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Geef uw badkamer karakter met kleur. Met de nieuwe FinishPlus  
oppervlakken kunt u in de wastafel, het bad en de douche echt uw  
eigen stijl doorvoeren. Bij twee van de meest geliefde kranenseries, 
Metropol en Talis E, kunt u nu naast chroom kiezen uit vijf nieuwe  
oppervlakken waarmee u uw badkamer net dat beetje extra geeft.

hansgrohe. Meet the beauty of water

Uw badkamer. 
Uw eigen stijl.
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Design – bekroonde  
producten ontwikkelen

Bij ons staan uw behoeften centraal. Als toonaangevend bedrijf in de 
sanitairbranche ontwikkelen we voortdurend nieuwe technische 
innovaties voor de badkamer en keuken om aan uw eisen voor het 
dagelijks leven en bijzondere momenten met water te voldoen. 
Uiterlijk, functionaliteit en materiaal van een douche of mengkraan 
zijn bij ons „premium“ – en ook de kwaliteit van de geluiden. In ons 
eigen straallaboratorium zoeken akoestiekexperts naar het perfecte 
geluid van water. Onze innovatieve rijkdom blijkt uit ontelbare 
patenten en meer dan 15.000 actieve eigendomsrechten. Voor meer 
comfort, meer veiligheid en meer plezier in de badkamer.

Fraaie functionaliteit overtuigt met hoofd en hart, ook in uw 
badkamerproject. Bij ons kunt u hierop vertrouwen. Dit bewijzen de 
bekroonde producten die designjury’s steeds weer weten te 
overtuigen. De producten gaan langer mee dan kortstondige trends 
en overtuigen bovendien door investeringszekerheid. Daarvoor staan 
prestigieuze projecten wereldwijd symbool. Goed design maakt het 
verschil en zorgt voor een steeds betere gebruikservaring. hansgrohe 
werkt al meer dan 30 jaar met Phoenix Design samen en is 
uitgegroeid tot een toonaangevende designer in de branche, met 
meer dan 600 prijzen voor het mooiste design.

Innovatie 
is wat ons drijft

Onze waarden –
uw voordelen
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U wilt badkamerproducten inbouwen waar u lang plezier van hebt. 
Daarbij kunt u op ons rekenen. Onze klanten te allen tijde de hoogste 
kwal i te i t  b ieden i s  een e lementa i r  onderdeel  van de 
ondernemingsfilosofie van hansgrohe. Wij maken al meer dan 120 
jaar hoogwaardige sanitaire producten en garanderen de hoge 
standaard met omvangrijk kwaliteitsmanagement. Dat is in alle 
fabrieken, nationaal en internationaal, effectief.

We geven voor deze kwaliteit een vrijwillige garantie van 5 jaar* en een garantie op 
beschikbaarheid van onderdelen van 15 jaar. Meer informatie vindt u op  
www.hansgrohe.be/nl/service

Kwaliteit – hoogste eisen  
voor een lange levensduur

Verantwoordelijkheid nemen –  
duurzaam handelen

Drie thema’s staan voor ons centraal: verantwoord ondernemen, 
sociaal handelen en ecologisch bewustzijn. Alleen met zo’n 
vooruitziende ondernemings cultuur kunnen wij succesvol zijn – nu en 
in de toekomst. In al onze vestigingen wereldwijd denken en 
handelen wij op verantwoorde wijze, en dat al jarenlang. Dit geldt 
voor milieuvriendelijke productieprocessen en voor de zorgvuldige 
omgang met medewerkers en ressources. Bij Hansgrohe zetten we 
momenteel een reuzenstap op het gebied van klimaatbescherming. 
Voor 2030 streven we naar klimaatneutraliteit voor het hele bedrijf, 
inclusief onze producten. Voor deze stap berekenen wij de gebruikte 
grondstoffen, verpakking, logistiek en alle producten op hun 
klimaatneutraliteit.

Met onze waterbespaarcalculator kunt u uw persoonli jk 
besparingspotentieel uitrekenen, dankzij onze milieuvriendelijke 
EcoSmart-technologie. De waterbespaarcalculator van hansgrohe is 
zowel voor particulieren als voor grote klanten heel interessant. Want 
hiermee kan in een handomdraai worden uitgezocht met welke 
producten geld en kostbare grondstoffen kunnen worden bespaard.
hansgrohe.be/nl/calculator



Meer individualiteit met
FinishPlus oppervlakken

Droomt u er ook niet van uw woonstijl consequent te realiseren? Dan staat de badkamer als ruimte voor 
zintuiglijke ontspanning ongetwijfeld helemaal bovenaan uw to-dolijst. Zijn effectvolle, gekleurde accenten uw 
smaak en houdt u van contrasten? Of bent u meer voor sobere, subtiele elegantie zonder chroom? Laat u 
inspireren door creatieve mogelijkheden met de hoogwaardige oppervlaktedesigns.

Met de aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) achtcijferig,  
bijvoorbeeld 28500, -340 = Brushed Black Chrome

*De externe slijtagetest van januari 2021 had als resultaat een levensduur van 55 jaar
voor de PVD-coating, bij dagelijkse reiniging volgens het hansgrohe reinigingsadvies.
**De externe slijtagetest van januari 2021 had als resultaat een levensduur van 27 jaar
voor de lak-coating, bij dagelijkse reiniging volgens het hansgrohe reinigingsadvies.

In een vacuüm-coatingproces wordt een PVD-laag molecuul 
voor molecuul aangebracht, waardoor een robuust en 
glanzend oppervlak ontstaat

Getest op een lange
levensduur voor duur-
zaamheid van het
oppervlak

Brushed Black 
Chrome

Matt White
(2 lagen)

Brushed Bronze Matt Black
(1 laag)

Polished Gold 
Optic

Getest op een lange 
levensduur voor 
duurzaamheid van het 
oppervlak

50 jaar bescherming 
tegen slijtage, met de 
hansgrohe premium 
PVD-coating*

25 jaar bescherming 
tegen slijtage, met de 
hansgrohe speciale 
laklaag**

Een speciale laklaag wordt in verschillende stappen 
aangebracht om een sterk en intens oppervlak te 
creëren

PVD- 
coating

Lak- 
coating

Messing

Nickel

Chroom

Messing

Nickel

Chroom
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MATT BLACK

Teruggebracht tot wat er echt toe doet – mat zwart zorgt 
voor sterke contrasten met lichte muren en accessoires. De 
badkamer krijgt daardoor een hoogwaardige en elegante 
uitstraling.

-670

BRUSHED BLACK CHROME

Opvallende blikvanger – het fijn geborstelde chroom springt 
meteen in het oog. De combinatie van een donker en iets 
reflecterend oppervlak oogt geraffineerd.

-340

BRUSHED BRONZE

Harmonie met zachte, natuurlijke kleuren en tinten – de 
warme kleur krijgt door het geborstelde oppervlak bijzonder 
fijne schakeringen. Samen met de natuurkleuren ontstaat een 
mooi geheel.

-140

MATT WHITE

Uitdagend, onconventioneel en fris – mat wit is neutraal en 
past zo perfect bij badkamers met zachte of frisse kleuren.

-700

POLISHED GOLD OPTIC

Glamoureuze look – het gepolijste oppervlak maakt van de 
badkamer een luxe toevluchtsoord. Het glanzende oppervlak 
is ingetogen van vorm en geeft het geheel glans met een ele-
gante uitstraling.

-990
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Ééngreepsmengkraan 100
met Push-Open lediging
Ref. 32500,

•-670 |•-700  
404,10 €

•-140 | •-340 |•-990
432,80 €

Ééngreepsmengkraan 110
met Push-Open lediging
Ref. 32507,

•-670 |•-700  
438,40 €

•-140 | •-340 |•-990
470,60 €

Ééngreepsmengkraan 230
met Push-Open lediging
Ref. 32511,

•-670 |•-700  
601,80 €

•-140 | •-340 |•-990
644,40 €

Ééngreepsmengkraan 260
met Push-Open lediging
Ref. 32512,

•-670 |•-700  
619,20 €

•-140 | •-340 |•-990
663,20 €

Ééngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop
22.5 cm
Ref. 32526,

•-670 |•-700  
550,00 €

•-140 | •-340 | •-990
589,70 €

Te monteren met
inbouwlichaam
Ref. 13622180 236,00 €

Driegats wastafelmengkraan 
160 
met Push-Open lediging
Ref. 32515,

•-670 |•-700  
601,80 €

•-140 | •-340 | •-990
644,40 €

Eéngreepsbidetmengkraan 
met Push-Open lediging
Ref. 32520,

•-670 |•-700  
567,20 €

•-140 | •-340 | •-990
608,00 €

Ééngreeps douchemengkraan
opbouw
Ref. 32560,

•-670 |•-700 
361,10 €

•-140 | •-340 |•-990
387,90 €

Ééngreeps bad/douchemeng-
kraan opbouw
Ref. 32540,

•-670 |•-700 
533,40 €

•-140 | •-340 |•-990
571,00 €

Ééngreeps badmengkraan
bad/douchemengkraan inbouw
Ref. 32545,

•-670 |•-700 
361,20 €

•-140 | •-340 |•-990
386,70 €

Idem met ingebouwde beluchter
Ref. 32546,

•-670 |•-700 
515,40 €

•-140 | •-340 |•-990
553,20 €

Te combineren met iBox 
universal inbouwlichaam 
Ref. 01800180 131,20 €

Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
Ref. 32565,

•-670 |•-700 
335,10 €

•-140 | •-340 |•-990
359,30 €

Te combineren met iBox 
universal inbouwlichaam 
Ref. 01800180 131,20 €

Metropol

Mengkranen

Sifons en ledigingen vindt u terug op pagina 24
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Ééngreeps
douchemengkraan inbouw*
Ref. 71765,

•-670 |•-700 
201,90 €

•-140 | •-340 |•-990
215,10 €

Te combineren met iBox 
universal inbouwlichaam 
Ref. 01800180 131,20 €

Ééngreeps bad/douchemengkraan 
inbouw*
Ref. 71745,

•-670 |•-700 
241,50 €

•-140 | •-340 |•-990
258,50 €

Idem (voor Exafill)*
Ref. 71474,

•-670 |•-700 
397,00 €

•-140 | •-340 |•-990
426,50 €

Te combineren met iBox 
universal inbouwlichaam 
Ref. 01800180 131,20 €

Driegats wastafelmengkraan 
160 met lediging met trekstang
Ref. 71733,

•-670 |•-700 
399,60 €

•-140 | •-340 |•-990
429,00 €

4-gatsmengkraan op badrand
Ref. 71748,

•-670 |•-700 
600,60 €

•-140 | •-340 |•-990
643,00 €
Te monteren met 
inbouwlichaam
Ref. 13244180 317,50 €

Ééngreeps douchemengkraan
opbouw
Ref. 71760,

•-670 |•-700  
250,50 €

•-140 | •-340 |•-990
269,10 €

Ééngreeps bad/douchemeng-
kraan opbouw
Ref. 71740,

•-670 |•-700 
290,80 €

•-140 | •-340 |•-990
311,20 €

Ééngreepsbidetmengkraan
met lediging met trekstang
Ref. 71720,

•-670 |•-700 
221,00 €

•-140 | •-340 |•-990
237,20 €

Ééngreepsmengkraan 240 
met lediging met trekstang
Ref. 71716,

•-670 |•-700 
370,10 €

•-140 | •-340 |•-990 
396,60 €

Idem zonder lediging
Réf. 71717,

•-670 |•-700 
360,90 €

•-140 | •-340 |•-990
386,60 €

Ééngreepsmengkraan 140 
met lediging met trekstang
Ref. 71754,

•-670 |•-700 
340,40 €

•-140 | •-340 |•-990
363,80 €

Ééngreepsmengkraan 110
CoolStart met lediging met trekstang
Ref. 71713,

•-670 |•-700 
221,00 €

•-140 | •-340 |•-990 
236,80 €

Idem zonder lediging
Réf. 71714,

•-670 |•-700 
210,80 €

•-140 | •-340 |•-990
225,90 €

Ééngreepsmengkraan 110
met lediging met trekstang
Ref. 71710,

•-670 |•-700 
221,00 €

•-140 | •-340 |•-990
236,80 €

Idem zonder lediging
Réf. 71712,

•-670 |•-700 
210,80 €

•-140 | •-340 |•-990
225,90 €

Ééngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop
22.5 cm
Ref. 71734,

•-670 |•-700 
351,10 €

•-140 | •-340 |•-990
376,20 €

Te monteren met 
inbouwlichaam
Ref. 13622180 236,00 €

Sifons en ledigingen vindt u terug op pagina 24

Talis E

Mengkranen
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Ref. 26890670 
1.359,60 €

Ref. 27633670 
1.484,30 €

EcoSmart 9l/min 
Ref. 26891670 
1.359,50 €

Ref. 26890700
1.359,60 €

Ref. 27633700
1.484,30 €

EcoSmart 9l/min 
Ref. 26891700 
1.359,50 €

Ref. 26890140
1.456,10 €

Ref. 27633140
1.590,30 €

EcoSmart 9l/min 
Ref. 26891140
1.455,80 €

Ref. 26890340
1.456,10 €

Ref. 27633340
1.590,30 €

EcoSmart 9l/min 
Ref. 26891340
1.455,80 €

Ref. 26890990
1.456,10 €

Ref. 27633990
1.590,30 €

EcoSmart 9l/min 
Ref. 26891990
1.455,80 €

Croma Select S 280 1jet Showerpipe

Showerpipes

Douches

Raindance Select S 240 1jet PowderRain Showerpipe

Showerpipes van hansgrohe bieden u eersteklas comfort. Bij deze douchesystemen worden een hand- en een hoofd-
douche in één product met een thermostaat gecombineerd. Het voordeel van een Showerpipe: elk systeem moet niet 
apart worden geïnstalleerd. U monteert het douchesysteem gewoon op de bestaande wandaansluitingen. Ideaal voor 
kleinere renovaties!
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1.389,80 €

751,90 €

131,20 €

140,80 €

79,00 €

44,10 €

44,60 €

__________
2.581,40 €

Rainfinity 360 1jet PowderRain hoofddouche
Ref. 26230140

Ecostat E inbouwthermostaat voor 2 systemen
Ref. 15714140

iBox universal inbouwlichaam
Ref. 01800180

Rainfinity 100 1jet PowderRain handdouche
Ref. 26866140

Porter E handdouchehouder
Ref. 28387140

Isiflex doucheslang 125cm
Ref. 28272140

Fixfit Square aansluitbocht
Ref. 26455140

Prijs (excl. BTW)
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Rainfinity 130 3jet PowderRain
Ref. 26864,

•-670 |•-700 
145,20 €

•-140 | •-340 |•-990
167,30 €

Rainfinity 360 3jet PowderRain
Ref. 26234,

•-670 |•-700 
1.661,60 €

•-140 | •-340 |•-990
1.918,00 €

EcoSmart 9l/min
Ref. 26865,

•-670 |•-700 
145,20 €

•-140 | •-340 |•-990
167,30 €

Rainfinity 100 1jet PowderRain
Ref. 26866,

•-670 |•-700 
122,10 €

•-140 | •-340 |•-990
140,80 €

Rainfinity 360 1jet PowderRain
Ref. 26230,

•-670 |•-700 
1.204,30 €

•-140 | •-340 |•-990
1.389,80 €

EcoSmart 9l/min
Ref. 26867,

•-670 |•-700 
122,10 €

•-140 | •-340 |•-990
140,80 €

Rainfinity 250 1jet PowderRain*
Ref. 26228,

•-670 |•-700
884,00 €

•-140 | •-340 |•-990
1.020,50 €

Rainfinity 360 1jet PowderRain*
Ref. 26231,

•-670 |•-700
1.037,00 €

•-140 | •-340 |•-990
1.196,50 €

*douchearm niet inbegrepen EcoSmart 9l/min
Ref. 26229,

•-670 |•-700
885,10 €

•-140 | •-340 |•-990
1.021,10 €

*douchearm niet inbegrepen

Te monteren met iBox universal 
inbouwlichaam
Ref. 01800180
131,20 €

Rainfinity

Douches

Zie pagina 24 voor douchearmen en combinaties

Uw badkamer is uw persoonlijke wellness plek, waar ontspanning centraal staat. Stel u voor dat u door uw douche van 
kop tot teen in ragfijne microdruppels wordt gehuld - een alomvattend genot, dat zijn gelijke niet kent. Met Rainfinity  
design douches beleeft u zo een in alle opzichten sensueel verwenprogramma. 
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1.196,50 €

140,10 €

1.004,00 €

131,20 €

140,80 €

79,00 €

47,80 €

44,60 €

__________
2.784,00 €

Rainfinity 360 1jet PowderRain hoofddouche
Ref. 26231990

Douchearm S 300 mm plafond
Ref. 27389990

ShowerSelect inbouwthermostaat voor 2 systemen 
Ref. 15763990

iBox universal inbouwlichaam 
Ref. 01800180 

Rainfinity 100 1jet PowderRain handdouche 
Ref. 26866990 

Porter E handdouchehouder 
Ref. 28387990

Isiflex doucheslang 160cm 
Ref. 28276990 

Fixfit Square aansluitbocht 
Ref. 26455990

Prijs (excl. BTW)
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1.918,00 €

131,20 €

2.493,00 €

921,50 €

167,30 €

79,00 €

47,80 €

44,60 €

__________
5.802,40 €

Rainfinity 360 3jet PowderRain hoofddouche
Ref. 26234340

iBox universal inbouwlichaam
Ref. 01800180

RainSelect inbouwthermostaat voor 4 systemen
Ref. 15382340

Inbouwlichaam voor RainSelect inbouwthermostaat
Ref. 15312180

Rainfinity 130 3jet PowderRain handdouche
Ref. 26864340

Porter E handdouchehouder
Ref. 28387340

Isiflex doucheslang 160cm
Ref. 28276340

Fixfit Square aansluitbocht
Ref. 26455340

Prijs (excl. BTW)
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857,10 €

936,80 €

131,20 €

142,10 €

74,30 €

41,30 €

41,80 €

469,10 €

172,90 €
__________
2.866,60 €

Raindance E 300 1jet hoofddouche
Ref. 26238670

ShowerSelect inbouwthermostaat voor 2 systemen
Ref. 15763670

iBox universal inbouwlichaam
Ref. 01800180

Raindance Select S 120 3jet handdouche
Ref. 26530670

Porter E handdouchehouder
Ref. 28387670

Isiflex doucheslang 125cm
Ref. 28272670

Fixfit Square aansluitbocht
Ref. 26455670

RainDrain Flex douchegoot 900 voor montage tegen 
de wand - afwerkset
Ref. 56052670

uBox universal inbouwlichaam voor vlakke installatie
Ref. 01000180

Prijs (excl. BTW)
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Raindance Select E 120 3jet
Ref. 26520,

•-670 |•-700 
142,10 €

•-140 | •-340 |•-990
153,00 €

Raindance E 300 1jet voor wand
Ref. 26238,

•-670 |•-700 
857,10 €

•-140 | •-340 |•-990
917,70 €

Raindance Select S 120 3jet
Ref. 26530,

•-670 |•-700 
142,10 €

•-140 | •-340 |•-990
152,60 €

Raindance Select S 120 3jet  
PowderRain
Ref. 26014,

•-670 |•-700 
142,40 €

•-140 | •-340 |•-990
152,50 €

Raindance E 300 1jet voor plafond 
Ref. 26250,

•-670 |•-700 
804,30 €

•-140 | •-340 |•-990
862,00 €

Raindance S 240 1jet PowderRain* 
Ref. 27623,

•-670 |•-700 
544,40 €

*douchearm niet inbegrepen

EcoSmart 9l/min
Ref. 26531,

•-670 |•-700 
142,10 €

•-140 | •-340 |•-990
152,60 €

Raindance

Douches

Aanbevolen opties
Vind een volledig overzicht terug op pagina 24

Houdt u ervan om te douchen met een grote portie wellnessgevoel? Maak kennis met het plezier van de grote hansgrohe 
Raindance premium douches! Alle modellen, ook de handdouches, hebben een grote straalschijf voor een aangename 
douche-ervaring.
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522,50 €

152,70 €

936,60 €

131,20 €

142,10 €

189,50 €

42,30 €

_________
2.116,90 €

Croma S 280 Air 1jet hoofddouche
Ref. 26220670

Douchearm S 389 mm
Ref. 27413670

ShowerSelect inbouwthermostaat voor 2 systemen
Ref. 15743670

iBox universal inbouwlichaam
Ref. 01800180

Raindance Select S 120 3jet handdouche
Ref. 26530670

Unica S Puro douchestang 65 cm met doucheslang
Ref. 28632670

Fixfit S aansluitbocht
Ref. 26453670

Prijs (excl. BTW)
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Met zijn grote straalschijf van metaal hult de Croma S 280 hoofddouche uw lichaam in een zachte doucheregen. Met de 
AirPower technologie wordt via de straalschijf over een groot oppervlak lucht aangezogen, om het water te verrijken. De 
parelende doucheregen zorgt voor een zalig gevoel.

Croma S 280 1jet Air* 
Ref. 26220,

•-670 |•-700 
522,50 €

•-140 | •-340 |•-990
559,50 €

Douchearm S 300 mm plafond
Ref. 27389,

•-670 |•-700 
130,80€

•-140 | •-340 |•-990
140,10 €

Douchearm S 100 mm plafond
Ref. 27393,

•-670 |•-700 
91,50 €

•-140 | •-340 |•-990
97,80 €

Douchearm S 389 mm wand 
Ref. 27413,

•-670 |•-700 
152,70 € 

•-140 | •-340 |•-990
154,20 €

EcoSmart 9l/min
Ref. 26221,

•-670 |•-700 
522,50 €

•-140 | •-340 |•-990
559,40 €

*douchearm niet inbegrepen 

Croma

Douches

Aanbevolen opties
Vind een volledig overzicht terug op pagina 24
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475,20 €

56,30 €

361,20 €

131,20 €

142,10 €

251,10 €

123,90 €

__________
1.541,00 €

sBox afwerket square
Ref. 28010670

Inbouwlichaam voor sBox
Ref. 13560180

Metropol inbouwmengkraan bad/douche
Ref. 32545670

iBox universal inbouwlichaam
Ref. 01800180

Raindance Select E 120 3jet handdouche
Ref. 26520670

Exafill S afwerkset badvulling, overloop en lediging
Ref. 58117670

Inbouwlichaam voor Exafill S (standaard bad)
Ref. 58115180

Prijs (excl. BTW)
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sBox afwerkset rechthoekig*
Ref. 28010,

•-670 |•-700 
475,20 €

•-140 | •-340 |•-990
508,80 €

sBox afwerkset ovaal*
Ref. 28020,

•-670 |•-700 
475,70 €

•-140 | •-340 |•-990
510,60 €

Metropol baduitloop 21l/min
Ref. 32543,

•-670 |•-700 
515,40 €

•-140 | •-340 |•-990
553,20 €

Exafill S afwerkset badvulling,
overloop en lediging
Ref. 58117,

•-670 |•-700 
251,10 €

•-140 | •-340 |•-990
269,40 €

Flexaplus afwerkset overloop
en lediging
Ref. 58185,

•-670 |•-700 
33,70 €

•-140 | •-340 |•-990
36,20 €

Te monteren met inbouwlichaam
voor standaardbaden
 Ref. 58115180 123,90 €
voor speciale baden
 Ref. 58116180 178,80 €

Te monteren met inbouwlichaam 
voor sBox
Ref. 13560180
56,30 €

Te monteren met inbouwlichaam 
voor sBox
Ref. 13560180
56,30 €

Te monteren met inbouwlichaam voor 
vrijstaande badmengkraan
Ref. 10452180
491,50 €

Te monteren met inbouwlichaam 
voor standaardbaden
 Ref. 58140180 55,00 €
voor speciale baden
 Ref. 58141180 81,70 €

Metropol vrijstaande badmengkraan
Ref. 32532,

•-670 |•-700 
2.664,20 €

•-140 | •-340 |•-990
2.854,70 €

Oplossingen voor het bad

Bad

Vind alle passende inbouwthermostaten terug op de volgende pagina
*Handdouche apart verkrijgbaar
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RainSelect inbouwthermostaat voor 4 systemen
Ref. 15382,

•-670 |•-700 
2.161,60 €

•-140 | •-340 |•-990
2.493,00 €

RainSelect inbouwthermostaat voor 2 systemen
Ref. 15380,

•-670 |•-700 
1.571,70 €

•-140 | •-340 |•-990
1.812,40 €

Te monteren met RainSelect inbouwlichaam
Ref. 15312180
921,50 €

Te monteren met RainSelect inbouwlichaam
Ref. 15310180
692,20 €

ShowerSelect 
inbouwthermostaat voor 2 systemen
Ref. 15763,

•-670 |•-700 
936,80 €

•-140 | •-340 |•-990
1.004,00 €

ShowerSelect HighFlow
inbouwthermostaat
Ref. 15760,

•-670 |•-700 
621,30 €

•-140 | •-340 |•-990
665,60 €

ShowerSelect HighFlow
inbouwthermostaat
Ref. 15764,

•-670 |•-700 
621,30 €

•-140 | •-340 |•-990
665,60 €

ShowerSelect S
inbouwthermostaat voor 2 systemen
Ref. 15743,

•-670 |•-700 
936,60 €

•-140 | •-340 |•-990
1.004,50 €

Ecostat Square
inbouwthermostaat voor 2 systemen
Ref. 15714,

•-670 |•-700 
701,80 €

•-140 | •-340 |•-990
751,90 €

Ecostat S 
inbouwthermostaat voor 2 systemen
Ref. 15758,

•-670 |•-700 
702,10 €

•-140 | •-340 |•-990
752,20 €

Te monteren met iBox universal 
inbouwlichaam
Ref. 01800180
131,20 €

Te monteren met iBox universal 
inbouwlichaam
Ref. 01800180
131,20 €

Te monteren met iBox universal 
inbouwlichaam
Ref. 01800180
131,20 €

Te monteren met iBox universal 
inbouwlichaam
Ref. 01800180
131,20 €

Te monteren met iBox universal 
inbouwlichaam
Ref. 01800180
131,20 €

Te monteren met iBox universal 
inbouwlichaam
Ref. 01800180
131,20 €

Inbouwthermostaten

Complementaire producten

Complementa i re  producten
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Douchearm S 300 mm plafond
Ref. 27389,

•-670 |•-700 
130,80€

•-140 | •-340 |•-990
140,10 €

Douchearm S 100 mm plafond
Ref. 27393,

•-670 |•-700 
91,50 €

•-140 | •-340 |•-990
97,80 €

Douchearm S 389 mm wand 
Ref. 27413,

•-670 |•-700 
152,70 € 

•-140 | •-340 |•-990
154,20 €

FixFit 
wandaansluitbocht
met terugslagklep
Ref. 26457,

•-670 |•-700 
42,30 € 

•-140 | •-340 |•-990
45,30 €

FixFit Square 
wandaansluitbocht
met terugslagklep
Ref. 26455,

•-670 |•-700 
41,80 € 

•-140 | •-340 |•-990
44,60 €

FixFit S 
wandaansluitbocht
met terugslagklep
Ref. 26453,

•-670 |•-700 
42,30 € 

•-140 | •-340 |•-990
45,30 €

Porter E 
douchehouder

Ref. 28387,

•-670 |•-700 
74,30 € 

•-140 | •-340 |•-990
79,00 €

Porter S 
douchehouder

Ref. 28331,

•-670 |•-700 
41,00 € 

•-140 | •-340 |•-990
43,90 €

Douchearm E 428 mm wand
Ref. 27694,

•-670 |•-700 
285,90 €

•-140 | •-340 |•-990
306,80 €

Ecostat Comfort douchethermostaat voor opbouw
Ref. 13116,

•-670 |•-700 
366,30 €

•-140 | •-340 |•-990
391,90 €

Ecostat Comfort badthermostaat voor opbouw
Ref. 13114,

•-670 |•-700 
469,30 €

•-140 | •-340 |•-990
502,00 €

Opbouwthermostaten

FixFit & Porter

Complementa i re  producten

Douchearmen

FixFit Porter Q

Ref. 26887,

•-670 |•-700 
132,90 €

•-140 | •-340 
142,40 €

FixFit Porter S

Ref. 26888,

•-670 |•-700 
132,90 €

•-140 | •-340 
142,40 €

FixFit Porter E

Ref. 26889,

•-670 |•-700 
132,90 €

•-140 | •-340 
142,40 €
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Flowstar S designsifon
Ref. 52105,

•-670 |•-700 
118,70 €

•-140 | •-340 |•-990
127,30 €

Unica S Puro douchestang 
65 cm met doucheslang
Ref. 28632,

•-670 |•-700 
189,50 €

•-140 | •-340 |•-990 
203,00 €
Idem 90 cm 
Ref. 28631,

•-670 |•-700 
202,80 €

•-140 | •-340 |•-990
217,30 €

Isiflex doucheslang 125 cm
Ref. 28272,

•-670 |•-700 
41,30 €

•-140 | •-340 |•-990
44,10 €
Idem 160 cm 
Ref. 28276,

•-670 |•-700 
44,90 €

•-140 | •-340 |•-990
47,80 €

Push-open lediging voor 
wastafel en bidet
Ref. 50100,

•-670 |•-700 
93,50 €

•-140 | •-340 |•-990
100,90 €
Lediging met niet afsluitbare 
plug (zonder afbeelding)
Ref. 50001,

•-670 |•-700 
57,20 €

•-140 | •-340 |•-990
67,40 €

Afdekkap voor 
hoekstopkraan
Ref. 13950,

•-670 |•-700 
52,60 €

•-140 | •-340 |•-990
56,50 €
Optioneel: 
Hoekstopkraan met micro- 
filter en uitgang G ⅜
Ref. 13904000
34,20 €

Overige

RainDrain Flex - vrije installatie RainDrain Flex - installatie tegen de wand

. Dryphon: ledigingscapaciteit tot 60l/min*

. Tot 500 mm inkortbaar 

. Afneembaar deksel 

. Hoogte verstelbaar met 10 mm 

. Roosterbreedte: 60 mm 

.  Te monteren met uBox universal inbouwlichaam  
(Ref. 01001180 - 01000180 - 01002180)

. Dryphon: ledigingscapaciteit tot 60l/min* 

. Tot 500 mm inkortbaar 

. Afneembaar deksel 

. Hoogte verstelbaar met 10 mm 

. Roosterbreedte: 76 mm 

.  Te monteren met uBox universal inbouwlichaam  
(Ref. 01001180 - 01000180 - 01002180)

700 mm

                                    ref. 56043,                                     ref. 56050,

-000, -670, -700  420,40 € -000, -670, -700  420,40 €

  -800    300,50 €   -800    300,50 €

-140, -340, -990  516,60 € -140, -340, -990  516,60 €

800 mm

                                    ref. 56044,                                     ref. 56051,

-000, -670, -700  431,20 € -000, -670, -700  431,20 €

  -800    308,10 €   -800    308,10 €

-140, -340, -990  529,50 € -140, -340, -990  529,50 €

900 mm

                                    ref. 56045,                                     ref. 56052,

-000, -670, -700  469,10 € -000, -670, -700  469,10 €

  -800    335,00 €   -800    335,00 €

-140, -340, -990  576,10 € -140, -340, -990  576,10 €

1000 mm

                                    ref. 56046,                                     ref. 56053,

-000, -670, -700  481,00 € -000, -670, -700  481,00 €

  -800    343,70 €   -800    343,70 €

-140, -340, -990  591,20 € -140, -340, -990  591,20 €

1200 mm

                                    ref. 56047,                                     ref. 56054,

-000, -670, -700  517,70 € -000, -670, -700  517,70 €

  -800    369,70 €   -800    369,70 €

-140, -340, -990  635,50 € -140, -340, -990  635,50 €

Douchegoten

Complementa i re  producten

RainDrain Flex : 7 kleurafwerkingen

*in combinatie met uBox universal voor standaard installatie (ref. 01001180)

Chroom (-000)

Brushed Bronze (-140)

Brushed Black Chrome (-340)

Matt Black (-670)

Matt White (-700)

Brushed Stainless Steel (-800)

Polished Gold Optic (-990)
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Haakje
Ref. 41742,

•-670 |•-700 
14,00 €

•-140 | •-340 |•-990
15,10€

Handdoekenhouder
Ref. 41747,

•-670 |•-700 
77,80 €

•-140 | •-340 |•-990
83,40 €

Zeepschaal
Ref. 41746,

•-670 |•-700 
48,30 €

•-140 | •-340 |•-990
51,70 €

Reserverolhouder
Ref. 41756,

•-670 |•-700 
48,30 €

•-140 | •-340 |•-990
51,70 €

Dubbel haakje
Ref. 41755,

•-670 |•-700 
29,60 €

•-140 | •-340 |•-990
31,70 €

Dubbele
handdoekenhouder
Ref. 41743,

•-670 |•-700 
104,30 €

•-140 | •-340 |•-990
111,80 €

WC-papierhouder
met tablet
Ref. 41772,

•-670 |•-700 
65,40 €

•-140 | •-340 |•-990
70,10 €

WC-borstelhouder
wandmontage
Ref. 41752,

•-670 |•-700 
68,60 €

•-140 | •-340 |•-990
73,40 €

Handdoekenring
Ref. 41754,

•-670 |•-700 
48,30 €

•-140 | •-340 |•-990
51,70 €

Handdoekenrek
met handdoekhouder
Ref. 41751,

•-670 |•-700 
217,90 €

•-140 | •-340 |•-990
233,40 €

WC-papierhouder
zonder klep
Ref. 41771,

•-670 |•-700 
54,50 €

•-140 | •-340 |•-990
58,40 €

Scheerspiegel
Ref. 41791,

•-670 |•-700 
116,70 €

•-140 | •-340 |•-990
162,60 €

Hoekkorf
Ref. 41741,

•-670 |•-700 
56,20 €

•-140 | •-340 |•-990
60,00 €

Drinkglas
Ref. 41749,

•-670 |•-700 
48,30 €

•-140 | •-340 |•-990
51,70 €

WC-papierhouder
met klep
Ref. 41753,

•-670 |•-700 
76,20 €

•-140 | •-340 |•-990
81,70 €

Scheerspiegel
met LED verlichting
Ref. 41790,

•-670 |•-700 
238,10 €

•-140 | •-340 |•-990
255,10 €

Handdoekhouder 2-lids
Ref. 41770,

•-670 |•-700 
77,80 €

•-140 | •-340 |•-990
83,40 €

Zeepdispenser
Ref. 41745,

•-670 |•-700 
68,60 €

•-140 | •-340 |•-990
73,40 €

Dubbele WC-papierhouder
Ref. 41748,

•-670 |•-700 
48,30 €

•-140 | •-340 |•-990
51,70 €

Vuilbakje
Ref. 41775,

•-670 |•-700 
74,70 €

Accessoires

Complementa i re  producten

26 27



28



Ééngreepskeukenmengkraan 250
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox
Ref. 73830,

•-670  
956,70 € 
Idem zonder sBox
Ref. 73836,

•-670
898,40 € 

Ééngreepskeukenmengkraan 170
met uittrekbare vuistdouche, 3jet, sBox
Ref. 73831,

•-670  
1.036,70 € 
Idem zonder sBox
Ref. 73837,

•-670
980,00 € 

Aquno Select M81

Keuken

Ontdek onze spoeltafels op www.hansgrohe.be

Aquno Select M81 combineert uitstekende vormgeving met waterbesparende kwaliteit: de unieke vlakke SatinFlow straal 
is niet alleen zacht, maar gaat met een geoptimaliseerd debiet van 4 l/min ook bijzonder efficiënt met water om.

Het sBox oprolsysteem beschermt 
de uittrekslang in de onderkast.

29



30 31



Aan u de keuze: de minimalistische, consequent vormgegeven Talis M54 mengkraan met vlakke, verticaal geplaatste 
handgreep is verkrijgbaar in drie verschillende basisvormen en comforthoogtes: van ronde boog via L-design tot U-uitloop. 

Ééngreepskeukenmengkraan 220
1jet,
Ref. 72804,

•-670  
312,20 € 

Ééngreepskeukenmengkraan 220 U
1jet
Ref. 72806,

•-670  
273,10 € 

Ééngreepskeukenmengkraan 210
met uittrekbare uitloop, 1jet, sBox 
Ref. 72803,

•-670  
463,20 € 

Ééngreepskeukenmengkraan 270
1jet
Ref. 72840,

•-670  
266,10 € 

Ééngreepskeukenmengkraan 210
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox 
Ref. 72801,

•-670  
531,60 € 

Ééngreepskeukenmengkraan 270
met uittrekbare uitloop, 1jet, sBox 
Ref. 72809,

•-670  
387,40 € 

Idem zonder sBox
Ref. 72802,

•-670,
387,40 € 

Idem zonder sBox
Ref. 72800,

•-670
455,10 € 

Idem zonder sBox
Ref. 72808,

•-670
312,20 € 

Talis M54

Keuken

Ontdek onze spoeltafels op www.hansgrohe.be30 31
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Zesis M33
De nieuwe hansgrohe Zesis M33 serie biedt het beste uit twee werelden: een minimalistisch design dat perfect in uw 
keuken past, en gemakkelijk te bedienen functies. Bovendien zijn deze mengkranen snel geïnstalleerd en verkrijgbaar 
voor een aantrekkelijke prijs.

Bij de sBox lite zorgt een trekkoord 
aan de slang ervoor dat de sproe-
ier veilig en vlot kan worden uitget-
rokken en vanzelf weer terugkeert.

Eéngreepskeukenmengkraan 150,  
1jet
Ref. 74802, 

•-670  
172,80 € 

Eéngreepskeukenmengkraan 150,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox lite
Ref. 74803, 

•-670  
259,50 € 

Eéngreepskeukenmengkraan 160,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox lite
Ref. 74804,  

•-670  
367,50 € 

Idem zonder sBox
Ref. 74800,

•-670
237,50 € 

Idem zonder sBox
Ref. 74801,

•-670
345,60 € 
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Focus M41
Ééngreepskeukenmengkraan 
260 1jet
Ref. 31820,

•-670  
283,80 € 

A41 Zeepdispenser
Ref. 40438,

•-670  
92,60 € 

•-340 
99,20 €

A51 Zeepdispenser
Ref. 40448,

•-670  
126,00 € 

A71 Zeepdispenser
Ref. 40468,

•-670  
126,00 € 

Focus M41
Ééngreepskeukenmengkraan 
280 1jet
Ref. 31817,

•-670  
320,30 € 

Focus M41
Ééngreepskeukenmengkraan 
240 met uittrekbare vuistdouche, 2jet 
Ref. 31815,

•-670  
421,60 € 

Metris Select M71
2-gats ééngreepskeukenmengkraan 
200 met uittrekbare, vuistdouche, 2jet, sBox
Ref. 73818,

•-670 
858,70 €

•-340 
919,70 € 

Vind alle keukenaccessoires terug op www.hansgrohe.be

Keukenaccessoires

Keuken

Overige producten

Keukenmengkranen
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Ontdek ons volledige assortiment op hansgrohe.be

Hansgrohe N.V. · Riverside Business Park · Internationalelaan 55 K · B -1070 Anderlecht
Tel. +32 2 5430140· info@hansgrohe.be · www.hansgrohe.be

Wilt u meer weten? Registreer u en blijf regelmatig 
op de hoogte van hansgrohe nieuwigheden en 
innovaties.

hansgrohe.be/nl/newsletter

Ontdek hansgrohe online en op social media.

Gewoon de QR-code 
scannen en registreren.

Ontdek meer 
online – registreer 
en blijf up-to-date.


