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Tarief 2022

Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksbrutoprijzen excl. BTW op 1 januari 2022.  
Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar

Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek. De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze
verdelers en installateurs toe hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege.

Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst.

Dit tarief annuleert en vervangt alle vorige tarieven.

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid kan tijdelijk worden beïnvloed door materiaaltekorten, 
onderbreking van de logistieke bevoorrading of andere gevallen van overmacht. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

 
De inhoud is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Hansgrohe:

www.hansgrohe.be/nl/algemene-voorwaarden
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 ▪ hansgrohe douchegoot tegen de 
wand geïnstalleerd

 ▪ Drie afschotten nodig

 ▪ Handig gebruik van de ruimte

 ▪ hansgrohe douchegoot geïnstal-
leerd tussen twee muren

 ▪ Twee afschotten nodig

 ▪ Exacte lengte van doucheafvoer 
vereist

 ▪ hansgrohe douchegoot tegen 
achterwand en twee zijwanden-
geïnstalleerd

 ▪ Eén afschot vereist

 ▪ Exacte lengte van doucheafvoer 
vereist

Installatie tegen de 
wand

Wand-tot-wand  
installatie

Installatie tegen  
3 wanden

Wandmontage: U installeert deze doucheaf-
voer tegen een muur. Dit type installatie vereist 
een driezijdig afschot.

Wand-tot-wand installatie: Deze doucheafvoer 
wordt tussen twee muren geïnstalleerd. Dit 
type installatie vereist een tweezijdig afschot.

Minimalistische installatie tegen drie wanden: 
u installeert deze doucheafvoer tegen de 
achterwand en tussen de zijwanden.
Dit type installatie vereist een eenzijdig afschot 
en een exacte lengte van de doucheafvoer.

 ▪ hansgrohe douchegoot vrij in de 
vloer ingebouwd

 ▪ Vier afschotten nodig

 ▪ Uiterst functioneel design hoogte-
punt

Vrije installatie

Vrijstaande installatie: U kunt deze doucheaf-
voer op verschillende plaatsen op de vloer 
plaatsen. Dit type van installatie vereist een 
vierzijdig afschot.



Meer informatie vindt u op pro.hansgrohe.be

 ▪ Hoogwaardige hansgrohe douche-
goot

 ▪ Gemakkelijk aan te passen aan het 
omringende betegelde oppervlak 
dankzij in hoogte verstelbaar frame

 ▪ Flexibele installatie

 ▪ Aanpasbaar hansgrohe douche-
goot

 ▪ Kan ter plaatse worden ingekort

 ▪ Flexibele installatie

 ▪ Hoog debiet tot 60 l/min

 ▪ Voorkomt overstroming

 ▪ Maximaal doucheplezier

 ▪ Minder schoonmaakwerk

Afstelbaar frame

Inkortbare douchegoot

Hoge afvoercapaciteit

Gemakkelijk te reinigen 
sifon

De afvoergoot moet gelijk liggen met het 
omringende oppervlak zonder struikelgevaar. 
Het niveau van de designafdekking kan via het 
hoogte-instelframe worden aangepast, zelfs 
als de chape al gegoten werd.

Met deze inkortbare douchegoot kunt u 
flexibel reageren op bouwkundige eisen. Deze 
kan in de lengte worden ingekort en zo worden 
aangepast aan de omstandigheden ter 
plaatse.

Maximaal doucheplezier met een krachtige 
hoofddouche stelt hoge eisen aan de afvoer. 
Deze afvoer is ontworpen voor grote debieten 
tot 60 l/min in de douche en voorkomt over-
stroming.

De gestroomlijnde geometrie en het hoge 
debiet van de innovatieve hansgrohe Dryphon 
laten vuil en haren probleemloos door. Dit 
minimaliseert de reinigingsinspanning.
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.Tarief 2022
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uBox universal  
uBox universal 
Inbouwlichaam voor rechte 
afvoeren voor standaard 
installatie 

 ï bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, 
voorgemonteerd afdichtingsmembraan, 
planken voor hoogte verstelbaar, 
beschermhoes voor chape 

 ï geschikt voor alle douchegoten
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï waterafdichting: 50 mm
 ï minimale inbouwhoogte: vanaf 75 mm 
 ï afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min 
 ï afvoercapaciteit met Dryphon: tot  
60 l/min 

 ï Nominale diameter aansluiting: DN50 
 ï Richting uitgang: Horizontaal 
 ï Aansluiting: 3-zijdig 
 ï montagebeugel voor eenvoudige 
bevestiging aan de vloer

 ï in hoogte verstelbaar met het schuimblok
 ï montagetype: wandmontage, vrij in 
de vloer 

 ï eenvoudig schoon te maken sifon
 ï verwijderbare sifon
 ï geschikt voor geluiddichte montage  

 01001180 161.60

  

Varianten
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

NEW

NEW
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uBox universal 
Inbouwlichaam voor rechte 
afvoeren voor vlakke installatie 

 ï bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, 
voorgemonteerd afdichtingsmembraan, 
planken voor hoogte verstelbaar, 
beschermhoes voor chape 

 ï geschikt voor alle douchegoten
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï waterafdichting: 30 mm
 ï minimale inbouwhoogte: van 57 mm 
 ï afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min 
 ï afvoercapaciteit met Dryphon: tot  
55 l/min 

 ï Nominale diameter aansluiting: DN40 
 ï Richting uitgang: Horizontaal 
 ï Aansluiting: 3-zijdig 
 ï montagebeugel voor eenvoudige 
bevestiging aan de vloer

 ï in hoogte verstelbaar met het schuimblok
 ï montagetype: wandmontage, vrij in 
de vloer 

 ï eenvoudig schoon te maken sifon
 ï verwijderbare sifon
 ï geschikt voor geluiddichte montage  

 01000180 161.60

  

Varianten
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Tarief 2022

sBox en ledigingen

3 37

37 7

1
0

71
3

3

3 97

5 0Ø

16 6

1
2

1

 
uBox universal 
Inbouwlichaam voor rechte 
afvoeren voor verticale 
installatie 

 ï bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, 
voorgemonteerd afdichtingsmembraan, 
beschermhoes voor chape 

 ï geschikt voor alle douchegoten
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï waterafdichting: 50 mm
 ï minimale inbouwhoogte: vanaf 75 mm 
 ï afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min 
 ï afvoercapaciteit met Dryphon: tot  
60 l/min 

 ï Nominale diameter aansluiting: DN50 
 ï Richting uitgang: Verticaal 
 ï Aansluiting: 1-zijdig 
 ï montagetype: wandmontage, vrij in 
de vloer 

 ï eenvoudig schoon te maken sifon
 ï verwijderbare sifon  

 01002180 161.60

  

Varianten
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.Tarief 2022
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uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 600 
voor douchegoten 

 ï bestaat uit: montageset, inbouwlichaam, 
voorgemonteerd afdichtingsmembraan, 
sifon, planken voor hoogte verstelbaar 

 ï geschikt voor alle RainDrain Rock 
en RainDrain Match afwerksets

 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï waterafdichting: 50 mm
 ï afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min 
 ï afvoercapaciteit met Dryphon: tot  
60 l/min 

 ï Nominale diameter aansluiting: DN50 
 ï Richting uitgang: Horizontaal 
 ï Aansluiting: 3-zijdig 
 ï incl. In hoogte verstelbare voeten 
en tegelhulp voor installatie

 ï montagebeugel voor eenvoudige 
bevestiging aan de vloer

 ï in hoogte verstelbaar met het schuimblok
 ï met geïntegreerde helling
 ï montagetype: wandmontage, vrij in 
de vloer 

 ï eenvoudig schoon te maken sifon
 ï verwijderbare sifon
 ï materiaal installatieset: Roestvrij staal 304 
(1.4301)   

 56022180 376.80

  

Inbegrepen
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie (# 01001180)  

 

 ï  RainDrain Installatieset 600 
voor douchegoten (# 56010180)  

 

Andere afmetingen
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 700 
voor douchegoten    

 56023180 378.80

 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 800 
voor douchegoten    

 56024180 382.80

 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 900 
voor douchegoten    

 56025180 388.90

 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 1000 
douchegoten    

 56026180 397.00

 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 1200 
voor douchegoten    

 56027180 411.10

Varianten
 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 600 
voor douchegoten    

 56016180 376.80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Tarief 2022
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uBox universal Complete 
set voor vlakke installatie - 600 
voor douchegoten 

 ï bestaat uit: montageset, inbouwlichaam, 
voorgemonteerd afdichtingsmembraan, 
sifon, planken voor hoogte verstelbaar 

 ï geschikt voor alle RainDrain Rock 
en RainDrain Match afwerksets

 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï waterafdichting: 30 mm
 ï afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min 
 ï afvoercapaciteit met Dryphon: tot  
55 l/min 

 ï Nominale diameter aansluiting: DN40 
 ï Richting uitgang: Horizontaal 
 ï Aansluiting: 3-zijdig 
 ï incl. In hoogte verstelbare voeten 
en tegelhulp voor installatie

 ï montagebeugel voor eenvoudige 
bevestiging aan de vloer

 ï in hoogte verstelbaar met het schuimblok
 ï met geïntegreerde helling
 ï montagetype: wandmontage, vrij in 
de vloer 

 ï eenvoudig schoon te maken sifon
 ï verwijderbare sifon
 ï materiaal installatieset: Roestvrij staal 304 
(1.4301)   

 56016180 376.80

  

Inbegrepen
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie (# 01000180)  

 

 ï  RainDrain Installatieset 600 
voor douchegoten (# 56010180)  

 

Andere afmetingen
 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 700 
voor douchegoten    

 56017180 378.80

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 800 
voor douchegoten    

 56018180 382.80

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 900 
voor douchegoten    

 56019180 388.90

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 1000 
voor douchegoten    

 56020180 397.00

 ï  uBox universal Complete set 1200 
voor douchegoten    

 56021180 411.10

Varianten
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 600 
voor douchegoten    

 56022180 376.80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.Tarief 2022

sBox en ledigingen
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RainDrain  
RainDrain Installatieset 600 
voor douchegoten 

 ï bestaat uit: Lediging in Stainless Steel, 
voorgemonteerd afdichtingsmembraan, 
verstelbare voeten, tegel hulpstuk 

 ï geschikt voor alle RainDrain Rock 
en RainDrain Match afwerksets

 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï incl. In hoogte verstelbare voeten 
en tegelhulp voor installatie

 ï met geïntegreerde helling
 ï materiaal installatieset: Roestvrij staal 304 
(1.4301)   

 56010180 215.20
  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

Andere afmetingen
 ï  RainDrain Installatieset 700 
voor douchegoten    

 56011180 217.20

 ï  RainDrain Installatieset 800 
voor douchegoten    

 56012180 221.20

 ï  RainDrain Installatieset 900 
voor douchegoten    

 56013180 227.30

 ï  RainDrain Installatieset 1000 
voor douchegoten    

 56014180 235.40

 ï  RainDrain Installatieset 1200 
voor douchegoten    

 56015180 249.50

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Tarief 2022
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RainDrain Flex  
RainDrain Flex Douchegoot 
700 inkortbaar - afwerkset 
 ï bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon 
 ï ter plaatse te zagen
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï met geïntegreerde helling
 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: tweezijdig 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 60 mm  

Chroom 56043000 392.90
Brushed Bronze 56043140 482.80
Brushed Black 
Chrome

56043340 482.80

Matt Black 56043670 392.90
Matt White 56043700 392.90
Brushed Stainless 
Steel

56043800 280.80

Polished Gold Optic 56043990 482.80

Dryphon

 

beschikbaar vanaf 
maart 2022

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

Varianten
 ï  RainDrain Flex Douchegoot 700 
inkortbaar wandmodel - afwerkset    

Chroom 56050000 392.90
Brushed Bronze 56050140 482.80
Brushed Black 
Chrome

56050340 482.80

Matt Black 56050670 392.90
Matt White 56050700 392.90
Brushed Stainless 
Steel

56050800 280.80

Polished Gold Optic 56050990 482.80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.Tarief 2022
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RainDrain Flex Douchegoot 
800 inkortbaar - afwerkset 
 ï bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon 
 ï ter plaatse te zagen
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï met geïntegreerde helling
 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: tweezijdig 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 60 mm  

Chroom 56044000 403.00
Brushed Bronze 56044140 494.90
Brushed Black 
Chrome

56044340 494.90

Matt Black 56044670 403.00
Matt White 56044700 403.00
Brushed Stainless 
Steel

56044800 287.90

Polished Gold Optic 56044990 494.90

Dryphon

 

beschikbaar vanaf 
maart 2022

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

Varianten
 ï  RainDrain Flex Douchegoot 800 
inkortbaar wandmodel - afwerkset    

Chroom 56051000 403.00
Brushed Bronze 56051140 494.90
Brushed Black 
Chrome

56051340 494.90

Matt Black 56051670 403.00
Matt White 56051700 403.00
Brushed Stainless 
Steel

56051800 287.90

Polished Gold Optic 56051990 494.90

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Tarief 2022
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RainDrain Flex Douchegoot 
900 inkortbaar - afwerkset 
 ï bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon 
 ï ter plaatse te zagen
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï met geïntegreerde helling
 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: tweezijdig 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 60 mm  

Chroom 56045000 438.40
Brushed Bronze 56045140 538.40
Brushed Black 
Chrome

56045340 538.40

Matt Black 56045670 438.40
Matt White 56045700 438.40
Brushed Stainless 
Steel

56045800 313.10

Polished Gold Optic 56045990 538.40

Dryphon

 

beschikbaar vanaf 
maart 2022

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

Varianten
 ï  RainDrain Flex Douchegoot 900 
inkortbaar wandmodel - afwerkset    

Chroom 56052000 438.40
Brushed Bronze 56052140 538.40
Brushed Black 
Chrome

56052340 538.40

Matt Black 56052670 438.40
Matt White 56052700 438.40
Brushed Stainless 
Steel

56052800 313.10

Polished Gold Optic 56052990 538.40

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.Tarief 2022
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RainDrain Flex Douchegoot 
1000 inkortbaar- afwerkset 
 ï bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon 
 ï ter plaatse te zagen
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï met geïntegreerde helling
 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: tweezijdig 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 60 mm  

Chroom 56046000 449.50
Brushed Bronze 56046140 552.50
Brushed Black 
Chrome

56046340 552.50

Matt Black 56046670 449.50
Matt White 56046700 449.50
Brushed Stainless 
Steel

56046800 321.20

Polished Gold Optic 56046990 552.50

Dryphon

 

beschikbaar vanaf 
maart 2022

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

Varianten
 ï  RainDrain Flex Douchegoot 1000 
inkortbaar wandmodel - afwerkset    

Chroom 56053000 449.50
Brushed Bronze 56053140 552.50
Brushed Black 
Chrome

56053340 552.50

Matt Black 56053670 449.50
Matt White 56053700 449.50
Brushed Stainless 
Steel

56053800 321.20

Polished Gold Optic 56053990 552.50

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Tarief 2022

sBox en ledigingen

24 5

1
0

12 0 0

6
0

6 0

1
0

 
RainDrain Flex Douchegoot 
1200 inkortbaar - afwerkset 
 ï bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon 
 ï ter plaatse te zagen
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï met geïntegreerde helling
 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: tweezijdig 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 60 mm  

Chroom 56047000 483.80
Brushed Bronze 56047140 593.90
Brushed Black 
Chrome

56047340 593.90

Matt Black 56047670 483.80
Matt White 56047700 483.80
Brushed Stainless 
Steel

56047800 345.50

Polished Gold Optic 56047990 593.90

Dryphon

 

beschikbaar vanaf 
maart 2022

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

Varianten
 ï  RainDrain Flex Douchegoot 1200 
inkortbaar wandmodel - afwerkset    

Chroom 56054000 483.80
Brushed Bronze 56054140 593.90
Brushed Black 
Chrome

56054340 593.90

Matt Black 56054670 483.80
Matt White 56054700 483.80
Brushed Stainless 
Steel

56054800 345.50

Polished Gold Optic 56054990 593.90

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.Tarief 2022

sBox en ledigingen

24 5

8 0 0

7
6

1
0

76

 
RainDrain Flex Douchegoot 
700 inkortbaar wandmodel - 
afwerkset 
 ï bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon 
 ï ter plaatse te zagen
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï met geïntegreerde helling
 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: wandmontage 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 76 mm  

Chroom 56050000 392.90
Brushed Bronze 56050140 482.80
Brushed Black 
Chrome

56050340 482.80

Matt Black 56050670 392.90
Matt White 56050700 392.90
Brushed Stainless 
Steel

56050800 280.80

Polished Gold Optic 56050990 482.80

Dryphon

 

beschikbaar vanaf 
maart 2022

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

Varianten
 ï  RainDrain Flex Douchegoot 700 
inkortbaar - afwerkset    

Chroom 56043000 392.90
Brushed Bronze 56043140 482.80
Brushed Black 
Chrome

56043340 482.80

Matt Black 56043670 392.90
Matt White 56043700 392.90
Brushed Stainless 
Steel

56043800 280.80

Polished Gold Optic 56043990 482.80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Tarief 2022

sBox en ledigingen

24 5
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0

76

 
RainDrain Flex Douchegoot 
800 inkortbaar wandmodel - 
afwerkset 
 ï bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon 
 ï ter plaatse te zagen
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï met geïntegreerde helling
 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: wandmontage 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 76 mm  

Chroom 56051000 403.00
Brushed Bronze 56051140 494.90
Brushed Black 
Chrome

56051340 494.90

Matt Black 56051670 403.00
Matt White 56051700 403.00
Brushed Stainless 
Steel

56051800 287.90

Polished Gold Optic 56051990 494.90

Dryphon

 

beschikbaar vanaf 
maart 2022

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

Varianten
 ï  RainDrain Flex Douchegoot 800 
inkortbaar - afwerkset    

Chroom 56044000 403.00
Brushed Bronze 56044140 494.90
Brushed Black 
Chrome

56044340 494.90

Matt Black 56044670 403.00
Matt White 56044700 403.00
Brushed Stainless 
Steel

56044800 287.90

Polished Gold Optic 56044990 494.90

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.Tarief 2022

sBox en ledigingen
7

6

24 5

1
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9 0 0 76

 
RainDrain Flex Douchegoot 
900 inkortbaar wandmodel - 
afwerkset 
 ï bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon 
 ï ter plaatse te zagen
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï met geïntegreerde helling
 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: wandmontage 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 76 mm  

Chroom 56052000 438.40
Brushed Bronze 56052140 538.40
Brushed Black 
Chrome

56052340 538.40

Matt Black 56052670 438.40
Matt White 56052700 438.40
Brushed Stainless 
Steel

56052800 313.10

Polished Gold Optic 56052990 538.40

Dryphon

 

beschikbaar vanaf 
maart 2022

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

Varianten
 ï  RainDrain Flex Douchegoot 900 
inkortbaar - afwerkset    

Chroom 56045000 438.40
Brushed Bronze 56045140 538.40
Brushed Black 
Chrome

56045340 538.40

Matt Black 56045670 438.40
Matt White 56045700 438.40
Brushed Stainless 
Steel

56045800 313.10

Polished Gold Optic 56045990 538.40

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Tarief 2022

sBox en ledigingen

24 5
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10 0 0 76

 
RainDrain Flex Douchegoot 
1000 inkortbaar wandmodel - 
afwerkset 
 ï bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon 
 ï ter plaatse te zagen
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï met geïntegreerde helling
 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: wandmontage 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 76 mm  

Chroom 56053000 449.50
Brushed Bronze 56053140 552.50
Brushed Black 
Chrome

56053340 552.50

Matt Black 56053670 449.50
Matt White 56053700 449.50
Brushed Stainless 
Steel

56053800 321.20

Polished Gold Optic 56053990 552.50

Dryphon

 

beschikbaar vanaf 
maart 2022

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

Varianten
 ï  RainDrain Flex Douchegoot 1000 
inkortbaar- afwerkset    

Chroom 56046000 449.50
Brushed Bronze 56046140 552.50
Brushed Black 
Chrome

56046340 552.50

Matt Black 56046670 449.50
Matt White 56046700 449.50
Brushed Stainless 
Steel

56046800 321.20

Polished Gold Optic 56046990 552.50

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.Tarief 2022

sBox en ledigingen

24 5

7
6

12 0 0
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RainDrain Flex Douchegoot 
1200 inkortbaar wandmodel - 
afwerkset 
 ï bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon 
 ï ter plaatse te zagen
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï met geïntegreerde helling
 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: wandmontage 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 76 mm  

Chroom 56054000 483.80
Brushed Bronze 56054140 593.90
Brushed Black 
Chrome

56054340 593.90

Matt Black 56054670 483.80
Matt White 56054700 483.80
Brushed Stainless 
Steel

56054800 345.50

Polished Gold Optic 56054990 593.90

Dryphon

 

beschikbaar vanaf 
maart 2022

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor standaard 
installatie    

 01001180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor vlakke 
installatie    

 01000180 161.60

 ï  uBox universal Inbouwlichaam 
voor rechte afvoeren voor verticale 
installatie    

 01002180 161.60

Varianten
 ï  RainDrain Flex Douchegoot 1200 
inkortbaar - afwerkset    

Chroom 56047000 483.80
Brushed Bronze 56047140 593.90
Brushed Black 
Chrome

56047340 593.90

Matt Black 56047670 483.80
Matt White 56047700 483.80
Brushed Stainless 
Steel

56047800 345.50

Polished Gold Optic 56047990 593.90

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Tarief 2022

sBox en ledigingen
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RainDrain Match  
RainDrain Match Douchegoot 
600 met in hoogte verstelbaar 
frame - afwerkset 
 ï bestaat uit: designbekleding, in hoogte 
verstelbaar frame, Dryphon 

 ï rooster aan achterzijde betegelbaar, 
behalve glasafwerking (-450 en -610)

 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï eenvoudige hoogte-instelling met het 
nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)

 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï tegeldikte: tot 18 mm 
 ï geschikt voor elk type tegel
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: wandmontage, vrij in 
de vloer 

 ï wandmontage mogelijk
 ï tegelinlegdiepte: 12 mm
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire en secundaire 
lediging

 ï framebreedte: 62 mm 
 ï roosterbreedte: 46 mm
 ï geschikt voor Rainmaker Select-producten 
voor glasafwerking (-450 en -610)  

Chroom 56036000 256.60
Wit 56036450 410.10
Zwart 56036610 410.10
Matt Black 56036670 375.80
Matt White 56036700 375.80
Brushed Stainless 
Steel

56036800 170.70

Dryphon

  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 600 
voor douchegoten    

 56022180 376.80

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 600 
voor douchegoten    

 56016180 376.80

NEW

NEW

4
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RainDrain Match Douchegoot 
700 met in hoogte verstelbaar 
frame - afwerkset 
 ï bestaat uit: designbekleding, in hoogte 
verstelbaar frame, Dryphon 

 ï rooster aan achterzijde betegelbaar, 
behalve glasafwerking (-450 en -610)

 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï eenvoudige hoogte-instelling met het 
nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)

 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï tegeldikte: tot 18 mm 
 ï geschikt voor elk type tegel
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: wandmontage, vrij in 
de vloer 

 ï wandmontage mogelijk
 ï tegelinlegdiepte: 12 mm
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire en secundaire 
lediging

 ï framebreedte: 62 mm 
 ï roosterbreedte: 46 mm
 ï geschikt voor Rainmaker Select-producten 
voor glasafwerking (-450 en -610)  

Chroom 56037000 272.70
Wit 56037450 436.40
Zwart 56037610 436.40
Matt Black 56037670 400.00
Matt White 56037700 400.00
Brushed Stainless 
Steel

56037800 181.80

Dryphon

  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 700 
voor douchegoten    

 56023180 378.80

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 700 
voor douchegoten    

 56017180 378.80

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.Tarief 2022

sBox en ledigingen
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RainDrain Match Douchegoot 
800 met in hoogte verstelbaar 
frame - afwerkset 
 ï bestaat uit: designbekleding, in hoogte 
verstelbaar frame, Dryphon 

 ï rooster aan achterzijde betegelbaar, 
behalve glasafwerking (-450 en -610)

 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï eenvoudige hoogte-instelling met het 
nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)

 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï tegeldikte: tot 18 mm 
 ï geschikt voor elk type tegel
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: wandmontage, vrij in 
de vloer 

 ï wandmontage mogelijk
 ï tegelinlegdiepte: 12 mm
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire en secundaire 
lediging

 ï framebreedte: 62 mm 
 ï roosterbreedte: 46 mm
 ï geschikt voor Rainmaker Select-producten 
voor glasafwerking (-450 en -610)  

Chroom 56038000 283.90
Wit 56038450 453.50
Zwart 56038610 453.50
Matt Black 56038670 415.20
Matt White 56038700 415.20
Brushed Stainless 
Steel

56038800 188.90

Dryphon

  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 800 
voor douchegoten    

 56024180 382.80

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 800 
voor douchegoten    

 56018180 382.80

NEW

NEW
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RainDrain Match Douchegoot 
900 met in hoogte verstelbaar 
frame - afwerkset 
 ï bestaat uit: designbekleding, in hoogte 
verstelbaar frame, Dryphon 

 ï rooster aan achterzijde betegelbaar, 
behalve glasafwerking (-450 en -610)

 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï eenvoudige hoogte-instelling met het 
nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)

 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï tegeldikte: tot 18 mm 
 ï geschikt voor elk type tegel
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: wandmontage, vrij in 
de vloer 

 ï wandmontage mogelijk
 ï tegelinlegdiepte: 12 mm
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire en secundaire 
lediging

 ï framebreedte: 62 mm 
 ï roosterbreedte: 46 mm
 ï geschikt voor Rainmaker Select-producten 
voor glasafwerking (-450 en -610)  

Chroom 56040000 292.90
Wit 56040450 467.70
Zwart 56040610 467.70
Matt Black 56040670 429.30
Matt White 56040700 429.30
Brushed Stainless 
Steel

56040800 195.00

Dryphon

  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 900 
voor douchegoten    

 56025180 388.90

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 900 
voor douchegoten    

 56019180 388.90

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Tarief 2022

sBox en ledigingen
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RainDrain Match Douchegoot 
1000 met in hoogte verstelbaar 
frame - afwerkset 
 ï bestaat uit: designbekleding, in hoogte 
verstelbaar frame, Dryphon 

 ï rooster aan achterzijde betegelbaar, 
behalve glasafwerking (-450 en -610)

 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï eenvoudige hoogte-instelling met het 
nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)

 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï tegeldikte: tot 18 mm 
 ï geschikt voor elk type tegel
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: wandmontage, vrij in 
de vloer 

 ï wandmontage mogelijk
 ï tegelinlegdiepte: 12 mm
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire en secundaire 
lediging

 ï framebreedte: 62 mm 
 ï roosterbreedte: 46 mm
 ï geschikt voor Rainmaker Select-producten 
voor glasafwerking (-450 en -610)  

Chroom 56041000 299.00
Wit 56041450 477.80
Zwart 56041610 477.80
Matt Black 56041670 437.40
Matt White 56041700 437.40
Brushed Stainless 
Steel

56041800 199.00

Dryphon

  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 1000 
douchegoten    

 56026180 397.00

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 1000 
voor douchegoten    

 56020180 397.00

NEW

NEW
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RainDrain Match Douchegoot 
1200 met in hoogte verstelbaar 
frame - afwerkset 
 ï bestaat uit: designbekleding, in hoogte 
verstelbaar frame, Dryphon 

 ï rooster aan achterzijde betegelbaar, 
behalve glasafwerking (-450 en -610)

 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï eenvoudige hoogte-instelling met het 
nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)

 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï tegeldikte: tot 18 mm 
 ï geschikt voor elk type tegel
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: wandmontage, vrij in 
de vloer 

 ï wandmontage mogelijk
 ï tegelinlegdiepte: 12 mm
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire en secundaire 
lediging

 ï framebreedte: 62 mm 
 ï roosterbreedte: 46 mm
 ï geschikt voor Rainmaker Select-producten 
voor glasafwerking (-450 en -610)  

Chroom 56042000 324.30
Wit 56042450 519.20
Zwart 56042610 519.20
Matt Black 56042670 475.80
Matt White 56042700 475.80
Brushed Stainless 
Steel

56042800 216.20

Dryphon

  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 1200 
voor douchegoten    

 56027180 411.10

 ï  uBox universal Complete set 1200 
voor douchegoten    

 56021180 411.10

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.Tarief 2022

sBox en ledigingen
5

8

8 0 0

7

5 5
57

RainDrain Rock  
RainDrain Rock Douchegoot 
700 inkortbaar en betegelbaar - 
afwerkset 
 ï bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon 
 ï frameloos ontwerp
 ï ter plaatse te zagen
 ï in hoogte verstelbaar deksel
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï tegeldikte: tot 40 mm 
 ï geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
 ï gemakkelijk te reinigen
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig 
 ï 50 mm overlengte aan beide zijden
 ï kan worden ingekort tot een minimum van 
700 mm

 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 58 mm  

 56030000 132.40

Dryphon

  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 700 
voor douchegoten    

 56023180 378.80

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 700 
voor douchegoten    

 56017180 378.80

NEW

NEW
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RainDrain Rock Douchegoot 
800 inkortbaar en betegelbaar - 
afwerkset 
 ï bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon 
 ï frameloos ontwerp
 ï ter plaatse te zagen
 ï in hoogte verstelbaar deksel
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï tegeldikte: tot 40 mm 
 ï geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
 ï gemakkelijk te reinigen
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig 
 ï 50 mm overlengte aan beide zijden
 ï kan worden ingekort tot een minimum van 
800 mm

 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 58 mm  

 56031000 149.50

Dryphon

  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 800 
voor douchegoten    

 56024180 382.80

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 800 
voor douchegoten    

 56018180 382.80

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Tarief 2022

sBox en ledigingen
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RainDrain Rock Douchegoot 
900 inkortbaar en betegelbaar - 
afwerkset 
 ï bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon 
 ï frameloos ontwerp
 ï ter plaatse te zagen
 ï in hoogte verstelbaar deksel
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï tegeldikte: tot 40 mm 
 ï geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
 ï gemakkelijk te reinigen
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig 
 ï 50 mm overlengte aan beide zijden
 ï kan worden ingekort tot een minimum van 
900 mm

 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 58 mm  

 56032000 152.60

Dryphon

  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 900 
voor douchegoten    

 56025180 388.90

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 900 
voor douchegoten    

 56019180 388.90

NEW

NEW
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RainDrain Rock Douchegoot 
1000 inkortbaar en betegelbaar 
- afwerkset 
 ï bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon 
 ï frameloos ontwerp
 ï ter plaatse te zagen
 ï in hoogte verstelbaar deksel
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï tegeldikte: tot 40 mm 
 ï geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
 ï gemakkelijk te reinigen
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig 
 ï 50 mm overlengte aan beide zijden
 ï kan worden ingekort tot een minimum van 
1000 mm

 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 58 mm  

 56033000 158.60

Dryphon

  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 1000 
douchegoten    

 56026180 397.00

 ï  uBox universal Complete set 
voor vlakke installatie - 1000 
voor douchegoten    

 56020180 397.00

NEW

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.Tarief 2022
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5

8
7

5 5
57

13 0 0

 
RainDrain Rock Douchegoot 
1200 inkortbaar en betegelbaar 
- afwerkset 
 ï bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon 
 ï frameloos ontwerp
 ï ter plaatse te zagen
 ï in hoogte verstelbaar deksel
 ï tot 60 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï tegeldikte: tot 40 mm 
 ï geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
 ï gemakkelijk te reinigen
 ï hulpstuk om het rooster op een 
eenvoudige manier te verwijderen

 ï Type geurslot: mechanisch 
 ï montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig 
 ï 50 mm overlengte aan beide zijden
 ï kan worden ingekort tot een minimum van 
1200 mm

 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï geschikt voor primaire lediging
 ï roosterbreedte: 58 mm  

 56034000 181.80

Dryphon

  

Benodigde onderdelen (naar keuze)
 ï  uBox universal Complete set 
voor standaard installatie - 1200 
voor douchegoten    

 56027180 411.10

 ï  uBox universal Complete set 1200 
voor douchegoten    

 56021180 411.10

NEW

NEW

NEW
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Afwerking Ref. Euro

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Tarief 2022
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RainDrain Spot  
RainDrain Spot Doucheput 
met rooster 150/150 

 ï bestaat uit: designbekleding, 
inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd 
afdichtingsmembraan, beschermhoes 
voor chape 

 ï betegelbaar aan de achterzijde
 ï waterafdichting: 50 mm
 ï Nominale diameter aansluiting: DN50 
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 35 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï draaibaar en verstelbaar sifonbehuizing
 ï eenvoudig schoon te maken sifon
 ï Type geurslot: vloeistof 
 ï minimum montagehoogte vanaf 80 mm
 ï voorgemonteerd afdichtingsmembraan
 ï Materiaal sifon: ABS 
 ï montagetype: vrij in de vloer 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï roosterbreedte: 146 mm  

Brushed Stainless 
Steel

56055800 108.10

  

Opties
 ï  RainDrain Spot Compensatiestuk 
voor hoogte    

 56056000 20.20NEW
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RainDrain Spot Doucheput 
met rooster 150/150 te 
betegelen aan achterkant 
 ï bestaat uit: designbekleding, 
inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd 
afdichtingsmembraan, beschermhoes 
voor chape 

 ï betegelbaar aan de achterzijde
 ï waterafdichting: 50 mm
 ï Nominale diameter aansluiting: DN50 
 ï frameloos ontwerp
 ï eenvoudig schoon te maken oppervlak
 ï hoogte verstelbaar met 10 mm
 ï tot 35 l/min ledigingscapaciteit
 ï toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie 
 ï geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
 ï draaibaar en verstelbaar sifonbehuizing
 ï eenvoudig schoon te maken sifon
 ï Type geurslot: vloeistof 
 ï minimum montagehoogte vanaf 95 mm
 ï voorgemonteerd afdichtingsmembraan
 ï Materiaal sifon: ABS 
 ï montagetype: vrij in de vloer 
 ï Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 
(1.4301) 

 ï roosterbreedte: 146 mm  

Brushed Stainless 
Steel

56112800 108.10

  

Opties
 ï  RainDrain Spot Compensatiestuk 
voor hoogte    

 56056000 20.20NEW
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RainDrain Spot 

Compensatiestuk voor hoogte 

 ï geschikt voor alle RainDrain Spot 
doucheputten  

 56056000 20.20
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Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid kan tijdelijk worden beïnvloed door materiaaltekorten,  

onderbreking van de logistieke bevoorrading of andere gevallen van overmacht. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hansgrohe · Riverside Business Park · Internationalelaan, 55 K · B -1070 Anderlecht

Tel. +32 02 5430140 · info@hansgrohe.be · hansgrohe.be

hansgrohe
pro.hansgrohe.be

Online onderdelencatalogus
http://spares.hansgrohe.com

Ontdek meer info over hansgrohe op pro.hansgrohe.be

Vind hansgrohe terug op sociale media.




