Oplossingen voor
badkamer en keuken
Meet the beauty of water.

Beleef water als
nooit tevoren.
Badkamer en keuken zijn meer dan ooit plaatsen waar
het dagelijks leven zich afspeelt. Hier kunnen wij ons
terugtrekken, de dag loslaten, ontspannen en bijtanken,
waardevolle tijd met onszelf of de familie doorbrengen.
Daarom ontwikkelt hansgrohe telkens weer toonaan
gevende oplossingen, die ontmoetingen met water
elke dag opnieuw tot een geweldige, onvergetelijke
belevenis maken. Ontdek in deze brochure producten
van hansgrohe, die de omgang met water door design
en techniek op een nieuwe manier benaderen en in het
dagelijks leven vooral zorgen voor één ding:
Meet the beauty of water.
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Sinds 1901.
hansgrohe valt overal ter wereld in de
smaak omdat er in onze duurzame en
betrouwbare producten meer dan 115
jaar ervaring zit. Dit geeft vertrouwen en
bezorgt u iedere dag weer het gevoel
dat u de juiste keuze heeft gemaakt.
Hans Grohe, de pionier
van de Duitse sanitairindustrie

80% van de productie
vindt plaats in Duitsland

Hansgrohe SE, hoofdzetel gelegen in het hart van het Zwarte Woud sinds 1901

Referenties wereldwijd
Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi
Copyright: abudhabi.capitalgate.hyatt.com

5

hansgrohe combi spoeltafels

Naar de top
dankzij hansgrohe
Sinds 1901 bepalen uitvindingen uit de denktank in het Zwarte
Woud het wereldwijde badkamer- en keukenlandschap.
Vele producten, concepten en oplossingen die bij hansgrohe
ontwikkeld en ontworpen zijn, gaven de internationale
sanitairbranche nieuwe impulsen. Sommige schreven badkamer-/
keukengeschiedenis, mogelijk zelfs cultuurgeschiedenis.

Raindance Select

Metris Select

2016

iBox Universal

2011

1928

Eerste Unica doucheset

Oprichting door Hans Grohe

Eerste handdouche

Eerste multi-jet handdouche

2000

1968

1953

1901
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2014

Title sponsor of

hansgrohe is titelsponsor van
wielerteam BORA - hansgrohe
Samen met Bora is hansgrohe titelsponsor van
de Duitse wielerploeg van Ralph Denk. Het team
focust zich op de klassiekers zoals de Ronde van
Vlaanderen, Paris-Roubaix maar ook de Tour de
France, de Giro en de Vuelta. Hiervoor kan het team
rekenen op 3x wereldkampioen Peter Sagan, zijn
broer Juraj (Slovaaks kampioen), Marcus Burghardt
(Duits kampioen) en Gregor Mühlberger (Oostenrijks
kampioen).

Foto’s: ©Stiehl Photography ©VeloImages ©BORA-hansgrohe
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Duitse kwaliteit
In al onze vestigingen wereldwijd produceren
we volgens dezelfde kwalitatieve Duitse kwaliteit
volgens het Hansgrohe standaard. Onafhankelijk
marktonderzoek toont aan dat hansgrohe het
meest aanbevolen merk is in kraanwerk en
douchesystemen in België en Luxemburg, zowel bij
installateurs* als bij eindconsumenten**.
*bron: Checkmarket 2016
**bron: Ivox 2016

Nummer één in design
in de sanitairsector
In de huidige ranking van het International Forum Design (iF) van ‘s werelds beste
bedrijven op het vlak van design, staat de Hansgrohe Group, met zijn merken hansgrohe
en AXOR, op de 6e plaats tussen 2000 bedrijven. Met een score van 1040 punten
doet de Hansgrohe Group het zelfs beter dan bekende merken als Audi, BMW of
Apple.
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Experience Center
U gaat uw badkamer of keuken bouwen of verbouwen en u bent op zoek naar advies? Met meer dan
115 jaar ervaring in douches en kraanwerk bent u bij hansgrohe op het juiste adres. Ontdek en test onze
producten iedere weekdag zonder afspraak.
ma - do: 8.00u - 17.00u
vrijdag: 8.00u - 15.00u
Riverside Business Park - Internationalelaan 55K
1070 Anderlecht
Tel: 02/5430140

IN
WERKING!
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Online service
Online productcatalogus
Ontdek op onze website ons volledig productassortiment voor
de badkamer en de keuken. Laat je inspireren en vind alle info
over onze producten en de hansgrohe technologieën op:
hansgrohe.be

Op zoek naar een hansgrohe
verdeler in jouw buurt?
Via de shopfinder op onze website vind
je in enkele kliks een hansgrohe verdeler
in jouw regio.
hansgrohe.be/dealers

Ontdek onze apps!
Met het veelvoud aan hansgrohe producten kunt u water precies ervaren zoals u dat wilt. Om u hierover te
informeren, bieden wij u verschillende online applicaties aan. Langs deze weg komen de hansgrohe innovaties
direct bij u thuis – of daar waar u ze zelf beleven wilt.

hansgrohe.be/ipad-nl

hansgrohe.be/iphone-nl
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Technologieën die u in
het dagelijks leven helpen
Onze ingenieurs doen er alles aan om van een gewone douchebeurt een echte
douchebelevenis te maken. Daarom ontwikkelen we steeds weer nieuwe straalsoorten
en bedieningsmogelijkheden om uw dagelijks contact met water zo persoonlijk en
comfortabel mogelijk te maken.

Wij helpen u de juiste douche kiezen.
Wat vindt u belangrijk?
1. Gebruiksgemak dankzij Select
In 2009 ontwikkelde hansgrohe de Select technologie waarbij je met één druk op de knop uw douche kunt
bedienen. De knop is bovendien volledig mechanisch. Het begon bij de handdouche waar u met één druk
op de knop tussen de verschillende straalsoorten kan wisselen. Gedaan met het draaien van de straalschijf!
Nu kunt u zelfs uw douchesysteem aan- en uitzetten met één druk op de Selectknop van uw thermostaat.

Volledig mechanisch systeem!
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2. Besparen op de wateren energiefactuur zonder
comfortverlies met Ecosmart
Hansgrohe douches die met de EcoSmart technologie zijn uitgerust,
verbruiken maar liefst tot 60% minder water dan standaard producten.
Minder warmwaterverbruik zorgt ook voor een lagere energiebehoefte.
En dat betekent: minder CO2-uitstoot en lagere kosten, zonder
comfortverlies. En dit voor dezelfde prijs dan niet-EcoSmart producten.

Bereken hoeveel u jaarlijks kunt besparen!
Met de Savings Calculator weet u meteen hoeveel u op uw water- en energiefactuur kunt besparen
dankzij de aanschaffing van een EcoSmart douche.
hansgrohe.be/calculator

Totale kosten
zonder Ecosmart

Totale kosten
met Ecosmart

622€

351€

Besparing
Energiekosten
Waterkosten

Totale
jaarlijkse
besparing

120€

271€
502€

68€
283€

Dit resultaat is gebaseerd op gemiddelde prijzen van aardgas en water in België voor een gezin van 4 personen
met een gemiddelde wastijd van 5 minuten per dag met een Raindance Select E 120 3jet EcoSmart 9l/min. *
*Hansgrohe SE kan geen garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de resultaten. De berekening hangt namelijk af van veel onvoorzienbare factoren en blijft
daarom onder voorbehoud. Ze is vooral afhankelijk van de water- en energieprijzen.
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3. Eenvoudig onderhoud
en reiniging                  
Kalkhoudend water, vuil, reinigingsmiddelen: douches
moeten het één en ander doorstaan. Met de
QuickClean technologie verdwijnen resten in een
handomdraai. Wrijf heel eenvoudig over de siliconen
noppen van uw douche om de kalk te verwijderen.

DRUPT
NIET

Kalk nog niet helemaal
weg? Gebruik de
hansgrohe anti-kalk schuim
voor een grondige reiniging
zonder uw douche te
beschadigen!
Scan de QR code en ontdek
de werking in video

Zo blijft u lang van uw hansgrohe douche
genieten:
1. Na elk gebruik van uw douche raden wij u aan om deze eerst te
spoelen en daarna met een (hand)doek te drogen.
2. Voor de reiniging van uw producten gebruikt u best een
reinigingsmiddel op basis van citroenzuur. Het gebruik van zoutzuur,
azijnzuur, chloor of fosforzuurhoudende middelen wordt afgeraden.
3. Producten na het reinigen goed naspoelen met zuiver water. Dit
zorgt ervoor dat er geen reinigingsmiddel achterblijft.
4. Goed drogen na reiniging. Gebruik geen schuurspons of
microvezeldoek. Deze kunnen het chroom beschadigen.
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4. Unieke douchebelevenis
Door het mengen van water met lucht worden de druppels voller, lichter en zachter. Het resultaat ondervindt u
direct aan den lijve: de parelende AirPower doucheregen omhult uw lichaam en creëert een heerlijk gevoel.
Naast verhoogd doucheplezier, daalt ook uw waterverbruik: in één liter water wordt ongeveer drie liter lucht
bijgemengd, zonder comfort verlies !

Welk douchetype bent u?
Comfortdoucher

Sneldoucher

Fitnessdoucher

Comfortdouchers nemen de
tijd in de badkamer en zoeken
ontspanning. Ze houden ervan
de dagelijkse sleur druppel voor
druppel van zich af te laten
vloeien.

Als sneldouchers de douche
betreden, willen ze vooral één
ding: verfrist worden – en liefst
ook nog snel. De douche moet
direct effect hebben.

Voor fitnessdouchers moet een
goede douche intensief zijn,
de alledaagse spanningen los
weken en tot onder de huid
gaan.

Scan de code en ontdek de
verschillende straalsoorten in video!
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Showerpipes
Het samenspel van doordachte technologie,
perfecte vorm en precies op elkaar
afgestemde componenten is te ervaren met
de hansgrohe Showerpipes in verschillende
varianten. Ongeacht welke vorm of combinatie
uw voorkeur heeft: uw doucheplezier zal
onvergelijkbaar zijn. Showerpipes kunnen
zeer eenvoudig op de al bestaande
wateraansluitingen gemonteerd worden en zijn
dus ideaal bij een kleinere renovatie van uw
badkamer.

Showerpipes kunnen eenvoudig
op bestaande watertoevoeren
aangesloten worden. Ideaal
voor kleine renovaties!

18

19

Showerpipes
Product

Crometta®
E 240 1jet

Croma®
Select S 180 2jet

Croma®
Select S 280 Air 1jet

Raindance®
Select S 240 1jet

Referentie

27271000

27253400

26790000

27129000

Brutoprijs excl. BTW 2018

€ 590,00

€ 836,00

€ 895,00

€ 1.134,00

Ook beschikbaar in
een rond design :

Ook beschikbaar
in SoftCube design:

Crometta S 240
1jet Showerpipe
Ref. 26267000
®

Croma® Select E 180
2jet Showerpipe
Ref. 27256400

Select zie p14

7

hoofddouche en handdouche

handdouche

hoofddouche en handdouche

QuickClean zie p16

3

3

3

3

Tablet (lengte)

7

7

7

7

Afmetingen hoofddouche

240mm x 240mm

∅ 180mm

∅ 280mm

∅ 240mm

Straalsoort hoofddouche
voorbeelden p17

Rain (15 l/min.)

Rain (17 l/min.)
en IntenseRain (16 l/min.)

RainAir (16 l/min.)

Rain (17,5 l/min.)
en RainAir (17 m/min.)

Afmetingen handdouche

∅ 100mm

∅ 110mm

∅ 110mm

∅ 120mm

Rain (14 l/min.)
en IntenseRain (11,5 l/min.)

SoftRain (16,5 l/min.), IntenseRain
(13 l/min.) en Massage (12,5 l/min.)

SoftRain (16,5 l/min.), IntenseRain
(13 l/min.) en Massage (12,5 l/min.)

Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)
en WhirlAir (13 l/min.)

7

3

3

3

Ref. EcoSmart zie p15

27281000

27254400

26794000

7

Ref. bad

27298000

27351400

26792000

Ref. ééngreepsmengkraan   

27284000

27255400

26791000

7
7

  
  

Straalsoort handdouche
voorbeelden p17
Draaibare (zwenkbare)
douchearm

Andere beschikbare modellen
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WWW

-000 chroom - Referentie eindigend op -000

Ontdek ons compleet assortiment Showerpipes op
www.hansgrohe.be/showerpipe-nl

-400 wit/chroom - Referentie eindigend op -400

Raindance®
E 300 1jet ST 350

Raindance®
Select E 360 1jet

Raindance®
Select E 300 2jet ST

Rainmaker®
Select 460 3jet

27361000

27134, -000, -400

27127, -000, -400

27106400

€ 1.550,00

€ 1.733,50

€ 1.855,00

€ 4.165,00

handdouche

handdouche

hoofddouche, handdouche
en thermostaat

hoofddouche, handdouche
en thermostaat

3

3

3

3

350 mm

300 mm

300 mm

700 mm

300mm x 300mm

360mm x 190mm

300mm x 160mm

466mm x 300mm

RainAir (17 l/min.)

RainAir (16 l/min.)

Rain (18 l/min.), RainAir (18 l/min.)
en RainStream (23 l/min.)

Rain (17 l/min.), Mono (20 l/min.)
en RainFlow (21 l/min.)

∅ 120mm

120mm x 120mm

120mm x 120mm

∅ 120mm

Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)
en WhirlAir (13 l/min.)

Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)
en WhirlAir (13 l/min.)

Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)
en WhirlAir (13 l/min.)

Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)
en WhirlAir (13 l/min.)

7

7

7

7

27362000

7

7

7

7
7

27113, -000, -400

7
7

7
7

7
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Inbouwoplossingen:
voor nog meer
vrijheid en comfort
Iedereen stelt andere eisen aan zijn douchebeleving. Daarom kunt u
bij hansgrohe zelf kiezen hoeveel systemen uw douche moet hebben.
Van een douche met één straal tot een volledige set met meerdere
straalsoorten voor hand- en hoofddouche: voor iedere toepassing is er
een geschikte mogelijkheid voor inbouwdouchebediening.

Afwerksets met een iBox Universal
inbouwlichaam kunnen heel eenvoudig
vervangen worden zonder de tegels in
de muur te moeten uitbreken!
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1 douchesysteem
Een inbouwthermostaat voor 1 douchesysteem kunt u combineren met een handdouche of een hoofddouche
naar keuze. Hier vindt u een overzicht van de verschillende inbouwthermostaten. Inbouwlichaam is hierbij
niet inbegrepen.

Draaisysteem

Temperatuur en debietregeling worden dankzij de grepen geregeld.
Ecostat Square

Ecostat E

Ecostat S

Referentie

15712000

15707000

15757000

Brutoprijs excl. BTW 2018*

€ 448,50

€ 448,50

€ 443,50

Product

Druksysteem

Zet de douche aan en uit met één druk op de knop. Verander de temperatuur dankzij de greep.
ShowerSelect
Glass

ShowerSelect
Glass

15744000

15737400

15737600

€ 614,50

€ 755,00

€ 755,00

Veiligheidsglas!

Veiligheidsglas!

Product

ShowerSelect

ShowerSelect S

Referentie

15762000

Brutoprijs excl. BTW 2018*

€ 614,50

Douche aan en uitzetten
met één druk op de knop!

*Prijs exclusief inbouwlichaam
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A

B

A

Raindance Select S 120 3jet doucheset

B

ShowerSelect S inbouwthermostaat voor 1 systeem*

Prijs opstelling: € 1.015,00 (Brutoprijs excl. BTW 2018)
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*inbouwlichaam inbegrepen

2 douchesystemen
Een inbouwthermostaat voor 2 douchesystemen kunt u combineren met een handdouche en een hoofddouche
naar keuze. Hier vindt u een overzicht van de verschillende inbouwthermostaten. Inbouwlichaam is
hierbij niet inbegrepen.

Draaisysteem

Temperatuur en debietregeling worden dankzij de grepen geregeld.
Product

Ecostat Square

Ecostat E

Ecostat S

Referentie

15714000

15708000

15758000

Brutoprijs excl. BTW 2018*

€ 503,50

€ 503,50

€ 498,50

Druksysteem

Zet de douche aan en uit met één druk op de knop. Verander de temperatuur dankzij de greep.
Product

ShowerSelect

ShowerSelect

ShowerSelect
S

ShowerSelect
Glass

ShowerSelect
Glass

Referentie

15765000

15763000

15743000

15738400

15738600

Brutoprijs excl. BTW 2018*

€ 818,00

€ 671,00

€ 671,00

€ 825,50

€ 825,50

Veiligheidsglas!

Veiligheidsglas!

Zet de douche aan en uit met één
druk op de knop. De verschillende
systemen kunnen tegelijkertijd
functioneren.
*Prijs exclusief inbouwlichaam
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A

B

C

A

Raindance Select S 300 2jet hoofddouche

B

Raindance Select S 120 3jet handdouche met Isiflex doucheslang

C

ShowerSelect inbouwthermostaat voor 2 systemen met geïntegreerde doucheslangaansluiting en houder

Prijs opstelling: € 1.726,50 (Brutoprijs excl. BTW 2018)
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*inbouwlichaam inbegrepen

2 douchesystemen
NEW

Druksysteem met debietregeling

Zet de douche aan en uit met één druk op de knop. Verander de temperatuur en regel het debiet dankzij de grepen.

Zet de douche aan en uit met één druk op
de knop. De verschillende systemen kun
nen tegelijkertijd functioneren.

Regel het debiet dankzij de linker greep.
Het debiet kan volledig uitgezet worden,
handig wanneer u de glazen druktoetsen
kuist.

Met de douchehouder van metaal met
geïntegreerde wateraansluiting kan de
handdouche mooi aan de RainSelect wor
den gehangen.

Product

RainSelect

RainSelect bad

Referentie

15355, -000, -400, -600

15359, -000, -400, -600

€ 1.320,00

€ 1.560,00

Brutoprijs excl. BTW 2018*
Beschikbaar in:

- 000 chroom

- 400 wit/chroom

- 600 zwart/chroom

*Prijs exclusief inbouwlichaam
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A

B

C

A

Raindance E 400 x 400 Air 1jet hoofddouche*

B

Raindance Select S 120 3jet handdouche met Isiflex doucheslang

C

RainSelect inbouwthermostaat voor 2 systemen*

Prijs opstelling: € 3.270 (Brutoprijs excl. BTW 2018)
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*inbouwlichaam inbegrepen

3 douchesystemen
Heeft u graag meerdere straalsoorten in uw hoofddouche of u wenst zijdouches te installeren?
De inbouwthermostaten voor 3 systemen bieden u heel wat mogelijkheden. Hier vindt u een overzicht
van de verschillende oplossingen. Inbouwlichaam is hierbij niet inbegrepen.

Druksysteem

Zet de douche aan en uit met één druk op de knop. Verander de temperatuur dankzij de greep.

Product

ShowerSelect

ShowerSelect

ShowerSelect S

ShowerSelect S

Referentie

15764000

15760000

15745000

15741000

Brutoprijs excl. BTW 2018*

€ 444,50

€ 444,50

€ 444,50

€ 444,50

+

+

Product

ShowerSelect
Glass

ShowerSelect
Glass

ShowerSelect
Glass

ShowerSelect
Glass

Referentie

15736400

15734400

15736600

15734600

Brutoprijs excl. BTW 2018*

€ 548,50

€ 548,50

€ 548,50

€ 548,50

+

+

Veiligheidsglas!

Veiligheidsglas!

Zet de douche aan en uit met één
druk op de knop. De verschillende
systemen kunnen tegelijkertijd
functioneren.
*Prijs exclusief inbouwlichaam
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A

B

C

D

A

 Raindance Select E 300 3jet hoofddouche*

B

 Raindance Select E 120 3jet doucheset

C

 ShowerSelect inbouwstopkraan voor 3 systemen*

D  ShowerSelect

inbouwthermostaat HighFlow*

Prijs opstelling: € 2.464,00 (Brutoprijs excl. BTW 2018)
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*inbouwlichaam inbegrepen

3 douchesystemen
NEW

Druksysteem met debietregeling

Zet de douche aan en uit met één druk op de knop. Verander de temperatuur en regel het debiet dankzij de grepen.
Alle info over de werking van RainSelect vindt u terug op pagina 28.
Product

RainSelect

Referentie

15356, -000, -400, -600
€ 1.560,00

Brutoprijs excl. BTW 2018*

Beschikbaar in:
- 000 chroom

- 400 wit/chroom

- 600 zwart/chroom

Zet de douche aan en uit met één
druk op de knop. De verschillende
systemen kunnen tegelijkertijd
functioneren.
*Prijs exclusief inbouwlichaam
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A

B

C

A

 Rainmaker Select 460 2jet hoofddouche*

B

 Raindance Select S 120 3jet handdouche met Isiflex doucheslang

C

 RainSelect inbouwthermostaat voor 3 systemen*

Prijs opstelling: € 5.057,00 (Brutoprijs excl. BTW 2018)
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*inbouwlichaam inbegrepen

4 douchesystemen
Heeft u graag meerdere straalsoorten in uw hoofddouche of u wenst zijdouches te installeren?
De inbouwthermostaten voor 4 systemen bieden u heel wat mogelijkheden. Hier vindt u een overzicht van
de verschillende oplossingen. Inbouwlichaam is hierbij niet inbegrepen.

Druksysteem

Zet de douche aan en uit met één druk op de knop. Verander de temperatuur dankzij de greep.
Product

ShowerSelect

ShowerSelect

ShowerSelect S

ShowerSelect S

Referentie

15764000

15761000

15745000

15742000

Brutoprijs excl. BTW 2018*

€ 444,50

€ 614,50

€ 444,50

€ 614,50

+

+

Product

ShowerSelect
Glass

ShowerSelect
Glass

ShowerSelect
Glass

ShowerSelect
Glass

Referentie

15736400

15735400

15736600

15735600

Brutoprijs excl. BTW 2018*

€ 548,50

€ 755,00

€ 548,50

€ 755,00

+

+

Veiligheidsglas!

Veiligheidsglas!

Zet de douche aan en uit met één
druk op de knop. De verschillende
systemen kunnen tegelijkertijd
functioneren.
*Prijs exclusief inbouwlichaam
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A

B

C

D

A

 Rainmaker Select 460 3jet hoofddouche*

B

 Raindance Select S 120 handdouche met FixFit Porter en Isiflex doucheslang

C

 ShowerSelect Glass inbouwstopkraan voor 3 systemen*

D  ShowerSelect

Glass inbouwthermostaat HighFlow voor 1 systeem*

Prijs opstelling: € 4.569,00 (Brutoprijs excl. BTW 2018)
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*inbouwlichaam inbegrepen

4 douchesystemen

NEW

Druksysteem met debietregeling

Zet de douche aan en uit met één druk op de knop. Verander de temperatuur en regel het debiet dankzij de grepen.
Alle info over de werking van RainSelect vindt u terug op pagina 28.
Product

RainSelect

Referentie

15357, -000, -400, -600
€1.800,00

Brutoprijs excl. BTW 2018*
Beschikbaar in:
- 000 chroom
- 400 wit/chroom
- 600 zwart/chroom

5 douchesystemen
Druksysteem met debietregeling

Zet de douche aan en uit met één druk op de knop. Verander de temperatuur en regel het debiet dankzij de grepen.
Alle info over de werking van RainSelect vindt u terug op pagina 28.
Product

RainSelect

Referentie

15358, -000, -400, -600
€ 2.040,00

Brutoprijs excl. BTW 2018*
Beschikbaar in
- 000 chroom
- 400 wit/chroom
- 600 zwart/chroom

*Prijs exclusief inbouwlichaam
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A

C

B

A

 Rainmaker Select 580 3jet hoofddouche*

B

 RainSelect inbouwthermostaat voor 4 systemen*

C

 Raindance Select S 120 handdouche
met Isiflex doucheslang

Prijs opstelling: € 5.942,00
(Brutoprijs excl. BTW 2018)
*inbouwlichaam inbegrepen
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Handdouches
Product

Referentie
Brutoprijs excl. BTW 2018

Crometta
1jet

Crometta
Vario

Croma Select S
1jet

26331400

26330400

26804400

€ 24,50

€ 28,00

€ 41,50

Croma Select E
1jet

Product

26814400

Referentie

41,50 €

Brutoprijs excl. BTW 2018

Select zie p14

7

7

3

QuickClean zie p16

3

3

3

Diameter  handdouche

∅ 100mm

∅ 100mm

∅ 110mm

Straalsoort handdouche
met debiet (l/min)
voorbeelden p17

Rain (14 l/min.)

Rain (14 l/min.) en IntenseRain (11,5 l/min.)

Rain (16 l/min.)

26333400

26332400

E: 26815400 / S: 26805400

  
  

Beschikbaar in
EcoSmart zie p15
       

-000 chroom - Referentie eindigend op -000

S model - Rond design

-400 wit/chroom - Referentie eindigend op -400

E model - SoftCube design
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Croma Select S
Vario

Croma Select S
Multi

Raindance Select S 120
3jet

Raindance Select S 150
3jet

26802400

26800400

26530, -000, -400

28587, -000, -400

€ 54,50

€ 72,00

€ 102,50

€ 127,50

Croma Select E
Vario

Croma Select E
Multi

Raindance Select E 120
3jet

Raindance Select E 150
3jet

26812400

26810400

26520, -000, -400

26550, -000, -400

54,50 €

72,00 €

102,50 €

127,50 €

3

3

3

3

3

3

3

3

∅ 110mm

∅ 110mm

∅ 120mm

∅ 150mm

Rain (15 l/min.), TurboRain (10,5 l/min.)
en IntenseRain (12 l/min.)

SoftRain (17 l/min.), IntenseRain (12,5 l/min.)
en Massage (12 l/min.)

Rain (16 l/min.), RainAir (16 l/min.)
en WhirlAir (13 l/min.)

RainAir (14,5 l/min.), CaresseAir (13,5 l/min.)
en Mix (17,5 l/min.)

E: 26813400 / S: 26803400

E: 26811400 / S: 26801400

E: 26521, -000, -400 / S: 26531, -000, -400

E: 26551, -000, -400 / S: 28588, -000, -400

Verander heel eenvoudig van straalsoort
met één druk op de knop!
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Hoofddouches
Crometta E/S 240
1jet*

Croma Select E/S 180
2jet*

Croma 280 Air
1jet*

Raindance Select S
240 2jet

E: 26726000
S: 26723000

E: 26522, -000, -400
S: 26524, -000, -400

26220000

26466, -000, -400

€ 254,50

€ 270,00

€ 379,00

€ 489,00

Select zie p14

7

3

7

3

QuickClean zie p16

3

3

3

3

Afmetingen hoofddouche

240mm x 240mm

∅ 180mm

∅ 280mm

∅ 240mm

Straalsoort hoofddouche
voorbeelden p17

Rain (15 l/min.)

Rain (17 l/min.)
en IntenseRain (16 l/min.)

RainAir (16 l/min.)

Rain (17,5 l/min.)
en RainAir (17 m/min.)

7

7

7

7

26727000

26523, -000, -400
26524, -000, -400

26221000

26470, -000, -400

Raindance
260 x 260 Air 1jet

Raindance E
400 x 400 Air 1jet

26472000

26252000

€ 479,00

€ 930,00

Select zie p14

7

7

QuickClean zie p16

3

3

260mm x 260mm

400mm x 400mm

RainAir (15 l/min.)

RainAir (19,5 l/min)

26471180

26254180

Product
Referentie wandmodel
Ook beschikbaar
voor plafondbevestiging
Brutoprijs ex. BTW 2018

  
  

Inbouwlichaam
(niet inbegrepen)
       Beschikbaar in
EcoSmart zie p15

Product
Referentie inbouwhoofddouche
Brutoprijs ex. BTW 2018

  
  

Afmetingen hoofddouche
Straalsoort hoofddouche
voorbeelden p17
Inbouwlichaam
(niet inbegrepen)
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Raindance E 300 Air
1jet

Raindance Select E 300
2jet

Rainmaker Select 460
3jet

Rainmaker Select 580
3jet

26238000

27385, -000, -400

24007, -400, -600

24001, -400, -600

€ 614,00

€ 651,00

€ 2.603,50

€ 2.864,00

7

3

7

7

3

3

3

3

300mm x 300mm

300mm x 160mm

466mm x 300mm

586mm x 258mm

RainAir (17 l/min.)

Rain (15 l/min.)
en RainAir (14,5 l/min.)

Rain (17 l/min.), Mono (20 l/min.)
en RainStream (21 l/min.)

Rain (17 l/min.), Mono (20 l/min)
en RainFlow (17 l/min.)

7

7

01800180

01800180

26239000

26609, -000, -400

24017400

24011400

- 000 chroom - Referentie eindigend op -000
- 400 wit/chroom - Referentie eindigend op -400

S model - Rond design

- 600 zwart/chroom - Referentie eindigend op -600

E model - Vierkant of SoftCube design

Verander heel eenvoudig
van straalsoort met één
druk op de knop!

*Douchearm niet inbegrepen en apart verkrijgbaar voor zowel wand als plafond. Meer info op www.hansgrohe.be/hoofddouches
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Opbouwthermostaten:
comfort en veiligheid
in de badkamer
Opbouwthermostaten kunnen heel eenvoudig op bestaande wateraansluitingen
gemonteerd worden. U heeft de keuze tussen 2 varianten: één voor bad met
baduitloop en doucheuitgang en één voor douche met enkel een doucheuitgang.
Sommige modellen maken het zelfs mogelijk om de thermostaat met een extra
brede hoofddouche aan te sluiten voor nog meer doucheplezier.

Dankzij een geïntegreerde
tablet hebt u bovendien een
handige opbergplaats voor uw
doucheproducten.
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Opbouwthermostaten
Ecostat Universal

Ecostat 1001CL

Ecostat Comfort

Ecostat Select

13122000

13211000

13116000

13161, -000, -400

€ 207,50

€ 223,50

€ 263,00

€ 405,00

13123000

13201000

13114000

13141, -000, -400

€ 268,50

€ 275,50

€ 309,00

€ 515,00

7

7

7

7

enkel baduitloop

enkel baduitloop

enkel baduitloop

enkel baduitloop

3
7
7

3
7
7

3
300 mm

Veiligheidsglas

3
7
7

Inbouwlichaam
(niet inbegrepen)

7

7

7

7

Product
Referentie douche
Brutoprijs excl. BTW 2018

Referentie bad/douche
Brutoprijs excl. BTW 2018

  

Select zie p14

QuickClean zie p16

  

Debietregeling
Tablet (in mm)

- 000 chroom - Referentie eindigend op -000
- 400 wit/chroom - Referentie eindigend op -400
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tablet

ShowerTablet
350

ShowerTablet Select
300

ShowerTablet
600

ShowerTablet Select
700

13102, -000, -400

13171, -000, -400

13108, -000, -400

13184, -000, -400

€ 394,00

€ 523,00

€ 763,00

€ 1.302,00

13107, -000, -400

13151, -000, -400

13109, -000, -400

13183, -000, -400

€ 517,00

€ 701,00

€ 886,00

€ 1.562,50

7

3

7

3

enkel baduitloop

enkel baduitloop

enkel baduitloop

enkel baduitloop

3

7

3

7

350 mm

300 mm

600 mm

700 mm

frontpaneel

tablet

frontpaneel

tablet

7

7

13129180 (douche)

7

Zet het water aan en uit
met één druk op de knop!
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Badkamerkranen
Technologieën
Avantgarde
Modern
Classic
Mengkranen
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Technologieën die u in
het dagelijks leven helpen
Onze innovaties maken u het leven beter en comfortabeler. Ze helpen niet alleen uzelf,
maar ook de planeet en haar meest kostbare grondstof: water.

Wij helpen u de juiste kranen kiezen.
Wat vindt u belangrijk?
1. Gebruiksgemak dankzij Select
In 2009 ontwikkelde hansgrohe de Select technologie waarbij je met één druk op de knop uw douche kunt
bedienen. De knop is bovendien volledig mechanisch. Aan de lavabo vervangt de Selectknop de traditionele
greep. Met één druk zet u de kraan aan en uit, handig als u vuile of ingezeepte handen heeft. Zo blijft uw
kraan proper. De temperatuur regelt u door de knop te draaien.

Gebruik uw pols of arm om de kraan aan en uit te zetten wanneer u volle of ingezeepte handen heeft
Aan / Uit

Temperatuur
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2. Besparen op de wateren energiefactuur zonder
comfortverlies met Coolstart
hansgrohe kranen zijn dankzij EcoSmart één van de zuinigste
kranen op de markt. Ze verbruiken maximum 5 liter water per
minuut ongeacht de druk en dit zonder comfortverlies. Maar het
echte verschil gaat u met CoolStart voelen. We hebben de greep
aangepast zodat u niet alleen water, maar ook energie bespaart!

Wat is CoolStart?
De meeste gebruikers openen en sluiten hun kraan met de greep in de middenpositie, zonder besef dat hierbij
reeds koud en warm water gemengd worden, en dat er dus energie wordt verbruikt. Bij CoolStart stroomt er enkel
koud water in de middenpositie. Voor gemengd of warm water draait men de greep naar links tot de gewenste
temperatuur bereikt is.

Zonder CoolStart
Greep in het midden = gemengd water

Met CoolStart
Greep in het midden = koud water
Greep links = gemengd en warm water

10°
35°

35°
10°

Waarom voor CoolStart kiezen?
• Energiebesparend
• Waterbesparend
• Lagere slijtage van de verwarmingsinstallatie
• Zelfde prijs als de standaard versie (niet CoolStart)*

Bereken hoeveel u jaarlijks op
uw water en energiefactuur kunt
besparen dankzij CoolStart
hansgrohe.be/calculator

*uitgezonderd ref. 31121000, ref. 31509000 en ref. 31917000
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3. Eenvoudig onderhoud
en reiniging                  
Kalkhoudend water, vuil, reinigingsmiddelen: kranen
en douches moeten het één en ander doorstaan. Met
de QuickClean technologie verdwijnen resten in een
handomdraai. Wrijf heel eenvoudig over de perlator
van de kraan om de kalk te verwijderen.

DRUPT
NIET

Kalk nog niet helemaal
weg? Gebruik de
hansgrohe anti-kalk
schuim voor een grondige
reiniging zonder uw enlever
kraanwerk te beschadigen!
Scan de QR code en ontdek
de werking in video

Zo blijft u lang van uw hansgrohe kranen
genieten:
1. Na elk gebruik van uw kraan raden wij u aan om deze eerst te
spoelen en daarna met een (hand)doek te drogen.
2. Voor de reiniging van uw producten gebruikt u best een
reinigingsmiddel op basis van citroenzuur. Het gebruik van zoutzuur,
azijnzuur, chloor of fosforzuurhoudende middelen wordt afgeraden.
3. Producten na het reinigen goed naspoelen met zuiver water. Dit
zorgt ervoor dat er geen reinigingsmiddel achterblijft.
4. Goed drogen na reiniging. Gebruik geen schuurspons of
microvezeldoek. Deze kunnen het chroom beschadigen.
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4. Meer bewegingsvrijheid aan de lavabo
De ComfortZone van hansgrohe definieert de bruikbare ruimte tussen de wastafel en de uitloop van de kraan.
Voor elk installatietype en vorm van de lavabo bestaat er altijd een passende kraan.
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Avantgarde
De Avantgarde kranen van de reeks PuraVida zijn
beschikbaar in wit/chroom en volledig in het chroom.
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Modern
Denk aan een vrijstaand
lavabo- of badmengkraan
om uw kraanwerk nog meer
in de kijker te plaatsen.
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Classic
U houdt van een klassieke stijl?
Het klassieke gamma van hansgrohe
past perfect in elk klassiek interieur.
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Hoogte uitloop

Mengkranen

Focus® 240
31609000
€ 223,00

Novus® 240
71126000
€ 229,50

Logis® 210
71130000
€ 195,50

Focus® 230
31531000
€ 218,00

Novus® 230
71123000
€ 189,00

Logis® 190
71090000
€ 156,00

Focus® 190
31608000
€ 189,00

Logis® 100
71102000
€ 121,50

Focus® 100
CoolStart
31621000
€ 143,00

Novus® 100
71032000
€ 148,50

Talis® E 110
Coolstart
71713000
€ 158,00

Logis® 70
71072000
€ 95,00

Focus® 70
31730000
€ 114,00

Novus® 70
71022000
€ 121,50

Talis® E 80
Coolstart
71703000
€ 129,50

Logis®

Focus®

Novus®

Talis® E 240
71716000
€ 265,00

Talis® Select E 240
71752000
€ 316,00

Talis®S 210
72105000
€ 316,00

Talis® Select E 110
71750000
€ 214,50

Talis® E/ Talis® Select E

Alle CoolStart referenties zijn ook beschikbaar in standaardversie.
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Talis® S 190
72031000
€ 285,00

Talis® Select S 190
72044000
€ 354,00

Talis® S 100
Coolstart
72022000
€ 186,50

Talis® Select S 100
72042000
€ 256,50

Talis® S 80
Coolstart
72013000
€ 158,00

Talis® Select S 80
7204000
€ 214,50

Talis® S NEW/ Talis® Select S

Metris® 260
31082000
€ 365,50

Metris® S
31022000
€ 358,50

Metropol® 260
32572000
€ 492,00

Metris® 230
31087000
€ 360,50

Metris® S
31159000
€ 325,00

Metropol® 230
32511000
€ 430,50

Talis® Classic 230
14116000
€ 401,00

Metris® Classic 250
31078000
€ 521,50

Metris® 200
31183000
€ 336,50

Metris® 110
31121000
€ 281,00

Metris® S
31060000
€ 255,00

Metropol® 110
CoolStart
32508000
€ 320,00

Metropol® 100
32500000
€ 289,50

Metris®

Metris® S

Metropol®

Talis®
Classic 80
14111000
€ 296,50

Talis® Classic
natural 90
14127000
€ 435,00

Talis® Classic
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Metropol®
Classic 260
31303090
€ 652,00

PuraVida® 240
15072,-000,-400
€ 728,00

Metropol®
Classic 160
31302090
€ 554,50

PuraVida® 200
15081,-000,-400
€ 561,00

Metropol®
Classic 110
31300090
€ 521,50

PuraVida® 110
15070,-000,-400
€ 475,50

Metris®
Classic 100
31075000
€ 401,00

Metris®
Classic

PuraVida® 100
15075,-000,-400
€ 459,00

Prijs
Metropol®
Classic

PuraVida®
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Keukenoplossingen
Technologieën
Keukenmengkranen
Spoeltafelcombis
Spoeltafels
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Uw extra hulp
in de keuken
De keuken is het middelpunt van de woning en verenigt functionaliteit
met comfort. Zoekt u de perfecte ingrediënten voor een tijdloos
stijlvolle keuken waarin het werk u gemakkelijk afgaat en waar u
onbezorgd van de kooktrends kunt genieten? Voor het hart van de
keuken biedt hansgrohe u heel wat innovaties aan. Wij helpen u de
juiste keukenoplossing vinden. Wat vindt u belangrijk?

1. Meer bewegingsvrijheid
dankzij de uittrekbare vuistdouche
Of u aan het afwassen bent, een emmer vult of gewoonweg uw planten water geeft, biedt een uittrekbare
vuistdouche heel wat flexibiliteit in de keuken. Kranen van hansgrohe met uittrekbare vuistdouche gaan
nog zelfs iets verder dan dat, zij garanderen u optimaal comfort en duurzaamheid.

Keuze tussen 2 vuistdouches:

sBox
Dankzij de sBox blijft de uittrekslang van de
kraan niet meer hangen in de onderkast. Het
systeem geleidt de slang eenvoudig naar binnen.
Bovendien neemt de sBox heel weinig plaats in.

1

TOT 76CM
UITTREKBAAR

+U
 itzonderlijke
bewegingsvrijheid
dankzij een langere
uittrekslang
Met Selectknop voor een eenvoudige start en stop
van de kraan

+ Slang schuift
moeiteloos in en uit
en blijft niet hangen
in de onderkast

2

+ Flexibele en
praktische installatie
voor alle type
onderkasten
Met 2 straalsoorten, ideaal om af te wassen
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De Magfit
magneethouder
zorgt voor een
veilige docking
van de uittrekbare
vuistdouche

Uittrekslang
blijft niet
meer
hangen!
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2. Intuïtieve start/stop van de kraan
In 2009 ontwikkelde hansgrohe de Select technologie waarbij je met één druk
op de mechanische knop uw douche kunt bedienen. De Select technologie
hebben tot in de keuken gebracht met als resultaat: nog meer comfort. Met
één druk op de Selectknop zet u de kraan aan en uit. Heel handig als uw
handen bijvoorbeeld vol of vuil zijn.

Select op de kraan

Select op de spoeltafel

3. Neerklapbare
kraan voor montage
voor een raam                  
Uw keukenmengkraan staat voor een raam
die u wenst opendoen? Geen probleem want
er bestaan modellen die volledig neergeklapt
kunnen worden. Wanneer de kraan neergeklapt
wordt bedraagt de hoogte maximaal 6 cm.
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4. Eenvoudig onderhoud
en reiniging                  
Kalkhoudend water, vuil, reinigingsmiddelen: kranen
en douches moeten het één en ander doorstaan. Met
de QuickClean technologie verdwijnen resten in een
handomdraai. Wrijf heel eenvoudig over de perlator
van uw kraan om de kalk te verwijderen.

DRUPT
NIET

Kalk nog niet helemaal
weg? Gebruik de
hansgrohe anti-kalk schuim
voor een grondige reiniging
zonder uw kraanwerk te
beschadigen!

Scan de QR code en ontdek
de werking in video

Zo blijft u lang van uw hansgrohe
keukenkranen genieten:
1. Na elk gebruik van uw kraan raden wij u aan om deze eerst te
spoelen en daarna met een (hand)doek te drogen.
2. Voor de reiniging van uw producten gebruikt u best een
reinigingsmiddel op basis van citroenzuur. Het gebruik van zoutzuur,
azijnzuur, chloor of fosforzuurhoudende middelen wordt afgeraden.
3. Producten na het reinigen goed naspoelen met zuiver water, er mag
geen reinigingsmiddel achterblijven.
4. Goed drogen na reiniging. Gebruik geen schuurspons of
microvezeldoek. Deze kunnen het kraanwerk beschadigen.
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Keukenoplossingen
Een uittrekbare vuistdouche geeft u veel
bewegingsvrijheid bij het koken en afwassen.
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Keukenmengkranen
Logis 120

M411-H160

M4116-H240

M5116-H160

71830000

73885000

73880000

73851000

€ 117,50

€ 140,50

€ 352,00

€ 465,50

Uittrekbare vuistdouche

7
7

7
7

3
3

3
3

QuickClean zie p 65

7

3

3

3

Select (aan/uit) zie p 64

7

7

7

7

mousserende straal

mousserende straal

laminaar- en douchestraal

laminaar- en douchestraal

7
7
7

73885800

73880800

73851800

7
7

7

7

31815, -000, -800

72813, -000, -800

71831000

73886000

7

7

Product
Referentie Chroom
Brutoprijs excl. BTW 2018

sBox zie p 62

  
  

Straalsoort(en)

              Andere beschikbare modellen
Referentie roestvrij staal
Ref. neerklapbaar model
Ref. zonder sBox
  Ref. lage druk

NEW

sBox
Dankzij de sBox blijft de uittrekslang van de
kraan niet meer hangen in de onderkast. Het
systeem geleidt de slang eenvoudig naar binnen.
Bovendien neemt de sBox heel weinig plaats in.
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WWW

Ontdek ons compleet assortiment keukenmengkranen
op www.hansgrohe.be/keuken

M5115-H300

M711-H320

M7116-H320

M7115-H320

M7119-H200

73853000

73813000

73801000

73803000

73804000

€ 553,00

€ 361,50

€ 578,00

€ 590,50

€ 600,00

3
3

7
7

3
3

3
3

3
3

3

7

3

7

3

3

7

7

3

3

mousserende straal

laminaarstraal

laminaar- en douchestraal

laminaarstraal

mousserende straal

73853800

73813800

73801800

73803800

73804800

7

73814000

7

7

72821, -000, -800

7
7

14820, -000, -800

14884, -000, -800

7

7

7
7
7

7

Eenvoudige start en stop
van de kraan met één druk
op de knop!
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Spoeltafelcombi’s
C71-F450-06

C71-F660-08

Referentie chroom (enkel kraan)

43201000

43202000

Brutoprijs excl. BTW 2018

€ 1.200,00

€ 1.296,00

Referentie roestvrij staal (kraan en spoeltafel)

43201800

43202800

Brutoprijs excl. BTW 2018

€ 1.380,00

€ 1.476,00

3
3

3
3

QuickClean zie p 62
  

3

3

Select op kraan (aan/uit) zie p 64

3

3

mousserende straal

mousserende straal

C71-F450-01

C71-F660-03

Referentie chroom (enkel kraan)

43207000

43209000

Brutoprijs excl. BTW 2018

€ 1.296,00

€ 1.404,00

Referentie roestvrij staal (kraan en spoeltafel)

43207800

43209800

Brutoprijs excl. BTW 2018

€ 1.483,00

€ 1.605,50

3
3

3
3

QuickClean zie p 62
  

7

3

Select op de spoeltafel (aan/uit) zie p 64

3

3

laminaar- en douchestraal

laminaar- en douchestraal

Product

sBox zie p 62
Uittrekbare vuistdouche

   

Straalsoort(en)

Product

sBox zie p 62
Uittrekbare vuistdouche

   

Straalsoort(en)
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C71-F450-07

C71-F655-09

C71-F765-010

43205000

43206000

43203000

€ 1.560,00

€ 1.680,00

€ 1.800,00

43205800

43206800

43203800

€ 1.740,00

€ 1.860,00

€ 1.980,00

3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

mousserende straal

mousserende straal

mousserende straal

C71-F40-02

C71-F655-04

C71-F765-05

43208000

43210000

43211000

€ 1.608,00

€ 1.800,00

€ 1.920,00

43208800

43210800

43211800

€ 1.795,00

€ 2.001,50

€ 2.121,50

3
3

3
3

3
3

7

3

3

3

3

3

laminaar- en douchestraal

laminaar- en douchestraal

laminaar- en douchestraal
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Spoeltafels
Of u nu uw keuken renoveert of een volledig nieuwe keuken plant: de spoeltafels van hansgrohe zijn voor
zeer uiteenlopende inbouwsituaties beschikbaar en bieden in perfect design de keuze tussen enkele of
dubbele spoelbakken.

Inbouw

   vlakbouw
S711-F450

S711-F660

43301800

43302800

€ 696,00

€ 756,00

Buitenmaat

550 x 500 mm

760 x 500 mm

Maat bak

450 x 400 mm

660 x 500 mm

Product

S719-U400

S719-U500

43425800

43427800

€ 480,00

€ 540,00

400 x 400 mm

500 x 400 mm

Product
Referentie
Brutoprijs excl. BTW 2018

Onderbouw

Referentie
Brutoprijs excl. BTW 2018

Maat bak
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De verstevigde
kraanwerkbank onder
de spoeltafel zorgt ervoor
dat de kraan stevig
blijft staan

WWW

Ontdek ons volledig assortiment voor de
keuken op www.hansgrohe.be

S715-F450

S711-F655

S711-F765

43306800

43309800

43303800

€ 1.020,00

€ 1.176,00

€ 1.296,00

1045 x 510 mm

755 x 500 mm

865 x 400 mm

410 x 370 mm

180 x 400 mm / 450 x 400 mm

370 x 400 mm

S719-U500

S719-U660

S719-U765

43428800

43429800

43430800

€ 564,00

€ 948,00

€ 1.032,00

660 x 400 mm

180 x 400 mm / 450 x 400 mm

370 x 400 mm
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Beleef onze producten
online of in het echt!
Newsletter

Extra voordelen !
Schrijf u gratis in op de hansgrohe Newsletter en ontvang tal van voordelen!
@

hansgrohe.be/newsletter

Hansgrohe
Newsletter

Online productcatalogus
Ontdek op onze website ons volledig productassortiment voor de
badkamer en de keuken. Vind nog meer inspiratie samen met alle
info over onze producten en de hansgrohe technologieën op:
hansgrohe.be
Als u in de zoekbalk de hansgrohe referentie ingeeft van het
product komt u automatisch op de productpagina terecht met
alle foto’s en info.

Op zoek naar een hansgrohe
verdeler in jouw buurt?
Via de shopfinder op onze website vind je in enkele
kliks een hansgrohe verdeler in jouw regio.
hansgrohe.be/dealers
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Experience Center
U heeft interesse in onze producten en wenst meer info? Kom langs zonder afspraak in onze hansgrohe Experience
Center en kom ze ontdekken. Sommige producten kunt u zelfs testen!

E19

E40

E40

Anderlecht
Vlak aan afrit 17
(Anderlecht-Industrie)
op de Brusselse ring

ma - do: 8.00u - 17.00u
vrijdag: 8.00u - 15.00u
Riverside Business Park - Internationalelaan 55K
1070 Anderlecht
TEL: 02/543 01 40
E-mail: info@hansgrohe.be
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E19

E411

Experience Center
ma - do: 8.00u -17.00u
vrijdag: 8.00u -15.00u
Riverside Business Park
Internationalelaan 55K
1070 Anderlecht

VOLG ONS OP:

N.V. Hansgrohe - Riverside Business Park - Internationalelaan 55 K - 1070 Anderlecht
Tel: +32 (0)2/543 01 40 - FAX: +32 (0)2/543 05 86 - E-mail: info@hansgrohe.be
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Verantwoordelijke uitgever: Frédéric Devos - Onder voorbehoud van technische veranderingen, druk- of zetfouten en prijswijzigingen
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