News 2017
Meet the beauty of water.

Beleef water als
nooit tevoren.
Badkamer en keuken zijn meer dan ooit plekken waar het dagelijkse 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 toonaangevende oplossingen, die
ontmoetingen met water elke dag opnieuw tot een geweldige, onvergetelijke
belevenis maken. Ontdek in deze brochure innovaties van hansgrohe, die de
omgang met water door design en techniek op een nieuwe manier benaderen
en in het leven van alledag vooral zorgen voor één ding:
Meet the beauty of water.
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De architectuur van
pure ontspanning:
Rainmaker Select
en RainSelect.
®

Ontdek twee echt aantrekkelijke producten voor iedere
badkamer. Door hun design van glas en chroom met
rechte lijnen, maken Rainmaker Select en RainSelect het
douchen tot een ontspannen belevenis in het topsegment.

Schakel om naar
het hoogste comfort.
Met de RainSelect kan doucheplezier nu zeer comfortabel en met
maar één product worden geregeld. Zijn grote knoppen met de intuïtieve
bediening versmelten op harmonieuze wijze met het horizontale design,
dat een fraai citaat is van de rechtlijnige vormen uit de moderne architectuur. Zijn minimalisme dankt de RainSelect douchebediening aan het
slanke silhouet, dat zich met zijn ingetogen opbouwhoogte perfect in
de wand laat integreren en door het gebruik van metaal en glas voor
de optimale balans in de douchezone zorgt.

De grote knoppen (70 x 70 mm) zorgen voor een
eenvoudige en intuïtieve aan/uit-bediening.

Het metalen raamwerk met expressieve contouren
onderstreept de horizontale uitlijning van de RainSelect.
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Douches | RainSelect

Draaigreep voor
volume.

Draaigreep voor
watertemperatuur.

U kunt kiezen uit drie oppervlakvarianten:
wit (glas), chroom (metaal) en zwart (glas).

Geïntegreerde douchehouder en wateraansluiting.
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Douches | RainSelect

De geïntegreerde Select technologie maakt de selectie van
de douche en de douchestraal via de knoppen mogelijk.

Met de douchehouder van metaal met geïntegreerde wateraansluiting kan
de handdouche mooi aan de RainSelect worden gehangen.
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De beste
reden waarom
douchen
gewoon
langer duurt.
De grote knoppen van de RainSelect zorgen voor uitstekend
bedieningscomfort en maken hem tot de centrale schakel voor
ontspannen doucheplezier.

Voor de douche:

Kies de douchebediening specifiek aangepast aan
uw douchewensen.

Voor het bad:

Het watervolume wordt met de linker draaigreep geregeld.
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Rainmaker Select/RainSelect
®

Met 2 douchefuncties
Voor handdouche en hoofddouche met 1 straalsoort

Met 3 douchefuncties
Voor handdouche en hoofddouche met 2 straalsoorten

Rainmaker ® Select 460 1jet Hoofddouche
# 24003, -400, -600 met douche-arm 460 mm
# 24013, -400 EcoSmart
# 24002, -400, -600 met plafondbevestiging 100 mm (zonder afb.)
# 24012, -400 EcoSmart (zonder afb.)

Rainmaker ® Select 460 2jet Hoofddouche
# 24005, -400, -600 met douche-arm 460 mm
# 24015, -400 EcoSmart
# 24004, -400, -600 met plafondbevestiging 100 mm (zonder afb.)
# 24014, -400 EcoSmart (zonder afb.)

RainSelect met 2 functies
# 15355, -000, -400, -600
Inbouwdeel
# 15310180

RainSelect met 3 functies
# 15356, -000, -400, -600
Inbouwdeel
# 15311180
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Met 4 douchefuncties
Voor handdouche en hoofddouche met 3 straalsoorten

Met 5 douchefuncties
Voor handdouche en hoofddouche met 3 straalsoorten
en zijdouches

Rainmaker ® Select 460 3jet Hoofddouche
# 24007, -400, -600 met douche-arm 460 mm
# 24017, -400 EcoSmart
# 24006, -400, -600 met plafondbevestiging 100 mm (zonder afb.)
# 24016, -400 EcoSmart (zonder afb.)

Rainmaker ® Select 580 3jet
Hoofddouche
# 24001, -400, -600
# 24011, -400 EcoSmart

RainSelect met 4 functies
# 15357, -000, -400, -600
Inbouwdeel
# 15312180

RainSelect met 5 functies
# 15358, -000, -400, -600
Inbouwdeel
# 15313180
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Raindance® Select 100 Air 1jet
Zijdouche
# 28477, -000
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Doucheplezier in
het kwadraat:
Raindance E.
®

Het plezier in douchen heeft een nieuwe vorm:
de Raindance E overtuigt met geweldige waterperformance en is met zijn letterlijk uitstekende
design met rechte lijnen een blikvanger in de
moderne badkamer.

In alle vier hoeken
moet de ontspanning
er af spatten.
Door zijn puristische design en de uitstekende materiaalkwaliteit
van de stijlvolle verchroomde oppervlakken, straalt de Raindance E
hoogwaardige esthetiek uit die zijn gelijke niet kent. Zijn royale,
vlakke oppervlakken vormen perfecte combinatiemogelijkheden met
de nieuwe Metropol kranenserie en de ShowerSelect inbouwdelen.

Het vierkante design met zijn
vlakke oppervlakken zorgt voor
een moderne verschijning.

Dicht op elkaar: de rond het midden steeds dichter bij
elkaar gepositioneerde straalopeningen vergemakkelijken door hun straalintensiteit het uitwassen van
shampoo.

Heel relaxed: de verder uit elkaar gelegen straalopeningen
zorgen met hun zachte straal voor ontspannen douchen en
comfortabel genieten.

14

Douches | Raindance® E

De heldere vormgeving past perfect bij de nieuwe kranenserie Metropol.

Als in het plafond ingebouwde versie met straalplaat van 400 x 400 mm,
versmelt de hoofddouche harmonieus met het plafond.

Douches | Raindance® E

Een duidelijk
standpunt ten
gunste van
functionaliteit.
De Raindance E Showerpipe overtuigt niet alleen door zijn imposante hoofddouche, maar ook
door zijn functionele details. Zo wordt de thermostaat met krasvaste toplaag van glas en zijn
breedte van 350 mm tot een royaal planchet voor zeep, shampoo en andere douchebenodigdheden. Ook de hoogwaardig afgewerkte en in de stang geïntegreerde douchehouder
biedt dankzij hoogteverstelling en variabele hellingshoek precies het comfort dat men het
liefst in de douche wil hebben.

Bediening van de watertemperatuur en -hoeveelheid.

Traploos in hoogte verstelbare handdouchehouder.
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Raindance E
®

Hoofddouches
voor wandmontage

voor plafondmontage

Raindance ® E 300 Air 1jet
Hoofddouche 300 x 300 mm met douche-arm
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance E 300 Air 1jet
Hoofddouche 300 x 300 mm met plafondaansluiting
# 26250, -000
# 26251, -000 EcoSmart

®

voor in het plafond geïntegreerde montage

Raindance ® E 400 Air 1jet
Hoofddouche 400 x 400 mm
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart
# 26254180 inbouwdeel

Thermostaten

ShowerTablet ® 350
Douchethermostaat
# 13102, -000, -400

ShowerTablet ® 600
Douchethermostaat, voor 2 douchefuncties
# 13108, -000, -400
# 13129180 Inbouwdeel benodigd

ShowerTablet ® 350
Badthermostaat
# 13107, -000, -400

ShowerTablet ® 600
Badthermostaat, voor 2 functies
# 13109, -000, -400
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Showerpipes

Raindance ® E 300 1jet 350 ST
Showerpipe
# 27361, -000
# 27362, -000 EcoSmart

Raindance ® E 300 1jet 600 ST
Showerpipe
# 27363, -000
# 27364, -000 EcoSmart
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Publiekslieveling
in nieuw design!
Croma 280.
®

Kan een echt succesrecept nog verder verbeterd worden? Ja, dat kan. De nieuwe Croma 280 krijgt het
zelfs voor elkaar om zijn populaire voorganger in de
schaduw te zetten. Dankzij zijn make-over wat betreft
formaat en materiaalsoorten, is de absolute lieveling
in de badkamer nog populairder geworden en biedt
weldadig doucheplezier voor iedereen.

Alledaagse
favorieten.
De exacte vormen en heldere lijnen van de nieuwe Croma
maken het gemakkelijk om elke dag opnieuw verliefd te worden
op je eigen badkamer. En dankzij AirPower technologie wordt
iedere douchebeurt een weldadige ervaring.

De straalplaat met een diameter van 280 mm
zorgt voor doucheplezier in XXL-formaat.

De geïntegreerde RainAir technologie maakt
de douchestraal nog zachter.

Dankzij QuickClean anti-kalktechnologie blijven de
straalopeningen perfect in vorm en kan kalk eenvoudig
worden weggewreven.

De handdouche met Isiflex
doucheslang biedt ook precies de
juiste mate aan flexibiliteit.

Eenvoudige en snelle reiniging van
de complete hoofddouche dankzij
de afneembare straalplaat.

Met de draaibare en in een hoek
verstelbare hoofddouche kan
van elke douche heel individueel
worden genoten. Ideaal ook voor
kleine douchezones.

Inclusief Ecostat Comfort thermostaat
voor gelijkblijvende watertemperatuur.
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Croma 280
®

Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe
# 26790, -000
# 26794, -000 EcoSmart

Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe
met mengkraan
# 26791, -000
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Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe bad
# 26792, -000

®
Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe Reno
# 26793, -000
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Het nieuwe
allround talent
in de badkamer –
Unica Comfort.
®

De Unica Comfort is de eerste douche in het hansgrohe
assortiment, die de gebruiker in de waarste zin van het
woord aan de arm neemt. Want alle producten uit de
serie fungeren tevens als TÜV geteste badgrepen. En
dat zorgt niet alleen voor meer veiligheid en comfort,
maar ook voor opgeruimde elegantie in de badkamer.

Een goed en veilig gevoel.
Ieder mens heeft andere behoeften. Daarom hebben wij
de Unica Comfort dusdanig vormgegeven, dat hij zich
volledig aanpast aan de individuele gebruiker. Hij is
geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen en biedt
met de badgreep en de voetensteun optimaal comfort.

Met de hoogwaardige chromen glijstang, het uitneembare planchet en de extra douchehouder biedt de
Unica badgreep, met een treksterkte tot maar liefst
200 kg, een veilige, TÜV geteste steun.

De Unica voetensteun is een accessoire, dat door zijn
slipvaste ommanteling extra veiligheid bij de dagelijkse
reiniging of het scheren van onderbenen biedt.
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Unica Comfort
®

Doucheset

Raindance ® Select S 120 /
®
Unica Comfort doucheset 1,10 m, links
# 26324, -000, -400
# 26325, -000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120 /
®
Unica Comfort doucheset 1,10 m, rechts
# 26326, -000, -400
# 26327, -000, -400 EcoSmart

Handgreep Comfort
# 26328, -400

Voetsteun Comfort
# 26329, -000
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Geef een nieuwe
uitstraling aan
uw badkamer –
Metropol .
®

Met de nieuwe Metropol kranenserie van hansgrohe
wordt een heldere vormgeving opnieuw gedefinieerd.
Want door zijn geometrische lijnen vormt hij in iedere
moderne badkamer een uitermate karakteristieke verschijning.

Hier komt alles
neer op karakter.
Met zijn strakke en toch stijlvolle design wordt de
Metropol kranenserie de basis van hoogwaardig
badkamerdesign. Zijn stijlvolle silhouet van elegante,
geometrische vormen zorgt voor een expressieve
verschijning in elke badkamer – bij de wastafel,
in de douche en bij het bad.

Onmiskenbaar geometrisch
profiel met open karakter.

De vierkante contouren geven
fijne lichtreflecties af.
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Badkamerkranen | Metropol ®

Het vierkante inbouwdeel straalt
moderne elegantie uit.

Greep en uitloop zijn door middel
van parallelle lijnen harmonieus op
elkaar afgestemd.

Royale oppervlakken zorgen voor
hoogwaardige uiterlijke kenmerken.

De rechthoekige rozet zet dit
design consequent door.

Naast het bad vormt de vrijstaande Metropol
badmengkraan een modern designstatement.

Functionele en architectonische elementen geven de
Metropol wastafelmengkranen tot een expressief karakter.
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ComfortZone
Eéngreeps wastafelmengkraan 100, 110 en 260 en vrijstaande, vloergemonteerde
wastafelmengkraan.

Eéngreeps wastafelmengkraan, wandmontage.
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Lege ruimte in zijn
mooiste vorm.
De hansgrohe ComfortZone definieert de bruikbare ruimte tussen wastafel
en kraan: met de Metropol kranenserie in vier verschillende hoogtes
bepaalt u helemaal zelf de benodigde ruimte voor het handen wassen.
Hierbij combineert de nieuwe vloergemonteerde Metropol wastafelmengkraan op perfecte wijze ultiem comfort en uiterlijke schoonheid.

Kies bij model 100 tussen twee uitlooplengtes en win
door een optimale verlenging in de waskom duidelijk
aan comfort.

Eéngreeps wastafelmengkraan 260.

Uitlooplengte 160 mm
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Uitlooplengte 190 mm

Ontwerpvrijheid bij
de wastafel.
Elegantie, ergonomie of minimalisme – de
Metropol wastafelmengkranen in drie esthetische
greepvarianten bieden perfecte speelruimte voor
uw persoonlijke stijl.

Rechte greep

Beugelgreep

Select-knop
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De rechte greep trekt het
design met grote vlakken
elegant door.

De fijne beugelgreep straalt
lichtheid uit en vereenvoudigt
de bediening dankzij zijn
vorm.

De Select-knop combineert
minimalistisch design met
een intuïtieve bediening.

Select-knop
Met één druk op de knop kan de waterstroom aan- en
uitgezet worden.

Door draaien kan de gewenste temperatuur worden ingesteld.
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Metropol:
100 % markant
design.
De Metropol serie kan met zijn douche- en badmengkranen een
stijlvol totaalbeeld creëren en transformeert iedere moderne
badkamer in een plek met een bijzondere sfeer.

Markant tot in
de douche.
Het markante kubistische
design van Metropol met zijn
exacte, stijlvolle contouren
wordt ook in de douche
voortgezet. De inbouwmengkranen zijn leverbaar met
twee greepvarianten, die
zich perfect in de eigen
ambiance voegen.
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Moderne vorm
voor elk bad.
Als vloergemonteerde
mengkraan voor vrijstaande
baden of als wandgemonteerde variant: de Metropol
badmengkranen overtuigen
met een moderne en expressieve uitstraling.
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Metropol

®

Wastafel / Bidet

Metropol ® 100
Eéngreeps wastafelmengkraan,
uitlooplengte160 mm
met rechte greep
# 32500, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74500, -000

Metropol 100
Eéngreeps wastafelmengkraan,
uitlooplengte 190 mm
met rechte greep
# 32502, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74502, -000
Select (zonder afb.)
# 32570, -000
CoolStart (zonder afb.)
# 32503, -000

Metropol ® 110
Eéngreeps wastafelmengkraan,
met rechte greep
# 32507, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74507, -000
Select (zonder afb.)
# 32571, -000

Metropol 260
Eéngreeps wastafelmengkraan
Highriser met rechte greep
# 32512, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74512, -000
Select (zonder afb.)
# 32572, -000

Metropol ®
Eéngreeps wastafelmengkraan
met draaibare uitloop
met rechte greep
# 32511, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74511, -000

Metropol 110
3-gats wastafelmengkraan
met rechte greep
# 32514, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74514, -000

Metropol ® 160
3-gats wastafelmengkraan,
met rechte greep
# 32515, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74515, -000

Metropol
Vrijstaande, vloergemonteerde
ééngreeps wastafelmengkraan
met rechte greep
# 32530, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74530, -000

Metropol ®
Eéngreeps wastafelmengkraan
wanduitvoering,
uitlooplengte 225 mm
met rechte greep
# 32526, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74526, -000

Metropol ®
Eéngreeps bidetmengkraan,
met rechte greep
# 32520, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74520, -000

Metropol ®
Eéngreeps badmengkraan
met rechte greep
opbouw
# 32560, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74560, -000

Metropol
Afbouwdeel ééngreeps
inbouw douchemengkraan,
rechte greep
# 32565, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74565, -000

®

®

®

Douche
®
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®

®

Metropol 165
Eéngreeps wastafelmengkraan
wanduitvoering,
uitlooplengte 165 mm
met rechte greep
# 32525, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74525, -000

Bad

Metropol ®
Vrijstaande ééngreeps
badmengkraan
met rechte greep
# 32532, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74532, -000

Metropol ®
Eéngreeps opbouw
badmengkraan,
rechte greep
# 32540, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74540, -000

Metropol
Afbouwdeel inbouw
badmengkraan,
rechte greep
# 32545, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74545, -000

®

Metropol ®
Afbouwdeel baduitloop, breed
# 32543, -000

Metropol
Vrijstaande, vloergemonteerde
baduitloop
# 32531, -000

®

Metropol ®
3-gats mengkraan op
badrand
met rechte greep
# 32550, -000
met beugelgreep
(zonder afb.)
# 74550, -000

Metropol
4-gats mengkraan op badrand
met rechte greep
# 32552, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74552, -000

Metropol
Afbouwdeel baduitloop
# 32542, -000

Metropol
2-gats mengkraan op badrand
met rechte greep
# 32548, -000
met beugelgreep (zonder afb.)
# 74548, -000

Grepen
Elegantie wordt tastbaar: met drie verschillende greepvarianten biedt Metropol
u veel speelruimte op basis van uw eigen vormgeving.

Rechte greep

Beugelgreep

Select-knop
41

®

®

®
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De stijlvolle
manier van je
prettig voelen:
Metropol Classic.
®

Elegantie heeft haar eigen vormentaal en wij hebben
deze vertaald voor toepassing in uw badkamer:
met de nieuwe Metropol Classic kranenserie.

De kunstzinnige
vorm van water.
Met zijn heldere, klassiek geïnspireerde vormentaal en
karakteristiek gewelfde lijnen is Metropol Classic een
passende kranenserie in stijlvolle ruimteconcepten. Als een
hoogwaardig accessoire veredelt zij wastafels, douches en
baden, zonder hierbij al te zeer op de voorgrond te treden.

Evenwichtige vormen en een fraai gebogen kraanuitloop
zorgen voor esthetische dynamiek.
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Glanzende oppervlakken
van chroom worden door fijne
vergulde details geaccentueerd.

De verfijnde vergulde accenten en een
weelderig gevormde voet geven de
kranen een zeer stijlvolle uitstraling.

De perfect gevormde kruisgreep
combineert elegantie en ergonomie.

De licht gewelfde rechte greep is een
uitdrukking van harmonieus design.

De minimalistische Zero-greep overtuigt
met zijn heldere lijnen.

45

Esthetiek voor
uw wastafel.
Metropol Classic wastafelmengkranen zorgen dankzij hun fraaie
design voor een stijlvolle badkamer. Voor het nodige bedieningscomfort kunt u kiezen uit verschillende greepvarianten en uitloophoogtes. Kies zelf hoeveel vrije ruimte u bij het dagelijks gebruik
nodig heeft.

Metropol ® Classic grepen
Met rechte, kruis of zero-greep – Metropol Classic biedt met drie verschillende soorten grepen voor iedere smaak de passende oplossing
in chroom of chroom/verguld. Voor tijdloze elegantie.
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Comfort vloeit samen met
klassiek design.
Bij het samenspel tussen
Metropol Classic mengkranen
en Raindance Classic douches
vormen design en comfort
een esthetische eenheid. De
Raindance Classic hoofddouche met heerlijke doucheregen of de Raindance Classic
handdouche met drie
straalsoorten – hier wordt
douchen een bijzondere
aangelegenheid. De bijpassende Metropol Classic
opbouw- of inbouwmengkranen zorgen voor een aangename bediening van de douches.

Badkamerkranen | Metropol ® Classic

Stijlvolle elegantie.
Met het indrukwekkende design van de Metropol Classic kunt u ook heel
ontspannen in bad en onder de douche genieten van bijzondere momenten.

Ontspanning gecombineerd met een expressieve
stijl.
De vloergemonteerde Metropol
Classic badmengkraan met
zijn fijne vergulde accenten
vormt zowel een opwaardering
van elk vrijstaand bad als een
stijlbepalend ruimtelijk element.
Ook de 4-gats badrandmengkranen met de drie verschillende
greepvarianten voegen zich
harmonieus in het totaalbeeld
van uw badkamer. Verheug u op
ontspannen wellness-momenten,
ongeacht voor welke installatie
u kiest.
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Metropol Classic
®

Wastafel/bidet

Metropol ® Classic 110
Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31300, -000, -090
# 31301, -000, -090
zonder wastegarnituur

Metropol ® Classic 160
Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31302, -000, -090

Metropol Classic 260
Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31303, -000, -090

®

Metropol ® Classic 110
3-gats wastafelmengkraan
met rechte greep
# 31330, -000, -090
met zero-greep (zonder afb.)
# 31304, -000, -090
met kruisgreep (zonder afb.)
# 31306, -000, -090

Metropol ® Classic 160
3-gats wastafelmengkraan
met rechte greep
# 31331, -000, -090
met zero-greep (zonder afb.)
# 31305, -000, -090
met kruisgreep (zonder afb.)
# 31307, -000, -090

Metropol ® Classic
Bidetmengkraan
# 31320, -000, -090

Metropol ® Classic
Eéngreeps vrijstaande,
vloergemonteerde
badmengkraan
# 31445, -000, -090

Metropol ® Classic
Eéngreeps opbouw
badmengkraan
# 31340, -000, -090

Metropol ® Classic
Afbouwdeel ééngreeps
inbouw badmengkraan
# 31345, -000, -090

Metropol ® Classic
Baduitloop
# 13425, -000, -090

Metropol ® Classic
4-gats badrandmengkraan
met rechte greep
# 31441, -000, -090
met zero-greep (zonder afb.)
# 31315, -000, -090
met kruisgreep (zonder afb.)
# 31449, -000, -090

Bad
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Douche

Raindance Classic 100 /
®
Unica S Puro Set
# 27843, -000, -090 65 cm
# 27841, -000, -090 90 cm

®

Raindance® Classic 240
1jet hoofddouche
# 27424, -000, -090 met douche-arm
# 27405, -000, -090
met plafondbevestiging (zonder afb.)

Metropol ® Classic
Eéngreeps opbouw
douchemengkraan
# 31360, -000, -090

Metropol ® Classic
Afbouwdeel ééngreeps
inbouw douchemengkraan
# 31365, -000, -090

Raindance® Classic 100
3jet handdouche
# 28548, -000, -090

Grepen
Met rechte-, kruis- of zero-greep – Metropol Classic biedt met drie verschillende soorten
grepen voor iedere smaak de passende oplossing in de kleuren chroom of chroom/verguld.
Voor tijdloze elegantie.

Rechte greep

Kruisgreep

Zero-greep

Oppervlakken
De oppervlakken van Metropol Classic zijn perfect geproportioneerd en kunnen eenvoudig gereinigd
worden. Stijlvolle vergulde accenten benadrukken het luxueuze karakter. Maar ook in volledig chroom
verliest Metropol Classic niets van zijn karakteristieke elegantie.
Het vergulde oppervlak wordt in een PVD-proces opgebracht en is daardoor bijzonder robuust en krasvast.

Chroom/verguld

Alle producten zijn afgebeeld in het oppervlak chroom/verguld (-090)

Chroom
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Het stralende
middelpunt van
de keuken: de
keukenoplossingen
van hansgrohe.
Groenten en fruit wassen, kruiden afspoelen of even snel
wat borden afwassen. In de keuken is de spoelbak het
centrale middelpunt. En die zou met uitstekend design en
een intuïtieve bediening moeten overtuigen. Daarom
heeft hansgrohe voor het eerst keukenspoelbakken en
keukenkranen ontwikkeld, waarmee alle werkzaamheden
in de keuken van een leien dakje gaan.

Design en functionaliteit
uit één stuk.
De nieuwe spoelbakken van hansgrohe zijn alles behalve
gewoon. Want voor het eerst in zijn geschiedenis ontwikkelde
de onderneming samen met Phoenix Design een serie innovatieve spoelbakken, die met het oog op design en functionaliteit voor ongekend nieuwe bedieningsmogelijkheden
in de keuken zorgt. Hoogwaardig roestvrijstaal vormt de
basis van de spoelbakken en integreert met zijn minimalistische design perfect in een moderne keukenambiance. De
rechthoekige basisvorm zorgt voor heldere lijnen en maakt
van het ergonomisch gevormde bedieningselement op de
bredere spoelbakrand een karakteristiek designelement.

De breder vormgegeven spoelbakrand is in zijn esthetische vormgeving uniek. Hij
laat de spoelbak, bedieningseenheid en uitloop optisch tot een geheel versmelten
en biedt een stabiel platform aan de keukenkraan.

Met de Select-bedieningsknop kan de waterstroom
eenvoudig gestart en gestopt worden. Tevens kan de
afvoer hiermee bediend worden.
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De M7119-H200 2-gats keukenkraan integreert stijlvol in de keukenambiance en zorgt voor een nieuwe en comfortabele vorm van bediening.

De hoogwaardige en robuuste rvs-spoelbakken
hebben een materiaaldikte van 1 mm, waardoor
de kraan stevig verankerd zit. De spoelbak kan
zowel boven, onder als vlak afsluitend met het
werkblad geïntegreerd worden.
U kunt de nieuwe spoelbakken met vele andere hansgrohe keukenmengkranen combineren
en kiezen tussen een automatische of handmatige afvoer.
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Geef uiting
aan uw
eigen smaak.
Een spoelbak moet door functionaliteit en een
lange levensduur overtuigen, zonder meer.
Als hij hierbij ook nog een goed figuur slaat en
gericht is op individuele behoeften, dan staat
niets de perfecte keuken nog in de weg. Met
onze spoelbakvormen in diverse formaten kunt
u uw perfecte droomkeuken samenstellen.

Inbouw spoelbak S711-F450
De compacte spoelbak met een nieuwe vorm van bewegingsvrijheid.
Afmetingen: aanrechtelement 550 x 500 mm, spoelbak 450 x 400 mm,
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm.

Inbouw spoelbak S711-F660
Het comfortabele aanrechtelement met extra brede spoelbak. Afmetingen:
aanrechtelement 760 x 500 mm, spoelbak 660 x 400 mm, diepte 190 mm,
voor inbouwkast 800 mm.
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Inbouw spoelbak S711-F765
Het aanrechtelement met twee spoelbakken voor een nog grotere actieradius.
Afmetingen: aanrechtelement 865 x 500 mm, spoelbak 370 x 400 mm, diepte 190 mm,
voor inbouwkast 900 mm.

Inbouw spoelbak S715-F450
Het functionele aanrechtelement met afdruipvlak voor extra werkruimte.
Afmetingen: aanrechtelement incl. afdruipvlak 1045 x 510 mm, spoelbak 450 x 410 mm
en diepte 190 mm, afdruipvlak 500 x 510 mm, voor inbouwkast 600 mm.
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Perfect bedieningscomfort.
De nieuwe M7119-H200 keukenmengkraan met bedieningselement
op de voorste spoelbakrand overtuigt met zijn doordachte design.
De innovatieve bedieningsgreep komt u tijdens het keukenwerk
als het ware tegemoet: door kantelen en draaien kan zowel de
waterstroom als de watertemperatuur heel comfortabel aan de
spoelbakrand worden geregeld.

Het water heel eenvoudig
starten en stoppen.

Variant 1
Bedieningselement als water- en
temperatuurregelaar op de spoelbakrand
De combinatie van intuïtieve Select-knop
en handige greep op de spoelbakrand
zorgt voor een volledig nieuwe werkstijl
bij het aanrecht.

Met de ergonomische greep voor op de spoelbakrand kan de mengkraan heel
eenvoudig worden bediend: draaien voor het regelen van de watertemperatuur
en kantelen voor het instellen van de waterhoeveelheid.

Daarnaast kan de waterstroom met de intuïtieve Select-knop op de handige
uittrekbare uitloop al naar behoefte aan- en uitgezet worden: dat bespaart
water en biedt nog meer comfort, ook naast de spoelbak.
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Bedieningscomfort met één
druk op de knop.
De nieuwe M7120-H320 keukenmengkraan met Select-knop op
de spoelbakrand valt op door zijn gereduceerde design en het
innovatieve gebruik van de Select-technologie. Met de prominente bedieningsknop kan de waterstroom heel direct en comfortabel
worden geregeld.

Omstelknop voor
de bediening van
de straalsoorten

Variant 2:
Select-knop voor bediening van het
water en de afvoer.

Met één druk op de Select-knop kan de waterstroom eenvoudig gestart en gestopt worden.
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De uittrekbare uitloop breidt de actieradius tot 76 centimeter uit. En met de omstelknop
op de keukenkraan kan gemakkelijk tussen twee straalsoorten worden geschakeld.

Maak de keuken
zoals het u bevalt.
Om het even voor welke keukenfabrikant u kiest: de keukenspoelbakken van
hansgrohe passen in alle gangbare onderkasttypen met de afmetingen 60 cm,
80 cm en 90 cm.

60 cm
80 cm
90 cm
Dankzij zijn verschillende inbouwmogelijkheden kunnen hansgrohe
spoelbakken helemaal naar eigen voorkeur gemonteerd worden:
vlak afsluitend met, op of onder het werkblad.

Vlak afsluitende montage

Opliggende montage

Maximaal behoud van werkoppervlak: dankzij de vlakke
inbouw loopt het werkblad mooi door in het aanrechtelement.

Met de opbouwvariant wordt de hansgrohe
spoelbak een blikvanger in elke keuken.
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Onderbouwmontage
Van marmer, graniet of hout: als onderbouwvariant integreert de spoelbak
elegant in elk werkblad.
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Spoelbakken
Dankzij verschillende inbouw- en combinatiemogelijkheden van de
hansgrohe spoelbakken kunt u uw keuken geheel op basis van uw
persoonlijke voorkeuren vormgeven.
De nieuwe hansgrohe spoelbakken bieden niet alleen fraai design
en kwaliteit; ze zijn ook dusdanig flexibel, dat ze met elke gewenste
keukenkraan kunnen worden gecombineerd.

Onderbouw spoelbakken
Of er in uw keuken bijzonder weinig of juist veel
ruimte voor de spoelbak is: hier vindt u een passend model.

500

706
450

400

450

S719-U450
Onderbouw spoelbak 450
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm
# 43426, -800
Handmatige afvoergarnituur
# 43920, -000
Automatische afvoergarnituur
# 43930, -000

S719-U655
Onderbouw spoelbak 180/450
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm
# 43429, -800
Handmatige afvoergarnituur
# 43924, -000
Automatische afvoergarnituur
# 43934, -000

815

710

370

400

370

450

400

660

S719-U660
Onderbouw spoelbak 660
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm
# 43428, -800
Handmatige afvoergarnituur
# 43921, -000
Automatische afvoergarnituur
# 43931, -000

S719-U765
Onderbouw spoelbak 370 / 370
diepte 190 mm, voor inbouwkast 900 mm
# 43430, -800
Handmatige afvoergarnituur
# 43922, -000
Automatische afvoergarnituur
# 43932, -000
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450

400

180

450

450

760

500

400

660

S711-F660
Inbouw spoelbak 660
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm
# 43302, -800 met één kraangat
# 43308, -800 met twee kraangaten
Benodigde onderdelen:
# 43921, -000 handmatige afvoergarnituur
# 43931, -000 automatische afvoergarnituur

Inbouw spoelbakken
Welke spoelbakvorm u zou moeten kiezen, hangt helemaal
af van hoe u uw keuken wilt indelen. Een ding is echter zeker:
de juiste zit erbij.

550

755
450

400

500

S711-F450
Inbouw spoelbak 450
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm
# 43301, -800 met één kraangat
# 43305, -800 met twee kraangaten
Benodigde onderdelen:
# 43920, -000 handmatige afvoergarnituur
# 43930, -000 automatische afvoergarnituurur

S711-F655
Inbouw spoelbak 450 / 180
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm
# 43309, -800 met één kraangat
# 43310, -800 met twee kraangaten
Benodigde onderdelen:
# 43924, -000 handmatige afvoergarnituur
# 43934, -000 automatische afvoergarnituur

1045

865
450

370

400

410

370

510

500

S715-F450
Inbouw spoelbak met afdruipvlak
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm
# 43306, -800 met één kraangat
Benodigde onderdelen:
# 43920, -000 handmatige afvoergarnituur

S711-F765
Inbouw spoelbak 370 / 370
diepte 190 mm, voor inbouwkast 900 mm
# 43303, -800 met één kraangat
Benodigde onderdelen:
# 43922, -000 handmatige afvoergarnituur
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500

400

180

500

450

Keukenmengkranen
Select keukenmengkranen
Met de Metris Select keukenkranen worden de handelingen bij de
spoelbak nog effectiever. De Select-knop en de ComfortZone zorgen
voor comfortabele bedieningsmogelijkheden en meer bewegingsvrijheid
bij dagelijkse toepassingen.

236

430
320

M7120-H320
2-gats ééngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche en 2 straalsoorten
# 73806, -000, -800

47
18

56

47

M7119-H200
2-gats keukenmengkraan met
uittrekbare uitloop, draaibereik 150°
# 73804, -000, -800

210

320

213

257

307

Metris® Select 320
Eéngreeps keukenmengkraan met draaibereik
110°/150°/ 360°
# 14883, -000, -800
365

Metris® Select 320
Eéngreeps keukenmengkraan met uittrekbare
uitloop, draaibereik 150°
# 14884, -000, -800

333

445

235

Talis® Select
De Talis Select keukenkranen vormen de perfecte aanvulling op de nieuwe spoelbakken
van hansgrohe. De Select-knop en de ComfortZone van ca. 300 mm vergemakkelijken
het werk en creëren tegelijkertijd meer open ruimte.
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Talis ® Select S 300
Eéngreeps keukenmengkraan met uittrekbare
uitloop, draaibereik 150°
# 72821, -000, -800

Talis ® Select S 300
Eéngreeps keukenmengkraan met draaibereik
110°/150°/ 360°
# 72820, -000, -800

64

339

288

288

401

248

Metris ®
De Metris keukenmengkranen beschikken met ca. 320 mm over de hoogste
ComfortZone en zorgen hierdoor voor bijzonder comfortabele bediening.

219

Metris® 320
Eéngreeps keukenmengkraan
uittrekbare uitloop 110°/150°/ 360°
# 14821, -000, -800
356

Metris® 320
Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten,
draaibereik 110°/150°
# 14820, -000, -800

315

319

430

237

Talis ® S
De Talis S keukenmengkranen vallen op door hun harmonieus gewelfde uitloop,
die samen met de slanke pingreep tot echte stijliconen uitgroeien.
213

203

262

400

Talis S 200
Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten,
draaibereik 110°/150°
# 72813, -000, -800

185

400

®

Focus ®
Met zijn tijdloos heldere vormentaal integreren de Focus keukenkranen harmonieus in moderne
keukenambiances. De draaibare uitloop zorgt voor comfort tijdens het werk in de keuken.

222

305

Focus ® 280
Eéngreeps keukenmengkraan
met draaibereik 110°/150°/ 360°
# 31817, -000
277

Focus ® 240
Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten,
draaibereik 150°
# 31815, -000

230

411

220

Logis®
De grote greep en de licht gewelfde oppervlakken met heldere randen verlenen de Logis
keukenkranen een zacht en toch strak uiterlijk.

Logis ® 260
Eéngreeps keukenmengkraan
met draaibereik 110°/150°/ 360°
# 71835, -000
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155

234

255

332

145
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Logis ® 160
Eéngreeps keukenmengkraan
met draaibereik 360°
# 71832, -000
# 71833, -000 voor montage voor een venster (zonder afb.)
# 71834, -000 met stopkraan voor vaatwasser (zonder afb.)
# 71839, -000 CoolStart Eco (zonder afb.)

Beleef onze
producten online.
hansgrohe Showroom app
Met de hansgrohe Showroom app kunt u onze douches,
mengkranen en aanverwante producten interactief beleven.
Bijvoorbeeld met de spectaculaire fotofunctie. Hierbij wordt
uw gewenste product centraal in het reële camerabeeld
gemonteerd, terwijl u een foto maakt – en dan is het virtueel
bij u ingebouwd.
Bijzonderheden:
• Fotofunctie ter visualisering van het product in uw badkamer
• Video‘s over technologieën en straalsoorten
• Favorietenlijst voor uw favoriete hansgrohe producten
• Dealer zoeksysteem
hansgrohe@home app
De hansgrohe@home app is de intelligente oplossing om te testen
hoe de nieuwe mengkraan of doucheoplossing er thuis uitziet.
Gewoon een foto van de bestaande badkamersituatie maken, de
kraan of douche met de vinger markeren en door het hansgrohe
product vervangen. Het geïntegreerde dealer zoeksysteem laat
u bij behoefte onmiddellijk de dichtstbijzijnde dealer zien.

www.hansgrohe.nl/showroom-app

www.hansgrohe.nl/home-app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Technologieën

Bedien het water met één druk
op de knop. Eenvoudig het
water bedienen bij de kraan
of wisselen van straalsoort bij
de douche.

Begrenst de doorstroom en
bespaart water en energie,
zonder verlies van comfort
en plezier.

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

Verdeelt het water optimaal
over de grootse straalschijf.
Zo wordt uw lichaam geheel
met volle druppels omhuld.

Definieert de individueel
bruikbare ruimte tussen wastafel en mengkraan. Voor
wensen op ieder niveau.

Bespaart energie en kosten
doordat de wastafelkraan
met de greep in de middenpositie koud water geeft.

Verwijder kalkafzetting heel
eenvoudig door zacht wrijven
over de flexibele siliconen
noppen.

Scan de code en bekijk
de technologie-video‘s

Straalsoorten
Rain
Air XL

Zachte doucheregen van
met lucht verrijkte druppels.

Zachte doucheregen over
de hele breedte.

Volle doucheregen, ideaal
om haren te wassen.

Groots doucheplezier over
het hele oppervlak.

Massage

Een zachte waterstraal, die
het lichaam weldadig omhult.

Intensieve waterstraal om
wakker en actief te worden.

Dynamische, verkwikkende
vijfvoudige massagestraal.

Een krachtige massagestraal,
die doelgericht stimuleert.

Whirl

Intensieve doucheregen met
verfrissende werking.

Een combinatie van een
zachte doucheregen en
een dynamische straal.

Krachtige watervalstraal,
die groots stroomt.

Waterval van
zachte stralen.

Mono

Geconcentreerde, ontspannende massagestraal.

Deze perlatorstraal is perfect
voor een snelle, verfrissende
douche.

Scan de code en beleef alle
straalsoorten in één video.

Oppervlak
Door het aangeven van de oppervlakte wordt ieder artikelnummer (#) 8-cijferig, bijvoorbeeld 28500, -000
000 chroom | 400 wit/chroom | 600 zwart/chroom | 800 rvs-look
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