
       Innovaties en hoogwaardig keukendesign.

MagFit  
magneethouder  

Dankzij de MagFit-functie glijdt de 
slang nagenoeg geruisloos terug 
naar binnen en fixeert de uitloop 
zich weer stevig in de kraanuit-
loop.

Quick-Connect  
voor uittrekbare  
vuistdoucheslangen  

Dankzij de Quick-Connect-functie 
zijn de slangen bij zonder eenvou-
dig te monteren.

QuickClean  

Kalk en vuilafzettingen worden 
eenvoudig weggewreven Hier-
door gaan de producten jare-
nlang mee en blijven ze er als 
nieuw uitzien.

Boltic  
greepvergrendeling  

Dankzij de speciale bevesti  ging 
van de greep zorgt Boltic 
greepvergrendeling voor een sta-
biele greep die niet wankelt.

Uittrekbare uitloop of 
vuistdouche  

De uittrekbare vuistdouche en 
uittrekbare uitloop vergroten de 
reikwijdte aan de spoel tafel. 

Coolstart  

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. 

ComfortZone 

Een extra hoge uitloop biedt bi-
jzonder veel bewegings vrijheid 
en is ideaal voor het vullen van 
hoge kookpotten.

Montage voor het raam  

Neerklapbaar: ideaal voor de 
montage voor het raam, eenvou-
dig de kraan optillen en neerleg-
gen.

Het hart van de keuken klopt daar waar water stroomt. Daarom ontwikkelt hansgrohe telkens weer 
nieuwe ideeën zodat u water makkelijk kunt gebruiken. Slimme technologie en ergonomische 
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. Speciaal geselecteerde materialen en een goede afwerking zorgen 
ervoor dat u lang plezier aan uw producten heeft. hansgrohe. Meet the beauty of water.

Aquno Select M81

De keukenmengkranen Aquno Select M81 zorgen voor een compleet nieuwe, innovatieve manier van werken voor 
het efficiëntste gebruik van water aan de spoeltafel. Met de nieuwe SatinFlow straal kunt u eenvoudig afspoelen (4l/
min). De Aquno Select M81 wordt standaard geleverd met een multifunctioneel vergiet. (ref. 40963000). 

Talis M54

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 Matt Black 
is een echte blikvanger. Het assortiment met verschillende basisvormen 
en comforthoogtes past in elk keukenconcept.

Doe alles met één hand en geniet van extra vlot werken: water onderbreken, weer laten stromen en de straalsoort 
veranderen. Met de functionele upgrade van de lijnen Metris M71 en Talis M51 worden nu twee functies aan de 
uittrekbare vuistdouche verenigd: de Select knop en straalomstelling. Dat vergemakkelijkt het werk en zorgt bovendien 
voor efficiënt watergebruik.

Ontdek alle producten voor de keuken op hansgrohe.be

Select  

Water met één druk op de knop 
eenvoudig laten stromen of 
stoppen. De greep blijft hierbij 
geopend en “ont houdt” de voo-
raf ingestelde temperatuur en 
debiet. 100% mechanish. 

V O L G  O N S  O P

Hansgrohe N.V. - 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

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

THE WATER STUDIO

ma - do : 8.00h -17.00h  
vrijdag : 8.00h -15.00h  

Riverside Business Park 
Internationalelaan 55K  
1070 Anderlecht 

UITTREKSLANG  

VEILIG  

OPGEBORGEN!

sBox

TOT 76CM UIT-
TREKBAAR

sBox
Uittrekslang van de kraan blijft  
niet meer hangen in de onderkast

hansgrohe.be

+   Neemt weinig 
plaats in en is veilig 
opgeborgen in de 
onderkast

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

+  Flexibele en 
praktische 
installatie voor alle 
type onderkasten

Keukenmengkranen
Line-up 2021



Logis M32 Logis M31 Focus M42 Focus M41 Talis M54 Talis M52

Varianten

Standard met sBox 71829, -000, -800 71820, -000, -800 73880, -000, -800 72809, -000, -670, -800 72803, -000, -670, -800 72801, -000, -670, -800 73860, -000, -800

Prijs   233,80 € 
 286,30 €

  335,80 € 
  418,90 €

  314,80 € 
  392,20 €

   271,10 € 
  352,20 €
  352,20 €

  323,60 € 
  421,10 €
  421,10 €

  371,20 € 
  483,20 €
  483,20 €

  387,30 € 
  486,00 €

Standard zonder sBox 71285, -000 71832, -000 71835, -000 71806, -000, -800 71814, -000, -800 71802, -000, -800 71800, -000, -800 31806, -000, -800 31820, -000, -670, -800 31817, -000, -800 31815, -000, -670, -800 72840, -000, -670, -800 72808, -000, -670, -800 72806, -000, -670, -800 72804, -000, -670, -800 72802, -000, -670, -800 72800, -000, -670, -800 32851, -000 32841, -000 14870, -000

Prijs   165,50 €   115,60 €   150,10 €   129,00 € 
 168,20 €

  177,30 € 
  231,00 €

  177,30 € 
  231,00 €

  279,40 € 
  363,10 €

  127,70 € 
  168,70 €

  184,30 € 
  257,90 € 
  234,30 €

  207,90 € 
  291,10 €

  273,50 € 
  383,20 €
  355,10 €

   186,70 € 
  241,80 € 
  241,80 €

  217,50 € 
  283,80 € 
  283,80 €

  190,90 € 
  248,20 € 
  248,20 €

  217,50 € 
  283,80 € 
  283,80 €

  271,10 € 
  352,20 € 
  352,20 €

  318,20 € 
  413,60 € 
  413,60 €

  246,60 €   346,00 €   283,70 €

Neerklapbaar 71833, -000 71807, -000

Prijs   148,40 €   161,20 €

CoolStart 71839, -000 71805, -000 31816, -000

Prijs   115,60 €   129,00 €   132,60 €

Wandmontage 71286, -000 71836, -000 31825, -000

Prijs   200,00 €   150,10 €   178,40 €

Kenmerken

Straalsoorten omschakelen    
Met uittrekfunctie       
Met draaibare uitloop                    

Talis M52 Talis M51 Talis Select M51 Metris M71 Metris Select M71 Aquno Select M81

Varianten

Standard met sBox 73864, -000, -800 73863, -000, -800 73851, -000, -800 73853, -000, -800 73867, -000, -800 73812, -000, -800 73801, -000, -800 73803, -000, -800 73816, -000, -800 73804, -000, -800
73818, -000, -340,  

-670, -800
73806, -000, -800 73830, -000, -800 73831, -000, -670, -800

Prijs   466,80 € 
  588,10 €

  540,30 € 
  684,80 €

  422,20 € 
  530,70 €

  501,70 € 
  633,30 €

  510,20 € 
  640,80 €

  434,60 € 
  547,90 €

  523,70 € 
  662,80 €

  535,50 € 
  677,20 €

  547,90 € 
  689,70 €

  543,60 € 
  706,90 €

  557,00 € 
  835,90 € 
  780,50 € 
  719,30 €

  608,60 € 
  791,70 €

  621,50 € 
  869,60 €
  807,70 €

  672,90 €
  942,30 € 
  880,20 €

Standard zonder sBox 14872, -000 14877, -000 72810, -000, -800 72813, -000, -800 72820, -000, -800 72821, -000, -800 14822, -000, -800 14821, -000, -800 14820, -000, -800 14883, -000, -800 14884, -000, -800 73836, -000, -670, -800 73837, -000, -670, -800

Prijs   416,90 €   499,60 €
  265,50 € 
  344,40 €

  388,90 € 
  507,00 €

  376,50 € 
  489,40 €

  472,60 € 
  615,70 €

  331,90 € 
  423,40 €

  394,80 € 
  512,90 €

  487,70 € 
  632,70 €

  419,00 € 
  534,50 €

  509,30 € 
  661,70 €

  590,20 €
  816,60 € 
  763,60 €

  636,30 €
  890,80 € 
  827,20 €

Neerklapbaar 73864, -000, -800 73863, -000, -800 14823, -000

Prijs   466,80 € 
  588,10 €

  540,30 €
  684,80 €

  392,20 €

Kenmerken

Select           
Straalsoorten omschakelen         
Met uittrekfunctie              
Met draaibare uitloop                  

              hansgrohe keukenmengkranen in één oogopslag.

 *Alle vermelde prijzen zijn aanbevolen brutopublieksprijzen excl. BTW op 01/07/2021. Onderhevig aan eventuele tariefwijzigingen in de loop van het jaar. 

Ontdek onze spoeltafels en spoeltafelcombi’s

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. 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. Ontdek 
ons heel assortiment op www.hansgrohe.be/keuken

Matt Black
-670

Brushed Black Chrome
-340

Stainless steel optic
-800

Chroom
-000


