
Ideeën voor  
de keuken.
Innovatieve spoeltafels en kranen van hansgrohe.

hansgrohe. Meet the beauty of water.



Innovaties en 
hoogwaardig 
keukendesign.

Het hart van de keuken klopt daar waar vers water stroomt. 
Daarom ontwikkelt hansgrohe telkens weer nieuwe ideeën zodat 
u water makkelijk kunt gebruiken. Slimme technologie en ergo-
nomische perfectie zijn producteigenschappen die het werken in de 
keuken voor u efficiënter en prettiger maken. Combineer handige 
keukenmengkranen flexibel met een hoogwaardige spoeltafel naar 
keuze en geniet van het gebruiksgemak. Of laat de optimale samen-
stelling van spoeltafel en mengkraan aan hansgrohe over. Elke uiterst 
moderne spoeltafelcombinatie vormt het middelpunt van uw keuken. 
Speciaal geselecteerde materialen en een goede afwerking zorgen 
ervoor dat u lang plezier aan uw producten heeft.

hansgrohe. Meet the beauty of water.
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Onze eisen –  
uw voordeel.

Innovatie
·  Revolutionaire innovaties
·  Een van de pioniers 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 in de keuken.
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Design
·  Meer dan 600 designprijzen
·  Design voor elke stijl
·  Internationale designers

Met hansgrohe geeft u uw badkamer en keuken 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 keuken.

·  Ondersteuning en 
waardevolle kennis

·  Wij staan altijd voor u klaar
·  Showroom om producten 

met eigen ogen te zien

Wij bieden u uitgebreide ondersteuning. Op onze website 
vindt u wetenswaardigheden over onze producten en handige 
hulpmiddelen, zoals de hansgrohe bespaarcalculator. 
Hiermee rekent u uit hoeveel geld u bespaart door mengkranen 
en douches met EcoSmart- technologie te gebruiken. Via 
de servicehotline komt u in contact met onze experts, die u 
graag verder helpen. In de hansgrohe Aquademie komt u 
in de waarschijnlijk grootste badkamer van Duitsland, de 
Showerworld, te weten hoe de geschiedenis van het bad 
en de badkamer eruitziet en kunt u uzelf overtuigen van het 
doucheplezier van hansgrohe.

hansgrohe.be

Service

Kwaliteit
·  Expertise sinds 1901
·  Made in Germany
·  5 jaar garantie en 15 jaar garantie  

op beschikbaarheid

Uw keuken 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 hansgrohe.be/service
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hansgrohe in  
de keuken –  
meer comfort,  
meer design.

De keuken is het hart van uw huis. De plek waar efficiënt wordt 
gewerkt en comfort en design hoog in het vaandel staan. Om 
te zorgen dat u volledig van het koken kunt genieten, moet alles 
makkelijk en probleemloos verlopen. Deze hoogwaardige 
producten van hansgrohe zijn de perfecte combinatie van 
functionaliteit en esthetiek en zorgen zo voor een nieuwe 
ervaring. Ontdek innovatieve spoeltafels en mengkranen 
en volledig nieuwe combinaties die bij het werken in de 
keuken voor een revolutie zorgen. En kijk ook eens naar onze 
keukenaccessoires: omdat ook hoogwaardige kleinigheden 
voor efficiënt werken zorgen.
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Aquno Select M81: 
De keukenmengkranen Aquno Select M81 
zijn licht en onnavolgbaar. Ze zorgen voor 
een compleet nieuwe, innovatieve manier 
van werken voor het efficiëntste gebruik van 
water aan het aanrecht. Het unieke design 
biedt de beste voorwaarden om water op 
een nieuwe manier te laten stromen. Daarbij 
is de innovatieve en vlakke SatinFlow-straal 
in de keuken ongeëvenaard. Daardoor 
wordt het mogelijk om op een nieuwe manier 
voorzichtig levensmiddelen af te spoelen, 
grote voorwerpen schoon te maken zonder 
te spatten en bij het handen wassen weinig 
water te verbruiken. Met de multifunctionele 
zeef als finishing touch was de mise-en-place 
en het koken nog nooit zo makkelijk en 
bijzonder ‒ gewoon efficiënt.

Talis M54: 
Harmonieus en minimalistisch qua design, 
beproef t  zonder compromis sen qua 
functionaliteit en kwaliteit. Zo wordt elke 
handeling een absoluut genot. De stijlvolle 
keukenmengkranen Talis M54 hebben een 
slank silhouet en passen daarmee in elke 
moderne keuken. Niet alleen de afwerking 
in chroom en roestvrij staal, maar ook het 
exclusieve oppervlak matzwart is een echte 
blikvanger. Het assortiment met verschillende 
basisvormen en comforthoogtes past in elk 

keukenconcept.

Nieuwe 
producten – maak 

het werken in de 
keuken makkelijker.
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Uitbreiding Metris Select M71 & Talis 
Select M51:
Het assortiment is uitgebreid met de beproefde 
keukenmengkranen Metris Select M71 en 
Talis Select M51 van hansgrohe, waarbij 
twee functionaliteiten worden gecombineerd: 
bij de nieuw ontwikkelde douche wordt de 
hansgrohe Select-technologie gecombineerd 
met de uit trekbare vuistdouche met twee 
straalsoorten. Voordeel voor u: de mengkraan 
kan met één hand worden bediend om het 
water nog makkelijker aan en uit te zetten.

Accessoires, toebehoren en reini - 
gingsmiddelen:
Werken in de keuken wordt makkelijker als u de 
juiste hulpmiddelen bij de hand heeft. Daarom 
biedt hansgrohe nieuwe producten aan die 
het werken met onze keukenoplossingen 
zo comfortabel mogelijk voor u maken. De 
dispensers voor afwasmiddel passen bij elke 
keukenmengkraan van hansgrohe. En de 
multifunctionele zeef, het mobiele afdruipvlak 
en de snijplanken zorgen voor multitasking in 
de keuken. De reinigings- en verzorgingsspray 
voor roestvrij staal en SilicaTec beschermt 
tegen vuil, vlekken en kalkaanslag.

Roestvrijstalen spoeltafels S41:
De spoeltafel die zich bij dagelijks gebruikt 
bewijst en met het organische design en de 
minimalistische vormgeving in elke keuken 
past. De spoeltafels zijn door de variabele 
inbouw- en vervangingsmogelijkheden heel 
flexibel. Ze passen in onderkasten die meer 
dan 45 cm breed zijn. Volledige leveringsom-
vang: met een handmatige of automatische 

afvoergarnituur naar keuze.
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Select
Makkelijke bediening met één druk op de knop

De Select-technologie zorgt voor een makkelijke bediening: met één druk op de knop kan 
het water worden uitgezet en weer aangezet. Druk met speels gemak met de elleboog  
of de rug van de hand op de knop – zo blijven de handen vrij en blijft de keukenmeng-
kraan schoon.

Voordelen voor u:

·  Comfortabele bediening – geoptimaliseerde 
waterstroom

·  Onderbreek de waterstroom met één druk op de knop 
tijdens het werken en start de waterstroom weer

·  Kan ook met de arm of elleboog worden bediend

Flexibiliteit: de combinatie van de Select-knop en de 
uit trekbare uitloop maakt het werken in de keuken 
makkelijker en zorgt voor meer comfort aan het aanrecht. 
De slang kan tot 76 cm worden uitgetrokken, waardoor 
de werkradius wordt uitgebreid en het nog makkelijk 
wordt om pannen en vazen te vullen.

Bewegingsvrijheid: dankzij de Select-technologie kan 
de waterstraal heel makkelijk met een vinger, de rug van 
de hand of de arm worden aan- en uitgezet. Dat zorgt 
voor meer bewegingsvrijheid, waardoor u nog efficiënter 
kunt werken.

Multifunctioneel: met de Select-knop op de voorste 
spoeltafelrand kunt u het water tijdens het werken in de 
keuken makkelijk aan- en uitzetten. De afvoergarnituur 
wordt bediend door aan het bedieningselement  
te draaien.

Technologieën
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ComfortZone
Volledige bewegingsvrijheid

De extra hoge uitloop zorgt voor veel vrije ruimte en is perfect voor het vullen van grote 
pannen of vazen. Het draaibereik kan afhankelijk van de keukenmengkraan stapsgewijs 
of rondom worden ingesteld (de instelniveaus verschillen per mengkraan).

Voordelen voor u:

·  De perfecte hoogte voor elke behoefte
·  Flexibel draaibereik voorkomt te ver draaien
·  Maximale bewegingsvrijheid
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Uittrekfunctie
Nog flexibeler

De uittrekbare vuistdouche en uittrekbare uitloop vergroten de actieradius aan het aanrecht. 
Dit is bijvoorbeeld heel handig als u planten water wilt geven of het koffiezetapparaat 
wilt vullen. Douche of uitloop? Aan u de keuze: de uittrekbare vuistdouche zorgt ervoor 
dat u eenvoudig tussen twee straalsoorten kunt overschakelen. Bij de uittrekbare uitloop 
voor intuïtieve waterbediening met de Select-functie zet u het water door met één hand 
op de knop te drukken aan of uit.

Voordelen voor u:

·  Standaard uit te trekken tot max. 50 cm
·  De sBox breidt de actieradius tot 76 cm uit. Dit komt overeen 

met zo’n 50 % meer uittreklengte.
·  Magnetische douchehouder MagFit waar de slang precies in 

past, voor makkelijk oprollen van de slang

Technologieën

met sBox
tot 76 cm

zonder sBox
max. 50 cm
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sBox
Goed opgeborgen

Veel benodigdheden voor de keuken en het huishouden, van afwas- en schoonmaakmiddelen 
tot een emmer moeten op een klein oppervlak worden opgeborgen. Ze staan de omlaag 
hangende slang van de uittrekbare vuistdouche vaak in de weg. De sBox maakt hier korte 
metten mee. Deze biedt praktisch comfort dankzij een duidelijke indeling. De slang kan 
heel makkelijk uit de box worden getrokken of juist weer worden opgerold. Deze kan in 
de sBox niet vast komen te zitten of beschadigd raken. Het slanggewicht is stil en is in de 
box goed beschermd tegen obstakels waardoor het gewicht niet werkt.

Voordelen voor u:

·  Soepel en veilig uit te trekken en op te rollen slang die niet tegen de lade 
of het afvalsysteem botst

·  Veelzijdige montagemogelijkheden in de onderkast dankzij flexibele 
bevestigingselementen

·  sBox zorgt voor meer orde in de spoeltafelonderkast
·  Slanggewicht in de sBox zorgt voor een soepele en stille slanggeleiding
·  Optioneel toebehoren: een optionele gebogen rail maakt ook gebruik in 

lage kasten mogelijk
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Technologieën

Straalsoorten
Overschakelen wanneer u wilt

De ene waterstraal is de andere niet, want de werkzaamheden in en rond de spoeltafel 
zijn veelzijdig. De behoeften veranderen – afhankelijk van de vraag of een pan of 
vaas snel moet worden gevuld of een gevoelig levensmiddel moet worden afgewassen. 
Daarom bieden wij keukenmengkranen met extra straalsoorten aan. Zo kunt u heel  
flexibel en eenvoudig tussen de straalsoorten overschakelen.

Voordelen voor u:

·  Bij de uittrekbare vuistdouche makkelijk van straalsoort wisselen
·  Douchestraal kan worden vastgezet
·  Straal terugzetten met één druk op de knop
·  Intuïtief overschakelen dankzij precies drukpunt in één richting

Normale straal:
Straal met luchtbijmenging dankzij AirPower-technologie. 
Vollere, lichtere en zachtere druppels voor een aangename 
waterstraal.

Douchestraal:
Hulpbronnenefficiënt en reinigend. Ook geschikt om de 
spoeltafel snel mee af te spoelen.

SatinFlow-straal:
Uitermate efficiënt, zonder spatten en daarbij met een 
laag waterverbruik. Met het vlakke SatinFlow-straalbeeld 
wordt het voedsel voorzichtig omhuld, worden grote 
voorwerpen, zoals bakplaten, schoon en wordt bij het 
handen wassen weinig water verbruikt.

Laminaire straal:
Glashelder en zuinig in gebruik zonder luchtbijmenging. 
Uitermate geschikt om grote pannen of vazen snel mee te 
vullen. Spatwater kan worden voorkomen.
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Montage voor een naar 
binnen openend raam
Aan elke situatie aan te passen

Normale keukenmengkranen staan bij ramen die naar binnen openen in de weg. Perfect 
voor de montage voor het raam. Trek gewoon de keukenmengkraan omhoog en leg deze 
aan de kant. Zo kan het raam makkelijk worden geopend en gesloten.

Voordelen voor u:

·  Perfect voor de montage voor het raam
·  Maakt het mogelijk het raam te openen en sluiten
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AirPower
Om ten volste van water te genieten

AirPower zorgt ervoor dat via de straaluitloop water wordt aangezogen. Daardoor wordt 
het binnenstromende water met lucht verrijkt en wordt de waterstraal voller, lichter en 
zachter. Daarbij bereikt AirPower ook met minder water een hoog straalvolume.

Voordelen voor u:

·  Vollere, lichtere en zachtere druppels voor een aangename waterstraal
·  Minder spatten
·  Werkt heel efficiënt en draagt bij aan een lager waterverbruik

Technologieën

QuickClean
Kalk en vuil in een handomdraai wegwrijven

QuickClean staat voor flexibele siliconen lamellen. Met weinig kracht en zonder 
schoonmaakmiddelen kunnen vuil en kalkaanslag gewoon met de vinger worden 
weggewreven. Zo blijven de producten goed werken en gaan langer mee.

Voordelen voor u:

·  Snelle en eenvoudige reiniging
·  Lange levensduur en optimale functionaliteit
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Scan de QR-code en kom meer te weten 
over de technologieën van hansgrohe.

CoolStart
Alleen warm water als het echt nodig is

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.

Voordelen voor u:

·  In de basispositie stroomt alleen koud water uit de mengkraan
·  Hoog besparingspotentieel voor water en energie, waardoor ook geld 

wordt bespaard
·  Bijzonder ergonomische bediening: de hendel voor warm water hoeft 

alleen naar links te worden bewogen

EcoSmart
Op een milieuvriendelijke manier geld besparen

hansgrohe keukenmengkranen verbruiken dankzij de EcoSmart-technologie door het 
bijmengen van lucht maar 6 l/min. Zo wordt warm water en daardoor energie bespaard.

Hoeveel water en energie kan worden bespaard, kan worden berekend met de 
bespaarcalculator op hansgrohe.be/calculator

Voordelen voor u:

·  Een volle, bruisende waterstraal dankzij verrijking met lucht
·  Lager energieverbruik en daardoor minder CO2-uitstoot door minder 

verbruik van water
·  Twee keer zo zuinig in gebruik door lager water- en energieverbuik
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Minimalistisch design, 
maximale keuze – 

roestvrij staal S71.

Ze zijn functioneel, hebben een lange levensduur en 
overtuigen met fraai design: de keukenspoeltafels van 
hansgrohe. Het minimalistische design van de spoeltafels 
met de rechthoekige basisvorm past goed in moderne 
en functionele keukens. De spoeltafel wordt door de 
opvallende, L-vormige brede rand een nieuwe blikvanger. 
Kies uit verschillende spoeltafelvormen en -formaten de 
ideale opstelling voor uw droomkeuken. Moet het van 
klassiek roestvrij staal of natuurlijk granieten SilicaTec  
zijn? Bij ons vindt u de granieten spoeltafel die qua kleur 
bij uw inrichting past.
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SPOELTAFELS

Hittebestendig:
Het vormvast roestvrij staal is goed 
bestand tegen extreme temperatuur-
schommelingen en roest verder niet.

Hoogwaardig en sterk:
De 1 mm dikke, met de hand gelaste roest-
vrijstalen spoeltafels overtuigen met de 
precies afgewerkt randen en de hoekradius 
van 10 mm. Het roestvrij staal is sterk en 
goed bestand tegen agressieve substanties 
zoals fruitzuur.

Stevig en makkelijk te monteren:
Alle spoeltafels zijn van een verstevigingshoek voorzien 
en van twee keer zo dik materiaal gemaakt, zodat de 
mengkranen goed vastzit ten – daardoor rammelt  
de kraan niet meer. De bevestigingsklemmen voor  
het spanbereik 28-40 mm zijn in de leveringsomvang 
inbegrepen. Het benodigde toebehoren (afvoer- en 
overloopgarnituur) moet, afhankelijk van welke keuken-
mengkraan wordt gekozen, apart worden besteld.

Inbouwmogelijk-
heden:
De spoeltafels S71 van 
roestvrij staal kunnen plat 
liggend of vlak ingelaten 
worden gemonteerd Er  
zijn verder modellen voor 
de onderbouwmontage 
verkrijgbaar. De verschil-
lende spoeltafelformaten 
zorgen voor maximale  
flexibiliteit.



20

Roestvrij staal S71

S71 
S711-F450 Inbouwspoeltafel 450 (1-gat) 
# 43301, -800

S712-F450 Inbouwspoeltafel 450 (2-gats) 
# 43305, -800 (zonder afb.)

Onderkast Installatie

60 cm

S71 
S715-F450 Inbouwspoeltafel 450 (1-gat) 
met afdruipvlak linkerzijde 
# 43306, -800

S716-F450 Inbouwspoeltafel 450 (1-gat) 
met afdruipvlak rechts 
# 43331, -800 (zonder afb.)

 
S717-F450 Inbouwspoeltafel 450 (2-gats) 
met afdruipvlak linkerzijde 
# 43307, -800 (zonder afb.)

S718-F450 Inbouwspoeltafel 450 (2-gats) 
met afdruipvlak rechts 
# 43332, -800 (zonder afb.)

Onderkast Installatie

60 cm

S71 
S711-F660 Inbouwspoeltafel 660 (1-gat) 
# 43302, -800

S712-F660 Inbouwspoeltafel 660 (2-gats) 
# 43308, -800 (zonder afb.)

Onderkast Installatie

80 cm

S71 
S711-F655 Inbouwspoeltafel 180/450 (1-gat) 
# 43309, -800

S712-F655 Inbouwspoeltafel 180/450 (2-gats) 
# 43310, -800 (zonder afb.)

Onderkast Installatie

80 cm

S71 
S711-F765 Inbouwspoeltafel 370/370 (1-gat) 
# 43303, -800

S712-F765 Inbouwspoeltafel 370/370 (2-gats) 
# 43311, -800

Onderkast Installatie

90 cm
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S71 
S719-U400 Onderbouwspoeltafel 400 
# 43425, -800

Onderkast Installatie

50 cm

S71 
S719-U450 Onderbouwspoeltafel 450 
# 43426, -800

Onderkast Installatie

60 cm

S71 
S719-U500 Onderbouwspoeltafel 500 
# 43427, -800

Onderkast Installatie

60 cm

S71 
S719-U660 Onderbouwspoeltafel 660 
# 43428, -800

Onderkast Installatie

80 cm

S71 
S719-U655 Onderbouwspoeltafel 180/450 
# 43429, -800

Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be

Onderkast Installatie

80 cm

S71 
S719-U765 Onderbouwspoeltafel 370/370 
# 43430, -800

Onderkast Installatie

90 cm
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Variabele 
inbouwmogelijkheden, 
organische vormen 
– roestvrij staal 
S41.
De spoeltafels S41 bestaan uit 0,8 mm dik roestvrij staal dat 
stevig is en goed bestand is tegen agressieve substanties 
zoals fruitzuur. Ze zijn hygiënisch en kunnen makkelijk worden 
schoongemaakt. Het organische design met grote radiussen 
zorgt ervoor dat de randen niet vuil kunnen worden en past 
in elke keuken. De keuken kan dankzij de variabele inbouw- 
en vervangingsmogelijkheden geheel naar wens worden 
vormgegeven.
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Roestvrij staal S41
Flexibel:

Dankzij de omkeerbare installatie van de spoeltafels 
met afdruipvlak en keuze uit verschillende spoeltafelfor-

maten kunnen de spoeltafels perfect aan de meest 
uiteenlopende inbouwsituaties worden aangepast. 
Daarbij kan de S41 plat liggend of vlak ingelaten 

worden gemonteerd.

Onderhoudsvriendelijk:
Het organische, afgeronde 
design met grote radiussen 
zorgt ervoor dat het opper-
vlak makkelijk en snel kan 
worden gereinigd en de 
randen niet vuil worden.

Comfortabel:
De ruime gootstenen voor standaard onderkasten 
maken het makkelijker grote voorwerpen onder de 
kraan te houden. De geïntegreerde geluidsabsorbe-
rende mat zorgt ervoor dat het stromende water  
minder hard klinkt.

Makkelijk te monteren:
De bevestigingsklemmen voor 
het spanbereik 28-40 mm en 
de afvoer- en overloopgarni-
tuur zijn in de leveringsom-
vang inbegrepen.

Stevig:
Alle spoeltafels zijn voorzien 
van een verstevigingshoek, 
zodat de mengkranen goed 
vastzitten – daardoor rammelt 
de kraan niet meer.

Hittebestendig:
Het vormvast roestvrij staal is goed bestand tegen 
extreme temperatuurschommelingen en roest verder niet.
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S41 
S412-F340 Inbouwspoeltafel 340/400 
# 43334, -800

Onderkast Installatie

45 cm

S41 
S412-F400 Inbouwspoeltafel 400/400 
# 43335, -800

Onderkast Installatie

50 cm

S41 
S412-F500 Inbouwspoeltafel 500/400 
# 43336, -800

Onderkast Installatie

60 cm

S41 
S4113-F400 Inbouwspoeltafel 400/400 met afdruipvlak 
# 43338, -800

Onderkast Installatie

50 cm

S41 
S4113-F540 Inbouwspoeltafel 340/150/400 met afdruipvlak 
# 43339, -800

Onderkast Installatie

60 cm

Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be

S41 
S4113-F340 Inbouwspoeltafel 340/400 met afdruipvlak 
# 43337, -800

Onderkast Installatie

45 cm

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

De spoeltafels S41 met afdruipvlak zijn ook zonder voorgestanste 
boorgaten met manuele lediging verkrijgbaar.



26

Natuurlijk materiaal 
dat lang meegaat – 

SilicaTec S51.

Granieten spoeltafels van SilicaTec zijn het 
materiaal van de toekomst en zorgen met 
de natuurlijke uitstraling voor kleur in de 
keuken. Hoofdbestanddeel hiervan is fijn 
kwartszand, het hardste bestanddeel van 
graniet. Zo ontstaat een glad, hard opper-
vlak zonder poriën van hoge kwaliteit dat 
makkelijk kan worden schoongemaakt. Het 
materiaal is verder goed bestand tegen 
hitte, krassen en vuil. De SilicaTec-spoelta-
fels zijn voor nog meer individualiteit in drie 
verschillende kleuren verkrijgbaar.
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Geschikt voor voedsel:
Het SilicaTec-oppervlak 
zonder poriën is antibacte-
rieel en voorkomt geurvor-
ming. Dit zorgt voor hygiëne 
en daarmee voor veiligheid 
in de keuken.

Natuurlijk:
Het materiaal voelt 
aangenaam aan en over-
tuigt met natuurlijkheid, of 
er nu voor -170 grafiet-
zwart, -290 steengrijs  
of -380 betongrijs wordt 
gekozen. Het gladde 
gesloten oppervlak van 
de spoeltafels geeft  
hardnekkig vuil geen kans.

Sterk:
SilicaTec van kwartsdeeltjes 
met afgeronde randen over-

tuigt doordat het bestand  
is tegen slagen, breuken en 

krassen. SilicaTec kan dankzij 
de thermische bestendigheid 

goed tegen hitte. De spoeltafel 
is ook bestand tegen uv- 

straling. De kleuren blijven 
lang mooi, zonder te 

verbleken.

Afdruppeleffect:
Met het afdruppeleffect 
stroomt het water bijna 
volledig weg. Door de afwer-
king van het oppervlak 
worden verder vlekken  
van levensmiddelen en 
verkleuringen voorkomen.

Inbouwmogelijkheden:
De spoeltafels SilicaTec S51 zijn verkrijgbaar  
voor opliggende montage en onderbouwmontage.  
De verschillende spoeltafelformaten zorgen voor  
maximale flexibiliteit.
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SilicaTec S51

S51 
S510-F450 Inbouwspoeltafel 450 
# 43312, -170, -290, -380

Onderkast Installatie

60 cm

S51 
S514-F450 Inbouwspoeltafel 450 met afdruipvlak links 
# 43314, -170, -290, -380

S5110-F450 Inbouwspoeltafel 450 met afdruipvlak rechts 
# 43330, -170, -290, -380 (zonder afb.)

Onderkast Installatie

60 cm

S51 
S510-F635 Inbouwspoeltafel 180/450 
# 43315, -170, -290, -380

Onderkast Installatie

80 cm

S51 
S510-F770 Inbouwspoeltafel 370/370 
# 43316, -170, -290, -380

Onderkast Installatie

90 cm

S51 
S510-F660 Inbouwspoeltafel 660 
# 43313, -170, -290, -380

Onderkast Installatie

80 cm
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Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be

S51 
S510-U450 Onderbouwspoeltafel 450 
# 43431, -170, -290, -380

Onderkast Installatie

60 cm

S51 
S510-U660 Onderbouwspoeltafel 660 
# 43432, -170, -290, -380

Onderkast Installatie

80 cm

S51 
S510-U635 Onderbouwspoeltafel 180/450 
# 43433, -170, -290, -380

Onderkast Installatie

80 cm

S51 
S510-U770 Onderbouwspoeltafel 370/370 
# 43434, -170, -290, -380

Onderkast Installatie

90 cm

-290
steengrijs

-380
betongrijs 

-170
grafietzwart

Met de aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) achtcijferig,  
bijvoorbeeld 28500, -290 = steengrijs

Oppervlakken keukenmengkranen
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Aquno 
Select M81 – 
geperfectioneerd 
voor goede 
workflow.

Een goede workflow ontstaat daar waar de processen 
naadloos in elkaar overgaan en als tanden van een tandwiel 
in elkaar grijpen. De keukenmengkraan Aquno Select M81 
brengt dankzij het complete systeem van onconventioneel 
productdesign in combinatie met innovatieve straaltechnologie 
en op maat gemaakt toebehoren al zijn sterke punten samen. 
Deze eenheid maakt revolutionaire interactie met water in de 
keuken mogelijk. Voor het eerst worden de laminaire straal en 
douchestraal bij de uittrekbare vuistdouche uitgebreid met de 
vlakke en heel zachte SatinFlow-straal. Deze zachte douche 
is perfect voor uw verse levensmiddelen: SatinFlow maakt 
gevoelige groente en gevoelig fruit voorzichtig schoon. De 
afzonderlijke microfijne stralen komen in een vlakke hoek op 
de levensmiddelen terecht, waarmee ze in een handomdraai 
worden afgespoeld. Met het vlakke straalbeeld worden 
grote voorwerpen, zoals bakplaten, snel schoon en wordt 
bij het handen wassen weinig water verbruikt. Samen met 
de multifunctionele zeef van hansgrohe ontstaat een alles- 
in-eenconcept voor efficiënt waterbeheer.

KEUKENMENGKRANEN
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Aquno Select M81

Multitasking dankzij multifunctioneel vergiet:
Het meegeleverd multifunctioneel vergiet is precies op 
maat gemaakt voor de afmetingen van de spatvrije 
SatinFlow-straal, waardoor levensmiddelen makkelijk 
kunnen worden schoongemaakt en ze kunnen afdruipen, 
voor hygiëne zonder contact met de spoeltafel. En het 
beste is dat beide handen vrij blijven en u zich dan al 
met de volgende stap kunt bezighouden.

Makkelijk van straalsoort wisselen:
Het overschakelen van de SatinFlow-straal op de uittrekbare vuistdouche gaat met één 
druk op de Select-knop en is zo heel makkelijk. Deze knop is voor een minimalistische 
uitstraling in het inbouwdeel aan de onderkant ingebouwd. Met de groene ring rond 
de Select-knop wordt daarbij aangegeven dat het water wordt bediend, wat voor 
veilig watergebruik zonder verrassingen zorgt.

Uittrekfunctie:
De uittrekfunctie met twee straal-

soorten maakt flexibel werken 
mogelijk, of u nu pannen in de 

gootsteen uitspoelt of een vaas 
naast de spoeltafel vult. De combi-
natie met de sBox zorgt ervoor dat 

de slang makkelijk uit de houder 
kan worden getrokken en na 

gebruik weer goed onder het 
aanrecht wordt opgerold. De ronde 

gebogen uitloop heeft een radius 
die kan worden ingesteld om te ver 

draaien buiten de gootsteen  
te voorkomen. De mengkranen  
zijn steeds met en zonder sBox 

verkrijgbaar.
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Aquno Select M81 met L-vormige 
uitloop: 
De keukenmengkraan met L-vormige 
uitloop heeft een lineaire uitstraling. 
Daarbij worden met de afgeschuinde 
uitloopbuis de precieze, rechte lijnen 
van het geheel geaccentueerd. Zo 
wordt niet in de laatste plaats voor een 
harmonieuze combinatie met hang-
kasten gezorgd. De Aquno Select M81 
met L-vormige uitloop heeft een uittrek-
functie met laminaire straal.

Designaccenten voor de keuken 
De designkeuken bestaat uit elementen  
die perfect op elkaar zijn afgestemd.  
Dat geldt niet in de laatste plaats voor  
de opvallende uitstraling. Bij de Aquno 
Select M81 kunt u kiezen uit drie  
exclusieve oppervlakken: een elegante 
afwerking van roestvrij staal, matzwart  
of glanzend chroom.

-670
Matt Black

-800
roestvrijstaal

-000
chroom

Met de aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) achtcijferig,  
bijvoorbeeld 28500, -000 = chroom

Oppervlakken keukenmengkranen

Aquno Select M81 
Ééngreepskeukenmengkraan 250, met 
uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73830, -000, -670, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 250, met 
uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 73836, -000, -670, -800

Aquno Select M81 
Ééngreepskeukenmengkraan 170, met 
uit trekbaar uitloopuiteinde, 3jet, sBox 
# 73831, -000, -670, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 170, met 
uit trekbaar uitloopuiteinde, 3jet 
# 73837, -000, -670, -800

NIEUW
NIEUW
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Ergonomie en 
uitstraling –  

Metris M71.

Maak van een M71 mengkraan een blik-
vanger en een onmisbaar hulpmiddel in uw 
keuken. Het heldere, minimalistische design 
met afwerking in chroom of RVS past per-
fect bij de spoeltafels van hansgrohe. Deze 
topcombinatie overtuigt met een nieuw ergo-
nomisch bedieningsconcept voor nog meer 
comfort. De serie M71 is verkrijgbaar in ver-
schillende uitloophoogtes (ComfortZone), 
met Select-technologie en met veel andere 
functies die voor makkelijker werken zorgen.
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Functies:
Door aan de ergonomische greep te draaien, wordt  
de watertemperatuur geregeld. Door de greep te 
kantelen, kan de waterhoeveelheid worden ingesteld.

Greep:
Met de greep op de voorste 
spoeltafelrand en de Select-tech-
nologie kan de keukenmengkraan 
comfortabel aan de voorkant 
worden bediend.

De uittrekbare vuistdouche breidt de actieradius uit:
De slang gaat terug in de sBox en is beschermd tegen beschadigingen. Met de Select-
knop op de voorste spoeltafelrand kan het water met één druk op de knop makkelijk 
worden aan- en uitgezet. De greep blijft geopend en ‘onthoudt’ de waterhoeveelheid  
en -temperatuur.

Select-knop:
Met de Select-knop op de 

voorste spoeltafelrand kan  
de keukenmengkraan 

comfortabel aan de voorkant 
worden bediend.

Bediening van de Select-knop:
Door op de Select-knop te drukken, kan de waterstroom worden 
gestart en gestopt. Door aan de bedieningseenheid te draaien,  
wordt de afvoer geopend of gesloten.
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Metris M71

Metris Select M71 
2-gats ééngreepskeukenmengkraan 320, 
met uit trekbare vuistdouche, 2jet, sBox 
# 73806, -000, -800

Metris Select M71 
2-gats Ééngreepskeukenmengkraan 220, 
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73805, -000, -800

Metris Select M71 
2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, 
met uit trekbare vuistdouche, 2jet, sBox 
# 73818, -000, -340, -670, -800

2-gats ééngreeps keukenmengkraan met 
uit trekbare vuistdouche 
# 73819, -000, -800

NIEUW

Metris Select M71 
2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, 
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox 
# 73804, -000, -800

Metris Select M71 
Ééngreepskeukenmengkraan 320,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73816, -000, -800

NIEUW

Metris Select M71 
Ééngreepskeukenmengkraan 320, met 
uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet 
# 14884, -000, -800

Metris Select M71 
Ééngreepskeukenmengkraan 240,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73817, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 240, met 
uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 73822, -000, -800

NIEUW

-340
Brushed Black 

Chrome

-670
Matt Black

-800
roestvrijstaal

-000
chroom

Met de aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) achtcijferig,  
bijvoorbeeld 28500, -000 = chroom

Oppervlakken keukenmengkranen
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Metris Select M71 
Ééngreepskeukenmengkraan 240,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox 
# 73802, -000, -800

Metris Select M71 
Ééngreepskeukenmengkraan 320, 1jet 
# 14883, -000, -800

Metris Select M71 
Ééngreepskeukenmengkraan 260, 1jet 
# 14847, -000, -800

Metris M71 
Ééngreepskeukenmengkraan 320,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 14820, -000, -800

Metris M71 
Ééngreepskeukenmengkraan 220,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73800, -000, -800

Metris M71 
Ééngreepskeukenmengkraan 320,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet 
# 14821, -000, -800

Metris M71 
Ééngreepskeukenmengkraan 320,  
met stopkraan, 1jet 
# 14888, -000

Metris M71 
Ééngreepskeukenmengkraan 320, 
Neerklapbaar, 1jet 
# 14823, -000

Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be
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Multitalent voor de 
moderne keuken – 

Talis M51.

De mengkranen uit de hansgrohe serie Talis 
M51 zijn veelzijdige keukenhulpjes met een 
perfecte vormgeving: de conische basisvorm 
straalt luxueuze elegantie uit. Deze gaat 
geleidelijk over in de slanke uitloop. De 
tijdloze oppervlakken met een afwerking 
in chroom of roestvrij staal passen in elke 
keuken. Slimme oplossingen zorgen voor 
maximaal comfort: Select geeft u waterpret 
met één druk op de knop en de ComfortZone 
zorgt voor meer vrije ruimte. Vergroot uw 
actieradius met een uittrekbare of draaibare 
uitloop.
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Select-functie:
Waterbediening met één druk op de knop 
voor nagenoeg alle situaties in de keuken: 
bedien de mengkraan eenvoudig met  
de elleboog, de rug van de hand of de 
onderarm. Heel handig als u uw handen 
vol heeft, bijvoorbeeld bij het vullen van 
grote pannen. Of als uw handen vies zijn. 
Door op de Select-knop te drukken, start  
en stopt u de waterstroom bijna vanzelf.

Uittrekfunctie:
Een uittrekbare vuistdouche waarbij eenvoudig 

tussen twee straalsoorten kan worden overgescha-
keld. Met de normale straal vult u snel en uiterst 

precies zelfs grote pannen en vazen. De extra 
douchestraal is geschikt voor het grondig schoon-

maken en afspoelen van fruit, groente of vis. De 
bediening is ergonomisch omdat u met één hand 

van straalsoort kunt wisselen als het water stroomt.

Afwasmiddel-/lotiondispenser: verkrijgbaar in drie verschillende designs en met twee verschillende 
oppervlakken. A71 past bij Metris M71. A51 aanbevolen voor Talis M51 en Talis M52. A41 past bij Focus 
M41 en Focus M42 en andere geselecteerde producten uit andere series.

Aanvullende producten

A71 Zeep-/lotiondispenser 
# 40468, -000, -800

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

A41 Zeep-/lotiondispenser# 40438, 
-000, -800

NIEUW
NIEUW

NIEUW
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Talis M51

Talis Select M51 
Ééngreepskeukenmengkraan 300,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox 
# 73853, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 300,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet 
# 72821, -000, -800

Talis Select M51 
Ééngreepskeukenmengkraan 300,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73867, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 300,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 72823, -000, -800

NIEUW

Talis Select M51 
Ééngreepskeukenmengkraan 220,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox 
# 73852, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 220,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet 
# 72822, -000, -800

Talis Select M51 
Ééngreepskeukenmengkraan 220,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73868, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 220,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 72824, -000, -800

NIEUW

Talis Select M51 
Ééngreepskeukenmengkraan 300, 1jet 
# 72820, -000, -800
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Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be

Talis M51 
Ééngreepskeukenmengkraan 200,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73851, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 200,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 72813, -000, -800

Talis M51 
Ééngreepskeukenmengkraan 160,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73850, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 160,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 72815, -000, -800

Talis M51 
Ééngreepskeukenmengkraan 220, 1jet 
# 72814, -000, -800

Talis M51 
Ééngreepskeukenmengkraan 220,  
met stopkraan, 1jet 
# 72811, -000

Talis M51 
Ééngreepskeukenmengkraan 260, 1jet 
# 72810, -000, -800

Talis M51 
Eéngreepskeukenmengkraan 260,  
voor lage druk 1jet 
# 72812, -000
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Sierlijk  
en elegant –  
Talis M52.

De Talis M52 is het perfecte voorbeeld van 
de symbiose tussen stijl en functionaliteit. 
De ééngreeps keukenmengkranen met een 
hoogwaardige afwerking in chroom of RVS 
zijn echte allrounders met flair. De uitloop van 
verschillende modellen kan dankzij de sBox 
tot 76 cm worden uitgetrokken. Dat zorgt 
voor bewegingsvrijheid en maakt het werken 
in de keuken flexibeler. Zelfs aan de mon-
tage voor een naar binnen openend raam is 
gedacht – dan kunt u de kraan gewoon uit 
de houder halen en hem aan de kant leggen.
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Neerklapfunctie montage voor een 
naar binnen openend raam:
Normale keukenmengkranen staan bij ramen 
die naar binnen openen in de weg. Perfect 
voor de montage voor het raam. Trek gewoon 
de keukenmengkraan omhoog en leg deze 
aan de kant. Zo kan het raam makkelijk 
worden geopend en gesloten.

Design:
Kenmerkend is de elegante, sier-

lijke uitloop en de minimalistische 
pingreep. De greeppositie is verti-

caal aangebracht – zo is deze 
mengkraan de juiste keuze als  
u weinig ruimte voor de muur 

heeft. Over het algemeen biedt 
Talis M52 u de meeste flexibili-

teit: Producten uit deze serie zijn 
ook voor open boilers en met een 

stopkraan verkrijgbaar.

MagFit-magneethouder:
Dankzij de MagFit-functie glijdt  
de slang bijna geruisloos terug en  
zet zichzelf weer midden in de 
kraanuitloop vast.
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Talis M52

Talis M52 
Ééngreepskeukenmengkraan 220, 
Neerklapbaar, met uit trekbaar 
uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73863, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 220, 
Neerklapbaar, met uit trekbaar 
uitloopuiteinde, 2jet 
# 14877, -000

Talis M52 
Ééngreepskeukenmengkraan 260, 
Neerklapbaar, met uit trekbaar 
uitloopuiteinde, 1jet, sBox 
# 73864, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 260, 
Neerklapbaar, met uit trekbaar 
uitloopuiteinde, 1jet 
# 14872, -000

Talis M52 
Ééngreepskeukenmengkraan 270, 1jet 
# 14870, -000

Talis M52 
Ééngreepskeukenmengkraan 270,  
met stopkraan, 1jet 
# 14875, -000

-800
roestvrijstaal

-000
chroom

Met de aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer 
(#) achtcijferig, bijvoorbeeld 28500, -000 = chroom

Oppervlakken  
keukenmengkranen
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Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be

Talis M52 
Ééngreepskeukenmengkraan 170,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73860, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 170, met 
uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 32841, -000

Talis M52 
Ééngreepskeukenmengkraan 170,  
voor lage druk, met uit trekbaar 
uitloopuiteinde, 2jet 
# 32842, -000

Ééngreepskeukenmengkraan 170,  
voor lage druk, met uit trekbaar 
uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73861, -000 (zonder afb.)

Talis M52 
Ééngreepskeukenmengkraan 170, 1jet 
# 32851, -000

Afwasmiddel-/lotiondispenser: verkrijgbaar met twee verschillende oppervlakken.

Aanvullende producten

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

NIEUW
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Minimalisme tot 
in de puntjes 

doorgevoerd –  
Talis M54.

Het mooiste compliment voor uw keuken 
heeft een naam: Talis M54. Het design moet 
in de moderne keuken in verschillende situ-
aties kunnen worden gebruikt. Met de Talis 
M54 vindt u de variant die in uw keuken-
concept past en streeft u naar perfectie. De 
mengkraan is mooi slank en past daarmee 
perfect op het kookeiland. Of ga voor een 
variant die perfect is voor een kitchenette of 
een keukenblok met hangkast.
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sBox: 
Bij keukenmengkranen 
met een uittrekbare vuist-
douche en spoeltafelcom-
binaties zorgt de sBox 
ervoor dat de slang veilig 
en soepel kan worden 
uitgetrokken en weer kan 
worden opgerold. De 
52 cm hoge box past in 
alle normale keukenon-
derkasten vanaf 74 cm.

Minimalisme met oog voor detail: de Talis M54 
staat als geen ander voor design zonder compromissen. 
De platte greep accentueert het langgerekte, fijne 
silhouet van de uitloop. De kardoes ligt vlak tegen  
het inbouwdeel. In de rozet van de greep is de warm- 
koudwatermarkering aangebracht. Hier maken de 
details het verschil. 

De Talis M54 is verkrijgbaar in drie basisvormen: ronde 
vorm, L-vormig en U-vormig. De vorm van de uitloop  
is zo afgestemd dat deze perfect bij uw kookeiland 
(ronde boog), een keuken met hangkasten (L-vormig)  
en klassieke keukenblokken (U-design) past.

Perfecte match in zwart:
Mengkraan en spoeltafel – 
alle componenten zijn qua 
kleur op elkaar afgestemd.

Uittrekfunctie:
Alle modellen zijn met en zonder 

sBox verkrijgbaar.
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Talis M54

Talis M54 
Ééngreepskeukenmengkraan 210,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 72801, -000, -670, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 210,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 72800, -000, -670, -800

Talis M54 
Ééngreepskeukenmengkraan 210,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox 
# 72803, -000, -670, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 210,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet 
# 72802, -000, -670, -800

NIEUW
NIEUW

Talis M54 
Ééngreepskeukenmengkraan 220, 1jet 
# 72804, -000, -670, -800

Talis M54 
Ééngreepskeukenmengkraan U 220, 1jet 
# 72806, -000, -670, -800

NIEUW
NIEUW
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Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be

Talis M54 
Ééngreepskeukenmengkraan 270, met 
uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox 
# 72809, -000, -670, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 270,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet 
# 72808, -000, -670, -800

NIEUW

Talis M54 
Ééngreepskeukenmengkraan 270, 1jet 
# 72840, -000, -670, -800

NIEUW

-670
Matt Black

-800
roestvrijstaal

-000
chroom

Met de aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) achtcijferig,  
bijvoorbeeld 28500, -000 = chroom

Oppervlakken keukenmengkranen
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Bewegingsvrijheid 
en modern design  

– Focus M41.

De slanke, minimalistische en moderne 
ééngreeps mengkranen uit de hansgrohe 
serie Focus M41 torenen boven de 
spoeltafel uit. Ze zitten vol handige details 
en kunnen worden gedraaid en tot 76 cm 
worden uitgetrokken. Dat zorgt voor nieuwe 
bewegingsvrijheid. Maar dat is nog niet 
alles: dankzij de extra douchestraal kan 
met de variant met uittrekbare vuistdouche 
uw favoriete ingrediënten razendsnel 
van vuil ontdoen. Laat u overtuigen door 
het allround talent met een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding.



5151

Focus M41

Focus M41 
Ééngreepskeukenmengkraan 240,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 73880, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 240,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 31815, -000, -670, -800 (zonder afb.)

Focus M41 
Ééngreepskeukenmengkraan 280, 1jet 
# 31817, -000, -670, -800

NIEUW

Focus M41 
Ééngreepskeukenmengkraan 260, 1jet 
# 31820, -000, -670, -800

Focus M41 
Ééngreepskeukenmengkraan 260,  
voor lage druk, 1jet 
# 31822, -000

NIEUW

Focus M41 
Eéngreepskeukenmengkraan 160, 1jet 
# 31806, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 160, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 31816, -000 (zonder afb.)

Focus M41 
Ééngreepskeukenmengkraan E 160, 1jet 
# 31780, -000

Focus M41 
Ééngreepskeukenmengkraan E 160,  
voor lage druk, 1jet 
# 31784, -000

Focus M41 
Eéngreepskeukenmengkraan 260,  
Eco, 1jet 
# 31825, -000

Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be
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Breed assortiment 
voor meer comfort – 

Focus M42.

Heeft uw kraan zijn beste tijd wel gehad? 
hansgrohe biedt met de keukenmengkranen 
uit de serie Focus M42 een breed assorti-
ment om uw kraan makkelijk te vervangen. 
De vele functionele details zorgen ervoor dat  
u efficiënt kunt werken en geven de spoeltafel 
modern comfort. Daar zorgen verschillende 
ComfortZone-hoogtes, het draaibereik tot 
360 graden en bij enkele modellen de 
uittrekbare vuistdouche en uitloop voor. 
De serie bevat ook producten die op een 
boiler kunnen worden aangesloten. Stap 
probleemloos over op merkkwaliteit tegen 
een aantrekkelijke prijs.
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Een ijzersterk team:
Bij de M42 met uittrekbare vuistdouche of uittrekbare 
uitloop kan met één druk op de knop op de uittrekbare 
vuistdouche tussen de heldere laminaire straal en de 
zachte douchestraal worden overgeschakeld. Dankzij de 
varianten met sBox krijgt u nog meer bewegingsvrijheid.

Draaibereik van 360 graden:
Bijna alle M42-producten hebben een draaibereik van 
360 graden. En juist bij lage keukenmengkranen is dat 
echt een meerwaarde voor comfort bij het afspoelen.

ComfortZone-uitloophoogtes:
Voor elk doel de passende bewegingsvrijheid: de 
hoge uitloop is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor 
het vullen van grote pannen.
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Focus M42

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 220,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 71820, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 220,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 71800, -000, -800

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 180,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet, sBox 
# 71821, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 180,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 2jet 
# 71801, -000, -800

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 220, 1jet 
# 71802, -000, -800

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 220,  
met stopkraan, 1jet 
# 71803, -000

NIEUW

NIEUW

NIEUW
NIEUW
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Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 150,  
met uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox 
# 71829, -000, -800

Ééngreepskeukenmengkraan 150, met 
uit trekbaar uitloopuiteinde, 1jet 
# 71814, -000, -800

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 100, 1jet 
# 71808, -000, -800

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 100, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 71809, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 120, 1jet 
# 71806, -000, -800

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 120, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 71805, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 120,  
voor lage druk, 1jet 
# 71804, -000

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 120, 
Neerklapbaar, 1jet 
# 71807, -000

Focus M42 
Ééngreepskeukenmengkraan 180,  
met stopkraan, 1jet 
# 71813, -000

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Topkwaliteit tegen 
een aantrekkelijke 

prijs – Logis M31.

Het assortiment Logis M31 voor de keu-
ken biedt veel comfort en gebruiksge-
mak. hansgrohe rust deze keukenserie uit 
met hoogwaardige materialen en levert  
u topkwaliteit tegen een lage prijs. Bij deze 
keukenmengkranen kunt u kiezen uit ver-
schillende varianten, helemaal volgens uw 
eigen smaak.
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Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be

Logis M31

Logis M31 
Ééngreepskeukenmengkraan 260, 1jet 
# 71835, -000

Logis M31 
Tweegreepskeukenmengkraan 220, 1jet 
# 71280, -000

Logis M31 
Ééngreepskeukenmengkraan 160, 1jet 
# 71832, -000

Ééngreepskeukenmengkraan 160, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet (zonder afb.) 
# 71839, -000

Logis M31 
Ééngreepskeukenmengkraan 160, 
Neerklapbaar, 1jet 
# 71833, -000

Logis M31 
Ééngreepskeukenmengkraan 220,  
met stopkraan, 1jet 
# 71834, -000

Logis M31 
Ééngreepskeukenmengkraan 120, 1jet 
# 71830, -000

Logis M31 
Ééngreepskeukenmengkraan 120,  
voor lage druk, 1jet 
# 71831, -000

Logis M31 
Ééngreepskeukenmengkraan 120, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 71837, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Logis M31 
Ééngreepskeukenmengkraan, wandmodel 
Lowspout, 1jet 
# 71836, -000
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Klassiek design in 
een modern jasje – 

Logis M32.

Logis M32 heeft kruisgrepen die heel goed 
in de hand liggen. De producten uit het 
brede assortiment kunnen heel goed met 
elkaar worden gecombineerd en passen 
bij alle moderne aanrechten – wat voor 
vorm of formaat ze ook hebben. Eéngreeps  
of tweegreeps, hier zit voor iedereen wel 
iets tussen.



59

Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be

Logis M32

Logis M32 
Tweegreepskeukenmengkraan 220, 1jet 
# 71285, -000

Logis M32 
Tweegreepskeukenmengkraan wandmodel 
met uitloop bovenaan, 1jet 
# 71286, -000

Logis M32 
Tweegreepskeukenmengkraan wandmodel 
met uitloop bovenaan, 1jet 
# 71287, -000
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Perfecte combinatie 
voor meer  
bedieningsgemak 
– roestvrij staal 
C71.
De spoeltafelcombinatie C71 van hoogwaardige materialen 
gaat lang mee en is stevig en overtuigt daarmee als innova-
tieve complete oplossing. Een groot voordeel van de spoel-
tafelcombinaties van hansgrohe in vergelijking met gewone  
spoeltafels is hoe volledig alle componenten zijn. Hierdoor 
wordt de planning veel eenvoudiger, want een combinatie 
bestaat uit een spoeltafel, een keukenmengkraan, sBox en 
alle andere noodzakelijke elementen. Het bestel- en inbouw-
proces wordt daarmee makkelijker gemaakt, want de spoel-
tafelcombinatie wordt montageklaar met al het benodigde  
toebehoren geleverd en kan meteen in het aanrechtblad  
worden ingebouwd.

SPOELTAFELCOMBI'S
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RVS C71

C71 
C71-F450-06 Combi spoeltafel 450 
# 43201, -000, -800

Onderkast Installatie

60 cm

C71 
C71-F450-01 Combi spoeltafel 450 Select 
# 43207, -000, -800

Onderkast Installatie

60 cm

C71 
C71-F450-07 Combi spoeltafel 450  
met afdruipvlak linkerzijde 
# 43205, -000, -800

C71-F450-12 Combi spoeltafel 450 met afdruipvlak 
rechts 
# 43230, -000, -800 (zonder afb.)

Onderkast Installatie

60 cm

C71 
C71-F450-02 Combi spoeltafel 450 Select  
met afdruipvlak linkerzijde 
# 43208, -000, -800

C71-F450-11 Combi spoeltafel 450 Select met 
afdruipvlak rechts 
# 43229, -000, -800 (zonder afb.)

60 cm

Onderkast Installatie

C71 
C71-F660-08 Combi spoeltafel 660 
# 43202, -000, -800

Onderkast Installatie

80 cm

C71 
C71-F660-03 Combi spoeltafel 660 Select 
# 43209, -000, -800

80 cm

Onderkast Installatie
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Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be

C71 
C71-F655-09 Combi spoeltafel 180/450 
# 43206, -000, -800

Onderkast Installatie

80 cm

C71 
C71-F655-04 Combi spoeltafel 180/450 Select 
# 43210, -000, -800

80 cm

Onderkast Installatie

C71 
C71-F765-10 Combi spoeltafel 370/370 
# 43203 -000, -800

Onderkast Installatie

90 cm

C71 
C71-F765-05 Combi spoeltafel 370/370 Select 
# 43211, -000, -800

90 cm

Onderkast Installatie
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Bekroonde 
combinatie – 
SilicaTec C51.
Onze designs zijn bekroond – bijvoorbeeld met de 
gerenommeerde iF Design Award 2018 voor de compacte 
spoeltafelcombinatie in grafietzwart. Het materiaal voelt 
aangenaam aan en overtuigt met de natuurlijke uitstraling 
die in elke keuken past. Het gladde oppervlak zonder poriën 
voorkomt dat er water of vuil kan binnendringen of zich kan 
vasthechten. De nieuwe hansgrohe combinaties bestaan 
uit een keukenspoeltafel en keukenmengkraan met nieuwe 
bedieningsconcepten, waardoor er makkelijker en sneller 
aan het aanrecht kan worden gewerkt. Er zijn mengkranen 
in twee verschillende bedieningsvarianten verkrijgbaar. Alle 
componenten zijn precies op elkaar afgestemd en worden als 
eenheid met al het benodigde toebehoren geleverd. Dat zorgt 
voor zekerheid bij de planning en montage.
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SilicaTec C51

C51 
C51-F450-06 Combi spoeltafel 450 
# 43217 -000

Onderkast Installatie

60 cm

C51 
C51-F450-01 Combi spoeltafel 450 Select 
# 43212, -000

60 cm

Onderkast Installatie

C51 
C51-F450-08 Combi spoeltafel 450  
met afdruipvlak linkerzijde 
# 43219, -000

C51-F450-12 Combi spoeltafel 450  
met afdruipvlak rechts 
# 43228, -000 (zonder afb.)

Onderkast Installatie

60 cm

C51 
C51-F450-03 Combi spoeltafel 450 Select  
met afdruipvlak linkerzijde 
# 43214, -000

C51-F450-11 Combi spoeltafel 450 Select  
met afdruipvlak rechts 
# 43227, -000 (zonder afb.)

60 cm

Onderkast Installatie

C51 
C51-F660-07 Combi spoeltafel 660 
# 43218 -000

Onderkast Installatie

80 cm

C51 
C51-F660-02 Combi spoeltafel 660 Select 
# 43213, -000

80 cm

Onderkast Installatie
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Meer producten vindt u op www.hansgrohe.be

C51 
C51-F635-09 Combi spoeltafel 180/450 
# 43220, -000

C51 
C51-F635-04 Combi spoeltafel 180/450 Select 
# 43215, -000

C51 
C51-F770-10 Combi spoeltafel 370/370 
# 43221 -000

Onderkast Installatie

90 cm

C51 
C51-F770-05 Combi spoeltafel 370/370 Select 
# 43216, -000

90 cm

Onderkast Installatie

Onderkast Installatie

80 cm 80 cm

Onderkast Installatie
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Accessoires en 
onderdelen.

De keuken dient als middelpunt van het 
huis, als centrum van communicatie en cre-
ativiteit. Keukens worden tegenwoordig dan  
ook mooi en zorgvuldig ingericht. Hier ont-
dekt u hoe u een moderne, opgeruimde 
ruimte kunt creëren. En hoe u door het 
gebruik van hoogwaardige keukenaccessoi-
res nog efficiënter aan het fornuis en aanrecht  
kunt werken.
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TOEBEHOREN

Mobiel afdruipvlak:
Bij de spoeltafelrand laat het mobiele afdruipvlak water 
snel en zonder resten achter te laten in de richting van 
de gootsteen stromen. Het tweedelige toebehoren 
bestaat uit een plaat van roestvrij staal en een kunststof 
frame, waar natte vaatdoeken aan kunnen worden 
gehangen. Het afdruipvlak is makkelijk op te bergen  
en kan in de vaatwasser worden gedaan.

Afwasmiddel-/ 
lotiondispenser:
De handige afwas-
middel-/lotiondispenser 
is in drie verschillende 
designs en met twee 
oppervlakken verkrijg-
baar en past zo bij elke 
keukenmengkraan van 
hansgrohe.

Straalvormer SoftStart:
De langzaam openende perlator in de SoftStart-straal-
vormer zorgt voor een stapsgewijs toenemend water- 
volume voor een nog zachtere start van de waterstroom. 
Dat zorgt voor minder spatten, vooral bij keukenmeng-
kranen met een hoge uitloop.

Snijplank:
De snijplank van massief eiken- of notenhout zorgt er door 
de bredere rand voor dat de plank perfect op de 
spoeltafels van hansgrohe kan worden geplaatst en 
erlangs kan worden geschoven.

Reiniging:
De reinigings- en verzorgings-
spray roestvrij staal en de set 
voor SilicaTec-spoeltafels 
bestaande uit een kalk-
oplosser, impregnering en 
een spons beschermt tegen 
vuil, vlekken en kalkaanslag. 
Voor een aanrecht dat hygië-
nisch schoon is en glanst.

Multifunctioneel vergiet:
Multitasking in de keuken wordt mede mogelijk gemaakt door de  
op maat gemaakte, multifunctioneel vergiet die perfect op de S71- en 
S51-spoeltafels past en erlangs kan worden geschoven. Het vergiet past 
in spoeltafels die 400-410 mm diep zijn. Voor het gebruik op onderbouw-
spoeltafels is afhankelijk van de inbouw een aparte controle nodig.
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Accessoires

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

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

A41 zeep-/lotiondispenser 
# 40438, -000, -800

Stopkraan voor keuken 
# 10823, -000, -800

NIEUW
NIEUW

NIEUW

F15 Snijplank walnoot 
# 40960000

F16 Snijplank eik 
# 40961000

F14 multifunctioneel vergiet 
# 40963000

F17 mobiel afdruipvlak 
# 40962800

NIEUW
NIEUW

NIEUW
NIEUW

A10  Afdekkap afvoer 
# 40952, -800

HG aerator M24x1 D M24x1 
chrom  
# 92517, -000

A11 Draaigreep automatische 
lediging 
# 40953, -800

F12 compensatie-element voor sBox 
# 43333000

-800
roestvrijstaal

-000
chroom

Met de aanduiding van het oppervlak wordt 
elk bestelnummer (#) achtcijferig, bijvoorbeeld 
28500, -000 = chroom

Oppervlakken 
accessoires



Hot

Cool

Cool
Start

71

Definieert de vrije ruimte van 
de mengkraan in de hoogte, 
naar de zijkanten en – met 
uittrekfunctie – in de lengte. 

Vlakke montage:
 De spoeltafel wordt vlak ten
opzichte van het aanrechtblad
ingelaten. Er ontstaat een 
volledig vlakke overgang. Deze 
montagewijze is alleen mogelijk 
met rvs-spoeltafels. 

Voegt royaal veel lucht toe
aan het water. Voor een 
bijzonder homogene en 
spatvrije waterstraal. 

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.

Reguleert de waterstroom 
simpelweg door indrukken:  
op speelse wijze aan- en 
uitzetten. 

Opliggende montage:
Men laat de spoeltafel van
bovenaf in een exact op  
maat uitgesneden gat in  
het aanrechtblad zakken. 

Verwijdert kalkaanslag heel 
eenvoudig door met een  
vinger over de flexibele 
siliconen lamellen te wrijven. 

Onderbouwmontage:
De spoeltafel wordt van onderaf
aan het aanrechtblad bevestigd.
Hierdoor maakt de keuken een
ruimere indruk. 

Begrenst de doorstroom  
en bespaart water en  
energie. Voor duurzaam 
gebruiksplezier en uiteraard  
met behoud van comfort.

 Technologieën

Inbouwmogelijkheden spoeltafels

-670
Matt Black

-340
Brushed Black 

Chrome

-290
steengrijs 

-800
roestvrijstaal 

-380
 betongrijs  

-800
roestvrijstaal  

-000
chroom

-170
 grafietzwart 

Met de aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) achtcijferig,  
bijvoorbeeld 28500, -000 = chroom

Met de aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) achtcijferig,  
bijvoorbeeld 28500, -290 = steegrijs

 Oppervlakken keukenmengkranen 

Oppervlakken spoeltafels
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Wilt u nog meer te weten komen? Meld u dan 
gewoon online aan en ontvang dan altijd 
het nieuws over alles wat met hansgrohe te 
maken heeft. We horen graag van u.

hansgrohe.be/nl/register

Ontdek hansgrohe online en op social media.

Deze brochure bevat slechts een selectie van ons assortiment.  
Het complete assortiment vindt u op hansgrohe.be

Scan gewoon de  
QR-code en meld u aan.




