2

Intense PowderRain

3

PowderRain

Vloer

F

DN20
(G ¾)

156 hansgrohe Doucheplanning – Installatievoorbeelden 

Inbouwinstallatie 3 functies:
ShowerSelect inbouwthermostaat met Rainmaker Select 460 2jet hoofddouche
en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten
Kranen
C

ShowerSelect Glass
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
# 15736, -400

Douches
Rainmaker Select
A
hoofddouche 460 2jet
met douchearm 46,1 cm
# 24005, -400
inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
D

ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel HighFlow
# 15734, -400

B

Alternatief:
ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
# 15741, -000

Isiflex
doucheslang 125 cm
# 28272, -000
E

2200 mm

A
+ iBox universal

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
FixFit
muuraansluitbocht Square
met wandhouder
# 26486, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

ShowerSelect S
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
# 15745, -000

Plafond

DN15

DN15

(G½)

2

(G½)

1

afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

B

Isiflex
doucheslang 160 cm
met volumeregeling
# 28248, -000

DN15

Alternatief:
Raindance Rainfall
hoofddouche 180 2jet
# 28433, -000

(G½)

1400 mm

DN20
(G¾)

Doorstroomdiagram
(G¾)

+ iBox universal

D

1200 mm

DN20

Rainmaker Select
hoofddouche 460 2jet
met douchearm
# 24005, -400

C

+ iBox universal
DN20
(G¾)

Legenda
1

Rain XL

2

RainStream

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Vloer

E
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Inbouwinstallatie 3 functies:
Ecostat S inbouwthermostaat met Raindance Rainfall 2jet hoofddouche
en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten
Kranen
stop- en omstelkraan afbouwdeel
C
S Trio/Quattro
# 15932, -000

D

Douches
Raindance Rainfall
A
hoofddouche 180 2jet
# 28433, -000

inbouwdeel voor Quattro
4-weg omstelkraan
# 15930180

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

stopkraan afbouwdeel
# 15972, -000

Alternatief:

2200 mm

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
# 15756, -000

A
+ iBox universal
DN20

Raindance Select E
hoofddouche 300 3jet
met douchearm 39 cm
# 26468, -000

inbouwdeel 40 l/min
voor stopkraan G1/2 keramisch
# 15974180
E

Plafond

(G¾)

2

(G½)

1

DN20

DN20

(G¾)

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

DN15

(G¾)

Andere alternatieven mogelijk.

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400

1400 mm

Porter S wandhouder
# 28331, -000
Isiflex
doucheslang 160 cm
# 28276, -000

Doorstroomdiagram
Raindance Rainfall
hoofddouche 180 2jet
# 28433, -000

F

G

FixFit
muuraansluitbocht S
zonder terugslagklep
# 27453, -000
Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

B

C

DN20

+ iBox universal

(G¾)

1200 mm

C
D
DN20
(G¾)

1000 mm

E
DN15
(G½)

800 mm

Legenda
1

F

RainAir

2

RainFlow

3

RainAir +

RainFlow

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

Legenda

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

G

Doucheplanning

B
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Inbouwinstallatie 4 functies:
RainSelect inbouwthermostaat met Rainmaker Select 460 3jet hoofddouche
en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten
Kranen
C

RainSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 4 functies
# 15357, -600

Douches
A

Plafond

Rainmaker Select
hoofddouche 460 3jet
met douchearm 46,1 cm
# 24007, -600

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

2200 mm

A

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
B

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -000

+ iBox universal

Isiflex
doucheslang 125 cm
# 28272, -000
D

3

Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

1

DN20
(G¾)

2

DN20
(G¾)

DN15

(G½)

B
Doorstroomdiagram

C

Rainmaker Select
hoofddouche 460 3jet met douchearm 46,1 cm
# 24007, -600

1100 mm

Legenda
1

RainAir

2

Whirl

3

RainStream

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

D
• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd
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Inbouwinstallatie 4 functies:
RainSelect inbouwthermostaat met Rainfinity 360 3jet met hoofddouche
en Rainfinity 130 3jet handdouche

Componenten
Kranen
C

Douches

RainSelect
thermostaat inbouw voor 4 functies
# 15382, -700

A

RainSelect
inbouwdeel voor 2 functies
# 15310180
B

Plafond
Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 3jet
met douchearm
# 26234, -700
2050 mm
inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

E

+ iBox universal

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet
# 26864, -700
Rainfinity
muuraansluiting Porter 500
met douchehouder en planchet L
# 26843, -700

D

A

Isiflex
doucheslang 125 cm
# 28272, -700

DN15

DN15

(G ½)

2

DN15

(G ½)

1

(G ½)

3

Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

C

B
DN15
(G ½)

Doucheplanning

1200 mm

Doorstroomdiagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

D
bar

MPa

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 3jet met douchearm
# 26234, -700

1+2

Legenda
1

Intense PowderRain

2

PowderRain

3

RainStream

Doorstroomdiagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20

(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet
# 26864, -700

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Legenda
1

MonoRain

2

Intense PowderRain

3

PowderRain

Vloer

E

DN20
(G ¾)
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Inbouwinstallatie 4 functies:
ShowerSelect inbouwthermostaat met Rainmaker Select 580 3jet hoofddouche
en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten
Kranen
C

ShowerSelect Glass
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
# 15736, -400
inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

D

Douches
Rainmaker Select
A
hoofddouche 580 3jet
# 24001, -400
inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
B

ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
en extra uitgang
# 15735, -400 34 l/min

2200 mm

A

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
Porter S wandhouder
# 28331, -000

+ iBox universal

Isiflex
doucheslang 160 cm
# 28276, -000

inbouwdeel iBox universal
# 01800180

Alternatief:
ShowerSelect S
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
# 15745, -000
ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
en extra uitgang
# 15742, -000

Plafond

E

FixFit
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
# 26455, -000

F

Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

2

1

3

B
DN15
(G½)

DN15

DN15

(G½)

(G½)

1400 mm

C
DN20
(G¾)

Doorstroomdiagram

+ iBox universal

D

1200 mm

Rainmaker Select
hoofddouche 580 3jet
# 24001, -400

+ iBox universal
DN15
(G½)

1000 mm

E

Legenda
1

Rain XL

2

RainFlow

3

Mono

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Legenda

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

F
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Inbouwinstallatie 5 functies:
RainSelect inbouwthermostaat met Rainmaker Select 580 3jet hoofddouche,
Raindance Select S 120 3jet handdouche en PuraVida 100 zijdouches

Componenten
Kranen
D

RainSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 5 functies
# 15358, -400
RainSelect
inbouwdeel voor 5 functies
# 15313180

Douches
Rainmaker Select
A
hoofddouche 580 3jet
# 24001, -400
inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
B

PuraVida
zijdouche 100 1jet
# 28430, -400

C

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400

E

Isiflex
doucheslang 125 cm
# 28272, -000

Doorstroomdiagram
Rainmaker Select
hoofddouche 580 3jet
# 24001, -400

F

Plafond

2200 mm

A

+ iBox universal

2

Raindrain
afvoergarnituur
complete set 90 XXL
# 60067, -000

1

3

B
DN15

(G½)

DN15
(G½)

DN15
(G½)

Legenda
Rain XL

2

RainFlow

3

Mono

C

Doorstroomdiagram

D

PuraVida
zijdouche 100 1jet
# 28430, -400

1200 mm

E

Legenda
1

1 x Zijdouche

2

3 x Zijdouche

3

6 x Zijdouche

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

F
• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Doucheplanning

1

162 hansgrohe Doucheplanning – Installatievoorbeelden 

Installatie ShowerTablet Select 700
De nieuwe ShowerTablets zijn de eerste
hansgrohe opbouwthermostaten die ook een
hoofddouche met één straalsoort op een
G½-wandaansluiting aansturen. En bij de
ShowerTablet Select 700 zelfs heel comfortabel met één druk op de knop. De innovatieve

op-/inbouwinstallatie is niet alleen technisch,
maar ook optisch echt een highlight. Het
700 mm brede planchet biedt bovendien
ruimte aan alle benodigdheden en is dankzij
het hoogwaardige glasoppervlak gemakkelijk
te reinigen.

ShowerTablet Select
thermostaat opbouw voor 2 functies
# 13184, -000, -400
700 mm

(G½)

Toevoer hoofddouche

75 mm

DN15

150 mm

Op-/inbouwinstallatie voor 2 functies:
de installatie van de ShowerTablet Select 700
gebeurt op gangbare aansluitinge n (G½).
Maattechnisch vastgelegd zijn de afstand
tussen warm- en koudwaterleiding en de
aansluiting voor de aanvoer van de hoofddouche. De hoofddouche zelf kan vrij in de
douchezone worden geplaatst.

DN15
(G½)

Vloer

DN15

(G½)

1100 mm

150 mm
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Installatie ShowerTablet 600 Universal douchethermostaat
De ShowerTablet 600 Universal
douchethermostaat stuurt ook via een inbouw
installatie (G½) een hoofddouche met één
straalsoort aan. In tegenstelling tot de

 howerTablet Select 700 is echter een inbouwS
deel nodig. Dit systeem is gebruikersvriendelijk
dankzij de draaiknoppen voor en biedt een
600 mm breed planchet.

inbouwdeel voor
ShowerTablet thermostaat
600 voor 2 functies
# 13129180

ShowerTablet
thermostaat opbouw voor 2 functies
# 13108, -000, -400
Doucheplanning

600 mm

DN15

75

300 mm

100 mm

150 mm

1100 mm

Op-/inbouwinstallatie voor 2 functies:
De installatie van de ShowerTablet Select 600
gebeurt op gangbare aansluitingen (G½) met
behulp van een afzonderlijk te bestellen
inbouwdeel. Maattechnisch vastgelegd zijn de
afstand tussen warm- en koudwaterleiding en
de aansluiting voor de aanvoer van de hoofddouche. De hoofddouche zelf kan vrij in de
douchezone worden geplaatst.

Vloer

DN15
(G½)

DN15
(G½)

75 mm

(G½)
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Rainmaker Select – montage aan de wand
De Rainmaker Select hoofddouche kan
aan de wand op basis van de iBox universal
worden gemonteerd. Hij is geschikt voor grote

douchezones en kan op bestaande wandaansluitingen worden geïnstalleerd. Hierdoor is hij
ideaal voor de modernisering van badkamers.

Rainmaker Select
hoofddouche 580 3jet
# 24001, -400, -600

Rainmaker Select
hoofddouche 460 3jet met douchearm 46,1 cm
# 24007, -400, -600

Wandmontage
Houd bij de planning a. u. b. rekening met de grootte en opbouw van de douchecabine alsook met de uitstaphoek en de totale douchebreedte van de afzonderlijke straalsoorten.

Alle maten in mm

460

350

460

100

258

min.
min.900
900

354

460

min. 900
min.

330

586

129
300

0,3 MPa

0,3 MPa

min. 900

800

800

min. 900
min.
900

460
310 - 610
550

350
100 - 600
600
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Rainmaker Select – montage aan het plafond
Alternatief kan de Rainmaker Select hoofddouche ook aan het plafond
worden gemonteerd.

Rainmaker Select
hoofddouche 460 3jet met plafondaansluiting 10 cm
# 24006, -400, -600

Plafondmontage
Houd bij de planning a. u. b. rekening met de grootte en opbouw van de douchecabine alsook met de uitstaphoek en de totale douchebreedte
van de afzonderlijke straalsoorten.
Voor de installatie is een afzonderlijk inbouwdeel # 240100180 nodig.
Alle maten in mm

Doucheplanning

164

84
460

min. 900

min. 50
max. 130

460
330

min.
460
min.
460

129
300

0,3 MPa

800

min.900
900
min.

460
310 - 610
550

Alle maten in mm
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Opbouwinstallatie Showerpipe:
Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Componenten
Kranen

Plafond

A

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet
met thermostaat
# 27106, -400

B

Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

Installatievoorbeeld:
Zie assortiment voor alternatieven.

A

1000 mm

Doorstroomdiagram
Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet met thermostaat
# 27106, -400
DN15

MPa
MPa

0,40
0,40
0,35
0,35

2
2
1
1

0,30
0,30
0,25
0,25

1,5
1,5
1,0
1,0

0,10
0,10
0,05
0,05
3
3

DN15
(G½)

4,0
4,0
3,5
3,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0

0,20
0,20
0,15
0,15

0,00
0,00
0
Q=
= l/min
l/min 0
Q
0
Q=
= l/sec
l/sec 0
Q

(G½)

5,0
5,0
4,5
4,5

bar
bar

0,50
0,50
0,45
0,45

0,5
0,5
0,0
0,0

6 9
9 12
12 15
15 18
18 21
21 24
24 27
27 30
30
6
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Legenda
1

Handdouche

2

Hoofddouche

Vloer

B



hansgrohe Doucheplanning – Installatievoorbeelden 167

Inbouwinstallatie Showerpipe:
RainSelect inbouwthermostaat met Rainfinity 360 1jet Showerpipe met één straalsoort

Componenten

B

Douches

RainSelect
thermostaat inbouw
voor 2 functies
# 15380, -700

A

RainSelect
inbouwdeel
voor 2 functies
# 15310180

Plafond

Rainfinity
PowderRain Showerpipe 360 1jet
inbouw
# 26842, -700

A

Rainfinity
basisset voor Showerpipe 360 1jet
inbouw
# 26840180
C

Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
# 60067, -000

1200 mm

B
1

1000 mm

DN15

basisset voor Showerpipe 360 1jet
inbouw
# 26840180

(G ½)

Doorstroomdiagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
PowderRain Showerpipe 360 1jet inbouw
# 26842, -700

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Legenda
1

PowderRain

Vloer

C

DN20
(G ¾)

Doucheplanning

Kranen
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Showerpipes met ronde buis – flexibel qua hoogte
Onafhankelijk van de hoogte van de
ruimte en de wateraansluitingen kunnen
sommige Showerpipes met ronde buis altijd
optimaal gepositioneerd worden. De ronde

buis kan desgewenst alleen aan de onderzijde
op de passende hoogte afgezaagd en
daarmee ook op specifieke klantwensen afgestemd worden.

Hoogte ruimte B

210 2

110 0

110 0

22 02

2212

mi n. 23
2338
38

m in. 22
2238
38

Hoogte ruimte A

Alle maten in mm
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Veelzijdig in de positie
De zwenkbare douche-arm maakt een veelzijdige toepassing van de
Showerpipe in zowel bad- als douchesituaties mogelijk.

Installatie douche

Afhankelijk van waar de wateraansluitingen zijn aangebracht, kunnen
de Showerpipes probleemloos aan de korte of lange zijde van het bad
gemonteerd worden. De hoofddouche kan dan ook nog eens individueel worden uitgelijnd.

Vaak zijn bestaande wateraansluitingen niet gecentreerd in een douche
gemonteerd. Door de zwenkbare douche-arm kan de hoofddouche na
de montage toch gecentreerd in de douche geplaatst worden.

Doucheplanning

Installatie bad

Alle maten in mm

170 hansgrohe Doucheplanning – Installatievoorbeelden 

Opbouwinstallatie bad:
ShowerTablet Select 700 opbouwthermostaat bad
met Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten
Kranen
A

Douches

ShowerTablet Select
badthermostaat 700 opbouw
# 13183, -000

B

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -000
Porter S wandhouder
# 28331, -000
Isiflex
doucheslang 125 cm
# 28272, -000

C

Flexaplus S
complete set voor normale baden
# 58150, -000

B

Doorstroomdiagram

5,0

0,45

4,5

0,40

4,0

0,35

3,5

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00

0,0

Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3

A

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Legenda
Uitgang douche met
1
1-B bredere stand
Uitgang bad
2

200 mm

0,50

bar

MPa

ShowerTablet Select
badthermostaat 700 opbouw
# 13183, -000

Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -000
DN15

(G½)

DN15
(G½)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

C
• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd
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Op-/inbouwinstallatie bad:
ShowerTablet 600 op-/inbouwthermostaat
met Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten
Kranen
A

ShowerTablet
badthermostaat 600 opbouw
# 13109, -400

Douches
B

inbouwdeel voor ShowerTablet
thermostaat 600 voor 2 functies
# 13129180

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
Porter S wandhouder
# 28331, -000
Isiflex
doucheslang 125 cm
# 28272, -000

C

Exafill
complete set voor normale baden
# 58123, -000

Doucheplanning

B

A
||

150 mm

Buisonderbreker

Exafill
Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
DN15

(G½)

DN15
(G½)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

C
• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd
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Inbouwinstallatie badrand:
sBox Bad

Componenten
Kranen
A

Metropol
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
en zekerheidscombinatie
# 32546, -000

Douches
C

Raindance Select E
handdouche 120 3jet
# 26520, -000

D

Exafill S
complete set voor normale baden
# 58113, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
B

sBox
afbouwdeel rechthoekig
# 28010, -000
sBox
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180

A

280 mm

+ iBox universal

C
B

Doorstroomdiagram
Raindance Select E
handdouche 120 3jet
# 26520, -000

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

D
• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd
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Inbouwinstallatie tegelrand:
sBox Bad

Componenten
Kranen
A

Metropol
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
en zekerheidscombinatie
# 32546, -000

Douches
C

Raindance Select E
handdouche 120 3jet
# 26520, -000

D

Exafill S
complete set voor normale baden
# 58113, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
B

sBox
afbouwdeel rechthoekig
# 28010, -000

E

montageplaat
voor tegelrandmontage
# 28016, -000

F

montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000

A

280 mm

+ iBox universal

C
B

spanbereik 4-45 mm

E

Doorstroomdiagram

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

F

montagehoogte, montagehoek
min. 400 mm, max. 750 mm

Raindance Select E
handdouche 120 3jet
# 26520, -000

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Vloer

D
• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Doucheplanning

sBox
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180
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Inbouwinstallatie bad:
Focus ééngreeps inbouw badmengkraan met Unica ‘Comfort doucheset

Componenten
Kranen
C

Focus
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel met zekerheidscombinatie
# 31946, -000

Plafond

A

Raindance Select S
doucheset 120 3jet
met Unica’Comfort glijstang
110 cm rechts
# 26326, -000

B

FixFit
muuraansluitbocht S
zonder terugslagklep
# 27453, -000

D

Exafill
complete set voor normale baden
# 58123, -000

2100 mm

A

600 mm

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

Douches

B
C
280 mm

+ iBox universal

1000 mm
Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -000

DN15

(G½)

DN15
(G½)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

D
• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd
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Inbouwinstallatie bad:
RainSelect inbouwthermostaat bad voor 2 functies met Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten
Kranen
A

RainSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies bad
# 15359, -400

B

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
Isiflex
doucheslang 125 cm
# 28272, -000

C

Flexaplus S
complete set voor normale baden
# 58150, -000

Doucheplanning

RainSelect
inbouwdeel voor 2 functies bad
# 15314180

Douches

B

200 mm

A

1000 mm
Doorstroomdiagram
Raindance Select S
handdouche 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Vloer

C
• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

BADKAMERKRANEN
Voor iedere stijl een passende kraan
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hansgrohe badkamerkranen

Stijlvolle series voor de individuele
droombadkamer
In de hansgrohe kranenseries vindt
iedereen zijn eigen stijl en smaak terug – van
modern en klassiek tot avant-garde en van
geometrische tot gewelfde vormen. U geeft uw

klanten met het brede assortiment de ruimte
om hun eigen levensgevoel in de complete
badkamer terug te laten komen. Want naast
oplossingen voor wastafels zijn ook bijpas-

PuraVida

Metropol

Stijlvolle kranen voor meer helderheid in de badkamer.
Vanaf pagina 188.

Perfect geometrisch design in 3 varianten.
Vanaf pagina 206.

Zorgt voor flair zonder poespas in de moderne
badkamer. Vanaf pagina 216.

Metropol Classic

Metris S

Talis Select E/Talis E

Exclusieve elegantie voor een badkamer vol harmonie.
Vanaf pagina 194.

Grote oppervlakken brengen tijdloze elegantie in de
badkamer. Vanaf pagina 220.

Toonaangevende stijl die nieuwe normen stelt. Ook met
knopbediening. Vanaf pagina 222.

Metris Classic

Talis Select S/Talis S

Focus

Decoratieve lijnvoering voor een klassieke badkamersfeer. Vanaf pagina 198.

Nieuw design met intuïtieve knopbediening.
Vanaf pagina 230.

Dynamisch design straalt frisheid en nonchalance uit.
Vanaf pagina 236.

Logis Classic

Novus

Logis

Klassieke uitstraling die badkamers stijlvol afrondt.
Vanaf pagina 200.

Vloeiende vormen die harmonieus aanvoelen.
Vanaf pagina 240.

Vloeiende lijnen voor een huiselijke sfeer.
Vanaf pagina 244.

UW

Metris

NIE

UW

Badkamerkranen

NIE

sende bad- en douchemengkranen en afgestemde accessoires verkrijgbaar.
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Nieuwe producten – voor de badkamer met karakter

Frisse vormen
en kleuren
De badkamer wordt steeds belangrijker
als ruimte om een eigen stempel op te drukken.
Hier moeten als plek om te ontspannen meer
en meer alle zintuigen worden aangesproken,

ook esthetisch. Tegels en strakke chromen
mengkranen zijn niet meer van deze tijd. Muren
en vloeren zonder voegen van hoogwaardige
materialen geven oppervlakken een uitge-

sproken karakter. Onze nieuwe mengkranen
zijn echte blikvangers in een geheel naar wens
ingerichte badkamer. Ze zijn stijlvol, verrijken
de ruimte en zijn zo echte eyecatchers.

sBox Ligbad: handig slangoprolsysteem voor de klant, snelle, comfortabele en veilige installatie voor de ambachtsman.

FinishPlus: voldoet aan de wens om eigen
ideeën te realiseren en keuzevrijheid te hebben
bij de vormgeving met vijf nieuwe en hoogwaardige oppervlakken. Verkrijgbaar in de
kranenseries Metropol en Talis E met aanvullende producten. Ze zijn extra aantrekkelijk
door de uiteenlopende prijspositionering van
de kranenseries.
Talis E FinishPlus: Met de serie Talis E zorgt
u met vijf nieuwe oppervlakken voor elegante
accenten. Met de prachtige metallic kleuren
Brushed Black Chrome, Brushed Bronze en
Polished Gold Optic of met de matte trendkleuren mat wit en mat zwart.
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Badkamerkranen



Metropol FinishPlus: hansgrohe biedt met
vijf nieuwe hoogwaardige oppervlakken naast
chroom nog veel meer mogelijkheden voor de
vormgeving: mat wit, mat zwart, Brushed Black
Chrome, Brushed Bronze en Polished Gold
Optic voor een stijlvolle uitstraling en strakke,
elegante accenten.
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Eenvoudig en comfortabel

Technologieën –
simpel, maar slim
Eenvoudige en veilige bediening van de
temperatuur door een groot mengbereik
en comfortabele grepen
Instelbare heetwaterbegrenzing voorkomt een te hoge temperatuur van het
water en beschermt zo tegen verbrandingen

Wankelloze bediening dankzij gepatenteerde Boltic greepvergrendeling
met duurzame bevestiging van greep op
kardoes

Hoogwaardig en duurzaam
keramisch kardoes

Eenvoudige reiniging van de mengkraan
met QuickClean

Beperkte geluidsontwikkeling volgens
geluidsklasse I en dus ideaal voor
woningen, hotels en openbare ruimtes

Water- en energiebesparing dankzij
EcoSmart-technologie
Aangenaam volle waterstraal
dankzij AirPower
Veel vrije ruimte onder de uitloop
dankzij de ComfortZone
Schachtbevestiging met dichtingen
bijgeleverd

Flexibele aansluitslangen met de
nieuwste technieken zorgen voor
absolute waterdichtheid, G⅜

Voordelen
▪▪ EcoSmart technologie brengt het verbruik terug van gemiddeld
13 l/min naar 5 l/min. met behoud van comfort – dat bespaart
zowel water als energie

▪▪ Voldoet aan de drinkwaternormen

▪▪ QuickClean schoonmaakfunctie voor een eenvoudige reiniging en mengkranen voor een langere levensduur

▪▪ 5 jaar fabrieksgarantie

▪▪ AirPower voor een bijzonder volle en zachte waterstraal

▪▪ Diverse designs en stijlen – voor iedereen een passende kraan
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Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!

Select: comfortabele bediening met één druk op de knop
Knop in plaats van hendel – dat is de nieuwe vorm van comfort bij de wastafel. En dat voor
mensen van alle leeftijden. Met de mechanische Select-knop worden dagelijkse routines, zoals
scheren of tandenpoetsen, makkelijker. Daarbij is de knop ook nog eens bijzonder robuust,
zoals uit uitvoerige testen naar voren is gekomen.

Aan/Uit

Voordelen

Warm/Koud

▪▪ Comfortabele bediening – geschikt
voor alle leeftijdsgroepen
▪▪ Voorinstelling van de temperatuur
mogelijk
▪▪ Ook met een arm of elleboog te
bedienen

Badkamerkranen

QuickClean: Kalk en vuil eenvoudig wegwrijven
QuickClean staat voor flexibele siliconen inzetelementen bij de perlatoren. Met weinig kracht
en zonder reinigingsmiddelen kunnen vuil en kalkaanslag gewoon met de vinger worden weggewreven. Zo blijven de producten goed werken en gaan langer mee.

Voordelen
▪▪ Snelle en eenvoudige schoonmaak
▪▪ Lange levensduur en werking
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Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!

Voor wensen op edere hoogte

Technologieën – optimaal
gebruik maken van de ruimte
ComfortZone: volledige bewegingsvrijheid
Hoe hoger de mengkraan is, hoe flexibeler de dagelijkse omgang met water wordt: of u nu
meer bewegingsvrijheid wenst bij het handen wassen, het comfortabel wassen van uw haren
of het vullen van pannen of vazen. Deze ruimte tussen de mengkraan en het keramiek die individueel in gebruik is, noemen wij ComfortZone.

Voordelen
▪▪ De perfecte mengkraanhoogte
voor elke behoefte
▪▪ Mengkraan en spoelbak perfect te
combineren
▪▪ ComfortZone configurator:
pro.hansgrohe.nl/
comfortzone-test

Voor elk doel de juiste installatie

Kraan achter vrijstaande opbouw wastafel of
achter de waskom.

Waskom met kraan bovenop.

Kraan voor inbouw wastafel.

Wandhangende wastafel met kraan gemonteerd op wastafel.

Waskom met wandmengkraan.
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Voor iedere wastafel de juiste kraan
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hansgrohe
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E

dergelijke ongemakken van tevoren uit te
sluiten, heeft hansgrohe de ComfortZone test
ontwikkeld. Onder realistische omstandigheden wordt getest of de eigen mengkranen

D

IX

Hoe hoger de mengkraan is, hoe groter
het bruikbare oppervlak wordt. Maar als de
fontein en mengkraan niet goed bij elkaar
passen, spat het water en dat is vervelend. Om

ON APPRO
VE

M

ComfortZone test –
alles perfect op elkaar afgestemd

C TI

WA

B
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goed passen bij fonteinen van gerenommeerde
fabrikanten.

Zo functioneert de ComfortZone Test
1. De ComfortZone Test
Hoe groot is de ComfortZone? 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 niet meer aanbevolen.
2. De Splash-Test
Spat het water bij het openen van de kraan? De kraan werd meerdere
malen geopend en gesloten. Daarna werden de spatten buiten de
wastafel beoordeeld. Voor een zo betrouwbaar mogelijk resultaat
werd de Splash-Test meermaals met verschil in waterdruk doorgevoerd.

Badkamerkranen

3. Praktijktest
Een handmodel simuleert het handen wassen door driemaal heen en
weer te bewegen onder de waterstraal. Ook hier werden de eventuele
waterspatten buiten de wastafel beoordeeld.

Gratis als pdf: de resultaten
uit meer dan 12.000 geteste combinaties
Gebruik onze resultaten uit duizenden
tests. Wij stellen u, als professionele partners,
alle resultaten van de testreeksen ter beschik-

king. Dit overzicht met kraan-wastafel-combinaties biedt u goede argumenten voor tijdens
uw verkoopgesprek. De pdf-bestanden met

de testresultaten zijn gratis beschikbaar op
pro.hansgrohe.nl/comfortzone-test

Voordelen
▪▪ Betrouwbare testprocedures met de gangbare wastafels van
toonaangevende fabrikanten, gemonteerd volgens de montagehandleiding
▪▪ Aanbevelingen uit meer dan 12.000 geteste kraan-wastafel-combinaties online beschikbaar voor de planning –
altijd actueel

▪▪ De zekerheid dat wastafel en kraan bij elkaar passen – zonder
vervelend gespetter
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Eenvoudig efficiënt

Technologieën –
eenvoudig water besparen
EcoSmart: water en energie besparen
hansgrohe wastafelmengkranen verbruiken dankzij EcoSmart technologie door het bijmengen
van lucht maar 5 l/min. Zo wordt warm water en daardoor energie bespaard. Onze wastafelmengkranen bereiken elk met niveau A in de 'Home'-klasse het best mogelijke resultaat.

Voordelen
▪▪ Waterverbruik slechts 5 l/min
EcoSmarttechnologie

▪▪ Volle, zachte waterstraal dankzij
verrijking met lucht
▪▪ Minder energie nodig en dus
minder CO2-uitstoot door een
lager verbruik
▪▪ Dubbel besparend dankzij een
lager water- en energieverbruik

Hoeveel water er kan worden bespaard, kunt u berekenen met de Ecosmart Bespaarcalculator op: pro.hansgrohe.nl/bespaarcalculator

LowFlow: kranen met lage waterdoorlaat
Het besparen van water en energie zijn vooral bij projectontwikkeling belangrijke criteria voor
gebouwcertificeringen, bijvoorbeeld LEED of BREEAM. hansgrohe heeft speciaal daarvoor de
LowFlow-kardoezen ontwikkeld. Ze hebben een waterdoorlaat van slechts 3,5 l/min.

l/min

3,5

Voordelen
▪▪ Besparing van water en energie
▪▪ Bijzonder in de projectsector:
voordelen bij de toekenning van
certificaten
▪▪ Exacte temperatuurinstelling
ondanks beperkte waterdoorlaat



hansgrohe Badkamerkranen – Technologieën 185

Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!

AirPower: voor water in zijn mooiste vorm
AirPower zorgt ervoor dat via de straaluitloop water wordt aangezogen. Daardoor wordt het
instromende water met lucht verrijkt, waardoor de waterstraal voller, lichter en zachter wordt
– daarbij bereikt AirPower ook met minder water een hoog straalvolume.

Voordelen
▪▪ Vollere, lichtere en zachtere
druppels voor een aangename
waterstraal
▪▪ Minder opspatten
▪▪ Levert een bijdrage aan een
lager waterverbruik

Bij standaardmengkranen die in de middelste greepstand staan, springt het doorstroomtoestel
of de circulatiepomp meteen aan. Maar bij CoolStart-mengkranen wordt er pas heet water
bijgemengd als de hendel naar links wordt bewogen. Zo gaan het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de kosten omlaag.

Hot

Cool
Start

Cool

Voordelen
▪▪ In de basispositie stroomt alleen
water uit de mengkraan
▪▪ Besparing van water en energie
betekent automatisch besparen
van kosten en is goed voor het milieu
▪▪ Intuïtieve bediening doordat de greep
voor het warme water alleen maar
naar links kan worden bewogen

Meer informatie vindt u op pro.hansgrohe.nl

Badkamerkranen

CoolStart: alleen warm water als het echt nodig is
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hansgrohe badkamerkranen Avantgarde en Classic

Overzicht van geselecteerde
mengkranen
Logis
Classic

Metris
Classic

Metropol
Classic

31075, -000

31300, -000, -090

PuraVida

Wastafelmengkranen
Toiletkraan

71135, -000
71136, -000

Met wasteg arnituur
Standaard
ComfortZone
70–110

15074, -000, -400
15070, -000, -400
15075, -000, -400

met Push-Open-afvoerset
Zonder wasteg arnituur

31077, -000

31301, -000, -090

31078, -000

31303, -000, -090
31302, -000, -090

Voor open waterverwarming
LowFlow
CoolStart
Highriser
ComfortZone
130–260

Met wasteg arnituur

71270, -000

met Push-Open-afvoerset

71272, -000

15072, -000, -400
15081, -000, -400

Zonder wasteg arnituur
Met draaibare
uitloop

Met wasteg arnituur
met Push-Open-afvoerset
Zonder wasteg arnituur

Vrijstaand

3-gats

31073, -000

31331, -000, -090
31307, -000, -090
31305, -000, -090
31330, -000, -090
31306, -000, -090
31304, -000, -090

15073, -000, -400
15063, -000

15084, -000, -400
15085, -000, -400

Wandmontage
Bidet
31275, -000

31320, -000, -090

15270, -000, -400

Bad
Opbouw

71240, -000

Inbouw

31478, -000

31340, -000, -090

15472, -000, -400

31485, -000

31345, -000, -090

15445, -000, -400

31445, -000, -090

15473, -000, -400

Met zekerheidsc ombinatie

15447, -000, -400

Vrijstaand
2-hole
3-gats

15432, -000, -400
31441, -000, -090
31449, -000, -090
31315, -000, -090

15446, -000, -400

13413, -000

13425, -000, -090

15412, -000, -400

31672, -000

31360, -000, -090

15672, -000, -400

31676, -000

31365, -000, -090

15665, -000, -400

vanaf pagina 198

vanaf pagina 194

vanaf pagina 188

4-gats
Baduitloop
Douche
Opbouw

71260, -000

Inbouw
Het complete assortiment vindt u

vanaf pagina 200

Prijs
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Avantgarde en Classic
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PuraVida

Puur. Helder. Prikkelend.

Gepassioneerd design dankzij
v loeiende, levendige vorm

Precieze vorm door duidelijke scheiding tussen de oppervlakken
Grotere oppervlakken stralen
e legantie uit
DualFinish-optiek onderstreept
het unieke uiterlijk

ComfortZone door hoge uitloop

Tijdloos dankzij puristisch design

PuraVida 110

Puur: PuraVida straalt een bijzondere stijl uit
en kan harmonieus in iedere badkamer geïntegreerd worden, bijvoorbeeld door de combinatie met wit keramiek.

Helder: Pure elegantie in alle details. De
contouren van de hoofddouche zijn afgestemd
op de schouderbrede vorm van de gebruiker.

Uniek: Het oppervlak in DualFinish laat de
kleuren wit en chroom harmonieus met elkaar
versmelten.

Voordelen
▪▪ Volledig assortiment voor complete badkamerinrichting
▪▪ Sculpturaal uiterlijk door zachte lijnen en glanzende
oppervlakken.

▪▪ Draaibare, verzonken perlator met een heldere straal
en verstelbare straalhoek
▪▪ DualFinish oppervlak met naadloze overgang tussen chroom
en wit

▪▪ Vlak gevormde pingreep met Joystick keramisch kardoes
▪▪ Krasbestendige oppervlakafwerking
▪▪ Kwalitatief hoogwaardige uitstraling
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PuraVida Wastafel

PuraVida
ééngreeps wastafelmengkraan 240
met push-open afvoergarnituur
# 15072, -000, -400

PuraVida
ééngreeps wastafelmengkraan 200
met push-open afvoergarnituur
# 15081, -000, -400

PuraVida
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met push-open afvoergarnituur
# 15070, -000, -400

PuraVida
ééngreeps fonteinmengkraan 100
met push-open afvoergarnituur
# 15075, -000, -400

PuraVida
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
# 15170, -000, -400

PuraVida
driegats wastafelmengkraan 100
met push-open afvoergarnituur
# 15073, -000, -400 (zonder afb.)

PuraVida
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 22,5 cm
# 15085, -000, -400

PuraVida
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 16,5 cm
# 15084, -000, -400

elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep
voor 230V netstroom
# 15172, -000

driegats wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 15063, -000

inbouwdeel voor éégreeps
wastafelmengkraan wandmontage
# 13622180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor éégreeps
wastafelmengkraan wandmontage
# 13622180 (zonder afb.)

PuraVida Bidet

PuraVida
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 15270, -000, -400

Avantgarde en Classic

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met pop-up afvoergarnituur
# 15074, -000, -400
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PuraVida Bad

PuraVida
driegats badrandmengkraan
afbouwdeel
# 15432, -000, -400

PuraVida
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel
# 15446, -000, -400

inbouwdeel voor driegats ééngreeps
badrandmengkraan
# 13437180 (zonder afb.)

inbouwdeel
voor viergats badrandmengkraan
# 13444180 (zonder afb.)

PuraVida
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 15472, -000, -400

PuraVida
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 15445, -000, -400
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
# 15447, -000, -400

NIE

UW

sBox
afbouwdeel ovaal
# 28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

PuraVida
baduitloop
# 15412, -000, -400

PuraVida
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met rechte greep
# 15473, -000, -400
Inbouwdeel
# 10452180
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PuraVida Douche

PuraVida
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 15665, -000, -400

PuraVida
thermostaat afbouwdeel met stopkraan
# 15775, -000, -400

PuraVida
thermostaat afbouwdeel
met stop- en omstelkraan
# 15771, -000, -400

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

Avantgarde en Classic

PuraVida
ééngreeps douchemengkraan opbouw
# 15672, -000, -400

PuraVida
stopkraan afbouwdeel
# 15978, -000, -400
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PuraVida Douches

PuraVida
hoofddouche 400 1jet
met douchearm 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/min
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
handdouche 150 3jet
# 28557, -000, -400 16 l/min
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 400 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/min
(zonder afb.)
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
zijdouche 100 1jet
# 28430, -000, -400 4,5 l/min

PuraVida
doucheset met glijstang
90 cm
# 27853, -000, -400
16 l/min

PuraVida
staafhanddouche 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/min
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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PuraVida
zeeppompje
# 41503, -000

PuraVida
tandenborstelhouder
# 41504, -000

PuraVida
zeepschaal
# 41502, -000

PuraVida
handdoekhaak
# 41501, -000

PuraVida
closetrolhouder
# 41508, -000

PuraVida
reserverolhouder
# 41518, -000

PuraVida
closetborstel met houder
wandmontage
# 41505, -000

PuraVida
handdoekhouder tweelids
# 41512, -000

PuraVida
badgreep
# 41513, -000

PuraVida
handdoekrek
# 41506, -000

Avantgarde en Classic

Accessoires
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Metropol Classic

Een wereld vol elegantie
en harmonie
Stijlvolle uitstraling dankzij
zacht verlopende oppervlakken en vergulde accenten

Sierlijke uitloop onderstreept het
klassieke karakter
Elegant kraanhuis met strakke randen staat voor moderne elegantie
Sculpturaal effect dankzij
weelderige kraanvoet

Metropol Classic 110

1

2

3

Veelzijdig: Grepen beschikbaar in de 3 varianten (1) kruisgreep, (2) rechte greep en (3)
zero-greep voor 3-gats mengkranen.

Elegant: Fijne vergulde accenten zorgen
voor een chic uiterlijk en waarderen de ruimte
op.

Harmonieus: Metropol Classic verenigt
glanzende oppervlakken van chroom met fijne
vergulde details, die de kranenserie een fascinerende elegantie verlenen.

Voordelen
▪▪ Elegante kranenserie die iedere badkamer opwaardeert
▪▪ 3 greepvarianten voor verschillende badkamersferen:
kruis-, zero- en rechte greep
▪▪ 3 verschillende kraanhoogtes voor individuele vrije ruimte

▪▪ Automatische begrenzing van de waterhoeveelheid tot 5 l/min
dankzij EcoSmart technologie
▪▪ Eenvoudige reiniging dankzij QuickClean-technologie
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Metropol Classic Wastafel

Metropol Classic
ééngreeps wastafelmengkraan 260
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
ééngreeps wastafelmengkraan 160
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
# 31300, -000, -090
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met rechte greep zonder afvoergarnituur
# 31301, -000, -090

Metropol Classic
driegats wastafelmengkraan 160
met kruisgreep en pop-up afvoergarnituur
# 31307, -000, -090

Metropol Classic
driegats wastafelmengkraan 160
met zerogrepen en pop-up afvoergarnituur
# 31305, -000, -090

Metropol Classic
driegats wastafelmengkraan 110
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
driegats wastafelmengkraan 110
met kruisgreep en pop-up afvoergarnituur
# 31306, -000, -090

Metropol Classic
driegats wastafelmengkraan 110
met zerogreep en push-open afvoergarnituur
# 31304, -000, -090

Avantgarde en Classic

Metropol Classic
driegats wastafelmengkraan 160
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
# 31331, -000, -090
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Metropol Classic Bidet

Metropol Classic
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 31320, -000, -090

Metropol Classic Bad

Metropol Classic
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met rechte greep
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
baduitloop
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met rechte greep
# 31445, -000, -090
Inbouwdeel
# 10452180 (zonder afb.)

NIE

Metropol Classic
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met kruisgreep
# 31449, -000, -090

Metropol Classic
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met zerogreep
# 31315, -000, -090

UW

sBox
afbouwdeel rechthoekig
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)
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Metropol Classic Douche

Metropol Classic
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met rechte greep
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
met rechte greep
# 31365, -000, -090

Raindance Classic
hoofddouche 240 1jet met douchearm
# 27424, -000, -090 19 l/min

Raindance Classic
doucheset 100 3jet
met Unica ‘Classic glijstang 65 cm
# 27843, -000, -090 17 l/min

Raindance Classic
handdouche 100 3jet
# 28548, -000, -090 17 l/min

doucheset 100 3jet
met Unica ‘Classic glijstang 90 cm
# 27841, -000, -090 17 l/min
(zonder afb.)

hoofddouche 240 1jet met plafondaansluiting
# 27405, -000, -090 19 l/min (zonder afb.)

Balance
Air

Balance
Air

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op pro.hansgrohe.nl

Avantgarde en Classic

Metropol Classic Aanvullende producten
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Metris Classic

Moderne klassiekers
met stijlvol design
De licht gewelfde greep en uitloop
voor een fraai totaalbeeld

De slanke vorm en hoogte
zorgen voor een luxe uitstraling

Schitterend glakke oppervlakken
staan voor luxe

ComfortZone door hoge uitloop

Geometrische basisvorm met decoratieve
lijnen voor een stijlvolle ambiance

Metris Classic 100

Elegant: De schitterende en vlakke oppervlakken van de kranen geven
iedere badkamer een luxueuze glans.

Klassiek: De stijlvolle vormgeving met gebogen greep en uitloop
zorgt voor een hoogwaardige uitstraling.

Voordelen
▪▪ Evenwichtig, gereduceerd design met klassieke uitstraling
zonder tierelantijnen

▪▪ Begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min met behoud
van comfort, dankzij de EcoSmart technologie

▪▪ Zeer slank en eenvoudig te bedienen dankzij M1-kardoes

▪▪ Aansluiting via temperatuurbestendige en smaak- en
geurneutrale PEX-slangen

▪▪ Eenvoudige reiniging dankzij hoogwaardig verchroomd
oppervlak met een lange levensduur

▪▪ Veiligheid door bescherming tegen verbranden
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Metris Classic Wastafel/bidet

Metris Classic
ééngreeps wastafelmengkraan 250
met pop-up afvoergarnituur
# 31078, -000

Metris Classic
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 31075, -000

Metris Classic
driegats wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 31073, -000

Metris Classic
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 31275, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
zonder afvoergarnituur
# 31077, -000

Metris Classic Bad
NIE

Metris Classic
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 31478, -000

Metris Classic
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 31485, -000

Metris Classic
baduitloop
# 13413, -000

UW

sBox
afbouwdeel rechthoekig
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)

montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

Metris Classic Douche

Metris Classic
ééngreeps douchemengkraan opbouw
# 31672, -000

Metris Classic
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 31676, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

Avantgarde en Classic

montageplaat
voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
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Logis Classic

Hier versmelten elegantie
en functionaliteit

Modern qua design en vormentaal

Ingetogen elegantie door
gewelfde uitloop

Perlatorhuls van metaal onderstreept hoogwaardigheid

Metalen greep in kruisdesign
straalt klassieke charme uit

Elegante aanduiding van warm en
koud water

Logis Classic

Voordelen
▪▪ Elegant design met klassieke elementen
▪▪ Aan de wastafel aangepaste basisvorm die harmonieus
integreert

▪▪ Keramische kranen met een lange levensduur in het complete
assortiment
▪▪ Begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min met behoud
van comfort, dankzij de EcoSmart technologie

▪▪ Eenvoudige reiniging, dankzij heldere, cilindrische vormen
▪▪ Ook als Low-Pressure-varianten beschikbaar
▪▪ Begrenzing van het draaibereik vergemakkelijkt bediening
▪▪ hansgrohe kwaliteit tegen instapprijzen
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Logis Classic Wastafel

Logis Classic
tweegreeps wastafelmengkraan 150
met wastegarnituur
# 71270, -000
tweegreeps wastafelmengkraan 150
met push-open afvoergarnituur
# 71272, -000

Logis Classic
toiletkraan 70 voor koud water
# 71135, -000
toiletkraan 70 voor heet water
zonder wastegarnituur
# 71136, -000 (zonder afb.)

Logis Classic Bad

Logis Classic
tweegreeps badmengkraan opbouw
# 71240, -000

Avantgarde en Classic

Logis Classic Douche

Logis Classic
tweegreeps douchemengkraan opbouw
# 71260, -000

Logis Classic
stopkraan afbouwdeel
# 71976, -000
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Accessoires

Logis Classic
zeeppompje
# 41614, -000

Logis Classic
tandenborstelhouder
# 41618, -000

Logis Classic
zeepschaal
# 41615, -000

Logis Classic
handdoekhaak
# 41611, -000

Logis Classic
closetrolhouder
# 41623, -000

Logis Classic
closetrolhouder
# 41626, -000

Logis Classic
reserverolhouder
# 41617, -000

Logis Classic
closetborstel met houder
wandmontage
# 41632, -000

Logis Classic
handdoekhouder tweelids
# 41612, -000

Logis Classic
badgreep
# 41613, -000

Logis Classic
handdoekrek
# 41616, -000
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Avantgarde en Classic
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hansgrohe badkamerkranen modern

Overzicht van geselecteerde mengkranen
Logis

Novus

Focus

Talis S
Talis

Talis S

31130, -000

13132, -000

72017, -000

31607, -000
31730, -000

32040, -000
32020, -000

72020, -000
72010, -000

Wastafelmengkranen
Toiletkraan
Met wasteg arnituur

Standaard
ComfortZone
70–110

Highriser
ComfortZone
130–260

Met draaibare
uitloop

71120, -000
71121, -000
71100, -000
71070, -000
71222, -000

71030, -000
71020, -000

met Push-Open-afvoerset

71107, -000
71077, -000

Zonder wasteg arnituur

71101, -000
71071, -000
71221, -000

71031, -000
71021, -000

Voor open waterverwarming

71074, -000

31604, -000
31517, -000
31733, -000

32041, -000
32031, -000

71036, -000

31132, -000

32032, -000

LowFlow

71078, -000

71034, -000
71024, -000

31603, -000
31513, -000
31951, -000
31952, -000

CoolStart

71102, -000
71103, -000
71072, -000
71073, -000

71032, -000
71022, -000

31621, -000
31539, -000

Met wasteg arnituur

71090, -000

71123, -000

31531, -000
31608, -000

met Push-Open-afvoerset

72021, -000
72012, -000
72016, -000
72024, -000
72025, -000
72015, -000
72018, -000
72022, -000
72023, -000
72013, -000
72014, -000
72031, -000
72115, -000
72113, -000

32080, -000

Zonder wasteg arnituur

71091, -000

71124, -000

31532, -000
31518, -000

Met wasteg arnituur

71130, -000

71126, -000

31609, -000

met Push-Open-afvoerset
Zonder wasteg arnituur

72011, -000

72032, -000
72116, -000
72114, -000
32084, -000
32070, -000

72105, -000

32082, -000
71131, -000

71128, -000

31519, -000

3-gats

71133, -000

71140, -000

Wandmontage

71220, -000
71225, -000

71127, -000

31923, -000

71204, -000
71200, -000

71142, -000

31920, -000
31922, -000

32240, -000

72200, -000

Opbouw

71400, -000
71243, -000

71040, -000

31940, -000

32440, -000
32420, -000

72400, -000

Inbouw

71405, -000

71045, -000

31945, -000

32475, -000

72405, -000

Met zekerheidsc ombinatie

71407, -000

71046, -000

31946, -000

32477, -000

72406, -000

Vrijstaand
72130, -000
72110, -000
72111, -000

Bidet

Bad

Vrijstaand

72412, -000

2-hole
3-gats

72416, -000
72415, -000

71310, -000

4-gats

72418, -000

Baduitloop

71410, -000

71320, -000

13414, -000

13414, -000

72410, -000

71060, -000

31960, -000

32640, -000
32620, -000

72600, -000

Douche
Opbouw
Inbouw
Het complete assortiment vindt u

71600, -000
71263, -000
71605, -000
71607, -000
vanaf pagina 244

71065, -000

31965, -000

32675, -000

72605, -000
72607, -000

vanaf pagina 240

vanaf pagina 236

vanaf pagina 234

vanaf pagina 230
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NIE

Talis
Select S

UW

Talis E

NIE

Talis
Select E

Metris S

71706, -000
72042, -000
72040, -000

71710, -XXX
71700, -000

71750, -000

31060, -000

Metris

71712, -XXX
71702, -000

71751, -000

31068, -000

71707, -000

32501, -000

31080, -000
31088, -000

32506, -000

74506, -000

32507, -XXX
32502, -000
32500, -XXX

74507, -000
74502, -000
74500, -000

32571, -000
32570, -000

31063, -000
31015, -000
31016, -000

71713, -XXX
71714, -XXX
71703, -000
71704, -000
71716, -XXX
71754, -XXX

32512, -XXX
32511, -XXX

74512, -000
74511, -000

32572, -000

32530, -000

74530, -000
74515, -000
74514, -000
74525, -000
74526, -000

31084, -000
31186, -000
31074, -000

71715, -000
71705, -000

72044, -000

31203, -000
31204, -000

31121, -000

71752, -000

31022, -000
31021, -000

71717, -XXX
71755, -000

71753, -000

31023, -000
31026, -000

32508, -000
32503, -000

31082, -000
31087, -000
31183, -000
31187, -000

72045, -000

Metropol Metropol Metropol
met rechte greep
met beugelgreep
Select

31166, -000

71711, -000
71701, -000
72043, -000
72041, -000

UW

31184, -000
31081, -000
31185, -000

31159, -000

71732, -000
71734, -XXX

31162, -000
31163, -000

31085, -000
31086, -000

32515, -XXX
32514, -000
32525, -000
32526, -XXX

71720, -XXX
71721, -000

31261, -000

31280, -000

32520, -XXX

74520, -000

71740, -XXX

31460, -000

31480, -000

32540, -XXX

74540, -000

71745, -000

31465, -000

32545, -XXX

74545, -000

71474, -000

31466, -000

32546, -XXX

74546, -000

32532, -XXX
32531, -000

74532, -000

32548, -000

74548, -000

71733, -XXX

72202, -000

31083, -000

31493, -000
31454, -000
31487, -000
31451, -000
31471, -000

71747, -000
71730, -000

31190, -000

32550, -000

74550, -000

71748, -XXX

31446, -000
31447, -000

31442, -000

32552, -000

74552, -000

71410, -000

14420, -000

31494, -000

32542, -000
32543, -XXX

32543, -000
32542, -000

71760, -XXX

31660, -000

31680, -000

32560, -XXX

74560, -000

31665, -000

31685, -000
31456, -000

32565, -XXX

74565, -000

vanaf pagina 220

vanaf pagina 216

71765, -XXX
vanaf pagina 230

vanaf pagina 222

Modern

31161, -000

vanaf pagina 206

Prijs
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Metropol

NIE

UW

Het nieuwe gezicht
van fascinatie
Greepbevestiging aan de achterzijde

Onmiskenbaar geometrisch silhouet

Greepbevestiging aan de achterzijde

Rustig en royaal uitgevoerde greep en
uitloop met zachte weerspiegelingen

Karakteristieke beugelgreep is ‘zacht’
vormgegeven, precies en sierlijk

Select button for maximum
ease of use
Evenwichtige hoek tussen
uitloop en inbouwdeel

Uitloop met 2
lengtevarianten

Elegante verschijning dankzij
royale oppervlakken
Geometrisch gevormd
kraanhuis straalt waarde uit
ComfortZone

Metropol 110
Metropol Select 110

Chic: Geometrische vormentaal pakt het
design van de badkamer op en genereert zo
een harmonieuze sfeer.

Indrukwekkend: Metropol kranen zijn ook
vrijstaand een prachtige verschijning.

Elegant: Het open greepdesign brengt
nonchalance en waardigheid in de douche.

Voordelen
▪▪ Perfecte geometrische vormentaal voor tijdloos badkamer
design
▪▪ Minimalistisch en tegelijk intuïtieve Select-knop voor een
eenvoudige bediening

▪▪ Vormgevingsvrijheid dankzij veel variaties: verschillende
uitlooplengtes en 3 greepvarianten voor wastafels. Bovendien
verschillende installatiemogelijkheden voor wastafel en bad.
▪▪ ComfortZone – comfortabel handen wassen dankzij verschillende hoogtevarianten
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Metropol FinishPlus

Zelf wensen realiseren
binnen handbereik
unieke badkamer met een geheel eigen stijl:
de metallic oppervlakken Brushed Black
Chrome, Brushed Bronze of Polished Gold
tillen de klassieke, stijlvolle chroomlook naar
een heel nieuw niveau. De prachtige metallic
kleuren zijn moderne, elegante accenten. Met

de matte trendkleuren Matt White en Matt
Black komen liefhebbers van moderne architectuur en bewuste tegenstellingen helemaal
aan hun trekken.

670 Matt Black: Zwart-witcontrasten en
teruggebracht tot wat er echt toe doet.

700 Matt White: Uitdagend, onconventioneel en fris.

340 Brushed Black Chrome: Koel en strak
met geometrische accenten.

140 Brushed Bronze: Zachte natuurtinten
en subtiele nuances.

990 Polished Gold Optic: Glamoureuze
look voor een extravagante uitstraling.

000 Chroom: Tijdloos en klassiek gecombineerd met zacht en elegant.

Modern

Met Metropol kiest u een kranenserie
die door de nauwkeurige, geometrische vormgeving en de strakke lijnen een onvergetelijk
karakter heeft. De vijf nieuwe hoogwaardige
FinishPlus oppervlaktedesigns zorgen voor de
nodige vrijheid bij de vormgeving voor een

Voordelen
▪▪ Groot aanbod om al uw wensen uit te laten komen: vijf nieuwe
oppervlakken en aanvullende producten

▪▪ Dezelfde prijs voor alle nieuwe oppervlakken voor een
eenvoudig bestelproces

▪▪ Direct verkrijgbaar: eenvoudig bestelproces dankzij producten
op voorraad

Alleen geselecteerde Metropol mengkranen in FinishPlus verkrijgbaar.
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Metropol Wastafel
NIE

UW

Metropol
ééngreeps fonteinmengkraan 260
met rechte greep en push-open afvoergarnituur
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan 260
met beugelgreep en push-open afvoergarnituur
# 74512, -000

Metropol
wastafelmengkraan 260 Select
met push-open afvoergarnituur
# 32572, -000

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met push-open afvoergarnituur
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met beugelgreep en pop-up afvoergarnituur
# 74506, -000

Metropol
wastafelmengkraan 110 Select
met push-open afvoergarnituur
# 32571, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
# 32506, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met push-open afvoergarnituur
# 74507, -000

NIE

UW

ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart
met rechte greep en push-open afvoergarnituur
# 32508, -000 (zonder afb.)

Hot

Cool
Start

Cool

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
# 32502, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart
met rechte greep en push-open afvoergarnituur
# 32503, -000 (zonder afb.)

Hot

Cool
Start

Cool

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met beugelgreep en push-open afvoergarnituur
# 74502, -000

Metropol
wastafelmengkraan 100
met push-open afvoergarnituur
# 32570, -000
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Metropol Wastafel
NIE

UW

Metropol
ééngreeps fonteinmengkraan 100
met push-open afvoergarnituur
# 32500, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
ééngreeps fonteinmengkraan 100
met beugelgreep
en push-open afvoergarnituur
# 74500, -000

ééngreeps toiletkraan 100
met rechte greep voor koud water
# 32501, -000 (zonder afb.)

NIE

UW

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met push-open afvoerganrituur
# 32511, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

UW

Modern

NIE

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met beugelgreep en push-open
afvoerganrituur
# 74511, -000

Metropol
driegats wastafelmengkraan 160
met push-open afvoergarnituur
# 32515, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
driegats wastafelmengkraan 160
met beugelgreep en push-open
afvoergarnituur
# 74515, -000

Metropol
driegats wastafelmengkraan 110
met rechte greep en push-open
afvoergarnituur
# 32514, -000

Metropol
driegats wastafelmengkraan 110
met beugelgreep en push-open
afvoergarnituur
# 74514, -000
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Metropol Wastafel
NIE

UW

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel
voor wandmontage met uitloop 22,5 cm
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel
met uitloop 22,5 cm
# 74526, -000

ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel
voor wandmontage met uitloop 16,5 cm
# 32525, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel
met uitloop 16,5 cm
# 74525, -000 (zonder afb.)

inbouwdeel voor éégreeps wastafelmengkraan
wandmontage
# 13622180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor éégreeps wastafelmengkraan
wandmontage
# 13622180 (zonder afb.)

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan vloergemonteerd
zonder afvoergarnituur
# 32530, -000

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan vloergemonteerd
met beugelgreep zonder afvoergarnituur
# 74530, -000

inbouwdeel
# 10452180 (zonder afb.)

inbouwdeel
# 10452180 (zonder afb.)

Metropol Bidet
NIE

UW

Metropol
ééngreeps bidetmengkraan
met push-open afvoergarnituur
# 32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
ééngreeps bidetmengkraan
met beugelgreep push-open afvoergarnituur
# 74520, -000
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Metropol Bad

UW

Metropol
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 32540, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
ééngreeps badmengkraan opbouw
met beugelgreep
# 74540, -000

UW

Metropol
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met rechte greep
# 32545, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met rechte greep
en zekerheidscombinatie
# 32546, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (zonder afb.)

Metropol
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met beugelgreep
# 74545, -000
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met beugelgreep
en zekerheidscombinatie
# 74546, -000

Metropol
driegats badrandmengkraan
met rechte greep
# 32550, -000

Metropol
driegats badrandmengkraan
met beugelgreep
# 74550, -000

Metropol
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 32552, -000

Metropol
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met beugelgreep
# 74552, -000

driegats badrandmengkraan
met rechte greep
# 32551, -000

driegats badrandmengkraan
met beugelgreep
# 74551, -000

viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 32553, -000

viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met beugelgreep
# 74553, -000

Metropol
tweegats badrandmengkraan
met rechte greep
# 32548, -000

Metropol
tweegats badrandmengkraan
met beugelgreep
# 74548, -000

inbouwdeel
voor tweegats badrandmengkraan
# 13159180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor tweegats
badrandmengkraan
# 13159180 (zonder afb.)

NIE
Metropol
baduitloop
# 32542, -000

UW

Metropol
baduitloop
# 32543, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Modern

NIE

NIE
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Metropol Bad

NIE

UW

Metropol
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met rechte greep
# 32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
inbouwdeel
# 10452180 (zonder afb.)

NIE

Metropol
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met beugelgreep
# 74532, -000
inbouwdeel
# 10452180 (zonder afb.)

Metropol
baduitloop vloergemonteerd
# 32531, -000
inbouwdeel
# 10452180 (zonder afb.)

UW

sBox
afbouwdeel rechthoekig
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek
voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

Metropol Douche
NIE

UW

Metropol
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met rechte greep
# 32560, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

NIE

Metropol
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met beugelgreep
# 74560, -000

UW

Metropol
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 32565, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel met beugelgreep
# 74565, -000
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Metropol Aanvullende producten
UW

Raindance E
hoofddouche 300 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
hoofddouche 300 1jet
met douchearm 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(zonder afb.)

NIE

NIE

UW

NIE

Plafondbevestiging S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Plafondbevestiging S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)

UW

NIE

Raindance Select E
handdouche 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min

UW

NIE

Unica
glijstang S puro 65 cm
met doucheslang
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
met thermostaat
# 27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

S Puro glijstang 90 cm
met doucheslang (zonder afb.)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NIE

UW

FixFit
muuraansluitbocht Square met terugslagklep
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

UW

douchehouder Porter E
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

UW

Isiflex
doucheslang 160 cm
van kunststof met metaallook
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

NIE

UW

Flowstar S designsifon
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Modern

NIE
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Metropol Aanvullende producten

NIE

UW

Ecostat
douchethermostaat Comfort opbouw
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

RainSelect
thermostaat inbouw voor 2 functies
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
inbouwdeel voor 2 functies
# 15310180 (zonder afb.)

NIE

UW

Ecostat
badthermostaat Comfort opbouw
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

Ecostat Square
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

RainSelect
thermostaat inbouw voor 4 functies
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
inbouwdeel voor 4 functies
# 15312180 (zonder afb.)

NIE

UW

sBox
afbouwdeel rechthoekig
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

NIE

UW

Exafill S
afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NIE

UW

Flexaplus
afbouwdeel E afvoer- en overloopgarnituur
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Metropol Aanvullende producten

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 3jet
met douchearm
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
met douchearm
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain staafhanddouche 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min

Modern

NIE
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Metris

Voor verwachtingen van hoog niveau

Soepele greepbediening

Comfort dankzij veel hoogte
Open vormgeving voor comfortabele
bediening
Elegante lijnen geven een
hoogwaardige uitstraling

Nauwkeurig afgewerkte randen
geven de kraan karakter
ComfortZone door hoge uitloop

Metris 110

Comfortabel: 5 verschillende kraanhoogtes
bieden voor elke inbouwsituatie de passende
oplossing.

Elegant: De sierlijke lijnen van de greep en
uitloop geven de badkamer een luxueuze
uitstraling.

Modern: Metris kranen harmoniëren met het
design van moderne badkamers en bieden
ruimte voor de persoonlijke ComfortZone.

Voordelen
▪▪ Grote oppervlakken voor een elegante, hoogwaardige
badkamerinrichting

▪▪ Wastafelkranen in 5 verschillende hoogtes voor individuele
vrije ruimte

▪▪ Comfortabele, ergonomische bediening

▪▪ Automatische begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min
dankzij de EcoSmart technologie

▪▪ Rond kraanhuis en precieze hoeken benadrukken het
hoogwaardige uiterlijk
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Metris Wastafel

Metris
ééngreeps wastafelmengkraan 260
met pop-up afvoergarnituur
# 31082, -000

Metris
ééngreeps wastafelmengkraan 200
met pop-up afvoergarnituur
# 31183, -000

Metris
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met pop-up afvoergarnituur
# 31080, -000

Metris
ééngreeps fonteinmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 31088, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 260
zonder afvoergarnituur
# 31184, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 200
zonder afvoergarnituur
# 31185, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
zonder afvoergarnituur
# 31084, -000

ééngreeps fonteinmengkraan 100
zonder afvoergarnituur
# 31186, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
LowFlow met pop-up afvoergarnituur
# 31203, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met pop-up afvoergarnituur
# 31074, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 110
LowFlow zonder afvoergarnituur
# 31204, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 110
CoolStart met pop-up afvoergarnituur
# 31121, -000 (zonder afb.)

Hot

Cool
Start

ééngreeps wastafelmengkraan 230
hoge uitloop en push-open
afvoergarnituur
# 31187, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 230
zonder afvoergarnituur
# 31081, -000

Metris Bidet

Metris
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 31280, -000

Metris
toiletkraan 100 voor koud water
# 31166, -000

Metris
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 16,5 cm
# 31085, -000

Metris
driegats wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 31083, -000

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 22,5 cm
# 31086, -000 (zonder afb.)
inbouwdeel voor éégreeps wastafelmengkraan wandmontage
# 13622180 (zonder afb.)

Modern

Metris
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met pop-up afvoergarnituur
# 31087, -000

Cool
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Metris Bad

Metris
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 31480, -000

Metris
baduitloop
# 31494, -000

Metris
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 31493, -000

Metris
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 31454, -000

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
# 31487, -000

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
# 31451, -000

Metris
driegats badrandmengkraan afbouwdeel
# 31190, -000

Metris
viergats badrandmengkraan afbouwdeel
# 31442, -000

inbouwdeel voor driegats ééngreeps
badrandmengkraan
# 13437180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor viergats badrandmengkraan
# 13444180 (zonder afb.)

NIE

UW

Metris
ééngreeps badmengkraan vloergemonteerd
# 31471, -000

sBox
afbouwdeel ovaal
# 28020, -000

inbouwdeel
# 10452180 (zonder afb.)

badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)
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Metris Douche

Metris
ééngreeps douchemengkraan opbouw
# 31680, -000

Metris
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
# 31685, -000

Metris
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
# 31456, -000

Modern

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
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Metris S Wastafel

Metris S
ééngreeps wastafelmengkraan 260
met pop-up afvoergarnituur
# 31022, -000

Metris S
ééngreeps wastafelmengkraan 190
met pop-up afvoergarnituur
# 31021, -000

Metris S
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 31060, -000

ééngreeps wastafelmengkraan
zonder afvoergarnituur
# 31023, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 190
zonder afvoergarnituur
# 31026, -000

ééngreeps wastafelmengkraan zonder
afvoergarnituur
# 31068, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 100 LowFlow
met pop-up afvoergarnituur
# 31063, -000
Metris S ééngreeps wastafelmengkraan
zonder wastegarnituur
# 31015, -000
Metris S ééngreeps wastafelmengkraan
met wastegarnituur
# 31016, -000

Metris S
ééngreeps wastafelmengkraan
draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
# 31159, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 230
draaibare uitloop
met push-open afvoergarnituur
# 31161, -000

Metris S
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel
uitloop 16,5 cm
# 31162, -000

Metris S
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
# 31100, -000

ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel
uitloop 22,5 cm
# 31163, -000 (zonder afb.)

elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
# 31102, -000

inbouwdeel voor éégreeps
wastafelmengkraan wandmontage
# 13622180 (zonder afb.)

elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep met batterij
# 31101, -000
elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep voor 230V netstroom
# 31103, -000

Metris S Bidet

Metris S
Metris S ééngreeps bidetmengkraan
# 31261, -000
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Metris S Bad

Metris S
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 31460, -000

Metris S
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 31465, -000
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
# 31466, -000

NIE

Metris S
baduitloop
# 14420, -000

Metris S
viergats badrandmengkraan afbouwdeel
met uitloop 17,1 cm
# 31446, -000

UW

sBox
afbouwdeel ovaal
# 28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)

viergats badrandmengkraan afbouwdeel
met uitloop 22 cm
# 31447, -000 (zonder afb.)

montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)

inbouwdeel
voor viergats badrandmengkraan
# 13444180 (zonder afb.)

montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

Metris S
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
# 31665, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

▪▪ Ergonomische pingreep benadrukt het
moderne design

▪▪ Groot assortiment biedt veel oplossingen
▪▪ Ideaal voor toepassing in projecten

Metris S Douche

Modern

Metris S
ééngreeps douchemengkraan opbouw
# 31660, -000

▪▪ Metris S biedt een tijdloos design
met een helder lijnenspel
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Talis Select E/Talis E

Comfort in zijn meest
natuurlijke vorm

Select-knop voor ultiem
bedieningscomfort
Fijn vormgegeven lip voor
gemakkelijk draaien

Heldere uitstraling dankzij
strak vormgegeven randen
Weelderige, zwevende
oppervlakken zorgen
voor een luxe uitstraling
ComfortZone

Slanke elegantie door licht
conische vorm

Talis Select E 110

Comfortabel: Met een vinger, arm of elleboog – de Select-knop maakt de bediening
comfortabeler dan ooit.

Rechtop staand, slank conisch
inbouwdeel

Volmaakt: Doordat deze greeploos is, ziet
de mengkraan er altijd harmonieus uit. Terugdraaien van de greep hoeft niet meer en men
krijgt direct water op de ingestelde temperatuur.

Talis E 110

Elegant: De mengkranen met hun strak uitgevoerde lijnen dragen in de moderne badkamer
bij aan een sfeervol totaalbeeld.

Voordelen
▪▪ Select-technologie vergemakkelijkt dagelijkse handelingen
door bediening met een druk op de knop
▪▪ Helpt bij de waterbesparing, omdat eenvoudige bediening
uitnodigt om het water eerder uit te zetten

▪▪ Eenvoudige reiniging: dankzij grote oppervlakken
▪▪ Begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min met behoud
van comfort, dankzij de EcoSmart technologie
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Talis E FinishPlus

Nieuwe oppervlakken voor nog
meer vrijheid bij de vormgeving
Polished Gold zijn het perfecte alternatief voor
iedereen die chroom niet genoeg vindt. De
prachtige metallic kleuren zijn een perfecte
mix van elegant en modern en vormen zowel
met een donkere als lichte badkamerinrichting
voor aantrekkelijke contrasten. Met de matte

trendkleurenmat wit en mat zwart komen liefhebbers van moderne architectuur en bewuste
tegenstellingen helemaal aan hun trekken. Ze
worden door hun elegante en strakke uitstraling een blikvanger in elke modern ingerichte
badkamer.

670 Matt Black: Zwart-witcontrasten en
teruggebracht tot wat er echt toe doet.

700 Matt White: Uitdagend, onconventioneel en fris.

340 Brushed Black Chrome: Koel en strak
met geometrische accenten.

140 Brushed Bronze: Zachte natuurtinten
en subtiele nuances.

990 Polished Gold Optic: Glamoureuze
look voor een extravagante uitstraling.

000 Chroom: Tijdloos en klassiek gecombineerd met zacht en elegant.

Modern

Met de nieuwe hoogwaardige FinishPlus afwerkingen biedt hansgrohe veel
verschillende vormgevingsmogelijkheden aan.
Zo is de serie Talis E in vijf nieuwe kleuren
verkrijgbaar: de metallic oppervlakken
Brushed Black Chrome, Brushed Bronze of

Voordelen
▪▪ Groot aanbod om al uw wensen uit te laten komen: vijf nieuwe
oppervlakken en aanvullende producten
▪▪ Direct verkrijgbaar: eenvoudig bestelproces dankzij producten
op voorraad

Alleen geselecteerde Talis mengkranen in FinishPlus verkrijgbaar.

▪▪ Dezelfde prijs voor alle nieuwe oppervlakken voor een
eenvoudig bestelproces
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Talis Select E/Talis E Wastafel

Talis Select E
ééngreeps wastafelmengkraan 240
met pop-up afvoergarnituur
# 71752, -000

Talis Select E
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met pop-up afvoergarnituur
# 71750, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 240
zonder afvoergarnituur
# 71753, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
zonder afvoergarnituur
# 71751, -000

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

Talis E
ééngreeps wastafelmengkraan 240
met pop-up afvoergarnituur
# 71716, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Talis E
ééngreeps wastafelmengkraan 150
met pop-up afvoergarnituur
# 71754, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Talis E
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met pop-up afvoergarnituur
# 71710, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ééngreeps wastafelmengkraan 240
zonder afvoergarnituur
# 71717, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ééngreeps wastafelmengkraan 150
zonder afvoergarnituur
# 71755, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met push-open afvoergarnituur
# 71711, -000

Talis E
ééngreeps wastafelmengkraan 80
met pop-up afvoergarnituur
# 71700, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 80
met push-open afvoergarnituur
# 71701, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 80
zonder afvoergarnituur
# 71702, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
zonder afvoergarnituur
# 71712, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ééngreeps wastafelmengkraan 80
CoolStart met pop-up afvoergarnituur
# 71703, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 110
CoolStart met pop-up afvoergarnituur
# 71713, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 80
CoolStart zonder afvoergarnituur
# 71704, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 110
CoolStart zonder afvoergarnituur
# 71714, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 80
LowFlow met pop-up afvoergarnituur
# 71705, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 80
met pop-up afvoergarnituur
# 71707, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
LowFlow met pop-up
afvoergarnituur
# 71715, -000

toiletkraan 80 voor koud water
# 71706, -000 (zonder afb.)

Hot

Cool
Start

Hot
Cool

Cool
Start

Cool
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Talis Select E/Talis E Wastafel

NIE

UW

Talis E
driegats wastafelmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 71733, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NIE

UW

Talis E
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 22,5 cm
# 71734, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 16,5 cm
# 71732, -000 (zonder afb.)

Talis E Bidet

NIE

UW

Talis E
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 71720, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Modern

ééngreeps bidetmengkraan
met push-open afvoergarnituur
# 71721, -000
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Talis E Bad
NIE

UW

Talis E
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 71740, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NIE

UW

Talis E
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 71745, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

baduitloop
# 71410, -000

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
# 71474, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NIE

NIE

Talis E
driegats badrandmengkraan
afbouwdeel voor inbouwdeel
13233180
# 71747, -000

Talis E
driegats badrandmengkraan
afbouwdeel voor inbouwdeel
13437180
# 71730, -000

inbouwdeel
voor driegats badrandmengkraan
# 13233180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor driegats
ééngreeps badrandmengkraan
# 13437180 (zonder afb.)

UW

Talis E
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel
voor inbouwdeel 13244180
# 71748, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
inbouwdeel voor 4-gats ééngreeps
badrandmengkraan
# 13244180 (zonder afb.)

Talis E Douche

NIE

UW

Talis E
ééngreeps douchemengkraan opbouw
# 71760, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NIE

UW

UW

inbouwdeel iBox Universal
Talis E
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel # 01800180
# 71765, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

sBox
afbouwdeel ovaal
# 28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)
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Talis E Aanvullende producten
UW

Raindance E
hoofddouche 300 1jet met plafondaansluiting
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
hoofddouche 300 1jet met douchearm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(zonder afb.)

NIE

NIE

UW

NIE

Plafondbevestiging S 100 mm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Plafondbevestiging S 300 mm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)

UW

NIE

Raindance Select E
handdouche 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min

UW

NIE

Unica
glijstang S puro 65 cm
met doucheslang
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
S Puro glijstang 90 cm
met doucheslang (zonder afb.)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NIE

UW

FixFit
muuraansluitbocht Square met terugslagklep
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
met thermostaat
# 27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NIE

UW

UW

douchehouder Porter E
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

UW

Isiflex
doucheslang 160 cm
van kunststof met metaallook
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

NIE

UW

Flowstar S designsifon
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Modern

NIE
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Talis E Aanvullende producten

NIE

UW

Ecostat
douchethermostaat Comfort opbouw
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

RainSelect
thermostaat inbouw voor 2 functies
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
inbouwdeel voor 2 functies
# 15310180 (zonder afb.)

NIE

UW

Ecostat
badthermostaat Comfort opbouw
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

Ecostat Square
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

RainSelect
thermostaat inbouw voor 4 functies
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
inbouwdeel voor 4 functies
# 15312180 (zonder afb.)

NIE

UW

sBox
afbouwdeel rechthoekig
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek
voor montageplaat tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

NIE

UW

Exafill S
afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NIE

UW

Flexaplus
afbouwdeel E afvoer- en overloopgarnituur
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



hansgrohe Modern – Talis 229

Talis E Aanvullende producten

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 3jet
met douchearm
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
met douchearm
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

NIE

UW

UW

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
PowderRain staafhanddouche 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min

Modern

NIE
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Talis Select S/Talis S

Hier versmelten vorm
en functionaliteit
Slanke greep met soepel
geïntegreerde pin

Select-knop voor ultiem
bedieningscomfort
Fijn vormgegeven lip voor
gemakkelijk draaien

Uitloop loopt harmonieus
over in het inbouwdeel

Conische uitloop
zorgt voor dynamiek

ComfortZone

Rechtop staand, slank conisch
inbouwdeel

Talis Select S 100

Comfortabel: Met een vinger, arm of elleboog – de Select-knop maakt de bediening
comfortabeler dan ooit. De temperatuur kan
hierbij altijd vooraf worden ingesteld.

Talis S 100

Volmaakt: Doordat deze greeploos is, ziet
de mengkraan er altijd harmonieus uit. Terugdraaien van de greep hoeft niet meer en men
krijgt direct water op de ingestelde temperatuur.

Natuurlijk: De slank vormgegeven kranen
passen bij vele badkamerstijlen en soorten
wastafels.

Voordelen
▪▪ Select-technologie vergemakkelijkt dagelijkse handelingen
door bediening met een druk op de knop
▪▪ Helpt bij de waterbesparing, omdat eenvoudige bediening
uitnodigt om het water eerder uit te zetten

▪▪ Eenvoudige reiniging, dankzij heldere, conische vormen
▪▪ Begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min met behoud
van comfort, dankzij de EcoSmart technologie
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Talis Select S
ééngreeps wastafelmengkraan 190 met
met pop-up afvoergarnituur
# 72044, -000

Talis Select S
wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 72042, -000

Talis Select S
ééngreeps wastafelmengkraan 80
met pop-up afvoergarnituur
# 72040, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 240
met afvoergarnituur
# 72045, -000

Talis Select S ééngreeps wastafelmengkraan 100
zonder wastegarnituur
# 72043, -000

ééngreeps wastafelmengkraan
zonder afvoergarnituur
# 72041, -000

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 190
met pop-up afvoergarnituur
# 72031, -000

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 72020, -000

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 80
met pop-up afvoergarnituur
# 72010, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 190
zonder afvoergarnituur
# 72032, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
zonder afvoergarnituur
# 72021, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80
push-open afvoergarnituur
# 72011, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart
met pop-up afvoergarnituur
# 72022, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 80
zonder afvoergarnituur
# 72012, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart
zonder afvoergarnituur
# 72023, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart
met pop-up afvoergarnituur
# 72013, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 100 LowFlow
met pop-up afvoergarnituur
# 72024, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart
zonder afvoergarnituur
# 72014, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 100 Lowflow
zonder afvoergarnituur
# 72025, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80 LowFlow
met pop-up afvoergarnituur
# 72015, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 80 Lowflow
zonder wastegarnituur
# 72018, -000

Hot

Cool
Start

Cool

ééngreeps wastafelmengkraan 80
met pop-up afvoergarnituur
# 72016, -000
toiletkraan 80 voor koud water
# 72017, -000 (zonder afb.)

Hot

Cool
Start

Cool

Modern

Talis Select S/Talis S Wastafel
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Talis S Wastafel

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 250
met pop-up afvoergarnituur
# 72115, -000

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 140
met pop-up afvoergarnituur
# 72113, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 250
zonder afvoergarnituur
# 72116, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 140
zonder afvoergarnituur
# 72114, -000

Talis S
driegats wastafelmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 72130, -000

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel uitloop
22,5 cm
# 72111, -000

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel uitloop
16,5 cm
# 72110, -000

inbouwdeel voor éégreeps wastafelmengkraan
wandmontage
# 13622180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor éégreeps wastafelmengkraan
wandmontage
# 13622180 (zonder afb.)

Talis Select S/Talis S Bidet

Talis Select S
bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 72202, -000

Talis S
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 72200, -000

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 210
draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
# 72105, -000
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Talis S Bad

Talis S
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 72400, -000

Talis S
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 72405, -000
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
# 72406, -000

Talis S
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd
# 72412, -000

Talis S
baduitloop
# 72410, -000

inbouwdeel
# 10452180 (zonder afb.)

NIE

UW

Talis S
driegats badrandmengkraan
afbouwdeel voor inbouwdeel
13233180
# 72415, -000

Talis S
driegats badrandmengkraan
afbouwdeel voor inbouwdeel
13437180
# 72416, -000

Talis S
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel voor inbouwdeel
voor inbouwdeel 13444180
# 72418, -000

sBox
afbouwdeel ovaal
# 28020, -000

inbouwdeel
voor driegats badrandmengkraan
# 13233180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor driegats ééngreeps
badrandmengkraan
# 13437180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor viergats
badrandmengkraan
# 13444180 (zonder afb.)

montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)

Talis S
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 72605, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)

montagehoek voor
montageplaat tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

Modern

Talis S Douche

Talis S
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 72600, -000

ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel HighFlow
# 72607, -000
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Talis S Wastafel

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 32020, -000

Talis S
S 40 toiletkraan voor koud water
# 13132, -000

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
# 32070, -000

ééngreeps wastafelmengkraan
zonder afvoergarnituur
# 32031, -000
ééngreeps wastafelmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 32032, -000

NIE

Talis S Bad

Talis S
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 32420, -000

Talis S
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 32475, -000

Baduitloop
# 13414, -000

UW

sBox
afbouwdeel ovaal
# 28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
# 32477, -000

montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

Talis S Douche

Talis S
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 32620, -000

Talis S
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 32675, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
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Talis Wastafel

Talis
ééngreeps wastafelmengkraan 80
met pop-up afvoergarnituur
# 32040, -000

Talis
ééngreeps wastafelmengkraan 210
draaibare uitloop en push-open afvoergarnituur
# 32082, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80
zonder afvoergarnituur
# 32041, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 210
draaibare uitloop met pop-up afvoergarnituur
# 32084, -000

Talis
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 32240, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 210
vaste uitloop met push-open afvoergarnituur
# 32080, -000

NIE

Talis Bad

Talis
ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 32440, -000

Baduitloop
# 13414, -000

UW

sBox
afbouwdeel ovaal
# 28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

Modern

Talis Douche

Talis
ééngreeps douchemengkraan opbouw
# 32640, -000
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Focus

Schitterend in kwaliteit,
comfort en prijs
Vlakke greep onderstreept
k waliteit

Cilindrisch, slank
kraanhuis zorgt
voor elegantie

Open hoek zorgt voor wat
s panning

Rechte, glanzende uitloop
g enereert luxe
ComfortZone door hoge uitloop

Focus 100

Comfortabel: De zachte, ronde vormen en de ergonomische greep
nodigen uit tot comfortabel gebruik.

Elegant: Focus kranen brengen met hun cilindrische, dynamische
vormgeving elegantie en waardigheid in de badkamer.

Voordelen
▪▪ Een ingetogen design met een heldere, vlakke vormgeving

▪▪ Een hoog comfort voor een aantrekkelijke prijs

▪▪ Dynamisch silhouet en zachte rondingen onderstrepen de
k waliteit

▪▪ Begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min met behoud
van comfort, dankzij de EcoSmart technologie

▪▪ Ergonomische greep voor een eenvoudige bediening
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Focus Wastafel

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met pop-up afvoergarnituur
# 31531, -000

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 190
met pop-up afvoergarnituur
# 31608, -000

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 31607, -000

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 70
met pop-up afvoergarnituur
# 31730, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 230
zonder afvoergarnituur
# 31532, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 190
zonder afvoergarnituur
# 31518, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
zonder afvoergarnituur
# 31517, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70
zonder afvoergarnituur
# 31733, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
LowFlow met pop-up afvoergarnituur
# 31603, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70
LowFlow met pop-up afvoergarnituur
# 31951, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
Lowflow zonder afvoergarnituur
# 31513, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70
LowFlow zonder afvoergarnituur
# 31952, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
CoolStart met pop-up afvoergarnituur
# 31621, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met pop-up afvoergarnituur
# 31132, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 70
met push-open afvoergarnituur
# 31604, -000

Hot

Cool
Start

Cool

toiletkraan 70 voor koud water
# 31130, -000 (zonder afb.)
ééngreeps wastafelmengkraan 70
CoolStart met pop-up afvoergarnituur
# 31539, -000 (zonder afb.)

Hot

Cool
Start

Cool

Focus Bidet

ééngreeps wastafelmengkraan 240
draaibare uitloop
zonder afvoergarnituur
# 31519, -000

Focus
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
# 31171, -000
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep
voor 230V netstroom
# 31173, -000
elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep met batterij
# 31172, -000
elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep
voor 230V netstroom
# 31174, -000

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan opbouw
wandmontage
# 31923, -000

Focus
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 31920, -000
ééngreeps bidetmengkraan
met push-open afvoergarnituur
# 31922, -000

Modern

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 240
draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
# 31609, -000
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Focus Bad
NIE

Focus
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 31940, -000

Focus
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 31945, -000

Baduitloop
# 13414, -000

UW

sBox
afbouwdeel ovaal
# 28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
# 31946, -000

montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

Focus Douche

Focus
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 31960, -000

Focus
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 31965, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

Focus Care wastafelmengkranen

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met verlengde greep
en pop-up afvoergarnituur
# 31911, -000

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 70 Care
met verlengde greep
en pop-up afvoergarnituur
# 31910, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met verlengde greep
zonder afvoergarnituur
# 31915, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met verlengde greep
zonder afvoergarnituur
# 31914, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
Care CoolStart met verlengde metalen
grepen zonder afvoergarnituur
# 31917, -000 (zonder afb.)

Hot

Cool
Start

Cool

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan Care
opbouw met verlengde greep
# 31913, -000

Focus
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met verlengde greep
# 31916, -000
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Modern
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Novus

Eenvoudig en elegant
Levendig karakter door dynamisch
opgerichte greep en uitloop

Helderheid door strak
afgewerkte randen
De cilindrische, slanke behuizing zorgt
voor nonchalance

Strakke uitstraling door organische
en vloeiende vormen

Novus

Strak: door de organische en vloeiende
vormen stralen Novus mengkranen natuurlijke
elegantie uit.

Dreamteam: ook als badmengkraan in
combinatie met hansgrohe handdouches een
echte blikvanger.

Retro: elegante vintage look als 3-gats
wastafelmengkraan voor een stijlvolle uitstraling.

Voordelen
▪▪ Vier ComfortZone hoogtes voor meer vrije ruimte
▪▪ Hoge kwaliteit en expressief design voor een aantrekkelijke
prijs

▪▪ Water- en energiebesparend dankzij EcoSmart-technologie
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Novus Wastafel

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met pop-up afvoergarnituur
# 71123, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 71030, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 230
zonder afvoergarnituur
# 71124, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
zonder afvoergarnituur
# 71031, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart
met push-open afvoergarnituur
# 71032, -000

Hot

ééngreeps wastafelmengkraan 100 LowFlow
met push-open afvoergarnituur
# 71034, -000

Cool
Start

Cool

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met push-open afvoergarnituur
# 71036, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 70
met pop-up afvoergarnituur
# 71020, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 70
zonder afvoergarnituur
# 71021, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 240
draaibare uitloop met pop-up afvoergarnituur
# 71126, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 240
draaibare uitloop zonder afvoergarnituur
# 71128, -000

Hot

Cool
Start

Cool

Modern

ééngreeps wastafelmengkraan 70 LowFlow
met push-open afvoergarnituur
# 71024, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 70 CoolStart
met push-open afvoergarnituur
# 71022, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel
uitloop 19,5 cm
# 71127, -000

Novus
driegats wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 71140, -000
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Novus Bidet

Novus
ééngreeps bidetmengkraan 70
met pop-up afvoergarnituur
# 71142, -000

Novus Bad

Novus
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 71040, -000

NIE

Novus
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 71045, -000

Novus
baduitloop
# 71320, -000

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
# 71046, -000

UW

sBox
afbouwdeel ovaal
# 28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

Novus Douche

Novus
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 71060, -000

Novus
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 71065, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180
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Novus Care wastafelmengkranen

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 70
met verlengde greep
en pop-up afvoergarnituur
# 71920, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan Care
opbouw
# 71923, -000

Novus
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met verlengde greep
# 71926, -000

Modern

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 100 Care
met verlengde greep
en pop-up afvoergarnituur
# 71921, -000
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Logis

Harmonieus design
vol details
Markante greep met afgeronde
vorm streelt de hand

Exacte lijnen stralen rust uit
Luxueus effect dankzij grote
oppervlakken

Strak uitgevoerde randen zorgen
voor een heldere uitstraling
ComfortZone door hoge uitloop
Harmonieuze uitstraling door
SoftCube-contour van het kraanhuis

Logis 100

Oogstrelend: De exacte lijnen en afgeronde
randen zijn zowel hand- als oogstrelend.

Flexibel: Het brede assortiment biedt voor
elke inbouwsituatie de passende, overtuigende oplossing.

Huiselijk: Dankzij hun vloeiende lijnen
zorgen de Logis mengkranen voor een harmonieuze sfeer.

Voordelen
▪▪ Heldere en grote oppervlakken voor eenvoudige bediening
en reiniging
▪▪ Afgeronde vormen in greep en inbouwdeel en daarmee een
sfeervolle aanvulling op wastafels met afgeronde randen
▪▪ Hoogwaardig en robuust keramisch kardoes – ideaal voor
meerpersoonshuishoudens, hotels en kantoren

▪▪ Zeer luxueus in het laagste prijssegment
▪▪ Breed assortiment met verschillende wastafelmengkraan-
hoogtes
▪▪ Begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min met behoud
van comfort, dankzij de EcoSmart technologie
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Logis Wastafel

Logis
Logis 190 ééngreeps wastafelmengkraan
met wastegarnituur
# 71090, -000

Logis
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 71100, -000

Logis
ééngreeps wastafelmengkraan 70
met pop-up afvoergarnituur
# 71070, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 190
zonder afvoergarnituur
# 71091, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met push-open afvoergarnituur
# 71107, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met push-open afvoergarnituur
# 71077, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
CoolStart met pop-up afvoergarnituur
# 71102, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 70
CoolStart met pop-up afvoergarnituur
# 71072, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 100
CoolStart zonder afvoergarnituur
# 71103, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 70
CoolStart zonder afvoergarnituur
# 71073, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 100
zonder afvoergarnituur
# 71101, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70
zonder afvoergarnituur
# 71071, -000

Logis
ééngreeps wastafelmengkraan 210
draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
# 71130, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 210
draaibare uitloop
zonder afvoergarnituur
# 71131, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met push-open afvoergarnituur
# 71074, -000
Hot

Cool
Start

Cool

ééngreeps wastafelmengkraan 70
LowFlow met pop-up afvoergarnituur
# 71078, -000

Hot

Cool
Start

Logis
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 19,5 cm
# 71220, -000

Logis
ééngreeps wastafelmengkraan
opbouw wandmontage
# 71225, -000

Modern

inbouwdeel voor éégreeps
wastafelmengkraan wandmontage
# 13622180 (zonder afb.)

Cool

Logis
driegats wastafelmengkraan 150
met pop-up afvoergarnituur
# 71133, -000

Logis
tweegreeps wastafelmengkraan 150
met draaibare uitloop 120°
# 71222, -000
tweegreeps wastafelmengkraan 150
met draaibare uitloop 120°
zonder wastegarnituur
# 71221, -000

Logis
toiletkraan 70 voor koud water
# 71120, -000
toiletkraan 70
voor heet water zonder wastegarnituur
# 71121, -000 (zonder afb.)
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Logis Bidet

Logis
ééngreeps bidetmengkraan 70
met pop-up afvoergarnituur
# 71204, -000

Logis
ééngreeps bidetmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 71200, -000

Logis Bad

Logis
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 71400, -000

Logis
tweegreeps douchemengkraan opbouw
# 71243, -000

Logis
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 71405, -000
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
# 71407, -000

NIE

baduitloop
# 71410, -000

UW

Logis
driegats badrandmengkraan afbouwdeel
# 71310, -000

sBox
afbouwdeel ovaal
# 28020, -000

inbouwdeel voor driegats ééngreeps
badrandmengkraan
# 13437180 (zonder afb.)

badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)
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Logis Douche

Logis
tweegreeps douchemengkraan opbouw
# 71263, -000

Logis
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
# 71605, -000

inbouwdeel iBox Universal
# 01800180

Logis afbouwdeel ééngreeps inbouw
douchemengkraan HighFlow
# 71607, -000

Logis
stopkraan afbouwdeel
# 71970, -000

Modern

Logis
ééngreeps douchemengkraan opbouw
# 71600, -000
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Accessoires

Logis Universal
zeeppompje
# 41714, -000

Logis Universal
tandenborstelhouder
# 41718, -000

Logis Universal
zeepschaal
# 41715, -000

Logis Universal
zeepmandje
# 41710, -000

Logis Universal
handdoekhaak
# 41711, -000

Logis Universal
dubbele handdoekhaak
# 41725, -000

Logis Universal
scheerspiegel met LED verlichting
# 73560, -000

Logis Universal
scheerspiegel
# 73561, -000

Logis Universal
closetrolhouder
# 41723, -000

Logis Universal
closetrolhouder
# 41726, -000

Logis Universal
reserverolhouder
# 41717, -000

Logis Universal
closetborstel met houder
wandmontage
# 41722, -000
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Accessoires

Logis Universal
badgreep
# 41713, -000

Logis Universal
handdoekrek
# 41716, -000

Logis Universal
dubbel handdoekrek
# 41712, -000

Logis Universal
badaccessoireset 3 in 1
# 41727, -000

Logis Universal
handdoekrek met handdoekhouder
# 41720, -000

Logis Universal
badaccessoireset 5 in 1
# 41728, -000

Modern

Logis Universal
handdoekring
# 41724, -000
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Accessoires

Logis
zeeppompje
# 40514, -000, -820

Logis
tandenborstelhouder
# 40518, -000, -820

Logis
zeepschaal
# 40515, -000, -820

Logis
handdoekhaak
# 40511, -000, -820

Logis
closetrolhouder
# 40523, -000, -820

Logis
closetrolhouder
# 40526, -000, -820

Logis
reserverolhouder
# 40517, -000, -820

Logis
closetborstel met houder
wandmontage
# 40522, -000, -820

Logis
handdoekhouder tweelids
# 40512, -000, -820

Logis
badgreep
# 40513, -000, -820

Logis
handdoekrek
# 40516, -000, -820
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Modern
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Elektronische wastafelmengkranen

Sensortechniek voor meer hygiëne
en waterbesparing
Hier stroomt het water alleen als het
écht nodig is: elektronische kranen met infraroodtechniek helpen in openbare gebouwen
met het besparen van water – en verlagen zo

de kosten voor water en energie. Bovendien
beperkt de contactloze techniek besmetting
via de door veel mensen gebruikte kranen in
sanitaire ruimtes van openbare en gebouwen.

Vooral in de zorg- en gezondheidssector
worden sensorgeregelde kranen door experts
aanbevolen.

Aansluiting met batterij
of op netstroom

Waterdoorlaat begrensd tot 5 l/min
Waterstop 60 seconden – ten
behoeve van reinigen wastafel

Optioneel met temperatuurregeling

Infraroodsensor, past zich
automatisch aan

Wastafelreinigingsmodus eenvoudig te
activeren

Focus
Elektronische wastafelmengkraan

Voordelen
▪▪ Besparing van water door een automatische waterstop

▪▪ Bijzonder hygiënisch, omdat ze contactloos zijn

▪▪ Uitvoeringen met batterij of netaansluiting

▪▪ Ideaal voor openbare ruimtes
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PuraVida Elektronische wastafelmengkranen

PuraVida
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
# 15170, -000, -400

Metris S Elektronische wastafelmengkranen

Metris S
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
# 31100, -000

Metris S
elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep met batterij
# 31101, -000

elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
# 31102, -000

elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep voor 230V netstroom
# 31103, -000

Focus
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
# 31171, -000

Focus
elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep met batterij
# 31172, -000

elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep voor 230V netstroom
# 31173, -000

elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep voor 230V netstroom
# 31174, -000

Elektronica, Care
producten en
afvoersystemen

Focus Elektronische wastafelmengkranen
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Care wastafelmengkranen

Barrièrevrij voor meer comfort
en veiligheid
Langere bedieningsgreep, intuïtieve
bediening, constante temperaturen, grote
symbolen: de kranenseries Talis Care en Focus
Care en de Ecostat Comfort Care thermostaten
zorgen voor extra veiligheid, comfort en
gebruiksvriendelijkheid in de badkamer. De

zorgeloze omgang met water maakt het dagelijkse ritueel in de badkamer eenvoudiger. De
doordachte oplossingen zijn bovendien vooral
geschikt op plaatsen waar iemand hulp nodig
heeft, waar rekening gehouden moet worden
met beperkingen door leeftijd of ziekte of waar

bijzondere hygiënische behoeften zijn: in
verzorgingshuizen, ziekenhuizen, kuuroorden
of gastverblijven. Maar ook daar waar er
meer bedieningscomfort en veiligheid wordt
gevraagd, zoals in kinderopvang, hotels of in
meergezinswoningen.

Grotere opdrukken voor
duidelijke leesbaarheid

Extra lange, afgeronde
bedieningsgreep, met
beperkte krachtinspanning
te bedienen

Grote veiligheid door
een constante watertemperatuur

Afgeronde vormen voor
extra veiligheid

Gebruiksvriendelijk dankzij
goed leesbare symbolen

Focus Care
Eengreeps wastafelmengkraan

Ecostat Comfort Care
Opbouw douchethermostaat

Voordelen
▪▪ Extra lange, ergonomisch gevormde bedieningsgreep kan
ook met de hele hand of de arm worden bewogen

▪▪ Bijzonder duurzaam door robuust messing kraanhuis en
metalen grepen

▪▪ Soepele en comfortabele bediening

▪▪ Maximale temperatuur vooraf instelbaar, dit voorkomt
v erbranding door te heet water
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Focus Care wastafelmengkranen

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met verlengde greep
en pop-up afvoergarnituur
# 31911, -000

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 70
met verlengde greep
zonder afvoergarnituur
# 31914, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met verlengde greep
zonder afvoergarnituur
# 31915, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70 Care
met verlengde greep
en pop-up afvoergarnituur
# 31910, -000

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan Care
opbouw met verlengde greep
# 31913, -000

Focus
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met verlengde greep
# 31916, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan Care
opbouw
# 71923, -000

Novus
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met verlengde greep
# 71926, -000

Ecostat
douchethermostaat Comfort Care
opbouw
# 13117, -000

Snelkoppeling
# 28346, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
Care CoolStart met verlengde metalen
grepen zonder afvoergarnituur
# 31917, -000 (zonder afb.)

Novus Care wastafelmengkranen

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 100
Care met verlengde greep
en pop-up afvoergarnituur
# 71921, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 70
met verlengde greep
en pop-up afvoergarnituur
# 71920, -000

Ecostat
thermostaat onderbouw
voor hoekstopkraan
# 15346, -000

Ecostat
badthermostaat Comfort Care
opbouw
# 13115, -000

▪▪ Eenvoudige aansluiting aan
bestaande stopkranen
▪▪ Veilig toepasbaar in kleuterscholen, ziekenhuizen en hotels

▪▪ Zorgt voor constante temperatuur
en doorstroom, ook bij lage waterdruk.
▪▪ Thermische desinfectie mogelijk

▪▪ Zorgt voor een snelle en
eenvoudige leging van
slangen

Elektronica, Care
producten en
afvoersystemen

Ecostat Care wastafelmengkranen
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Unica ’Comfort

Laat niets te wensen over wat
betreft robuustheid en comfort
Het Unica ‘Comfort assortiment is een
comfortabele en praktische oplossing voor
elke badkamer. Dankzij de solide en robuuste
materialen zijn de producten uit deze serie
bovendien ideaal voor toepassing in projecten,
vooral voor hotels. De robuuste glijstange n

beschikken over een grote treksterkte van
maximaal 200 kg en kunnen daarmee tevens
als badgreep worden gebruikt. Door de
25 mm dikke, verchroomde messing stang en
de solide wandsteunen van metaal wordt een
vaste en veilige grip gewaarborgd en

uitscheuren uit de muur voorkomen. De
badgreep met planchet, de voetensteun en de
Raindance Select S 120 handdouche zorgen
wat betreft comfort voor het puntje op de i.

Metalen steunen voor een stevige
bevestiging aan de wand

Praktisch: Glijstang, planchet en badgreep in één

250 mm breed planchet van solide
kunststof voor het comfortabel neerzetten van douchebenodigdheden – uitneembaar voor eenvoudige reiniging

Flexibel: Extra douchehouder voor
verschillende positioneringsmogelijkheden van de handdouche – ideaal om
zittend te douchen

Unica ’Comfort
Doucheset met Raindance Select S 120 handdouche
en Unica ‘Comfort glijstang

Robuust: Porter met solide, zelfvergrendelende metaalschuif, 90° neigbaar voor
een eenvoudige bediening met één hand

Veilig: Ergonomische greep voor stevige
grip tot 200 kg, Ø 25 mm

Doucheslang met wartel aan douchezijde
tegen vervelend verdraaien van de
douches lang

Voordelen
▪▪ Bediening met één hand dankzij zelfvergrendelende schuif

▪▪ Combinatie van planchet, badgreep en Porter als compacte
oplossing in de badkamer

▪▪ Comfortabel wisselen van straalsoort met Select-knop
▪▪ Traploze neiging van de douchehouder tot maar liefst 90°
▪▪ Grote treksterkte tot 200 kg

▪▪ Uitneembaar planchet van solide, wit kunststof biedt veel
ruimte voor allerlei douchebenodigdheden
▪▪ Ook voor het bad zijn de glijstang en de badgreep uitstekend
geschikt
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Raindance Select S Care Douchesets

Raindance Select S
doucheset 120 3jet met Unica’Comfort glijstang 110 cm links
# 26324, -000, -400 15 l/min
# 26325, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
doucheset 120 3jet met Unica’Comfort glijstang 110 cm rechts
# 26326, -000, -400 15 l/min
# 26327, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
doucheset 120 3jet met Unica’Comfort glijstang 65 cm
# 26320, -000, -400 15 l/min
# 26321, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
doucheset 120 3jet met
Unica’S Puro glijstang 90 cm
# 26322, -000, -400 15 l/min
# 26323, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Unica Care Glijstangen

Unica
glijstang Comfort
110 cm links
# 26403, -400

Unica
glijstang Comfort
110 cm rechts
# 26404, -400

Unica
glijstang Comfort 65 cm
# 26401, -000
glijstang Comfort 90 cm
(zonder afb.)
# 26402, -000

Unica Care producten

▪▪ Van metaal met slipvaste
siliconen-ommanteling

Unica
badgreep met planchet
en wandhouder
# 26328, -400

▪▪ Porter kan zowel rechtsals linkszijdig gemonteerd,
maar ook afgenomen worden

Elektronica, Care
producten en
afvoersystemen

Unica
voetsteun Comfort
# 26329, -000
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hansgrohe afvoersystemen

Ingetogen in design,
perfect in functie
De juiste afvoer is onmisbaar voor
prettig gebruik van de badkamer. Om deze
reden heeft hansgrohe een hele serie innovatieve afvoersystemen ontwikkeld. Zo kan het

gebruikte water snel en probleemloos
wegstromen. Veelzijdige modellen zoals
Exafill, Flexaplus, Raindrain en Flowstar
kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd en

Push-Open: De Push-Open afvoerplug sluit en opent door hem aan
te tikken en maakt zo heel eenvoudig het opvangen of laten afvoeren
van het water mogelijk.

zijn ook gemakkelijk te bedienen. Overloop- of
andere intelligente functies zorgen voor langdurig gebruikscomfort – ook na het wassen,
baden of douchen.

Flowstar: De Flowstar afvoergarnituur is ook optisch een mooieoplossing onder de wastafel.
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Bad Exafill S: Een aparte toevoer voor het
bad is zo overbodig, want met de geïntegreerde fijne straalopening laat u het bad
comfortabel en zonder spatten vollopen.
Exafill S is alles in één: badvul-, afvoer- en
overloopsysteem. De installatie is aangenaam
eenvoudig – net zoals de reiniging van de
straalopening dank zij de QuickClean
anti-kalktechnologie.

Bad Flexaplus S: Nooit meer een te vol
gelopen bad. Want de af- en overloopgarnituur laat overbodig water in het bad weglopen
via het overloopelement. Bovendien kan de
waterstand in het ligbad tot 25 mm hoger
komen dan andere badafvoeren – voor nog
meer badplezier.

Voordelen
▪▪ Een snelle en eenvoudige afvoer van het water

▪▪ Eenvoudig te installeren en een hoge gebruiksvriendelijkheid

▪▪ Speciaal voor grote douches met een hoge waterdoorlaat

▪▪ Overstroomregeling en andere intelligente functies

Elektronica, Care
producten en
afvoersystemen

Douche Raindrain 90 XXL: Speciaal voor
grote douches met een hoge waterdoorlaat,
zoals de Raindance Rainfall of Raindance
Rainmaker. Zorgt voor een snelle en ongecompliceerde afvoer in elke douche. Met een
capaciteit tot 51 l/min en een eenvoudige
installatie is dit de perfecte douche-afvoer.
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Sifons, kranen en afvoergarnituren
NIE

Flowstar designsifon
# 52100, -000
Flowstar designsifon set
# 52120, -000

UW

Flowstar S designsifon
# 52105, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NIE

hoekstopkraan E met G 3/8 aansluiting
# 13902, -000

NIE

UW

hoekstopkraan S met G3/8 aansluiting
# 13901, -000

hoekstopkraan met microfilter
G3/8 aansluiting
# 13904, -000

rozet
# 13950, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

afvoergarnituur push-open
voor wastafel- en bidetmengkranen
# 50105, -000

afvoergarnituur plug voor waskommen
# 50001, -000

afvoergarnituur pop-up
voor wastafel- en bidetmengkranen
# 94139, -000

Staro
afvoergarnituur complete set 90
29 l/min
# 60056, -000

Staro
afvoergarnituur complete set 52
33 l/min
# 60060, -000

UW

afvoergarnituur push-open
voor wastafel- en bidetmengkranen
# 50100, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Douche-afvoeren

Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
51 l/min
# 60067, -000
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Badafvoeren

Flexaplus S
complete set
voor normale baden
# 58150, -000

Flexaplus
inbouwdeel afvoer en overloop
voor grote baden
# 58141180

Flexaplus
inbouwdeel
voor normale baden
# 58140180

NIE

▪▪ Afvoerstop met vering
comfortabel in gebruik
▪▪ Zelfreinigende
schroefsifon

Exafill
complete set
voor normale baden
# 58123, -000

Exafill
inbouwdeel E
voor normale baden
# 58125180

UW

Flexaplus
afbouwdeel E afvoeren overloopgarnituur
# 58185, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Flexaplus S
afbouwdeel S afvoeren overloopgarnituur
# 58186, -000, -820

Exafill
inbouwdeel E
voor grote baden
# 58126180

Exafill
afbouwdeel E badvul-, overloopen afvoergarnituur
# 58127, -000

NIE

Exafill S
complete set
voor normale baden
# 58113, -000

▪▪ Flexibel aan te passen
aan de vorm van het bad

Exafill S
inbouwdeel S
voor normale baden
# 58115180

Exafill S
inbouwdeel S
voor grote baden
# 58116180

UW

Exafill S
afbouwdeel S badvul-, overloopen afvoergarnituur
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990

Elektronica, Care
producten en
afvoersystemen

Flexaplus
complete set
voor normale baden
# 58143, -000

KEUKEN
MENGKRANEN
Kranenseries waarin kennis,
kwaliteit, functionaliteit
en design samenkomen
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Nieuwe producten – hoogwaardige merkkwaliteit voor de keuken

Alles wat een keukenmengkraan
handig en comfortabel maakt
In de hansgrohe keukenkranenserie
vindt iedereen zijn eigen stijl en smaak terug
– van modern tot klassiek en van geometrische
tot gewelfde vormen. De innovatieve
Select-technologie maakt eenvoudige bedie-

ning mogelijk. Dank zij de hansgrohe
ComfortZone heeft u veel bewegingsvrijheid.
Met de nieuwe keukenmengkranen van de
serie Focus M42 bewijst hansgrohe dat technologische precisie en optimale functionaliteit

ook een aantrekkelijk prijskaartje kunnen
hebben. De nieuwe afwasmiddel-/lotiondispenser is het perfecte accessoire dat bij alle
keukenmengkranen past.

Afwasmiddel-/lotiondispenser: dit
handige accessoire mag in geen enkele
keuken ontbreken. Hiermee kan afwasmiddel
of zeep worden gedoseerd zonder te knoeien.
Het deksel en de pomp zijn afneembaar voor
makkelijk bijvullen. De drie aantrekkelijke
designs passen bij alle hansgrohe keukenmengkranen. Verkrijgbaar in twee hoogwaardige oppervlakken: afwerking met chroom en
roestvrij staal.

Keukenmengkranen

Focus M42: breed productassortiment voor een aantrekkelijke prijs. De verschillende basisvormen en ComfortZone hoogtes voldoen aan de
individuele wensen van de klant. Het moderne design past in bijna elke keuken. Er kan uit twee oppervlakken worden gekozen: afwerking met
chroom en roestvrij staal. Uw klanten profiteren van het makkelijk overstappen op hoogwaardige merkkwaliteit.

264 hansgrohe Keukenmengkranen – Technologieën 

Gewoon geniaal

Technologieën –
simpel en comfortabel
Select: comfortabele bediening met één druk op de knop
De Select-technologie zorgt voor comfortabele bediening: met één druk op de knop kan het
water worden uitgezet en weer aangezet. Met speels gemak met de elleboog of handrug op
de knop drukken – zo blijven de handen vrij en blijft de keukenmengkraan schoon.

Voordelen
▪▪ Comfortabele bediening – geoptimaliseerde waterstroom
▪▪ Onderbreek de waterstroom met
één druk op de knop tijdens het
werk en start de waterstroom weer
▪▪ Ook met een arm of elleboog
te bedienen

ComfortZone: volledige bewegingsvrijheid
De extra hoge uitloop biedt bijzonder veel vrije ruimte en is perfect voor het vullen van grote
pannen of vazen. Het draaibereik van de keukenmengkraan kan ook stapsgewijs
(110°/120°/150°) of rondom (360°) worden ingesteld.

Voordelen
▪▪ De perfecte hoogte voor elke
behoefte
▪▪ Flexibel draaibereik voorkomt
te ver draaien
▪▪ Maximale bewegingsvrijheid
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Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!

QuickClean: Kalk en vuil eenvoudig wegwrijven
QuickClean staat voor flexibele siliconen lamellen. Met weinig kracht en zonder reinigingsmiddelen kunnen vuil en kalkaanslag gewoon met de vinger worden weggewreven. Zo blijven de
producten goed werken en gaan langer mee.

Voordelen
▪▪ Snelle en eenvoudige schoonmaak

Uittrekfunctie:
de uittrekbare vuistdouche en uittrekbare
uitloop vergroten de actieradius aan het
aanrecht.

MagFit-magneethouder:
Dankzij de MagFit-functie glijdt de slang
bijna geruisloos terug en fixeert zichzelf
weer midden in de kraanuitloop.

Uittrekbare vuistdouche met
2 straalsoorten:
De uittrekbare vuistdouche beschikt over
2 straalsoorten waar heel eenvoudig tussen kan worden geschakeld.

Roestvrijstalen afwerking PVD:
opper vlakken met een roest vrijstalen
afwerking worden met PVD-technologie
gemaakt en zijn extra slijtvast en krasbestendig.

Keramische kardoes met Boltic
greepvergrendeling:
robuuste bediening door stevige greepvergrendeling zodat de mengkraan lang
meegaat.

Eenvoudige montage:
Flexibele aansluitingen en een geïntegreerde stabiliseringsplaat voor makkelijkere montage. De PEX-slangen zijn temperatuurbestendig en ook smaak- en
geurneutraal.

Comfortabele grepen:
de ergonomische handgrepen zorgen
voor een bijzonder comfortabele bediening. De verticale greeppositie maakt een
ruimtebesparende installatie voor de
muur mogelijk.

Omklapfunctie voorvenster
montage:
Perfect voor de montage voor het raam.
Gewoon de keukenmengkraan omhoog
trekken en omklappen wanneer nodig.

Keukenmengkranen

▪▪ Lange levensduur en werking
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hansgrohe Keukenmengkranen

Overzicht van geselecteerde
keukenmengkranen
Logis M31

Focus M42
NIE

Varianten

UW

NIE

Standaard

71835, -000
71280, 000
71832, 000
71830, 000

71802, -000, -800
71806, -000, -800
71808, -000, -800

Voorvenstermontage

71833, -000

71807, -000

Voor open warmwaterboilers

71831, -000

71804, -000

Met apparaatstopkraan

71834, -000

71803, -000
71813, -000

CoolStart

71839, -000
71837, -000

71805, -000
71809, -000

Wandmontage

71836, -000

UW

NIE

UW

71814, -000, -800

71800, -000, -800
71801, -000, -800

■

■

■

■

Select
Kenmerken

Straalsoorten omschakelen

■

Met uittrekfunctie
Met draaibare uitloop

Het complete assortiment vindt u

■

■

vanaf pagina 278

vanaf pagina 276

Talis M52

Varianten

Standaard

14877, -000

Voorvenstermontage

14877, -000

Talis M51

72810, -000, -800
72814, -000, -800

Voor open warmwaterboilers

72812, -000

Met apparaatstopkraan

72811, -000

Talis Select
M51

72813, -000, -800
72815, -000, -800

72820, -000, -800

CoolStart
Wandmontage
Select
Kenmerken

Straalsoorten omschakelen
Met uittrekfunctie

■

Met draaibare uitloop

■

Het complete assortiment vindt u

■ Voorhanden

■
■

vanaf pagina 272

■
■
■

■
vanaf pagina 270

■
page 270
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Focus M41
UW

NIE

31820, -000, -670, -800
31817, -000, -670, -800
31806, -000, -800
31780, -000

UW

31815, -000, -670, -800

32851, -000

32841, -000

14870, -000

14872, -000
14872, -000

31822, -000
31804, -000
31784, -000

32842, -000

31803, -000
31823, -000

14875, -000

31816, -000
31825, -000
■

■

■
■

■

■
■

vanaf pagina 274

■

■
■

vanaf pagina 272

■
vanaf pagina 272

Prijs
Talis Select
M51

72821, -000, -800
72822, -000, -800

Metris M71

14822, -000, -800

14821, -000, -800

Metris Select M71

14820, -000, -800
14834, -000, -800

14883, -000, -800
14847, -000, -800

14884, -000, -800
14857, -000, -800

■

■

■

■

14823, -000

14888, -000

■
■
■
■
vanaf pagina 270

■

■

■

■

■

vanaf pagina 268

■

vanaf pagina 268

Prijs

Keukenmengkranen

NIE

Talis M52

268 hansgrohe Keukenmengkranen – Metris M71 

Metris Select M71

Eenvoudige bediening
is het beste recept
Select-knop – water met één druk op de knop eenvoudig
laten stromen of stoppen. De greep blijft hierbij geopend
en ‘onthoudt’ de vooraf ingestelde temperatuur en waterhoeveelheid
Uitloop tot 150° draaibaar,
voor veel vrijheid in de keuken
Veel ruimte onder de hoge uitloop, bijvoorbeeld voor het
comfortabel vullen van grote pannen
Vooraf instellen van temperatuur
en straalsterkte met de ergonomisch vlak gevormde greep

Flexibel werken dankzij handige
uittrekbare uitloop (tot 50 cm uittrekbaar)
Harmonieus aan de spoelbak
aangepaste, hoekige basisvorm

Flexibel: De combinatie van intuïtieve Select-knop en handige uittrekbare uitloop laat arbeidsstappen effectief in elkaar overlopen – voor
meer comfort binnen en buiten de spoelbakgrenzen.

Voordelen
▪▪ Comfortabel aan- en uitzetten van de mengkraan met een
druk op de knop

▪▪ Ergonomisch plat vormgegeven greep voor betere temperatuur- en hoeveelheidinstelling

▪▪ Ideaal voor alle leeftijdsgroepen dankzij intuïtief bedieningsconcept

▪▪ Aan de gootsteen aangepaste basisvorm die harmonieus in de
keuken wordt geïntegreerd

▪▪ Nieuw vuist douchedesign voor gemakkelijke bediening
zonder onaangenaam verdraaien van de pols
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Metris Select M71 Keukenmengkranen

Metris Select M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
# 14884, -000, -800

Metris Select M71
ééngreeps keukenmengkraan 240
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
# 14857, -000, -800

Metris Select M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
Draaibereik 110°/150°/360°
# 14883, -000, -800

Metris Select M71
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
# 14847, -000, -800

Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
# 14821, -000, -800

Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
Draaibereik 110°/150°/360°
# 14822, -000, -800

Metris M71 Keukenmengkranen

Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare vuistdouche
Draaibereik 110°/150°
# 14820, -000, -800

Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 110°/150°
# 14834, -000, -800

NIE

Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
voor plaatsting voor raam
Draaibereik 110°/150°/360°
# 14823, -000

UW

A71 zeep- lotiondispenser
# 40468, -000, -800

▪▪ Past bij Metris Select M71
en Metris M71

Keukenmengkranen

ééngreeps keukenmengkraan 320
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 110°/150°/360° (zonder afb.)
# 14888, -000

270 hansgrohe Keukenmengkranen – Talis M51 

Talis Select M51

Het multitalent voor
de moderne keuken

Lange, draaibare uitloop
voor veel bewegingsvrijheid

Eenvoudige reiniging dankzij
geleidelijke overgang van het
inbouwdeel naar de draaibare
uitloop
Comfortabel te bedienen door
groots uitgevoerde greep

Aan- en uitzetten van het water comfortabel
met één druk op de knop

Veel ruimte onder de hoge uitloop, bijvoorbeeld voor het comfortabel vullen van grote
pannen

Elegant en luxueus uiterlijk
dankzij conisch inbouwdeel

Veelzijdig: Ook verderop geplaatste potten en pannen kunnen
dankzij de Select-knop en de uittrekbare vuistdouche eenvoudig bereikt
en spatvrij gevuld worden – heel makkelijk met één hand.

Robuust: In de uittrekbare vuistdouche of in de 150° draaibare
uitloop, de Select-knop werkt puur mechanisch en is hierdoor bijzonder
robuust.

Voordelen
▪▪ Select-versie met intuïtieve bediening met één druk op de knop
▪▪ Select-technologie harmonieus in de slanke uitloop
geïntegreerd
▪▪ Conische basisvorm straalt luxueuze elegantie uit

▪▪ Eenvoudige reiniging: door grote oppervlakken en strak
a
 fgewerkte overgangen
▪▪ 2 Select keukenkraan-modellen voor specifieke behoeften:
met uittrekbare of draaibare uitloop
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Talis Select M51 Keukenmengkranen

Talis Select M51
ééngreeps keukenmengkraan 300
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
# 72821, -000, -800

Talis Select M51
ééngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
# 72822, -000, -800

Talis Select M51
ééngreeps keukenmengkraan 300
Draaibereik 110°/150°/360°
# 72820, -000, -800

Talis M51 Keukenmengkranen

Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 160
met uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 110°/150°
# 72815, -000, -800

Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
# 72810, -000, -800

Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
# 72812, -000

NIE

Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 220
Draaibereik 110°/150°/360°
# 72814, -000, -800

Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 220
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 110°/150°/360°
# 72811, -000

UW

A51 Zeep-/lotiondispenser
# 40448, -000, -800

▪▪ Past bij Talis Select M51
en Talis M51

Keukenmengkranen

Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 200
met uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 110°/150°
# 72813, -000, -800

272 hansgrohe Keukenmengkranen – Talis M52 

Talis M52

Sierlijke elegantie
voor de keuken

Elegante, sierlijke uitloop

Twee straalsoorten instelbaar

Uitloop tot 150° draaibaar,
voor veel vrijheid in de keuken

Door het licht optillen
en omklappen van het kraanhuis
ook geschikt voor montage
voor het raam

Praktisch: Dankzij geïntegreerde omklapfunctie kan de keukenkraan
ook voor een venster worden geïnstalleerd.

Variabel: Twee straalsoorten instelbaar: normale straal en douche
straal.

Voordelen
▪▪ Verticale greeppositie voor gemakkelijke bediening ook
bij weinig ruimte voor de wand

▪▪ Mengkraan met 2 straalsoorten (normale straal/douchestraal)
▪▪ MagFit-douche-magneethouder

▪▪ Geschikt voor doorstroomtoestellen
▪▪ Draaibereik 150°
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Talis M52 Keukenmengkranen

Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 150°  
# 14877, -000

Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 260
met uittrekbare uitloop,
Draaibereik 150°
# 14872, -000

Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 170
met uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 150°
# 32841, -000

Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 170
Draaibereik 150°
# 32851, -000

Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 270
Draaibereik 110°/150°/360°
# 14870, -000
ééngreeps keukenmengkraan 270
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 110°/150°/360° (zonder afb.)
# 14875, -000

ééngreeps keukenmengkraan 170
met uittrekbare vuistdouche
Draaibereik 150° (zonder afb.)
# 32842, -000

NIE

UW

A51 Zeep-/lotiondispenser
# 40448, -000, -800

Keukenmengkranen

▪▪ Past bij Talis M52

274 hansgrohe Keukenmengkranen – Focus M41 

Focus M41

Meer bewegingsvrijheid
tijdens het koken en afwassen

Elegante, sierlijke uitloop

Twee straalsoorten instelbaar

Uitloop tot 150° draaibaar,
voor veel vrijheid in de keuken

Puristisch design

QuickClean: Met weinig kracht en zonder reinigingsmiddelen kunnen
vuil en kalkaanslag gewoon met de vinger worden weggewreven.

ComfortZone: Extra hoge uitloop biedt bijzonder veel bewegingsvrijheid en is ideaal voor het vullen van hoge voorwerpen.

Voordelen
▪▪ Ergonomisch plat vormgegeven greep voor betere temperatuur- en hoeveelheidinstelling

▪▪ Mengkraan met 2 straalsoorten (normale straal/douchestraal)
▪▪ MagFit-douche-magneethouder

▪▪ Geschikt voor doorstroomtoestellen
▪▪ Een hoog comfort voor een aantrekkelijke prijs
▪▪ Draaibereik 150°
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Focus Keukenmengkranen
NIE

UW

NIE

UW

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 240
met uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 160
Draaibereik 360°
# 31806, -000, -800

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 160
Draaibereik 110°/150°
# 31804, -000

NIE

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
# 31822, -000

UW

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 280
Draaibereik 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

ééngreeps keukenmengkraan 260
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 110°/150°/360°
(zonder afb.)
# 31823, -000

ééngreeps keukenmengkraan 200
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 120° (zonder afb.)
# 31803, -000

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 160
CoolStart EcoClick
Draaibereik 360°
# 31816, -000

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan
wandmontage
Draaibereik 180°
# 31825, -000

Hot

Cool
Start

Cool

NIE

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 160
Draaibereik 360°
# 31780, -000

UW

A41 zeep-/lotiondispenser
# 40438, -000, -800

ééngreeps keukenmengkraan 160
Draaibereik 150° (zonder afb.)
# 31784, -000

Keukenmengkranen

▪▪ Past bij Focus M41

276 hansgrohe Keukenmengkranen – Focus M42 

Focus M42 keukenmengkraan

NIE

UW

Veel flexibiliteit
voor de moderne keuken
Veel bewegingsvrijheid met
draaibereik van 120 graden:
veilige bediening van de
waterstraal zonder dat de
straal uit de spoelbak worden
gedraaid

Nauwkeurige bediening van de
waterstroom dankzij grote greep met
Boltic greepvergrendeling voor
robuuste bediening

Makkelijk te reinigen met anti-kalkfunctie dankzij QuickClean perlator

Modern, afgerond design door
organische, vloeiende vormen
en een schuin geplaatste uittrekbare uitloop

Bijzonder homogene, normale straal
dankzij AirPower technologie die aan
de straal veel lucht toevoegt

In twee hoogwaardige oppervlaktevarianten verkrijgbaar: afwerking
met chroom en
roestvrij staal

Veilige vergrendeling van de
uittrekbare uitloop door MagFit
magneethouder

Focus M42
Keukenmengkraan

Flexibel: De schuin geplaatste uittrekbare
uitloop biedt veel bewegingsvrijheid.

Draaibereik: Draaibereik 110°–360° voor
een echte comfortabele meerwaarde bij het
afspoelen.

Slimme installatie voor het raam: de
omklapfunctie is uitermate geschikt voor moeilijke bouwkundige omstandigheden.

Voordelen
▪▪ Breed productassortiment voor een aantrekkelijke prijs

▪▪ Modern design dat perfect bij elke keuken past

▪▪ Drie verschillende basisvormen en vijf verschillende
ComfortZone hoogtes voor individuele wensen

▪▪ Keuze uit twee oppervlakken: afwerking met chroom
en roestvrij staal
▪▪ Groot greepdesign voor veilige bediening
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Focus M42 Keukenmengkranen
NIE

UW

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten,
Draaibereik 360°
# 71800, -000, -800

NIE

UW

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 120
Draaibereik 360°
# 71806, -000, -800

NIE

UW

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 180
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten,
Draaibereik 360°
# 71801, -000, -800

NIE

UW

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 120
voor montage voor raam, 1jet
Draaibereik 360° (not shown)
# 71807, -000

NIE

UW

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 220
Draaibereik 360°
# 71802, -000, -800
ééngreeps keukenmengkraan 220
met stopkraan voor vaatwasser 1jet
Draaibereik 110°/150°/360° (zonder afb.)
# 71803, -000

NIE

NIE

UW

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 120
met CoolStart en EcoClick
Draaibereik 360°
# 71805, -000 EcoSmart

UW

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 180
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 110°/150°/360°
# 71813, -000

Hot

Cool
Start

UW
NIE

UW

NIE

UW
NIE

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 150
met uittrekbare uitoop
Draaibereik 120°
# 71814, -000, -800

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 100
Draaibereik 360°
# 71808, -000, -800

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 100
met CoolStart en EcoClick
Draaibereik 360°
# 71809, -000

UW

A41 zeep-/lotiondispenser
# 40438, -000, -800

Hot

Cool
Start

Cool

▪▪ Past bij Focus M42
Keukenmengkranen

NIE

Cool

278 hansgrohe Keukenmengkranen – Logis M31 

Logis M31 Keukenmengkranen

Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
# 71835, -000

Logis M31
tweegreeps keukenmengkraan 220
Draaibereik 110°/150°/360°
# 71280, -000

Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan 160
Draaibereik 360°
# 71832, -000
ééngreeps keukenmengkraan 160
voor plaatsing voor raam
Draaibereik 150° (zonder afb.)
# 71833, -000

Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan 160
CoolStart EcoClick
Draaibereik 360°
# 71839, -000

Hot

ééngreeps keukenmengkraan 220
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 120° (zonder afb.)
# 71834, -000

Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan 120
Draaibereik 360°
# 71830, -000
ééngreeps keukenmengkraan 120
voor heetwatercylinders
Draaibereik 360° (zonder afb.)
# 71831, -000

Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan 120
CoolStart EcoClick
Draaibereik 360°
# 71837, -000

Cool
Start

Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan
wandmontage
Draaibereik 220°
# 71836, -000

Hot

Cool
Start

Cool

Logis M32 Keukenmengkranen

NIE

Logis M32
tweegreeps keukenmengkraan 220
Draaibereik 110°/150°/360°
# 71285, -000

Logis M32
tweegreeps keukenmengkraan
wandmontage met hoge uitloop
Draaibereik 360°
# 71286, -000

Logis M32
tweegreeps keukenmengkraan
wandmontage met lage uitloop
Draaibereik 360°
# 71287, -000

UW

A41 zeep-/lotiondispenser
# 40438, -000, -800

▪▪ Past bij Logis M31
en Logis M32

Cool
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Accessoires
NIE

UW

A71 zeep- lotiondispenser
# 40468, -000, -800

▪▪ Past bij Metris Select M71
en Metris M71

NIE

UW

A51 zeep-/lotiondispenser
# 40448, -000, -800

▪▪ Past bij Talis Select M51,
Talis M51 en Talis M52

NIE

UW

A41 zeep-/lotiondispenser
# 40438, -000, -800

▪▪ Past bij Focus M41, Focus M42,
Logis M31 en Logis M32

Toebehoren

Onderbouw stopkraan
# 10823, -000, -800

Keukenmengkranen

▪▪ Past bij alle hansgrohe
keukenmengkranen

De PartnerPlus diensten
voor installateurs:
Hansgrohe verkoop
Telefonische vragen betreffende producten
en leveringstijden.

De Hansgrohe nakoopgarantie
U kunt 15 jaar lang alle reserveonderdelen nabestellen. Daar kunt u zeker van zijn, ook bij
projecten uit een verder verleden.

The Water Studio Amsterdam
In The Water Studio Amsterdam draait alles om
water. Van keukenkranen tot grote regendouches:
de merken hansgrohe en AXOR presenteren zich
hier van hun meest veelzijdige kant. Ervaar hoe
sterk een douchestraal is, voel hoe soepel een
kraangreep beweegt of leer hoe je een keukenkraan vervangt. Van architect tot installateur en
van designliefhebber tot minimalist: iedereen
profiteert van de aanwezige producten en meer
100 jaar aan ervaring van één van de meest innovatieve bedrijven in de sanitairbranche:
Hansgrohe. Daarnaast is de architectenruimte te
reserveren voor scholingen. Maak een afspraak
of informeer bij ons sales-team naar de mogelijkheden

In dit verkoophandboek tonen wij slechts een selectie van onze producten.
U vindt ons totale aanbod op het internet en in onze actuele Adviesverkoopprijslijst.
Meer over de wereld van hansgrohe op: pro.hansgrohe.nl

Hansgrohe · Naritaweg 126–130 · 1043 CA Amsterdam
Tel. +31 20-6062400 · info@hansgrohe.nl · hansgrohe.nl

Deze catalogus werd zo milieuvriendelijk mogelijk gedrukt. Ook u kunt bijdragen aan de bescherming van ons milieu,
door deze catalogus na gebruik door te geven aan geïnteresseerden of voor recycling bij het oud papier te doen.

nl-NL-Verkoophandboek Bad 2019/2020· Technische wijzigingen en kleurafwijkingen om druktechnische redenen voorbehouden.
Art. Nr. 84 050 706 · 10/19/2.5 · Gedrukt in Duitsland · Op 100% chloorvrij gebleekt papier.

Servicetijden:
maandag–vrijdag: 8.30 -17.00 uur
Telefoon: +20-60 62 400
E-mail: info@hansgrohe.nl

