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Merk hansgrohe

Design -
bekroonde producten

Deze innovatieve waterloze sifon dient als geurbarrière en maakt 
deel uit van de hansgrohe RainDrain serie. Het gepatenteerde 
Dryphon systeem, zorgt door de vorm (in combinatie met het hoge 
debiet) dat vuil en haar niet blijven vastzit ten. Reinigen is dus 
kinderspel. Bovendien verbetert het ontwerp de afvoercapaciteit 
aanzienlijk tot 60 liter per minuut. Dit overtreft alle standaard eisen 
en voorschriften. Een ander voordeel is dat deze sifon geen water 
verbruikt en dus niet uitdroogt, wat prettig is als de douche lange tijd 
niet gebruikt wordt. Het membraan voorkomt dat geurtjes naar de 
oppervlakte komen.

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.

Gemak - minimale 
reiniging en hoge 
afvoercapaciteit

Uw voordelen - 
onze kracht
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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.

*Deze garantie geldt voor alle hansgrohe producten, behalve de producten die op
hansgrohe.be/nl/garantie bij II b zijn vermeld.

Kwaliteit – hoogste eisen
voor een lange levensduur

Zekerheid - 
gegarandeerd waterdicht

RainDrain en XtraStoris passen flexibel in elke droomdouche en 
overtuigt als doordachte systeemoplossing. Deze producten komen 
voort uit voor hoogwaardige materialen en productieprocessen. 
Dankzij de waterdichte installat ieset en het meegeleverde 
afdichtingsvlies zijn de afvoeren en wandnissen tegen waterschade 
beschermd.
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Meer individualiteit met
FinishPlus oppervlakken
We beginnen onze dag in de badkamer en sluiten de dag daar af
– of we nu op het platteland of in de stad wonen, alleen of in een
huishouden met meerdere generaties. En we willen allemaal graag
onze eigen stijl doorvoeren. Kleurrijke inrichting, gekleurde 
oppervlakken: met FinishPlus brengt u statements aan waar u maar 
wilt.

De badkamer wordt steeds belangrijker als ruimte om een eigen 
stempel op te drukken. Hier moeten als plek om te ontspannen meer 
en meer alle zintuigen worden aangesproken, ook esthetisch. 
Daarom hebben wij met FinishPlus vijf kleurafwerkingen in matte en 
metallic tinten ontwikkeld waarmee uw stijl - en designopties veel 
verder gaan dan klassiek chroom. De hoogwaardige oppervlakken 
bieden u veelzijdige vormgevingsmogelijkheden en voldoen aan elke 
wens om de eigen stijl door te voeren.

FinishPlus
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-700 Matt White
Uitdagend, onconventioneel en fris

-670 Matt Black
Zwart-witcontrasten en teruggebracht tot wat er 
echt toe doet

-990 Polished Gold Optic
Glamoureuze look voor een extravagante uitstraling

-340 Brushed Black Chrome
Een donker en licht reflecterend oppervlak creëert 
een geraffineerde esthetiek

-140 Brushed Bronze
Zachte natuurtinten en subtiele nuances

-000 Chroom
Tijdloos en klassiek gecombineerd met zacht en
elegant
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De perfecte kleur match in 
de badkamer

hansgrohe heeft zijn assortiment uitgebreid met hoogwaardige 
douchegoten en wandnisjes en bezorgt u met RainDrain en XtraStoris 
uitstekend comfort en design uit één stuk. Deze producten geven je 
badkamer karakter, met de gekleuren van mat zwart tot glanzend 
goud; ieder kleur geef t de je doucheruimte een persoonlijke 
uitstraling.

Twee vliegen in één klap: 
de kleur en de kwaliteit van hansgrohe

FinishPlus
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-000
Chroom

-340
Brushed 

Black Chrome

-700
Matt White

-670
Matt Black

-800
Brushed 

Stainless Steel

-140
Brushed Bronze

-990
Polished

Gold Optic

-610
Glas Zwart

-450
Glas Wit

Kies je kleur voor een 
geheel eigen stijl
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RainDrain
12  Flex

14  Match

16  Rock

18  Spot

Inhoud
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XtraStoris
22  Original

24  Minimalistic

26  Individual

28  Rock
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RainDrain

De slimme doucheafvoer

11
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Flex

De blikvanger in je badkamer

Verwijder het rooster eenvoudig met de meegeleverde roosterhaak om deze 
schoon te maken.



In één oogopslag:

• Lengtes: 700 – 1200 mm
• Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie
• Minimale reiniging dankzij revolutionaire Dryphon techniek
• Designrooster met geintegreerd afschot
• Geschikt voor tegeldiktes tot 18 mm
• Inkortbaar aan beide zijden
• Eenvoudig reinigbaar sifon
• Hoge afvoercapciteit tot 60 l/min

Flex

Inkortbaar met 
geïntegreerd 
afschot in het 
rooster

-000 Chroom

-800 Brushed 
Stainless Steel

-670 Matt Black

-700 Matt White

-340 Brushed 
Black Chrome

-140 Brushed Bronze

-990 Polished 
Gold Optic

Scan de code en ontdek 
de eenvoudige installatie 
van RainDrain Flex.

13
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Match

Perfecte aansluiting op tegeldikte

Dankzij het wandprofiel kan deze douchegoot zowel vrij in de vloer 
als tegen de wand.



In één oogopslag:

• Lengtes: 600 – 1200 mm
• Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie
• Minimale reiniging dankzij revolutionaire Dryphon techniek
• Perfecte kleurmatch met overige hansgrohe producten
• Omkeerbaar rooster - achterkant betegelbaar (m.u.v. 

glasroosters)
• Eenvoudig reinigbaar sifon
• Geschikt voor tegeldiktes tot 18 mm
• Hoge afvoercapciteit tot 60 l/min

Match

Scan de code en ontdek 
de eenvoudige installatie 
van RainDrain Match.

Kies tussen 
6 kleuren of 
ga voor een 
tegelafwerking

Eenvoudig 
te reinigen 
oppervlakken

15

-000
Chroom

-700
Matt White

-670
Matt Black

-800
Brushed 

Stainless Steel

-610
Glas Zwart

-450
Glas Wit
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Rock

Perfect voor natuursteen vloeren



In één oogopslag:

• Lengtes: 600 – 1200 mm
• Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie
• Minimale reiniging dankzij revolutionaire Dryphon techniek
• Onzichtbaar - frameloos design
• Perfecte oplossing voor natuursteen vloeren tot 40 mm dik
• Inkortbaar aan beide zijden
• Eenvoudig reinigbaar sifon
• Hoge afvoercapciteit tot 60 l/min

Rock

Het frameloze 
ontwerp maakt 
deze douchegoot 
bijna onzichtbaar

Scan de code en ontdek 
de eenvoudige installatie 
van RainDrain Rock.

17



18

Spot

De meest veelzijdige doucheput



-800
Brushed 

Stainless Steel

In één oogopslag:

• Afmeting 150x150 mm
• Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie
• Eenvoudig reinigbaar sifon
• Omkeerbaar rooster - achterkant betegelbaar
• Geschikt voor tegeldiktes tot 18 mm
• Hoge afvoercapciteit tot 39 l/min

Spot

Kies tussen 
geborsteld rvs of 
tegelafwerking

Scan de code en ontdek 
de eenvoudige installatie 
van RainDrain Spot.

19
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RainDrain Match 
Douchegoot 60 cm met in hoogte verstelbaar frame – 
afwerkset 
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Douchegoot 70 cm met in hoogte verstelbaar frame – 
afwerkset 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(zonder afb.)

Douchegoot 80 cm met in hoogte verstelbaar frame – 
afwerkset 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(zonder afb.)

Douchegoot 90 cm met in hoogte verstelbaar frame – 
afwerkset 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(zonder afb.)

Douchegoot 100 cm met in hoogte verstelbaar frame – 
afwerkset 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(zonder afb.)

Douchegoot 120 cm met in hoogte verstelbaar frame – 
afwerkset 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800 
(zonder afb.)

Complete set voor vlakke installatie – 60 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56016180

Complete set voor vlakke installatie – 70 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56017180 (zonder afb.)

Complete set voor vlakke installatie – 80 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56018180 (zonder afb.)

Complete set voor vlakke installatie – 90 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56019180 (zonder afb.)

Complete set voor vlakke installatie – 100 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56020180 (zonder afb.)

Complete set voor vlakke installatie – 120 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56021180 (zonder afb.)

RainDrain Rock 
Douchegoot 60 cm inkortbaar en betegelbaar – 
afwerkset 
# 56029, -000

Douchegoot 70 cm inkortbaar en betegelbaar – 
afwerkset 
# 56030, -000 (zonder afb.)

Douchegoot 80 cm inkortbaar en betegelbaar – 
afwerkset 
# 56031, -000 (zonder afb.)

Douchegoot 90 cm inkortbaar en betegelbaar – 
afwerkset 
# 56032, -000 (zonder afb.)

Douchegoot 100 cm inkortbaar en betegelbaar – 
afwerkset 
# 56033, -000 (zonder afb.)

Douchegoot 120 cm inkortbaar en betegelbaar – 
afwerkset 
# 56034, -000 (zonder afb.)

Complete set voor standaard installatie – 60 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56022180

Complete set voor standaard installatie – 70 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56023180 (zonder afb.)

Complete set voor standaard installatie – 80 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56024180 (zonder afb.)

Complete set voor standaard installatie – 90 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56025180 (zonder afb.)

Complete set voor standaard installatie – 100 cm 
douchegoten Match/Rock 
# 56026180 (zonder afb.)

Complete set voor standaard installatie – 120 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56027180 (zonder afb.)

Installatie set – 60 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56010180

Installatie set – 70 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56011180 (zonder afb.)

Installatie set – 80 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56012180 (zonder afb.)

Installatie set – 90 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56013180 (zonder afb.)

Installatie set – 100 cm  
douchegoten Match/Rock 
# 56014180 (zonder afb.)

Installatie set – 120 cm  
voor douchegoten Match/Rock 
# 56015180 (zonder afb.)

RainDrain

Complete set voor vlakke installatie Complete set voor standaard installatie Installatie set  
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RainDrain

Inbouwlichaam voor rechte afvoeren  
voor vlakke installatie 
# 01000180

Inbouwlichaam voor rechte afvoeren  
voor standaard installatie 
# 01001180

Inbouwlichaam voor rechte afvoeren  
voor verticale installatie 
# 01002180

RainDrain Flex 
Douchegoot 70 cm inkortbaar wandmodel – 
afwerkset 
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Douchegoot 80 cm inkortbaar wandmodel – 
afwerkset 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(zonder afb.)

Douchegoot 90 cm inkortbaar wandmodel – 
afwerkset 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(zonder afb.)

Douchegoot 100 cm inkortbaar wandmodel – 
afwerkset 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(zonder afb.)

Douchegoot 120 cm inkortbaar wandmodel – 
afwerkset 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(zonder afb.)

RainDrain Flex 
Douchegoot 70 cm inkortbaar – afwerkset 
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Douchegoot 80 cm inkortbaar – afwerkset 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(zonder afb.)

Douchegoot 90 cm inkortbaar – afwerkset 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(zonder afb.)

Douchegoot 100 cm inkortbaar – afwerkset 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(zonder afb.)

Douchegoot 120 cm inkortbaar – afwerkset 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(zonder afb.)

RainDrain Spot 
Doucheput met rooster 15 x 15 cm 
# 56055, -800

Doucheput met rooster 15 x 15 cm  
te betegelen aan achterkant 
# 56112, -800 (zonder afb.)

uBox universal voor vlakke installatie uBox universal voor standaard installatie uBox universal voor verticale installatie
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XtraStoris

Creëer extra opbergruimte 
in de badkamer

23
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Original

Wandnis met geïntegreerd frame



-700
Matt White

-670
Matt Black

-380
Brushed 

Stainless Steel

Alles goed 
opgeborgen in 
de stijl van uw 
badkamer

Original

In één oogopslag:

• Afmetingen: 150x300, 300x300, 600x300, 900x300 mm
• Body en frame in één kleur en afwerking
• Eenvoudig te reinigen oppervlak
• Bescherming tegen waterschade door afdichtingsset
• Hoogwaardig roestvrijstalen body en frame 
• Speciaal voor gebruik in natte ruimtes
• Kan naadloos op tegels worden aangesloten
• Geschikt voor muren en gipsplaten (min. inbouwdiepte 10 cm)

Simply scan the 
code and check out 
XtraStoris Original.

25
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Minimalistic

Stijlvolle wandnis met 
minimalistisch design

Eenvoudig te reinigen oppervlak



In één oogopslag:

• Afmetingen: 150x300, 300x300 mm
• Minimalistisch frameloos design
• Gelijk met de wand of als een designelement dat uitsteekt        

(tot 55 mm)
• Eenvoudig te reinigen oppervlak
• Bescherming tegenwaterschade door afdichtingsset
• Hoogwaardig roestvrijstalen body
• Speciaal voor gebruik in natte ruimtes
• Kan naadloos op tegels worden aangesloten
• Geschikt voor muren en gipsplaten

Minimalistic

Installatie: 
Gelijk met 
de wand of 
uitstekend

Scan de code en ontdek de 
eenvoudige installatie van 
XtraStoris Minimalistic.

27

-700
Matt White

-670
Matt Black

-800
Brushed 

Stainless Steel
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Individual

Wandnis met designframe in 
verschillende kleuren



In één oogopslag:

• Afmetingen: 150x300, 300x300 mm
• Body en frame verschillende kleuren
• Eenvoudig te reinigen oppervlak
• Bescherming tegenwaterschade door afdichtingsset
• Hoogwaardig roestvrijstalen body en frame 
• Speciaal voor gebruik in natte ruimtes
• Kan naadloos op tegels worden aangesloten
• Geschikt voor muren en gipsplaten

Individual

Scan de code en ontdek 
de eenvoudige installatie 
van XtraStoris Individual.

Designvrijheid: 
Body - 3 kleuren 
Frame - 7 kleuren 
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-340
Brushed 

Black Chrome

-700
Matt White

-670
Matt Black

-800
Brushed 

Stainless Steel

-140
Brushed Bronze

-990
Polished

Gold Optic
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Rock

Wandnis met betegelbare deur



In één oogopslag:

• Afmetingen: 150x300 , 300x300 mm
• Betegelbare push-open deur voor onzichtbaar design
• Eenvoudig te reinigen oppervlak
• Bescherming tegenwaterschade door afdichtingsset
• Hoogwaardig roestvrijstalen body en frame 
• Inbouwdiepte 100 en 140 mm
• Geschikt voor muren en gipsplaten
• Speciaal voor gebruik in natte ruimtes
• Kan naadloos op tegels worden aangesloten

Rock

Laat je badkamer 
items verdwijnen

Scan de code en ontdek 
de eenvoudige installatie 
van XtraStoris Rock.
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-700
Matt White

-670
Matt Black

-800
Brushed 

Stainless Steel
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XtraStoris Original 
Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 15 x 10 cm 
# 56057, -670, -700, -380

XtraStoris Original 
Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 90 x 10 cm 
# 56067, -670, -700, -380

XtraStoris Original 
Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -380

XtraStoris Original 
Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -380

XtraStoris

XtraStoris Minimalistic 
Inbouwnis open frame 30 x 15 x 10 cm 
# 56070, -670, -700, -800

Inbouwnis open frame 30 x 15 x14 cm 
# 56076, -670, -700, -800 (zonder afb.)

XtraStoris Minimalistic 
Inbouwnis open frame 30 x 30 x 10 cm 
# 56073, -670, -700, -800

Inbouwnis open frame 30 x 30 x 14 cm 
# 56079, -670, -700, -800 (zonder afb.)

XtraStoris Rock 
Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 15 x 10 cm 
# 56082, -670, -700, -800

Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 15 x 14 cm 
# 56088, -670, -700, -800 (zonder afb.)

XtraStoris Rock 
Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 30 x 10 cm 
# 56085, -670, -700, -800

Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 30 x 14 cm 
# 56091, -670, -700, -800 (zonder afb.)

XtraStoris Safe 
Inbouwnis met te betegelen deur en geïntegreerde 
stopkraan 30 x 15 x 10 cm 
# 56100, -800 

Beschikbaar vanaf 08/2022
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XtraStoris Individual 
Inbouwnis Brushed Stainless Steel  
met design frame 30 x 15 x 10 cm 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Inbouwnis Matt Black  
met design frame 30 x 15 x 10 cm 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Inbouwnis Matt White 
met design frame 30 x 15 x 10 cm 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Inbouwnis Brushed Stainless Steel  
met design frame 30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Inbouwnis Matt Black  
met design frame 30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual 
Inbouwnis Matt White 
met design frame 30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Installatie aangepast
voor het monteren tussen
twee muren in.

De sifon is makkelijk
schoon te maken.

Montage in de vloer als
een extra design-highlight.

Minimalistische installatie 
tegen muren aan de
achter- en zijkanten.

Voor montage tegen de
muur – voor slim gebruik
van de ruimte.

Onderhoudsvriendelijke
oppervlakken.

Voor vlakke inbouw
in het aangrenzende
oppervlak.

Voorkomt waterschade
dankzij waterdicht basisdeel 
en voorgemonteerd
afdichtingsvlies

De douchegoot is inkortbaar 
om deze optimaal
aan de situatie aan te
passen.

Afvoer met hoge capaciteit.

De wandbox is op
verschillende dieptes
te installeren voor een
individuele uitstraling.

Technologieën
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Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid 
kan t ijdelijk worden beïnvloed door materiaaltekor ten, onderbrekingen van de 
bevoorradingsketen of andere gevallen van overmacht. Neem contact met ons op 
voor meer informatie.

Hansgrohe N.V.   
Riverside Business Park · Internationalelaan 55 K · B -1070 Anderlecht

Tel. +32 2 5430140· info@hansgrohe.be · www.hansgrohe.be

hansgrohe.be
hansgrohe.be/nl/register

Ontdek hansgrohe online en op social
media

Wilt nog meer te weten komen? Meld u dan gewoon online
aan en ontvang altijd het nieuws over alles wat met hansgrohe
te maken heeft. We horen graag van u!


