
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.

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. 

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

+   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 2023

hansgrohe.be

Ontdek hansgrohe online en op social media.

Ontdek ons volledig assortiment en nog veel meer  
op onze website: hansgrohe.be

Met hansgrohe kunt u nu kiezen om leidingwater te filteren, te mineraliseren, te koelen en bruisend te maken. 
Gefilterd drinkwater is dus op elk moment in een handomdraai beschikbaar. Wij leveren het Aqittura M91 mengkraandesign 
in twee verschillende varianten – rond en vierkant – en met verschillende functies.

2 uitlopen: 

•  Gefilterd drinkwater - bruisend, licht bruisend en plat water, ook gekoeld tussen 4 en 12°C
• Ongefilterd water voor de afwas of kookpotten te vullen (laminaarstraal)

SodaBase & sBox
•  De sBox en SodaBase passen in alle normale keukenonder kasten met een breedte 

vanaf 40 cm
•  De SodaBase zorgt voor het filteren, bruisen en koelen van het water
•  Standaard CO² cartouches passen op de SodaBase
•  Kies uit maar liefst 5 hansgrohe filter- en mineralisatiecartouches (apart verkrijgbaar 

– zie website)
•  Stroomverbruik: 150W in koelfase en 1,6W in stand-by

Eenvoudige selectie van bruisend, licht bruisend en plat water met 3 digitale druktoetsen op de uitloop.

Met één druk op de knop wordt een vooringestelde hoeveelheid gefilterd drinkwater geschonken. 
Instelbaar via de hansgrohe home app.

          Nieuw: Aqittura M91

Het 2jet model beschikt over  
een uittrekbare uitloop (onge-
filterd water) voor meer be-
wegingsvrijheid. Met Quick-
Clean technologie.

hansgrohe home app

•  Precieze instelling van de SodaSystem
•  Melding wanneer filter en CO² cartouches vervangen 

moeten worden
•  Vakantiemodus om het verbruik te beperken  

De hansgrohe home app staat 
gratis ter beschikking
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              hansgrohe keukenmengkranen in één oogopslag.

Alle vermelde prijzen zijn aanbevolen brutopublieksprijzen excl. BTW op 01/01/2023. 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

Vernis M35 Logis M32 Logis M31 Zesis M33 Focus M42 Focus M41 Talis M54

1jet 1jet

voor lage druk

2jet

Beschikbaar vanaf Q3

2jet

met metalen  
vuistdouche

Beschikbaar vanaf Q3

2jet

met metalen  
vuistdouche

Varianten

Standaard met sBox 74803, -000*, -670*, -800* 74821, -000**, -670**, -800** 74804, -000*, -670*, -800* 74823, -000**, -670**, -800** 71829, -000, -800 71820, -000, -800 73880, -000, -800 72809, -000, -340, -670, -800

Prijs
 202,00 €
 269,10 €
 258,00 €

 256,80 €
 338,90 €
 318,40 €

 280,20 €
 381,20 €
 358,40 €

 328,60 €
 439,60 €
 411,80 €

  266,80 € 
 326,70 €

  383,30 € 
  478,00 €

  359,30 € 
  447,60 €

  309,30 € 
  433,00 €  
  401,90 €
  401,90 €

Standaard zonder sBox 71871, -000, -670 71870, -000, -670 71285, -000 71832, -000 71835, -000 74802, -000, -670, -800 74806, -000, -670, -800 74800, -000, -670, -800 74820, -000, -670 , -800 74801, -000, -670, -800 74822, -000, -670 , -800 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, -340, -670, -800 72808, -000, -340, -670, -800 72806, -000, -670, -800

Prijs  198,70 €
 278,10 €

 166,40 €
 233,10 €   188,90 €   131,90 €   171,40 €

 128,70
 179,20
 168,10

 157,00 €
 215,00 € 
 201,00 € 

 179,20 €
 246,40 €
 235,30 €

 205,40 €
 287,60 €
 267,00 €

 258,00 €
 358,40 €
 336,30 €

 277,30 €
 388,20 €
 360,50 €

  147,30 € 
 191,90 €

  202,40 € 
  263,60 €

  202,40 € 
  263,60 €

  318,80 € 
  414,20 €

  145,70 € 
  192,50 €

  210,40 € 
  294,40 € 
  267,40 €

  237,20 € 
  308,30 €

  312,10 € 
  437,30 €
  405,30 €

  213,00 €
  298,20 €  
  277,20 € 
  276,10 €

  248,20 €
  347,50 €  
  323,90 € 
  323,90 €

   217,90 € 
  283,20 € 
  248,20 €

Neerklapbaar 71833, -000 74805, -000 71807, -000

Prijs   169,40 €  173,80 €   183,90 €

CoolStart 71839, -000 74813, -000 71805, -000 31816, -000

Prijs   131,90 €  128,70€   147,30 €   150,40 €

Wandmontage 71286, -000 71836, -000

Prijs   228,30 €   171,40 €

Kenmerken

Straalsoorten omschakelen    
Met uittrekfunctie      
Met draaibare uitloop                   

Talis M54 Talis M51 Talis Select M51 Metris M71 Aquno Select M81 Aqittura M91 FilterSystem Aqittura M91 SodaSystem

1jet 2jet 1jet

Varianten

Standaard met sBox 72803, -000, -670, -800 72801, -000, -340, -670, -800 73851, -000, -800 73867, -000, -800 73812, -000, -800 73801, -000, -800 73816, -000, -800 73818, -000, -340,  -670, -800 73830, -000, -670, -800 73831, -000, -670, -800 76800, -000, -670, -800 76836, -000, -670, -800

Prijs
  369,20 € 
  480,50 €
  480,50 €

  423,60 € 
  593,20 € 
  551,40 €
  551,40 €

  481,80 € 
  605,70 €

  582,20 € 
  731,30 €

  495,90 € 
  625,10 €

  597,70 € 
  756,40 €

  625,20 € 
  787,00 €

  635,60 € 
  954,00 € 
  890,70 € 
  820,90 €

  709,20 € 
  992,40 €
  921,70 €

      767,90 €
  1.075,30 € 
  1.004,50 €

  621,50 € 
  870,00 € 
  807,90 €

  2.361,50 € 
  2.723,40 € 
  2.604,50 €

Standaard zonder sBox 72804, -000, -670, -800 72802, -000, -670, -800 72800, -000, -340, -670, -800 72810, -000, -800 72813, -000, -800 72820, -000, -800 14822, -000, -800 14821, -000, -800 14820, -000, -800 14883, -000, -800 73836, -000, -670, -800 73837, -000, -670, -800 76802, -000, -670 , -800 76801, -000, -670, -800 76837, -000, -670, -800

Prijs
  248,20 € 
  323,90 € 
  323,90 €

  309,30 € 
  401,90 € 
  401,90 €

  363,20 €
  508,50 € 
  472,10 € 
  472,10 €

  303,00 € 
  393,10 €

  443,70 € 
  578,60 €

  429,60 € 
  558,40 €

  378,70 € 
  483,20 €

  450,60 € 
  585,40 €

  556,60 € 
  722,00 €

  478,20 € 
  610,10 €

  673,60 €
  931,90 € 
  871,50 €

     726,20 €
  1.016,60 € 
     943,90 €

  599,80 €
  837,60 € 
  779,80 €

  567,40 €
  794,40 € 
  737,70 €

  2.274,80 € 
  2.620,70 €
  2.507,20 €

Neerklapbaar 14823, -000

Prijs   447,60 €

Kenmerken

Select       
Straalsoorten omschakelen        
Met uittrekfunctie           
Met draaibare uitloop                   

* geen standaard sBox maar met sBox Lite   ** met volwaardige sBox
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