
Meet the beauty of water.

*  Actie geldig van 01/04/2021 t.e.m. 30/11/2021 (aankoopdatum) op de deelnemende referenties. Enkel geldig voor aankopen in België en Luxemburg  
bij deelnemende sanitaire groothandels. Voorwaarden op www.cashback-hansgrohe.be. 

€75 cashback  
bij aankoop van een  
hansgrohe Showerpipe*



Showerpipes van hansgrohe bieden u eersteklas comfort.  
Bij deze douchesystemen worden een hand- en een hoofddouche 
in een product met een thermostaat gecombineerd. 

Het voordeel van een Showerpipe: elk systeem moet niet apart 
worden geinstalleerd. U monteert het douchesysteem gewoon op 
de bestaande wandaansluitingen. Ideaal voor kleinere renovaties!

Croma E 
280 1jet 
Showerpipe

Chroom
ref. 27630000
ref. 27660000

723,20€

Croma Select S  
280 1jet 
Showerpipe

Brushed Bronze
ref. 26890140
ref. 26891140

1.260,40€

Croma Select S  
280 1jet 
Showerpipe

Matt Black
ref. 26890670
ref. 26891670

1.177,00€

Croma Select S  
280 1jet 
Showerpipe

Polished Gold Optic
ref. 26890990
ref. 26891990

1.260,40€

Croma Select S  
280 1jet 
Showerpipe

Chroom
ref. 26790000
ref. 26794000

763,10€

Croma Select S 
280 1jet 
Showerpipe

Brushed Black Chrome
ref. 26890340
ref. 26891340

1.260,40€

Croma Select S  
280 1jet 
Showerpipe

Matt White
ref. 26890700
ref. 26891700

1.177,00€

Deelnemende  
Showerpipes

De vermelde prijzen zijn bruto publieksprijzen exclusief BTW op 01/01/2021

EcoSmart modellen verbruiken max. 9l/min. Zo bespaart u op uw water- en energiefactuur, en dit zonder comfortverlies!

hansgrohe.be

Select

RainAir

SafetyStop

QuickClean



*   Deze actie is geldig voor aankopen tussen 01/04/2021 t.e.m. 30/11/2021 op één van de deelnemende referenties (zie bovenaan) bij een hansgrohe verdeler met 
een fysiek winkelpunt in België en in het Groothertogdom Luxemburg. 1 deelname/terugbetaling per IBAN/huishouden. De cashback wordt op het door u opgegeven 
rekeningnummer gestort binnen de 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Uiterste inleveringsdatum: 31/12/2021. Enkel geldig voor Belgische en Luxemburgse 
bankrekeningen. Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen van hansgrohe. Uitsluitend voor particulieren. Terugbetaling in cash is niet mogelijk. Reglement, algemene 
voorwaarden en verkooppunten: www.hansgrohe.be/nl/cashback  

Hoe ontvangt u uw terugbetaling?
 1. Ga naar www.cashback-hansgrohe.be en vul uw gegevens in

2. Upload uw factuur voor aankopen tussen 01/04/2021 en 30/11/2021

#CreateAsYouAre
Met FinishPlus kleurafwerkingen

Geef uw badkamer karakter met kleur. 
Met de nieuwe FinishPlus oppervlakken 
kunt u in de wastafel, het bad en de 
douche echt uw eigen stijl doorvoeren. 

Ontdek ons assortiment op 
www.hansgrohe.be/finishplus-nl




