Ideeën voor water.
Douches en kranen voor badkamer en keuken.

Voel u
buitengewoon goed
met water
Water speelt in het leven van iedereen een belangrijke rol. Het zorgt
voor een geweldig gevoel. ‚s Morgens onder de douche, bij een kop
koffie bij het ontbijt of bij het koken. Met water ontspant u en krijgt u
nieuwe energie – alleen of samen met het gezin. hansgrohe ontwikkelt
toonaangevende mengkranen, douches en keukenmengkranen voor
dagelijkse en onvergetelijke momenten. Daarbij vinden we innovatie,
design, kwaliteit en service heel belangrijk. Zodat u de fascinatie voor
water elke dag beleeft.
hansgrohe. Meet the beauty of water.
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Innovatie
Revolutionaire innovaties
Pionier in de sanitairbranche
Toonaangevende technologieën

Bij hansgrohe staan uw behoeften centraal. Als toonaangevend
bedrijf in de sanitairbranche ontwikkelen we voortdurend nieuwe
technische innovaties voor de badkamer en keuken om aan uw eisen
voor het dagelijks leven en bijzondere momenten met water te voldoen. We onderzoeken en ontwikkelen deze innovaties in onze eigen
laboratoria. We beschikken over 15.000 actieve patenten en melden
elk jaar weer honderden nieuwe patenten aan. Zo zijn we als een van
de meest innovatieve middelgrote Duitse bedrijven in de TOP 100
opgenomen. We hebben met onze ideeën wereldwijd geschiedenis
geschreven en willen ook geschiedenis blijven schrijven. Zo zorgen
we voor u voor meer comfort, meer veiligheid en meer plezier op de
badkamer.
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Design
Meer dan 600 designprijzen
Design voor elke stijl
Internationale designers

Met hansgrohe geeft u uw badkamer geheel volgens uw wensen vorm. Bij het kiezen van vormen, kleuren, materialen en
oppervlakken kunt u vertrouwen op het gevoel van onze internationaal gerenommeerde designers. Ze richten zich daarbij
niet alleen op het design zelf, maar letten er ook op dat alles
perfect werkt en makkelijk te bedienen is. Onze drie stijlwerelden Avantgarde, Classic en Modern gaan langer mee
dan korte modetrends. Ook daarom zijn de producten van
hansgrohe wereldwijd al meer dan 600 keer bekroond voor
de uitstekende vormgeving. U investeert met het bekroonde
design van hansgrohe in langdurig plezier aan uw badkamer.
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Kwaliteit
Expertise sinds 1901
Made in Germany
5 jaar garantie en 15 jaar garantie
op beschikbaarheid

Uw badkamer moet tientallen jaren meegaan en alles moet daarbij
elke dag perfect werken. 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. Zo voldoen de producten aan de hoogste normen en strenge
richtlijnen – zoals met veel certificaten van onafhankelijke keuringsinstituten wordt bewezen. We geven voor deze kwaliteit een vrijwillige
garantie van 5 jaar en een garantie op beschikbaarheid van 15 jaar.
Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl/service

Service
Ondersteuning
en waardevolle kennis
Ervaar werkende producten in The Water Studio
Amsterdam

Wij bieden u uitgebreide ondersteuning. Op onze website
vindt u actuele informatie over onze producten. Hiermee
rekent u uit hoeveel geld u bespaart door mengkranen en
douches met EcoSmart-technologie te gebruiken. In onze
Water Studio in Amsterdam kunt u onze producten zien, aanraken en ervaren. Daar staan wij u ook graag te woord met
productadvies.
hansgrohe.nl
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Straalsoorten
Iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeuren bij het douchen. Soms wilt u misschien meer dan
alleen opfrissen onder de douche. Als u bijvoorbeeld na een drukke dag wilt ontspannen. We
hebben voor elke douchewens de juiste douche en straalsoorten: van activerend tot gewoon
weldadig. Met de Select-technologie geniet u met extra comfort van uw douchemomenten.
Daarmee kunt u de verschillende straalsoorten makkelijk met één druk op de knop kiezen.

NIE

UW

NIE

UW

Scan de code en beleef alle
straalsoorten in de productvideo.
POWDERRAIN
Unieke douche - er varing dank zij zacht omhullende
microdruppels om met alle zintuigen van de douche te
genieten en helemaal te ontspannen. zes keer verfijnde
straalopeningen veranderen het water 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 handof 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 reinigen, 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.
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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.

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 laten 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 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.

Doorstroomdiagrammen vindt u in de Adviesverkoopprijslijst of op hansgrohe.nl
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Technologieën
Select
Uw knop voor meer comfort
hansgrohe Select maakt uw dagelijks leven in de badkamer makkelijker. Want u hoeft
voor de bediening van de douche of wastafelmengkraan of de douchebediening maar
één keer op de knop te drukken. En zo wordt er al van straalsoort gewisseld of de waterstroom start of stopt. Met dit doordachte bedieningsconcept gebruikt u water op een heel
comfortabele manier.

Aan/Uit

Voordelen voor u:
Warm/Koud

·	Eenvoudige bediening met één druk op de knop
·	Te bedienen met de vinger, de rug van de hand
of de elleboog
·	Voortdurend functionele mechaniek
·	Vooraf ingestelde temperatuur mogelijk

ComfortZone
Voor uw eigen bewegingsvrijheid
Kies uw vrije ruimte. Bij de hansgrohe ComfortZone bepaalt u de afstand tussen de kraanuitloop en de fontein. Zo kunt u uw handen wassen zonder te spatten en makkelijk uw haar
wassen of pannen en vazen vullen. U kunt zich zo in elke situatie vrij bewegen.

Voordelen voor u:
·	De perfecte mengkraanhoogte voor elke situatie
·	Handig voor elke dag
·	Makkelijk te configureren op
www.hansgrohe.nl/comfortzone
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Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!

QuickClean
Kalk makkelijk en snel wegwrijven
U voelt zich alleen goed in een badkamer die echt schoon is. Voor de makkelijke en snelle
reiniging kunt u daarom vertrouwen op QuickClean. Bij de douches en mengkranen die
met deze technologie zijn uitgerust, haalt u kalk en vuil moeiteloos weg – en dat zonder
schoonmaakmiddelen. Daarvoor wrijft u de flexibele siliconen inzetelementen gewoon
met de vinger af – en klaar. Zo blijven uw producten van hansgrohe lang werken en er
mooi uitzien.

Voordelen voor u:
·
·
·

Snel grondig schoonmaken zonder
schoonmaakmiddelen
hoogwaardig en slijtvast silicone
Werkt perfect en heeft een lange levensduur

EcoSmart
Op een milieuvriendelijke manier geld besparen
U wilt geen kostbaar water verspillen. En de hansgrohe douches en mengkranen met
EcoSmart helpen u daarbij. Met de slimme doorstroombegrenzing verbruikt u tot 60 procent minder water dan gebruikelijke producten. U geniet toch van een volle waterstraal –
want het water wordt met lucht verrijkt. Verder heeft u door lagere verbruik van warm
water minder energie nodig. U bespaart met EcoSmart dus geld en doet tegelijkertijd
wat voor het milieu.

Voordelen voor u:
·
·
·

Verlaagt de kosten voor water en energie
Lager energieverbruik door het besparen van warm water,
daardoor minder CO2-uitstoot
Constante doorstroming en volle waterstraal
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Technologieën
AirPower
Voor een luchtig en comfortabel gevoel
De zachte kracht van twee natuurelementen ontdekt u bij het douchen met AirPower.
Want bij deze technologie wordt water verrijkt met lucht. Daardoor voelen de druppels
voller, lichter en zachter op uw huid aan. En u bespaart tegelijkertijd waardevol water.
De straal is toch vol en daardoor wordt niet op waterplezier ingeboet.

Voordelen voor u:
·	Volle waterstraal
·	Lager verbruik
·	Aangenaam gevoel op de huid

XXLPerformance
Groot doucheplezier
Geniet van extra ontspannende wellnessmomenten onder een grote regendouche.
Uit de extra grote straaloppervlakken van de hoofd- en handdouches stroomt water in
een extra brede radius. In combinatie met EcoSmart is het doucheplezier en de geldbesparing even groot.

Voordelen voor u:
·	Extra grote straaloppervlakken
·	Voelt aan als een zomerse regenbui
·	Water wordt effectief gebruikt

10

Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!

CoolContact
Met veiligheid voor een gerust gevoel
Blijf zorgeloos, want u en uw kinderen zijn beschermd tegen pijn door het aanraken van
een te hete kraan of douche. Met de innovatieve koeltechnologie CoolContact wordt de
buitenkant van de thermostaat niet warm. Zo kunt u mét uw kinderen u zonder zorgen
genieten van een heerlijke douche.

Voordelen voor u:
·
·
·

Bescherming tegen verbrandingen
Voor een veilige en kindvriendelijke badkamer
Zorgeloos doucheplezier

CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

Goed draaien en energie besparen
Bij normale mengkranen stroomt er al in de middelste greepstand warm water uit de kraan,
terwijl u lang niet altijd warm water nodig heeft. Met CoolStart kunt u heel bewust warm
water pakken. Zo springt de verwarmingsketel of de circulatiepomp niet elke keer aan. Er
stroomt in het begin alleen koud water uit de kraan. U kunt er makkelijk heet water bij mengen door de hendel naar links te draaien. Zo doet u iets voor het milieu en bespaart u geld.

Voordelen voor u:
·
·
·

In de basispositie stroomt alleen koud water uit de mengkraan
Meer geld besparen
Makkelijk en ergonomisch te bedienen
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DOUCHES

De nieuwe dimensie van douchen:
®
Rainfinity .
U houdt van wellness en design – dan moet u zeker Rainfinity
ontdekken. Met de nieuwe doucheserie geniet u van innovatieve functies, buitengewoon design en bijzondere straalsoorten voor een heel nieuw gevoel onder de douche. De matwitte
kleur vormt een mooi contrast met de grafietkleurige straalplaten en zorgt zo voor een mooi geheel. Zo wordt uw badkamer
uw eigen wellnessoord.
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Het beste wat
een douche te
bieden heeft.
Uw badkamer is de perfecte plek voor een momentje voor uzelf. In
een ontspannen sfeer kunt u zich volledig aan het moment overgeven
en de hectiek van alledag achter u laten. De mooiste plek daarvoor is
ongetwijfeld onder de douche. Bij Rainfinity raakt de waterstraal niet
alleen het hoofd en de schouders. De straal omhult uw hele lichaam
als een mantel van duizenden microfijne druppels, want het innovatieve straaloppervlak is licht naar binnen gewelfd. Dankzij deze vorm
wordt het water op een bijzonder aangename manier over de huid
verdeeld. Zo beleeft u ongeëvenaarde douchemomenten.

HANDZAAM IN ELKE VORM:
„kies uit twee varianten de
handdouche die het best bij uw behoeften past.“

ONTSPANNING OP
SCHOUDERHOOGTE:
nieuwe schouderdouche met geïntegreerd
planchet voor een nieuwe douche-ervaring met omhullende druppels.
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NAAR WENS IN TE STELLEN:
Rainfinity kan door de innovatieve wandaansluiting tussen 10° en 30° worden
gekanteld. Voor een comfortabele positie
onder de douche, waarbij de haren en
het gezicht zo nodig droog blijven.

DESIGNERVARING:
de hoofddouche Rainfinity
zonder douche-arm is
schuin geplaatst en vormt
zo een echt statement in een
moderne badkamer.

POWDERRAIN:
Een unieke douche-ervaring dankzij
zacht omhullende microdruppels. Lees
meer hierover op de volgende pagina.

RAINSTREAM:
Volle douchestraal met zachte druppels.

INTENSE POWDERRAIN:
Intensieve straal van microfijne druppels
voor effectief douchen.
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MONORAIN:
Gerichte straal voor heerlijke
wellnessmomenten.

Rainfinity
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.)
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.)

NIE

UW

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

NIE

UW

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.)

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.)

NIE

UW

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

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

UW

NIE

UW

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

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

# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

NIE

UW

UW

Rainfinity
PowderRain Showerpipe 360 1jet
inbouw
▪ Rainfinity hoofddouche 360 1jet
▪ Rainfinity handdouche 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min

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

Basisset voor Showerpipe 360 1jet
inbouw
# 26840180 (zonder afb.)

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

NIE

NIE

UW

NIE

UW

Rainfinity
Planchet 500
# 26844, -000, -700

Rainfinity
Muuraansluiting Porter 500
met douchehouder en planchet L
# 26843, -000, -700
Muuraansluiting Porter 500
met douchehouder en planchet R
# 26858, -000, -700 (zonder afb.)

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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PuraVida

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

PuraVida
staafhanddouche 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/min
# 28568, -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
doucheset met glijstang 90 cm
# 27853, -000, -400 16 l/min

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Puur genot voor
uw zintuigen –
®
PuraVida .
PuraVida staat garant voor zinnenprikkelend design. De vormgeving is tijdloos en puristisch: tweekleurig in wit/chroom of
alleen in chroom. Maar PuraVida ziet er niet alleen mooi uit.
Dankzij de krasvaste poedercoating zijn de producten bij
dagelijks gebruik heel handig. Met EcoSmart verbruikt u minder water en daardoor bespaart u geld. U bent dus ook nog
eens milieuvriendelijk bezig. Zo kunt u gewoon puur genieten
van het moment.

HET TOTAALPLAATJE KLOPT,
TOT IN HET KLEINSTE DETAIL:
PuraVida is verkrijgbaar voor douche, bad en wastafel aangevuld met
bijpassende accessoires. Zo wordt
de ruimte één geheel.
Meer producten vindt u op pagina
64.
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Rainmaker

®

Rainmaker Select
hoofddouche 580 3jet
# 24001, -400, -600 20 l/min
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min
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
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

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

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

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Genieten van
een grote
regendouche –
®
Rainmaker .
Rainmaker staat voor XXL-doucheplezier van het hoogste
niveau. De grote regendouches maken van douchen een
wellness-ervaring. Haal warme tropische regen of een brede
bergwaterval in uw badkamer. De grote straalplaten zorgen
douchen. Ze zijn naar wens verkrijgbaar voor wandmontage,
plafondmontage of als douchesysteem met hoofddouche,
handdouche en Select thermostaat. Met een slanke omlijsting
van chroom en een hoogwaardige glazen straalplaat in wit of
chic zwart zijn ze hoogwaardige designobjecten.

GROOTSE
DOUCHEMOMENTEN:
dankzij de grote straalplaten die
maximaal 580 mm breed zijn,
bieden de hoofddouches volmaakt
douchegenot.
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Mooier kan water
u niet omhullen –
®
PowderRain .
Uw droom van douchen als in een privéspa gaat in vervulling met Raindance en de innovatieve straalsoort PowderRain.
Duizenden microfijne druppels omhullen u met een zachte
cocon van fluweelzacht en stil water. Om in weg te dromen
en volledig in te ontspannen. Hoogwaardig douchecomfort
met wellnessfactor.
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Raindance S
®

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

Raindance Select S
doucheset 150 3jet
met Unica’S Puro glijstang 65 cm
en zeepschaal
# 27802, -000, -400 16 l/min

hoofddouche 240 2jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 26467, -000, -400 17 l/min (zonder afb.)
# 26469, -000 EcoSmart 8 l/min

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

NIE

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 46 cm
# 27492, -000 18 l/min (zonder afb.)

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

UW

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

NIE

UW
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

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 PowderRain
# 26014, -000 12 l/min

24

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

NIE

UW

NIE

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
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

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

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, -000 16 l/min

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Raindance E
®

NIE

UW

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

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 2jet
met plafondaansluiting 10 cm
# 27384, -000, -400 15 l/min (zonder afb.)
# 26608, -000, -400 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

NIE

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

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
# 27857, -000, -400 16 l/min

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.)

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

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
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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 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

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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De allrounder
voor de moderne
gezinsbadkamer –
®
Croma .
De douchelijn Croma maakt zowel ouders als kinderen gelukkig. Want de douches hebben een modern design en zijn
comfortabel, betrouwbaar en veilig – en dat alles voor een
echt goede prijs. Nieuw in de serie is Croma E met innovatieve veiligheidsfuncties en eenvoudige, comfortabele bediening. U kunt het doordachte douchesysteem Croma natuurlijk
ook later aansluiten, want het wordt gewoon op bestaande
aansluitingen gemonteerd.
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COOLCONTACT:
Als u de thermostaatbehuizing aanraakt, voelt u dat deze steeds een aangename
temperatuur heeft. Nieuwe koeltechnologie zorgt voor deze verhoogde veiligheid.
www.hansgrohe.nl/coolcontact

SOFTCUBE-DESIGN:
de producten met heldere vlakken en licht afgeronde
hoeken gaan net zo goed samen met ronde badelementen als met hoekige.

EENVOUDIG OMSCHAKELEN:
voor comfortabele bediening bij het overschakelen van hoofddouche op handdouche.
Daarvoor draait u gewoon de regelaar bij de Showerpipe van het bad naar rechts.

MAKKELIJK TE HANTEREN:
de douchehouder kan heel makkelijk met slechts één hand op de Showerpipe worden
verschoven.
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Croma E
®

NIE

UW

NIE

UW

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

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

UW

Croma E
Showerpipe 280 1jet
met badthermostaat
▪ Croma E hoofddouche 280 1jet
▪ Croma Select E handdouche Multi
▪ Ecostat E thermostaat
# 27687, -000 15 l/min

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Croma Select E
®

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

Croma Select E
handdouche 110Multi
# 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

Massage

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

Croma Select E
doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 65 cm
# 26582, -400 15 l/min
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 65 cm en
zeepschaal (zonder afb.)
# 26586, -400 15 l/min
doucheset Vario
met Unica’Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26592, -400 15 l/min
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

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

Croma Select S
®

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

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

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

Massage

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

Croma Select S
doucheset Vario
met Unica’Croma
glijstang 65 cm
# 26562, -400 15 l/min
# 26563, -400 EcoSmart
9 l/min
doucheset Vario
met Unica’Croma
glijstang 65 cm
en zeepschaal
(zonder afb.)
# 26566, -400 15 l/min
doucheset Vario
met Unica’Croma
glijstang 90 cm
(zonder afb.)
# 26572, -400 15 l/min
# 26573, -400 EcoSmart
9 l/min

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

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

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

Massage

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Croma
NIE

®

UW

Croma
hoofddouche 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
hoofddouche 280 1jet EcoSmart 9 l/min
# 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.)

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.)

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

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

Massage

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
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
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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

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 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 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.)

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Fris design en
water én energie
besparen –
®
Crometta .
Een grote douchelijn die zowel water als energie bespaart en
tegelijkertijd hoogwaardig, fris design biedt. Profiteer van
de aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding van Crometta bij
hand- en hoofddouches, douchesets en Showerpipes. Elk product van hansgrohe is stuk voor stuk robuust, betrouwbaar en
van topkwaliteit. De waterbesparende EcoSmart-technologie
zorgt voor minder verbruik en dus voor duurzaam moderniseren, bouwen of renoveren.
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Crometta

®

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

Crometta
hoofddouche 160 1jet
# 26577, -000, -400 20 l/min
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 240 1jet LowPressure
# 26722, -000

hoofddouche 240 1jet LowPressure
# 26725, -000

douchearm 23 cm
# 27412, -000 (zonder afb.)

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

douchearm 38,9 cm
# 27413, -000, -820 (zonder afb.)

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

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

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

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

Crometta 100
handdouche Multi
# 26823, -400 19 l/min
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Massage

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

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

Crometta
handdouche Vario
# 26330, -400 14 l/min
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26336, -400 Green 6 l/min

Massage

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

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

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

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

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
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 240 1jet
met badthermostaat
# 27320, -000 17 l/min (zonder afb.)

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

Showerpipe 160 1jet
met ééngreeps douchemengkraan
# 27266, -400 (zonder afb.)

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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RainSelect
NIE

UW

NIE

®

UW

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

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

inbouwdeel voor 2 functies
# 15310180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor 4 functies
# 15312180 (zonder afb.)

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

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

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

inbouwdeel voor 2 functies
# 15310180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor 4 functies
# 15312180 (zonder afb.)

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

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl

Let op: altijd het benodigde inbouwdeel bijbestellen!
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Schakel over op
meer comfort –
®
RainSelect .
Als we het hebben over onzichtbare techniek, design dat perfect in de muur is geïntegreerd en bedieningscomfort, hebben we het natuurlijk over RainSelect. Met deze innovatieve
designthermostaat worden in de badkamer nieuwe wegen
ingeslagen. Het slanke silhouet, de hoogwaardige oppervlakken en de elegante vormen geven RainSelect een ruimtebepalend karakter. Voor nieuw bedieningsgemak zorgt de
innovatieve Select-technologie. Met grote knoppen regelt u tot
wel vijf waterfuncties intuïtief met één druk op de knop. Er zijn
ook varianten met douchehouder verkrijgbaar om de douche
makkelijk te hanteren.

DE HOOGSTE EISEN:
met twee tot vijf knoppen biedt
RainSelect de veelzijdige bediening
die uw gewenste douchesysteem
nodig heeft.
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ShowerSelect

®

ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15738, -400, -600

NIE

UW

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

NIE

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

UW

ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl

Let op: altijd het benodigde inbouwdeel bijbestellen!
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Douchebediening
met één druk
op de knop –
®
S howerSelect .
ShowerSelect biedt volkomen ontspannen doucheplezier met
één druk op de knop. Daarmee kunt u het water precies laten
stromen, stoppen en heel comfortabel van de handdouche
op de hoofddouche overschakelen. Er zijn tot vier waterfuncties mogelijk. Bij nog een variant is een douchehouder geïntegreerd. Zo heeft u de handdouche altijd binnen handbereik. U
kunt daarbij kiezen voor een hoekig of rond design. Of u gaat
voor SoftCube, afhankelijk van wat het best bij uw badkamer
past. De douche kan gewoon op de beproefde iBox universal
worden gemonteerd. De vooruitstrevende hansgrohe technologie verdwijnt daarmee achter de muur – de focus ligt op
stijlvol design. Zo blijft meer ruimte over voor douchecomfort.

EXCLUSIEF
OPPERVLAK:
het glazen oppervlak
in wit of zwart heeft
een extra stijlvolle
uitstraling.
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ShowerTablet

®

ShowerTablet Select
badthermostaat 700 opbouw
# 13183, -000, -400

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

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

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

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

ShowerTablet
thermostaat opbouw
voor 2 functies
# 13108, -000, -400
inbouwdeel voor ShowerTablet thermostaat 600
voor 2 functies
# 13129180

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

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

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Meer plaats voor
liefhebbers van
een douche –
®
S howerTablet .
ShowerTablets zijn echte multitalenten. Met veel innovatieve
functies wordt uw individuele doucheplezier geregeld, grote
planchetten hebben veel ruimte voor uw douchebenodigdheden en het puristische design maakt elke badkamer mooier.
Daarbij zijn ze ook nog onderhoudsvriendelijk, robuust en
ongevoelig voor krassen.

GROOT PLANCHET:
de ShowerTablet heeft in zijn grootste
variant met 70 cm een ruimtebepalend karakter en past heel goed bij
grote douches.

45

Ecostat
NIE

®

UW

NIE

UW

NIE

UW

Ecostat E
douchethermostaat opbouw
# 15773, -000

Ecostat E
badthermostaat opbouw
# 15774, -000

NIE

UW

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

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

Ecostat
badthermostaat 1001 CL opbouw
# 13201, -000

Ecostat
douchethermostaat 1001 CL opbouw
# 13211, -000

Ecostat
badthermostaat Comfort Care opbouw
# 13115, -000

Ecostat
douchethermostaat Comfort Care opbouw
# 13117, -000

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Snel en e envoudig
meer comfort
en v eiligheid –
®
Ecostat .
Ecostat opbouwthermostaten kunnen snel op bestaande aansluitingen worden gemonteerd. Het nieuwe model Ecostat E
met innovatieve veiligheidsfuncties is bijzonder geschikt voor
gezinnen met kleine kinderen. Met CoolContact wordt voorkomen dat de behuizing warm wordt en SafetyStop, de in te
stellen temperatuurbegrenzing, beschermt tegen verbranding.
Perfect voor de moderne gezinsbadkamer.

KINDVEILIG:
met CoolContact wordt voorkomen dat de behuizing warm wordt.
www.hansgrohe.nl/coolcontact

WARM IN PLAATS VAN HEET:
met SafetyStop wordt voorkomen dat er onverwacht heet water uit de douche komt.
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VOORDELEN VOOR U:
•O
 pgeruimd geheel dankzij
verzinkbare slang
•R
 ond of hoekig design dat
bij uw badkamer past
•K
 an individueel op de bad- of
tegelrand worden geplaatst
•U
 it te trekken tot 145 cm voor
meer bewegingsvrijheid
•S
 lang glijdt soepel naar binnen
en buiten
•M
 inimale kracht nodig bij het
trekken en vasthouden
•S
 lang is tegen beschadigingen
beschermd
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Slimme oplossing
voor meer bedieningscomfort:
®
sBox bad.
Uw moment van ontspanning in de badkamer kan niet meer
worden verstoord door een loshangende slang. Want de sBox
bad heeft een doucheslang die in de bad- of tegelrand kan
worden verzonken. Als de slang niet wordt gebruikt, is deze
onzichtbaar en zo ziet de badkamer er altijd opgeruimd uit.
Trek de slang er snel en makkelijk weer tot 1,45 meter uit
om een bad te nemen of u af te spoelen. Na gebruik glijdt
de slang weer terug en de badkamer ziet er daardoor nog
mooier uit.

NIE

UW

NIE

UW

sBox
afbouwdeel rechthoekig
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox
afbouwdeel ovaal
# 28020, -000

badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)

badrand- en tegelrand basisset
# 13560180 (zonder afb.)

montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)

montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)

montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

scan de code
om de sBox voor bad te ontdekken
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KRANEN

Laat zien wat
uw karakter is –
FinishPlus.
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. Bij twee van de meest geliefde
kranenseries, Metropol en Talis E, kunt u nu naast chroom kiezen uit vijf nieuwe oppervlakken waarmee u uw badkamer net
dat beetje extra geeft. De matte oppervlakken mat zwart en
mat wit vallen in de smaak bij mensen die van moderne architectuur houden. De stijlvolle metallic oppervlakken Polished
Gold Optic, Brushed Black Chrome en Brushed Bronze zijn
zowel elegant als modern.
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Individualiteit met
gekleurde accenten.

700 MAT WIT
Uitdagend, onconventioneel en fris – matwit is neutraal en past zo perfect bij
badkamers met zachte of frisse kleuren.

340 BRUSHED BLACK CHROME
Opvallende blikvanger – het fijn geborstelde chroom springt meteen in het oog.
De combinatie van een donker en iets reflecterend oppervlak oogt geraffineerd.
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670 MAT ZWART
Teruggebracht tot wat er echt toe doet – matzwart zorgt voor sterke contrasten
met lichte muren en accessoires. De badkamer krijgt daardoor een hoogwaardige en elegante uitstraling.

990 POLISHED GOLD OPTIC
Glamoureuze look – het gepolijste oppervlak maakt van de badkamer een luxe
toevluchtsoord. Het glanzende oppervlak is ingetogen van vorm en geeft het
geheel glans met een elegante uitstraling.

140 BRUSHED BRONZE
Harmonie met zachte, natuurlijke kleuren en tinten – de warme kleur krijgt door
het geborstelde oppervlak bijzonder fijne schakeringen. Samen met de natuurkleuren ontstaat een mooi geheel.

000 CHROOM
Vrouwelijk en elegant gecombineerd met klassiek en glanzend: de moderne
klassieker past bij de meest uiteenlopende materialen, zoals porselein, hout,
steen of gekleurde oppervlakken.
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Metropol

®

Als u houdt van rechte lijnen en een design
zonder poespas, is Metropol precies wat u
zoekt als het op de vormgeving aankomt. De
hoogwaardige mengkranen zijn uitermate
geschikt voor de geometrisch vormgegeven
badkamer. Metropol biedt u voor de wastafel, de douche en het bad alle mogelijkheden
voor een stijlvolle vormgeving. Het assortiment van Metropol heeft een strak design
en bestaat uit verschillende handgrepen en
uitloophoogtes. Dat zijn bijvoorbeeld platte
hendelgrepen, fijne beugelgrepen of minimalistische grepen met Select-knop. Ook
de vloergemonteerde ééngreeps mengkranen voor wastafel en bad zijn indrukwekkende designstatements bij u thuis.

NIE

UW

Metropol
ééngreeps fonteinmengkraan 260
met rechte greep en push-open afvoergarnituur
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

NIE

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met push-open afvoergarnituur
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

UW

Metropol
ééngreeps fonteinmengkraan 100
met push-open afvoergarnituur
# 32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Hot

Cool
Start

NIE

Cool

UW

NIE
NIE

UW

UW

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!
Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met push-open afvoerganrituur
# 32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel
voor wandmontage met uitloop 22,5 cm
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Metropol
driegats wastafelmengkraan 160
met push-open afvoergarnituur
# 32515, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Metropol
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met rechte greep
# 32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met rechte greep en zekerheidscombinatie
# 32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)

Inbouwdeel
# 10452180 (zonder afb.)

NIE
NIE

UW

UW

Metropol
baduitloop
# 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met rechte greep
# 32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!
Metropol
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met rechte greep
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
met rechte greep
# 32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Talis E
®

Als u de voorkeur geeft aan elegante vormen,
voldoet het aantrekkelijke design van Talis E
aan uw wensen. De vormgeving is heel mooi
te zien bij de ééngreeps wastafelmengkraan.
Het iets breder wordende inbouwdeel loopt
over in een stijlvolle uitloop met groot oppervlak. Strakke randen kenmerken de uitloop
en hendel. Talis E straalt luxe uit. Ook in het
bad en de douche worden de zwevende
oppervlakken op een elegante manier doorgevoerd. In de Select-variant kunnen de
mengkranen makkelijk met de vinger, arm of
elleboog worden bediend.

NIE

UW

NIE

UW

NIE

Talis E
ééngreeps wastafelmengkraan 240
met pop-up afvoergarnituur
# 71716, -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 110 CoolStart
met pop-up afvoergarnituur
# 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)

UW

Talis E
ééngreeps wastafelmengkraan 150
met pop-up afvoergarnituur
# 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart
zonder afvoergarnituur
# 71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)
Cool
Hot

Start

Cool

Hot

Cool
Start

NIE

UW

NIE

Cool

UW

NIE

UW

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!
Talis E
driegats wastafelmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 22,5 cm
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
# 71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 16,5 cm
# 71732, -000 (zonder afb.)

ééngreeps bidetmengkraan
met push-open afvoergarnituur
# 71721, -000
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NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!
Talis E
ééngreeps badmengkraan opbouw
# 71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
# 71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
# 71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

NIE

Talis E
viergats badrandmengkraan afbouwdeel
voor inbouwdeel 13244180
# 71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990
inbouwdeel voor 4-gats badrandmengkraan
# 13244180 (zonder afb.)

UW

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!
Talis E
ééngreeps douchemengkraan opbouw
# 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
# 71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Bijpassende producten
NIE

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

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

NIE

NIE

NIE

UW

UW

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
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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

NIE

UW

NIE

UW

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

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

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

inbouwdeel voor 2 functies
# 15310180 (zonder afb.)

inbouwdeel voor 4 functies
# 15312180 (zonder afb.)

NIE

UW

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

NIE

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

UW

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

NIE

NIE

UW

NIE

UW

UW

sBox
afbouwdeel rechthoekig
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

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

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

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

badrand- en tegelrand inbouwdeel
# 13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
# 28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
# 28021, -000 (zonder afb.)

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Bijpassende producten
NIE

UW

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

NIE

UW

Exafill S
afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NIE

UW

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 240
met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
Draaibereik 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

NIE

UW

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

NIE

UW

Flexaplus
afbouwdeel E afvoer- en overloopgarnituur
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NIE

UW

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800
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NIE

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

NIE

UW

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 280
Draaibereik 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

NIE

UW

UW

NIE

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

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 16,3 l/min

NIE

UW

NIE

UW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 23,6 l/min

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

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

NIE

NIE

UW

NIE

UW

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

UW

Metris Select M71
2-gats ééngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche
# 73818, -000, -340, -670, -800

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Realiseer uw
droombadkamer
helemaal in uw
eigen stijl.
U wilt van uw badkamer een ruimte met karakter maken waar u zich goed voelt. We hebben
voor uw designwensen drie stijlwerelden met
veel keuzemogelijkheden uitgebracht, of uw
stijl nu avant-garde, eigentijds en modern of
traditioneel en klassiek is. In deze stijlwerelden vindt u heel snel de vormen die u aanspreken en de oppervlakken die erbij passen.

Avantgarde.

Een vleugje individualiteit met een exclusief design – met de speelse details van de unieke vormgeving geeft u de
ruimte een bijzonder soort puurheid.
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Modern.

Eigentijds, harmonieus en functioneel – de strakke vormgeving van deze stijl wordt gekenmerkt door uitstekende
eigentijdse vormen. Het effect dat wordt bereikt is rustig voor de ogen en is daardoor uitermate geschikt voor een
moderne en functionele inrichting.

Classic.

Traditie en functionaliteit in hun mooiste vorm – vormgeving als een klassieke schoonheid die een warme,
harmonieuze sfeer uitstraalt.
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PuraVida

®

U bent dol op een zinnenprikkelend design.
Uw fascinatie voor water wordt door deze
puristisch vormgegeven serie beslist opnieuw
gewekt. Stralend wit en glanzend chroom zorgen voor een unieke uitstraling. De avant-gardistische handgreep in de vorm van een joystick springt daarbij ook meteen in het oog.
Hiermee bedient u de mengkraan soepel en
intuïtief. Dit buitengewone design laat de harten van designliefhebbers sneller slaan.

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 wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 22,5 cm
# 15085, -000, -400

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met wastegarnituur
# 15074, -000, -400

inbouwdeel
voor éégreeps wastafelmengkraan
wandmontage
# 13622180 (zonder afb.)

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

PuraVida
ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 15472, -000, -400

PuraVida
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 15672, -000, -400

PuraVida
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 15445, -000, -400

PuraVida
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 15665, -000, -400

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met zekerheidscombinatie
# 15447, -000, -400

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Accessoires

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
badgreep
# 41513, -000

PuraVida
handdoekrek
# 41506, -000

PuraVida
handdoekhouder tweelids
# 41512, -000
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Metris

®

Als u in de badkamer vergeet waar u bent en
hoe laat het is, ligt dat misschien aan de tijdloze stijl. Metris levert ook een bijdrage aan
onvergetelijke momenten, want deze modern
vormgegeven mengkranen maken met de elegante vorm echt iets bijzonders van uw badkamer. U kunt daarbij geheel naar wens uw
eigen voorkeuren in het geheel verwerken.
Metris past perfect in elke badkamer. Vooral
de lichte welving zorgt voor een stijlvolle uitstraling. Zo ontstaat samen met de precieze
contouren een heel natuurlijke look die hier
goed past, nu en in de toekomst.

Metris
ééngreeps wastafelmengkraan 260
met pop-up afvoergarnituur
# 31082, -000

Metris
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met pop-up afvoergarnituur
# 31087, -000

Metris
ééngreeps wastafelmengkraan 200
met pop-up afvoergarnituur
# 31183, -000

Metris
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 16,5 cm
# 31085, -000
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 22,5 cm
# 31086, -000 (zonder afb.)

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Metris
ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 31480, -000

Metris
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 31680, -000

Metris
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 31454, -000

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Metris
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 31456, -000

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met zekerheidscombinatie
# 31451, -000
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Metris S
®

Bij mooie momenten in de badkamer stelt
u minimalistisch design op prijs, want u wilt
gewoon van het water genieten en een drukke
inrichting helpt daar niet bij. Metris S staat
precies voor deze visie. De grote oppervlakken stralen luxe en elegantie uit. Het heldere
design blijft ingetogen en daardoor wordt de
aandacht nog meer gericht op de doordachte
functies. Dankzij de hansgrohe ComfortZone,
oftewel de afstand tussen uitloop en wastafel,
kunt u uit verschillende uitloophoogtes kiezen
die precies passen bij wat u voor ogen heeft.
Dit zorgt voor baanbrekend comfort.

Metris S
ééngreeps wastafelmengkraan 260
met pop-up afvoergarnituur
# 31022, -000

Metris S
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 31060, -000

Metris S
ééngreeps wastafelmengkraan 190
met pop-up afvoergarnituur
# 31021, -000

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Metris S
ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 31460, -000

Metris S
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 31660, -000

Metris S
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 31465, -000

Metris S
ééngreeps wastafelmengkraan
draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
# 31159, -000

Metris S
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 31665, -000

ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met zekerheidscombinatie
# 31466, -000
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Talis S
®

Het bijzondere design heeft een natuurlijke
uitstraling. De naar beneden gebogen, conische uitloop loopt over in het inbouwdeel van
dezelfde vorm, terwijl de slanke pingreep
voor bedieningscomfort zorgt. Talis Select S
wastafelmengkranen kunnen helemaal zonder hendel worden gebruikt. De Select-knop
geeft u ultiem comfort en helpt u water te
besparen, want de intuïtieve bediening met
één druk op de knop nodigt uit tot eerder
uitschakelen. Zo zorgt de moderne functie in
een modern jasje voor fijne momenten in uw
badkamer.

Talis Select S
ééngreeps wastafelmengkraan 190
met met pop-up afvoergarnituur
# 72044, -000

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 140
met pop-up afvoergarnituur
# 72113, -000

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 72020, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 100
CoolStart met wastegarnituur
# 72022, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 100
CoolStart zonder afvoergarnituur
Cool
Start
# 72023, -000

Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 210
draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
# 72105, -000

Hot

Cool

Hot

Cool
Start

Cool

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Talis S
ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 72400, -000

Talis S
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 72600, -000

Talis S
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 72405, -000

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Talis S
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 72605, -000
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Focus

®

U kijkt echt uit naar de momenten in het dagelijks leven met water. Bij Focus staat alles in
het teken van ontspanning en comfort in een
uitstekende vorm tegen een zeer goede prijs.
Het tijdloze design heeft een dynamisch silhouet en zachte rondingen bij de uitloop en
de ergonomische handgreep ziet zo aangenaam aan als het aanvoelt. De tijdloze en harmonieuze mengkranen voor wastafel, bad en
douche passen perfect in uw dagelijks leven.

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met pop-up afvoergarnituur
# 31531, -000

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 240
draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
# 31609, -000

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 31607, -000

Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 190
met pop-up afvoergarnituur
# 31608, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
CoolStart met wastegarnituur
# 31621, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 100
CoolStart zonder wastegarnituur
Cool
Cool
Start
Start
# 31509, -000
Hot

Hot

Cool

Cool

Hot

Cool
Start

Cool

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Focus
ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 31940, -000

Focus
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 31960, -000

Focus
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 31945, -000

Focus
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 31965, -000
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Novus

®

U zult aangenaam verrast zijn door uw
nieuwe badkamer, want Novus wordt gekenmerkt door een moderne uitstraling en is
daarbij ook geschikt voor mensen met een
kleiner budget. Het organische design met
een zacht gewelfde lijn past altijd perfect,
ook in uw badkamer. De opgerichte greep en
uitloop zorgen voor een dynamisch geheel.
Dankzij de vloeiende vormen en de innovatieve functies moderniseert u uw badkamer
zichtbaar met Novus.

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met pop-up afvoergarnituur
# 71123, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 70
met pop-up afvoergarnituur
# 71020, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 71030, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 100
CoolStart met push-open afvoergarnituur
# 71032, -000

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Novus
ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 71040, -000

Novus
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 71060, -000

Novus
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 71045, -000

Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 240
draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
# 71126, -000

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Novus
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 71065, -000
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Logis

®

Er zijn veel goede redenen om uit te kijken
naar de nieuwe badkamer, want Logis heeft
niet alleen een modern design, maar is ook
nog aantrekkelijk geprijsd. De strakke lijnen
en zacht gewelfde oppervlakken zorgen voor
een stijlvolle uitstraling. Deze mooie vorm is
daarnaast ook heel functioneel, want er wordt
voor makkelijk reinigen gezorgd. De open
vormgegeven handgreep met afgeronde
vorm ligt goed in elke hand. Logis betaalt zich
ook op de lange termijn uit. U bespaart dankzij de geïntegreerde functie EcoSmart bij elk
gebruik water. Met AirPower wordt tegelijk
lucht aan het stromende water toegevoegd.
Daardoor voelt de straal aangenaam vol
aan. De vele varianten helpen u dagelijks bij
het besparen van water en energie.

Logis
Logis 190 ééngreeps wastafelmengkraan met wastegarnituur
# 71090, -000

Logis
ééngreeps wastafelmengkraan 210
draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
# 71130, -000

Logis
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
# 71100, -000
ééngreeps wastafelmengkraan 100
CoolStart met wastegarnituur
# 71102, -000

Logis
tweegreeps wastafelmengkraan 150
met draaibare uitloop 120°
# 71222, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
CoolStart zonder afvoergarnituur
Cool
Start
# 71103, -000
Hot

Cool

Hot

Cool
Start

Cool

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Logis
ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 71400, -000

Logis
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 71600, -000

Logis
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 71405, -000

Logis
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 71605, -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

Logis Universal
handdoekring
# 41724, -000

Logis Universal
badgreep
# 41713, -000

Logis Universal
handdoekrek
# 41716, -000

Logis Universal
dubbel handdoekrek
# 41712, -000
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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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Metropol Classic
®

U bent kieskeurig wat de badkamer betreft en
gaat voor een stijlvolle inrichting. Met Metropol Classic kunt u uw toevluchtsoord tot in de
puntjes inrichten voor één mooi geheel. Het
klassieke design met de elegante gewelfde
vormen en de goudkleurige accenten maakt
het voor u mogelijk. U kunt daarbij gerust zo
kieskeurig zijn als altijd. U kiest gewoon de
greep waar uw persoonlijke voorkeur naar
uitgaat: of dat nu de beproefde kruisgreep,
de ergonomische hendelgreep of de comfortabele Zero-greep is. Met de traditionele
ambachtskunst en de eigentijdse functies
van deze mengkranen voelt u u goed in uw
badkamer.

Hendelgreep

Kruisgreep

Zerogreep

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
driegats wastafelmengkraan 160
met rechte greep
en pop-up afvoergarnituur
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
driegats wastafelmengkraan 110
met rechte greep
en pop-up afvoergarnituur
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met rechte greep
en pop-up afvoergarnituur
# 31300, -000, -090
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Metropol Classic
ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
ééngreeps douchemengkraan
opbouw met rechte greep
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 31441, -000, -090

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Metropol Classic
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 31345, -000, -090

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Metropol Classic
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met rechte greep
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
baduitloop
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel met rechte greep
# 31365, -000, -090
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Metris Classic
®

Bij Metris Classic straalt het elegante design
met de iets gewelfde lijnen en de glanzende
oppervlakken van chroom nostalgische flair
uit. Daarbij wordt de geometrische basisvorm
slanker vanaf de voet en deze loopt over in
een stijlvolle boog met uitloop. U kunt afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kiezen uit
een comfortabele hendel en een variant van
2 grepen in dezelfde stijl. Deze klassieke badkamerkraan is in combinatie met innovatieve
hansgrohe technologieën niet alleen een lust
voor het oog, maar is ook nog eens comfortabel en waterbesparend.

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

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Metris Classic
ééngreeps badmengkraan
opbouw
# 31478, -000

Metris Classic
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
# 31672, -000

Metris Classic
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel
# 31485, -000

Let op: altijd het benodigde
inbouwdeel bijbestellen!

Metris Classic
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
# 31676, -000
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Logis Classic
®

Logis Classic is heel charmant en doet denken
aan vervlogen tijden. Het design is stijlvol en
elegant gecombineerd met strakke vormen en
een interpretatie die meer eigentijds is. Grepen in kruisdesign stralen klassieke charme
uit. Het ingetogen gehouden inbouwdeel, de
gewelfde uitloop en de elegante aanduiding
van warm en koud water zorgen voor een
vleugje nostalgie.

Logis Classic
tweegreeps wastafelmengkraan 150
met wastegarnituur
# 71270, -000

Logis Classic
toiletkraan 70 voor koud water
# 71135, -000

Logis Classic
tweegreeps badmengkraan
opbouw
# 71240, -000

Logis Classic
tweegreeps douchemengkraan
opbouw
# 71260, -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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EENVOUDIGE STRAALOMSCHAKELING:
eenvoudig overschakelen tussen twee straalsoorten. Met
de normale of laminaire straal vult u ook grotere pannen snel en precies. De extra douchestraal kan worden
gebruikt om groente, fruit, vis of andere gevoelige levensmiddelen goed schoon te maken. Op de douche kunt
u met één hand van straalsoort wisselen als het water
stroomt.

HANDIGE UITTREKFUNCTIE:
de uittrekfunctie vergroot de actieradius aan de spoelbak aanzienlijk. Vul bijvoorbeeld grote pannen die u niet
goed kunt vasthouden gewoon op het aanrechtblad en
niet in de spoelbak.
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SELECT-TECHNOLOGIE:
met de handige Select-functie bedient u de keukenmengkraan gewoon met één druk op de knop. Met één druk op
de knop kan het water worden uitgezet en weer aangezet.
U kunt hiervoor ook de rug van uw hand of uw elleboog
gebruiken. Zo blijft de mengkraan schoon en heeft u uw
handen vrij.

KEUKEN

De mooiste werkplek in het huis –
de keuken.
Ontdek de ruimte in huis die waarschijnlijk het vaakst wordt
gebruikt opnieuw met de keukenmengkranen en accessoires van hansgrohe. Deze innovatieve keukenhulpjes maken
het dagelijks leven makkelijk met handige functies, bijvoorbeeld met Select-technologie en de ComfortZone. De nieuwe
serie Focus M42 overtuigt met het innovatieve comfort en het
moderne design en zo wordt het makkelijk om over te stappen op hoogwaardige merkkwaliteit. De organische vormen
met precieze randen maken ook uw keuken mooier. U kunt
kiezen uit twee verschillende basisvormen en hoogtes en twee
oppervlakken. Zo wordt uw keuken gegarandeerd uw favoriete ruimte in huis.

HANDIGE ACCESSOIRES:
de kleine accessoires van hansgrohe
zijn ontzettend handig in de keuken
en zijn echt een verbetering,
zowel voelbaar, optisch als functioneel. De nieuwe hansgrohe dispenser
voor afwasmiddel is verkrijgbaar in
drie designs en steeds in twee oppervlakken, zodat alles mooi bij uw
keuken past.

COMFORTZONE:
Geniet van meer vrije ruimte aan de spoelbak. De ComfortZone biedt meer ruimte met
de verschillende hoogtes van de keukenmengkraan en de draaifunctie. Zo kunt u
hoge en grote pannen, vazen en waterflessen makkelijker vullen of reinigen.
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Keukenkranen
Het werk in de keuken wordt dankzij de fascinerende uitstraling en innovatieve technologieën aangenaam gemaakt. Metris M71 en
Talis M51 staan voor intelligente multifunctionaliteit, comfort en design. Profiteer van
innovatieve technologieën, zoals de eenvoudig te reinigen QuickClean of de handige
Select-functie, waardoor u het water gewoon
met één druk op de knop kunt uitzetten en
weer aanzetten. Dankzij de ComfortZone
beschikt u over meer bewegingsvrijheid bij
het verplaatsen en neerzetten van grote potten en pannen. Metris M71 is te herkennen
aan het SoftCube-design en Talis M51 bij het
ronde inbouwdeel. Zo wordt het echt leuk om
te koken.

Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 320 met
uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
Draaibereik 110°/150°
# 14820, -000, -800

Metris Select M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
# 14884, -000, -800

Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 320 met
uittrekbare vuistdouche,1 straalsoort
Draaibereik 110°/150°
# 14821, -000, -800

Metris Select M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
Draaibereik 110°/150°/360°
# 14883, -000, -800

Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 200 met
uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
Draaibereik 110°/150°
# 72813, -000, -800

Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
# 72810, -000, -800

Talis Select M51
ééngreeps keukenmengkraan 300
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
# 72821, -000, -800

Talis Select M51
ééngreeps keukenmengkraan 300
Draaibereik 110°/150°/360°
# 72820, -000, -800
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U wilt vast ook meer tijd in uw keuken doorbrengen. Het is daarbij belangrijk dat u voor
de juiste keukenmengkraan kiest. Talis M52
past zich perfect aan uw ruimtesituatie aan.
Door de geïntegreerde omklapfunctie kan
deze mengkraan ook voor een naar binnen
openend raam worden geplaatst. Er zijn naast
de basismodellen ook varianten met uittrekfunctie verkrijgbaar. Het design wordt gekenmerkt door de minimalistische pingreep. De
keukenmengkranen van de serie Focus M41
met een tijdloos design zien er niet alleen
mooi uit, maar zijn ook nog eens eenvoudig in
gebruik. Ze zijn heel goed te combineren en
passen perfect in een moderne keuken. Met
de platte handgreep wordt voor precieze
bediening gezorgd. Heel veel comfort voor
een aantrekkelijke prijs.

Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 220 voor
installatie voor een raam met uittrekbare vuistdouche met 2 straalsoorten
Draaibereik 150°
# 14877, -000

NIE

UW

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 240 met
uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
Draaibereik 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 170 met
uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
Draaibereik 150°
# 32841, -000

Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 270
Draaibereik 110°/150°/360°
# 14870, -000

NIE

UW

NIE

UW

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 280
Draaibereik 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800

Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 170
Draaibereik 150°
# 32851, -000

Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 160
Draaibereik 360°
# 31806, -000, -800
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Keukenkranen
De nieuwe serie Focus M42 overtuigt met
innovatief comfort en modern design en
biedt veel mogelijkheden om snel de nieuwe
producten te plaatsen, wat er ook gebeurt in
de keuken. De vele functionele details zorgen ervoor dat alles in het dagelijks leven
soepel verloopt. Daarvoor zorgen de verschillende hoogtes van de ComfortZone, een
breed draaibereik dat tot 360 kan worden
gedraaid en de uittrekfunctie. Ook de serie
Logis is precies naar uw smaak. Logis M31
staat voor topkwaliteit tegen een lage prijs.
Bij deze keukenmengkranen kunt u kiezen
uit verschillende varianten. Verwelkom uw
nieuwe mengkraan.

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 220 met
uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten
Draaibereik 360°
# 71800, -000, -800

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 120
Draaibereik 360°
# 71806, -000, -800

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 150
met uittrekbare uitoop
Draaibereik 120°
# 71814, -000, -800

Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 100
Draaibereik 360°
# 71808, -000, -800

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

Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan
wandmontage
Draaibereik 220°
# 71836, -000

Meer producten vindt u op hansgrohe.nl
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Accessoires
Een mooi opgeruimde keuken nodigt uit tot
koken. Alles moet waar kan binnen handbereik en hygiënisch zijn. Daarvoor hebben we
voor bij de keukenmengkraan van hansgrohe
een handige dispenser voor afwasmiddel die
direct in de spoelbak of het aanrechtblad
wordt ingebouwd. U kunt bij de oppervlakken
kiezen uit afwerking met chroom en roestvrij
staal en bij de vorm van de rozet kiest u uit
SoftCube of rond. Het design stemt u gewoon
op uw keukenmengkraan af. De dispenser is
gebruiksvriendelijk omdat deze draaibaar is
en het pompje makkelijk te bedienen is. Zo
kan er nog efficiënter worden gewerkt aan
de spoelbak.

NIE

UW

A71 zeep- lotiondispenser
# 40468, -000, -800

NIE

UW

NIE

A51 Zeep-/lotiondispenser
# 40448, -000, -800

UW

A41 zeep-/lotiondispenser
# 40438, -000, -800
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Na topprestaties
volgt volledige
ontspanning.
Met hansgrohe beleeft u de mooiste momenten met water. Zo helpen de producten van hansgrohe bij het focussen in aanloop naar
(top)prestaties. 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 zichzelf geven die een heerlijke douche als
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 de meest sportieve klanten 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 in alle uithoeken van de wereld. Wanneer en
waar onze wielrenners aan de start verschijnen, kunt u vinden op
BORA-hansgrohe.com en de socialmediakanalen van hansgrohe
en de ploeg BORA-hansgrohe.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.nl
facebook.com/Borahansgroheofficial
https://www.facebook.com/hansgroheNL
facebook.com/PeterSagan
instagram.com/borahansgrohe
isntagram.com/hansgroheNL
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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.

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

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

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
CHROOM

-090
CHROOM/
VERGULD

-140
BRUSHED
BRONZE

-340
BRUSHED BLACK
CHROME

-400
WIT
CHROOM

-450
WIT

-600
ZWART
CHROOM

-670
MAT ZWART

-700
MAT WIT

-800
BRUSHED
STEEL-OPTIC

-990
POLISHED
GOLD OPTIC

Ontdek online nog
meer – meld je aan
en blijf op de hoogte.
Gewoon de QR-code
scannen en registreren.

Deze brochure bevat enkel een selectie van onze producten.
Ontdek ons volledige assortiment op hansgrohe.nl

Volg hansgrohe ook online via social media.

Hansgrohe · Naritaweg 126–130 · 1043 CA Amsterdam
Tel. +31 20-6062400 · info@hansgrohe.nl · hansgrohe.nl

nl-NL-Badkamerbrochure 2019/2020 · Technische wijzigingen en kleurafwijkingen om druktechnische redenen voorbehouden.
Art. Nr. 84 050 707 · 09/19/10 · Gedrukt in Duitsland · Op 100% chloorvrij gebleekt papier.

Nieuwsgierig naar ons compete assortiment?
Meld je aan om als eerste het laatste nieuws
over hansgrohe te ontvangen.

