
 Ideeën voor water. 
 Douches en kranen voor badkamer 
en keuken. 



 Beleef water zoals 
nooit tevoren. 
 De badkamer en de keuken zijn vandaag de dag meer dan ooit plaatsen waar 
het leven zich afspeelt. Hier kunnen wij ons terugtrekken en alles loslaten, ont-
spannen en bijtanken, waardevolle tijd alleen of met het gezin doorbrengen. 

 Daarom ontwikkelt hansgrohe telkens weer baanbrekende oplossingen die 
ontmoetingen met water iedere dag opnieuw tot een geweldige, onvergetelijke 
belevenis maken. Ontdek in deze brochure de innovaties van hansgrohe die 
de omgang met water door design en techniek opnieuw vormgeven en zo in het 
dagelijks leven vooral voor één ding zorgen: 

�hansgrohe.�Meet�the�beauty�of�water.�
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4 hansgrohe Traditie  

Het bedrijf Hansgrohe

Hansgrohe ‒ het origineel sinds 1901:  
van begin af aan vernieuwend

Hans Grohe was niet zomaar tevreden 
met het bestaande, want hij wist: alleen op 
die manier creëer je nieuwe, buitengewone 
en baanbrekende dingen. In een tijd toen net 
de eerste gedachten over een eigen huisbad-
kamer opkwamen en de dagelijkse douche 
nog een utopie was, ontwikkelde hij al de 
eerste douchekoppen. Zo introduceerde hij 
ook nieuwe normen voor de badkamer – ver 
buiten de grenzen van het Zwarte Woud. Met 

34 maatschappijen, 21 verkoopkantoren, 146 
exportlanden op alle continenten alsook een 
wereldwijde beschikbaarheid van de produc-
ten geldt het merk hansgrohe als een van de 
weinige global players in de sanitairbranche. 
Nog steeds produceert de onderneming over-
wegend in Schiltach en Offenburg – een dui-
delijke stellingname van ‘Made in Germany’ 
en tegelijkertijd een uiting van geleefde waar-
den bij Hansgrohe. Een van de belangrijkste 

waarden is het nemen van sociale verantwoor-
ding. Zo is de Hansgrohe Groep een van de 
branchepioniers op het gebied van duurzaam-
heid, milieu- en klimaatbescherming. Dit blijkt 
uit water- en energiebesparende producten 
alsook uit milieuvriendelijke productietechno-
logieën en voorlichting op het gebied van een 
duurzame omgang met de grondstof water.

Sinds 1901 is Hansgrohe traditioneel zijn tijd vooruit.



  hansgrohe  Kwaliteit  5

 Kwaliteit waarop u kunt rekenen 

 Uw eisen zijn onze 
maatstaf 

 Bij hansgrohe kiezen wij voor Duitse 
knowhow en bereiken we zo de hoogste kwa-
liteit in vorm en functie. Made in Germany is 
en blijf t voor ons een succesrecept: vrijwel 
alle producten worden in ons geboorteland, 
het Zwarte Woud in Zuid-Duitsland, geprodu-
ceerd. De eis die we aan onszelf stellen, is dat 
we u duurzame oplossingen bieden, die de 

maatstaven bepalen voor wat betreft functio-
naliteit en kwaliteit. Daarvoor onderzoeken 
en ontwikkelen wij vandaag net zoals op de 
eerste dag, zodat u altijd tevreden bent. Deze 
moderne uitvindersgeest in combinatie met 
onze traditionele knowhow legt het fundament 
voor een onderneming die tot ver in de toe-
komst succesvol blijft. 

 Impulsgever van de branche:   onze 
nieuwe producten zorgen bij hansgrohe voor 
circa 30 % van de omzet. Met deze hoge 
‘vitaliteitsindex’ zijn wij als sanitairspecia-
list uit het Zwarte Woud de innovatieleider 
van de branche. Veel producten die door 
hansgrohe bedacht, ontwikkeld en ontwor-
pen zijn, hebben over de hele wereld veel 
weerklank gevonden. Als ontwikkelaar uit het 
Zwarte Woud blikken wij terug op vele inno-
vaties. Sommige van deze ideeën schreven 
sanitairgeschiedenis, sommige mogelijk zelfs 
cultuurgeschiedenis. 

 Omwille van het milieu:   duurzaamheid, 
milieu- en klimaatbescherming bepalen al het 
handelen van hansgrohe. Onze wereldwijde 
milieubeschermingsprojecten en onze georga-
niseerde informatievoorziening voor behoud 
van de grondstof water dragen bij aan de 
verbetering van de ecologie. Zelf maken wij 
in onze productie gebruik van regenereer-
bare energieën, efficiënte recyclingsystemen 
en warmteterugwinning ter verlaging van de 
CO2-emissies. Met hansgrohe kiest u daarom 
ook voor duurzame kwaliteit uit milieutech-
nisch verantwoorde productie. 

 De hoogste eisen:   bij hansgrohe worden 
uitsluitend hoogwaardige en drinkwaterbe-
stendige materialen gebruikt. Goedgekeurd 
in langetermijntests om te kunnen voldoen aan 
alle eisen die in de keuken worden gesteld. De 
naleving van geldende normen en de optimale 
pasnauwkeurigheid van alle afzonderlijke 
delen zorgen voor een jarenlang lichtlopende 
en comfortabele werking. De door onszelf 
ontwikkelde richtlijnen met betrekking tot pro-
ductveiligheid overtreffen de branchetypische 
normen vaak aanzienlijk. Daarom bieden wij 
consumenten een vrijwillige fabrieksgarantie 
van 5 jaar op al onze producten. 

 JAAR 
 GARANTIE 
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Bekroond voor een uitstekend design

De mooiste manier om uw 
dagelijks leven vorm te geven

Design is voor ons geen kwestie van 
smaak, maar een mentaliteit. Samen met het 
meervoudig internationaal bekroonde team 
van Phoenix Design werken wij voortdurend 
aan vooruitstrevende ontwerpen. Daarbij is 
het zoeken naar de meest intelligente oplos-
sing ons hoogste doel. Want design en functie 
moeten de handen ineenslaan om producten 
te scheppen die door hun buitengewone kwali-

teit betoveren en tegelijkertijd esthetische stan-
daarden opnieuw definiëren. De Hansgrohe 
Group heeft voor zijn producten reeds meer 
dan 500 onderscheidingen bij 50 internatio-
nale designprijzen gewonnen. De iF Design 
Award is een wereldwijd erkend handelsmerk, 
wanneer het om uitstekende vormgeving gaat. 
Deze award is als symbool voor uitmuntende 
en innovatieve designprestaties internatio -

naal beroemd en behoort tot de belangrijkste 
designprijzen ter wereld. Deze wordt eenmaal 
per jaar door de wereldwijd onafhankelijke 
designorganisatie uitgereikt. De iF Company 
Ranking zet de Hansgrohe Group momenteel 
op de zesde plaats. Dit maakt ons de hoogst 
geplaatste sanitairfabrikant in de iF Ranking.

Vele keren bekroond:  
Phoenix Design
Dit team bepaalt al vele jaren het gezicht van hansgrohe. Hun 
maatstaf voor een succesvol design is de tevredenheid van de 
mensen die hun producten gebruiken. Bovendien werken de cre-
atief ontwerpers liever op de achtergrond, maar ze zijn ook bui-
tengewoon blij met de vele prijzen, die hun designbureau heeft 
gewonnen.
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Signiel Seoul, Seoul: 
PuraVida 3-gats wastafelmengkraan,  
Croma 100 Multi handdouche.
Copyright: Signiel Seoul

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau: 
PuraVida ééngreeps badmengkraan,  
Raindance Select S 240 2jet hoofddouche,  
PuraVida 110 wastafelmengkraan.
Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

The Pakubuwono, Jakarta: 
Metris S 100 ééngreeps wastafelmengkraan,  
Metris S ééngreeps douchemengkraan,  
Raindance S 150 3jet handdouche.
Copyright: The Pakubuwono

Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi: 
Raindance S 240 Air 1jet hoofddouche.
Copyright: Hyatt Capital Gate

Hotel Excelsior, Dubrovnik: 
Talis S ééngreeps wastafelmengkraan,  
Talis S ééngreeps badmengkraan staand,  
Crometta S 240 1jet hoofddouche.
Copyright: Hotel Excelsior

NUO Hotel Beijing, Peking: 
PuraVida ééngreeps badmengkraan vrijstaand  
Raindance S 300 1jet hoofddouche.
Copyright: NUO Hotel Beijing



 Water in zijn beste vorm 
 hansgrohe douches en kranen 
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Als opbouwdouche

Eenvoudige renovatie

Meer comfort en flexibiliteit

Complete douchesets

Wilt u meer doucheplezier tegen 
geringere kosten? Of een nieuwe installatie 
of uitbreiding: met de opbouwproducten van 
hansgrohe, zoals handdouches, douches-
ets, showerpipes en thermostaten geeft u uw 
badkamer zowel technisch als visueel een 
nieuwe impuls. Voor uw dagelijks verwenpro-
gramma maakt u uw keuze uit een keur aan 
opbouwoplossingen; voor ieder(e) smaak en 
douchetype. Alle producten zijn gemakkelijk 

te monteren, omdat ze voor opbouwinstallatie 
op bestaande aansluitingen werden ontwik-
keld. Dat betekent dat integratie in de wand 
niet nodig is. Aangezien alle watertransporte-
rende elementen voor de wand lopen, kunnen 
deze te allen tijde met geringe kosten worden 
uitgebreid. Al door de vervanging van indivi-
duele componenten, zoals een handdouche, 
merkt u een duidelijke verandering. U profi-
teert van een supersnelle oplossing.

Kan uw badkamer wel een opfrisser gebruiken? Zowel design en techniek als de eisen aan de 
badkamer veranderen voortdurend. Of houden u vragen bezig rondom energie-efficiëntie? 
Wilt u daarvoor echter geen wanden slopen en grootschalig renoveren? Dan kunt u het beste 
een van de vele producten kiezen die ongecompliceerd op de wand worden geïnstalleerd. De 
aansluitafmetingen zijn genormeerd, zodat alle producten van hansgrohe, zoals thermostaat 
of handdouche, in uw badkamer passen. Deze producten geven uw badkamer technisch zowel 
als visueel een nieuwe impuls.

De douchestangen zijn stevig, licht lopend en uitstekend te reinigen. Daarmee kunnen de hand-
douches op de gewenste hoogte worden bevestigd – voor alle lichaamsafmetingen, leeftijden 
en individuele doucheposities. Handig en ideaal voor de generatiebadkamer: de Unica Comfort 
douchestang. Deze fungeert ook als handgreep (tot en met 200 kg). Met door TÜV gekeurde 
veiligheid biedt deze het hele gezin meer comfort, houvast en flexibiliteit – alsmede minder 
uitglijdgevaar in de douche en het ligbad.

Wilt u meer finesses of wilde u altijd al een grote hoofddouche hebben? Dan is een showerpipe 
als all-in-one-oplossing de eerste keus. Meer comfort, meer douche en meer waterplezier. De 
showerpipes van hansgrohe bestaan uit opbouwthermostaat, hoofd- en handdouche. Zo gaat de 
droom van de grote regendouche snel en eenvoudig in vervulling, zonder dat u de wand moet 
slopen. Deze kan heel gemakkelijk aan bestaande wandaansluitingen worden gemonteerd.

Mogelijkheden
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Zou het niet mooi zijn om alles dat u 
bij de doucheregeling niet zichtbaar wilt heb-
ben, zoals buizen, gewoon achter de wand 
te verbergen? Met de inbouwoplossingen van 
hansgrohe laat je gewoon alles elegant in 
de muur verdwijnen. De techniek voor onze 
inbouwdoucheregelingen zit in de muur. De 
installatie heeft iets meer voeten in de aarde, 
want de techniek wordt achter de wand in een 

inbouwdeel gemonteerd. Wij adviseren u om 
een installateur de inbouw te laten uitvoeren. 
De scheiding in twee componenten, voor en 
achter de muur, maakt een van elkaar onaf-
hankelijke montage mogelijk. Dat geeft u meer 
tijd voor de definitieve keuze van de zichtbare 
componenten, maar ook meer flexibiliteit, 
mocht u deze een keer willen vervangen.

Maximaal doucheplezier

Talloze designmogelijkheden

Meer bewegingsvrijheid

Het intuïtieve bedienings- en designconcept door de Select-technologie toont zich in het bijzon-
der bij inbouw gebruikersvriendelijk en elegant. Met de ShowerSelect thermostaten kunt u tot 
en met vier verbruikers en met RainSelect zelfs tot en met vijf verbruikers met één druk op de 
knop regelen. Met een eenvoudige klik wisselt u ook het soort douchestraal. De geïntegreerde 
temperatuurregeling zorgt voor een constante wellness en een veilig gevoel, terwijl de hoeveel-
heid water te allen tijde kan worden gevarieerd.

Wanneer techniek onzichtbaar wordt, design perfect in de wand integreert en het bedienings-
comfort enthousiast maakt, gaat het over de inbouwproducten van hansgrohe. De slanke sil-
houetten, statige oppervlakken en elegantie bieden een ruimtevormend karakter. Naast de 
vele verschillende designvormen kunt u ook bij de oppervlakken tussen chroom, wit/chroom, 
zwart/chroom of spiegelende glasoppervlakken kiezen.

De minimalistische doucheregeling vlijt zich vlak tegen de wand aan en zorgt daardoor voor 
nog meer bewegingsvrijheid in de douche. Zo ontstaat een hypermoderne, opgeruimde look. 
De technologie van hansgrohe verdwijnt gewoon achter de wand – de focus ligt op het elegante 
design en er blijft meer ruimte voor douchecomfort. U hoeft bij het douchen niet meer op te 
passen dat u zich stoot. U profiteert van meer vrije ruimte, comfort en waterplezier.

Als inbouwdouche
Mogelijkheden
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Royaal planchet

Heldere look

Vrijheid van vormgeving

De ShowerTablet thermostaten van hansgrohe zijn echte universele talenten. Met het handige 
en ruime planchet van veiligheidsglas in breedtes van 30 cm en 70 cm schept deze veel ruimte 
voor doucheartikelen. Zo heeft u de shampoo of douchegel altijd bij de hand. De gladde opper-
vlakken in spiegelend chroom of verfrissend wit/chroom zien er niet alleen elegant uit, maar ze 
zijn ook onderhoudsvriendelijk, robuust en bestand tegen krassen.

Een combinatie  
van in- en opbouw

Doucheregeling

Wilt u een heldere en opgeruimde look 
zonder storende elementen, zoals buizen, in 
de douche hebben, zonder daarbij een plan-
chet te moeten missen? Bij de op- en onder-
bouwoplossingen van hansgrohe kunt u deze 
voordelen heel eenvoudig combineren. De 
hansgrohe ShowerTablet thermostaat biedt 
met zijn royale, glazen planchet veel ruimte 
voor uw doucheartikelen en maakt een dou-
cherekje dus overbodig. De hoofddouches 

van hansgrohe worden aan het plafond of 
aan de wand gemonteerd. Maak uw keuze 
uit talloze vormen – klassiek rond of in het 
moderne, hoekige design – en met verschil-
lende straalsoorten. Het puristische design 
verfraait elk douchegedeelte. Maar wat u ook 
kiest: in elk geval krijgt u een statige blikvan-
ger met een groot comfort en een individueel 
tintje.

Innovatief en functioneel design in één, zonder storende elementen. De thermostaat kan direct 
op de wateraansluitingen worden gemonteerd en de verbinding met de hoofddouche verdwijnt 
achter de muur. Het uiterlijk wordt daarbij bijvoorbeeld niet door buizen verstoord. Een visuele 
highlight die harmonieus samengaat met verschillende badkamerstijlen.

De doucheregeling of doucheartikelen staan altijd precies daar waar u ze hebben wilt voor 
meer comfort. U kunt zelf beslissen waar de thermostaat en hoofddouche worden geplaatst. 
Vooral de hansgrohe ShowerTablet biedt hiervoor veel mogelijkheden. U kunt het planchet 
geheel naar uw persoonlijke wensen bijvoorbeeld links of rechts laten plaatsen. Ongeacht of u 
de thermostaat en de hoofddouche aan één zijde van het douchegedeelte, of misschien wel in 
een hoek plaatst, heeft u altijd alles bij de hand.
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Scan de code en maak alle 
straalsoorten op video mee.

PowderRain
Unieke douchebeleving dankzij zachte, omhullende 
microdruppels.

Betoverd door microdruppels
PowderRain is veel verfijnder dan gangbare straalsoorten. 
De mondstukken hebben in plaats daarvan tot en met zes 
fijne openingen die het water in duizenden microdruppels 
verspreiden, die fluweelzacht op de huid landen en het 
lichaam in een cocon van water hullen.

Minder geluid
Stressloos douchen door een aanzienlijk zachter douche-
geluid. Dat is nog eens rustig wakker worden!

Minder spatten
Aangezien de PowderRain veel minder spat, hoef je minder 
schoon te maken; vooral heel handig bij open douches.

Zuinig en duurzaam
Met de PowderRain handdouche bespaart u bij het dou-
chen tot 20% water en bovendien ook stookkosten.

Als u ooit geprikkeld bent door de 
straalsoorten van hansgrohe, zult u nooit 
meer iets anders willen. In ons eigen straal-
laboratorium ontwikkelen en optimaliseren 
wij de straalsoorten die bij uw persoonlijke 

behoeften passen. Of het nu voor de dage-
lijkse lichaamsverzorging, ontspanning of de 
verfrissende kik is – met onze straalsoorten 
vervullen wij uw wensen.

Vind de straalsoort  
die bij u past

Meer plezier met de verschillende straalsoorten voor hand- en hoofddouches

IntenseRain
Met de krachtige IntenseRain-waterstraal kan shampoo 
heel eenvoudig worden uitgespoeld. Ideaal om ‘s morgens 
snel klaar te zijn voor de nieuwe dag. Want de Intense-
Rain-stralen spoelen niet alleen de shampoo, maar ook 
de ochtendmoeheid vlot van u af – voor een vitaal begin 
van de dag.

TurboRain
Het universele instrument voor snelle resultaten: de vita-
liserende  TurboRain-straalsoort doet zijn naam alle eer 
aan. De sterkste van alle Rain-stralen zorgt door zijn pure 
kracht voor een verfrissende ervaring. Voor als u van snel 
en ongecompliceerd houdt.

Mix
Zacht en dynamisch tegelijk. De Mix-straalsoort brengt 
de volle, zachte RainAir-straal samen met de krachtige en 
vitaliserende CaresseAir-straal. Aan de buitenkant omhul-
len zachte druppels het lichaam, terwijl in het midden een 
gerichte waterstroom de huid masseert. De perfecte mix 
voor dagelijks doucheplezier.

NEW



Mono

Massage
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RainAir en RainAir XL
Het gaat niet alleen om reinigen, maar ook om ontspan-
ning. Een hand- of hoofddouche met de volle zachte 
RainAir-straal, waarbij iedere met lucht verrijkte druppel 
uit een grote, brede straalopening valt, is daar uitstekend 
geschikt voor.

SoftRain
De zachte Sof tRain -douchestraal omhult het lichaam 
behoedzaam. Een weldaad voor de huid en natuurlijk ook 
voor de geest. Voor de dagelijkse douche of voor ontspan-
ning: de SoftRain-straal is de juiste keuze. Hij toont zijn 
sterke punten zowel bij het snel afspoelen in de ochtend als 
bij een uitvoerige douchesessie na een lange dag.

Rain en Rain XL
Het effect van de kleine straalopeningen op de hand- of 
hoofddouche is groot: De Rain-straal verfrist door zijn aan-
genaam krachtige straal, waarmee hij over het lichaam 
stroomt. De ideale straalsoort om bijvoorbeeld shampoo 
snel en goed uit te spoelen.

RainFlow
Een hoofddouche met de heldere RainFlow-watervalstraal 
brengt het wellness-gevoel naar de badkamer. Hiermee 
kunt u genieten van water in zijn natuurlijke vorm: als 
waterval, die van bovenaf over nek en schouders stroomt. 
Een heerlijke, ontspannende wellness ervaring.

RainStream
Met de nieuwe RainStream straal hebben de straalontwik-
kelaars van hansgrohe een knap st(r)aaltje werk afgele-
verd. Deze bijzondere hoofddouchestralen vermengen 
zich niet, maar blijven tot op de vloer en iedere hoogte 
even krachtig en intens. Het resultaat: een nieuwe, vitalise-
rende douchebelevenis.

Mono
Gerichte, rustgevende ontspanningsstraal vanuit het mid-
den van de douche. De Mono-straalsoort helpt met zijn 
lichtheid om tot rust te komen en is daarmee de perfecte 
straalsoort om te ontspannen.

Massage
Eén geconcentreerde straal die de dagelijkse drukte van u 
af laat vloeien. De gerichte straal maakt gespannen spie-
ren weer los. De innovatieve ringvormige positionering van 
de stralen maakt de douche tot een mobiele wellness-toe-
passing voor de eigen badkamer.

Whirl
Met de geconcentreerde Whirl-straal worden de inspan-
ningen van de dag weggemasseerd. Of het nu met de 
hand- of met de hoofddouche is: 3 aparte stralen draaien 
om elkaar heen en helpen met hun intensieve massage-ef-
fect spanningen los te maken.

CaresseAir
5 sterke stralen lopen in elkaar over en resulteren in een 
vitaliserende, krachtige massagestraalsoort voor aange-
name ontspanning. Precies wat u nodig heeft om u weer 
goed te voelen na het sporten of een lange werkdag.
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Dankzij de Select-technologie op de 
handdouche is douchen nu nog prettiger. In 
plaats van moeizaam de straalschijf te verstel-
len, wisselt u met één druk op de knop heel 
eenvoudig om tussen drie straalsoorten. Maar 
ook visueel maken onze handdouches indruk. 

Ze zijn er in ronde of hoekige vorm, in zuiver 
chroom of chroomglans met witte straalschijf 
– zodat niet alleen de vingers bij het drukken, 
maar ook het oog geniet. Zelfs het milieu kan 
zich mede verheugen: de EcoSmart product-
variant vermindert dankzij de intelligente 

debietbegrenzing het waterverbruik met tot en 
met 60 procent en daarmee ook de stookkos-
ten. Handdouches van hansgrohe zijn geschikt 
voor alle doucheslangen.

Handdouches
Voor elke douchesoort de juiste douche

Technologieën Straalsoorten

Wissel met één druk op de Select-knop spelen-
derwijs gemakkelijk en intuïtief de straalsoort.

Verwijder kalkaanslag heel eenvoudig 
door licht over de flexibele siliconen 
noppen te wrijven.

Een krachtige regenstraal met de vitaliserende, 
verfrissende kik voor het hele lichaam.

Unieke douchebeleving dankzij 
zachte, omhullende microdruppels.

Een geconcentreerd masserende whirl 
om spanningen los te maken.

MonoMassage

NEW

Raindance® Select S 120 3jet P
# 26014, -000
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Kijk voor meer handdouches op www.hansgrohe.nl/handdouchesOppervlakken -000 Chroom, -400 Wit/chroom

NEW

PuraVida
Handdouche 3jet 
# 28557, -000, -400 
# 28567, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
Handdouche 150 3jet 
# 26550, -000, -400 
# 26551, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Handdouche 150 3jet 
# 28587, -000, -400 
# 28588, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Handdouche 120 3jet P 
# 26014, -000

Raindance Select E
Handdouche 120 3jet 
# 26520, -000, -400 
# 26521, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Handdouche 120 3jet 
# 26530, -000, -400 
# 26531, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
Handdouche Multi 
# 26810, -400 
# 26811, -400 EcoSmart

Croma Select S
Handdouche Multi 
# 26800, -400 
# 26801, -400 EcoSmart

Croma Select E
Handdouche Vario 
# 26812, -400 
# 26813, -400 EcoSmart

Croma Select S
Handdouche Vario 
# 26802, -400 
# 26803, -400 EcoSmart

Croma 100
Handdouche Multi 
# 28536, -000 
# 28538, -000 EcoSmart

Croma 100
Handdouche Vario 
# 28535, -000 
# 28537, -000 EcoSmart

Crometta 100
Handdouche Multi 
# 26823, -400 
# 26826, -400 EcoSmart

Crometta 100
Handdouche Vario 
# 26824, -400 
# 26827, -400 EcoSmart

Crometta
Handdouche Vario 
# 26330, -400 
# 26332, -400 EcoSmart

Crometta
Handdouche 1jet 
# 26331, -400 
# 26333, -400 EcoSmart



20 hansgrohe  Douchesets   

 Douchesets van hansgrohe bestaan uit 
handdouche, douchestang plus doucheslang 
en zijn comfortabele, individuele en veilige 
combinaties voor uw douche of ligbad. U kunt 
ze in verschillende badkamerstijlen integre-
ren en probleemloos aan bestaande kranen 

of wandaansluitingen monteren. Aangezien 
wij vrijwel al onze handdouches ook als set 
aanbieden, is de keus aan u. Een douche-
stang van hansgrohe is stevig, gemakkelijk te 
reinigen en beschikt over een licht lopende 
doucheschuif. Daarmee kunt u de douchekop 

op de gewenste hoogte bevestigen – voor alle 
lichaamsafmetingen, leeftijden en individuele 
doucheposities. De doucheschuiven hebben 
een hellingshoek en bieden u daardoor com-
fortabele verstelmogelijkheden. 

 Douchesets 
 Perfecte compositie 

 Technologieën  Straalsoorten 

 Geïntegreerd, glazen planchet voor 
doucheartikelen, hoogtepositie bij de 
montage vrij instelbaar. 

 Douchehouder in hoogte verstelbaar, 
alsmede variabel draai- en kantel-
baar, zelfvergrendelende schuif 
voor eenhandbediening. 

 Douchestang van glas in drie opper-
vlakken verkrijgbaar: gespiegeld 

chroom, wit/chroom en zwart/chroom. 

 Eenvoudige reiniging dankzij de vlakke 
oppervlakken. 

 Wissel met een druk op de knop 
 spelenderwijs gemakkelijk en intuïtief 

de straalsoort. 

MonoMassage

NEW

Raindance® Select S  Doucheset 120 3jet 
# 27648, -000
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 Kijk voor meer douchesets op www.hansgrohe.nl/douchesets  Oppervlakken  -000  Chroom , -400  Wit/chroom 

 Aanwijzing:   de afgebeelde douchestangen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes. 
U kunt, afhankelijk van de douchestang, kiezen tussen een lengte van 65 cm, 90 cm, 110 cm en 150 cm. 

 De aanvullende Porter ver-
gemakkelijkt het douchen 
in zittende positie 

 Afneembaar planchet van 
hoogwaardig kunststof 

 Robuuste handgreep zorgt 
voor een stevig houvast 

NEW

NEW NEW

Raindance Select S
 Doucheset 120 3jet
met douchestang 90 cm
en zeepschaal 
# 27648, -000, -400

Raindance Select S
 Doucheset 120 3jet P 
met douchestang 65 cm
en zeepschaal 
# 27654, -000

Raindance Select S
 Doucheset 120 3jet
met douchestang 110 cm
left 
# 26324, -000, -400

Raindance Select E
 Doucheset 120 3jet 
met douchestang 65 cm
en zeepschaal 
# 26620, -000, -400

Croma Select S
 Doucheset Vario 
met douchestang 65 cm 
# 26562, -400

Raindance Select E
 Doucheset 150 3jet
met douchestang 65 cm
en zeepschaal 
# 27856, -000, -400

Crometta 100
 Doucheset Multi 
met douchestang 65 cm 
# 26650, -400

Raindance Select S
 Doucheset 150 3jet
met douchestang 65 cm
en zeepschaal 
# 27802, -000, -400

Crometta
 Doucheset Vario 
met douchestang 65 cm 
# 26532, -400



22 hansgrohe Douchebediening: opbouw  

hansgrohe biedt diverse opbouwther-
mostaten. Daarmee worden badkamers niet 
alleen visueel en technisch opgewaardeerd, 
maar verhogen ze ook het comfort tijdens het 
douchen. Debiet, waterdruk en watertempe-
ratuur kunnen daarbij comfortabel worden 
geregeld. Opbouwthermostaten zijn een 

eenvoudige manier om uw badkamer te per-
fectioneren, omdat deze op aanwezige aan-
sluitingen kunnen worden gemonteerd. Laat 
u overtuigen door hun elegante design, func-
tionaliteit, hoogwaardigheid en beproefde 
hansgrohe kwaliteit. ShowerTablets zijn echte 
universele talenten: veel innovatieve functies 

regelen uw individuele douche- en baadple-
zier. Royale, glazen planchet bieden veel 
ruimte voor uw doucheartikelen. Bovendien 
vormt het puristische design een luxe sluitstuk 
voor ieder deel van de badkamer.

Douchebediening: opbouw
Doucheregeling voor puur doucheplezier

Royaal planchets voor 
doucheartikelen.

Slanke stiftgreep met duidelijke 
temperatuuraanduiding voor een-

voudig en comfortabel instellen van 
de gewenste temperatuur.

Regeling van de waterhoeveelheid 
voor individueel doucheplezier.

Het duidelijke opschrift maakt een 
intuïtieve bediening mogelijk.

De verhoogde glasrand 
is niet alleen de ultieme 
afwerking van het design, 
maar het voorkomt ook 
het wegglijden van 
doucheartikelen.

Technologieën

Reduceert de doorstroming en 
bespaart zo water en energie. 
Voor duurzaam doucheplezier.

NEW

ShowerTablet Douchethermostaat 350
# 13102, -000
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 Kijk voor meer douchekranen op www.hansgrohe.nl/douchebediening  Oppervlakken  -000  Chroom , -400  Wit/chroom 

NEW

NEW NEW

ShowerTablet Select
 Thermostaat 700 Universal opbouw 
voor 2 functies 
# 13184, -000, -400

ShowerTablet
 Thermostaat 600 Universal opbouw 
voor 2 functies 
# 13108, -000, -400

ShowerTablet Select
 Badthermostaat 700 opbouw 
 (zonder afb.) 
# 13183, -000, -400

ShowerTablet
 Badthermostaat 600 opbouw 
 (zonder afb.) 
# 13109, -000, -400

ShowerTablet Select
 Badthermostaat 300 opbouw 
# 13151, -000, -400

ShowerTablet Select
 Douchethermostaat 300 opbouw 
# 13171, -000, -400

Ecostat
 Badthermostaat 1001 CL 
opbouw 
# 13201, -000

Ecostat
 Douchethermostaat 1001 CL 
opbouw 
# 13211, -000

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

Ecostat
 Douchethermostaat Comfort 
opbouw 
# 13116, -000

Ecostat
 Douchethermostaat Comfort Care 
opbouw 
# 13117, -000

Ecostat
 Douchethermostaat Universal 
opbouw 
# 13122, -000

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

Ecostat
 Badthermostaat Comfort 
opbouw 
# 13114, -000

Ecostat
 Badthermostaat Comfort Care 
opbouw 
# 13115, -000

Ecostat
 Badthermostaat Universal 
opbouw 
# 13123, -000



24 hansgrohe Showerpipes  

Alles aan de Showerpipe is gewoon 
mooi – én eenvoudig. Bij dit douchesysteem 
zijn hand- en hoofddouche alsmede thermo-
staat in één product verenigd. Het hoeft niet 
bij iedere waterbron individueel te worden 
geïnstalleerd. U monteert het douchesysteem 

gewoon op uw bestaande wandaansluitingen. 
De ideale oplossing voor niet al te ingewik-
kelde. Zo gaat de droom van de grote regen-
douche snel en gemakkelijk in vervulling. Bij 
Showerpipes met handdouche en thermostaat 
kunt u kiezen voor een douche met één, twee 

of drie straalsoorten. De nieuwe Select-knop-
pen op de handdouche, hoofddouche en ther-
mostaat maken de keuze van douche en straal 
nog comfortabeler.

Showerpipes
Het complete systeem voor alle douchebehoeften

Technologieën Straalsoorten

Wissel met een druk op de knop 
spelenderwijs gemakkelijk en intuï-

tief de straalsoort.

RainAir: een zachte en ontspannende 
straal met grote, zachte druppels. 

Daardoor wordt nadruppelen tot een 
minimum beperkt.

Reduceert de doorstroming en 
bespaart zo water en energie. 
Voor duurzaam doucheplezier.

Comfortabele instelling van de 
gewenste temperatuur en de 

waterhoeveelheid.

Royaal planchet voor doucheartikelen.

Douchehouder in hoogte verstelbaar, 
alsmede variabel draai- en kantelbaar, 
zelfvergrendelende schuif voor bedie-
ning met één hand.

Toevoerbuis van glas, indrukwekkend en 
tegelijkertijd gemakkelijk te reinigen.

MonoMassage

NEW

Raindance® E Showerpipe 300 1jet met ShowerTablet 600
# 27363, -000
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Kijk voor meer Showerpipes op www.hansgrohe.nl/showerpipesOppervlakken -000 Chroom, -400 Wit/chroom

NEWNEW

NEW

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet  
met thermostaat 
# 27106, -400
# 27109, -400 EcoSmart

Croma
Showerpipe 220 1jet  
met thermostaat 
# 27185, -000 
# 27188, -000 EcoSmart

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet  
met ShowerTablet Select 300 
# 27127, -000, -400

Raindance S
Showerpipe 300 1jet  
met thermostaat  
# 27114, -000

Crometta S
Showerpipe 240 1jet  
met thermostaat 
# 27267, -000 
# 27268, -000 EcoSmart

Crometta E
Showerpipe 240 1jet  
met thermostaat 
# 27271, -000 
# 27281, -000 EcoSmart

Raindance E
Showerpipe 300 1jet  
met ShowerTablet 350 
# 27361, -000 
# 27362, -000 EcoSmart

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P  
met thermostaat 
# 27633, -000

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet  
met thermostaat 
# 26790, -000 
# 26794, -000 EcoSmart



26 hansgrohe  Hoofddouches   

 Bij hoofddouches van hansgrohe 
heeft u de keuze uit ronde, markant hoekige, 
zacht afgeronde of vierkante vormen. Deze 
zijn beschikbaar in het chroom of ook in de 
aantrekkelijke wit/chroom-kleurencombinatie. 
Een designhighlight zijn de hoofddouches uit 
het assortiment Rainmaker Select. Hun straal-

schijf bestaat uit veiligheidsglas; naar keuze in 
modern wit of elegant zwart. Afhankelijk van 
de soort hoofddouche hebt u drie verschil -
lende opties: ze worden met een douchearm 
aan de wand gemonteerd of met een plafon-
daansluiting boven uw hoofd geïnstalleerd. 
Met één, twee of drie verschillende straalsoor-

ten individualiseert u uw douche geheel naar 
wens. Met de Select -knop in het midden 
van de straalschijf wisselt u gemakkelijk van 
straalsoort of optioneel via een hansgrohe 
thermostaat. 

 Hoofddouches 
 De mooiste regen ter wereld 

 Technologieën  Straalsoorten 

 Verwijder kalkaanslag heel eenvoudig 
met de vinger door het licht afwrijven 

van de flexibele, siliconen noppen. 

 Reduceert de doorstroming en 
bespaart zo water en energie. 
Voor duurzaam doucheplezier. 

 Flexibel in vormgeving ver-
krijgbaar door de keuze uit 
wand- of plafondaansluiting. 

 RainAir: een zachte en ontspannende 
straal met grote, zachte druppels. 

Daardoor wordt nadruppelen tot een 
minimum beperkt. 

 Vierkant design met grote straalschijf 
voor heerlijk douchen. 

 Afneembare straalschijf voor 
eenvoudige reiniging. 

MonoMassage

NEW

Raindance® E  Hoofddouche 300 1jet 
# 26238, -000
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 Kijk voor meer hoofddouches op www.hansgrohe.nl/hoofddouches  Oppervlakken  -000  Chroom , -400  Wit/chroom , -600  Zwart/chroom 

NEW

NEW NEW NEW

NEW

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

Rainmaker Select
 Hoofddouche 460 3jet 
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 EcoSmart

PuraVida
 Hoofddouche 400 1jet 
# 27437, -000, -400
# 26602, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
 Hoofddouche 300 2jet 
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
 Hoofddouche 360 1jet 
# 27376, -000

Raindance Select S
 Hoofddouche 240 2jet 
# 26466, -000, -400
# 26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance S
 Hoofddouche 240 1jet P 
# 27607, -000

Croma Select E
 Hoofddouche 180 2jet 
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 EcoSmart

Croma Select S
 Hoofddouche 180 2jet 
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 EcoSmart

Croma
 Hoofddouche 280 1jet 
# 26220, -000
# 26221, -000 EcoSmart

Croma
 Hoofddouche 220 1jet 
# 26464, -000
# 26465, -000 EcoSmart

Crometta E
 Hoofddouche 240 1jet 
# 26726, -000
# 26727, -000 EcoSmart

Crometta S
 Hoofddouche 240 1jet 
# 26723, -000
# 26724, -000 EcoSmart

Crometta
 Hoofddouche 160 1jet 
# 26577, -000, -400
# 26578, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
 Hoofddouche 300 1jet 
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance E
 Hoofddouche 400/400 1jet 
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart



28 hansgrohe Doucheregeling inbouw  

De rijkdom aan varianten in het 
inbouwassortiment van hansgrohe biedt u 
ongekende mogelijkheden bij de vormgeving 
van uw badkamer. Laat u verrassen door de 
verschillende functies en designs. Ze zien er 
niet alleen mooi uit, maar zorgen tevens voor 

meer ruimte en dus meer doucheplezier. Kies, 
afhankelijk van de uitrusting van uw badka-
mer (handdouche, hoofddouche, douchesys-
teem, enz.) het doel of de voorkeur, voor de 
passende manier van bedienen. Deze kunt u 
met alle douches van hansgrohe combineren. 

Geef uw badkamer een nieuwe impuls met 
een doucheregeling in chroom of met zwart/
wit-glasoppervlak. Verschillende designs in 
ronde, hoekige of soft-cube-vorm passen in 
iedere badkamer.

Doucheregeling: inbouw
Kies zelf hoe u uw douche wilt bedienen

Geïntegreerde slangaansluiting met 
houder van metaal, handdouche 
en slang naar keuze, echter niet 
meegeleverd.

Slanke stiftgreep met opval-
lende temperatuurweergave 
voor eenvoudig en comforta-
bel instellen van de gewenste 

temperatuur.

Regeling van de waterhoeveelheid 
voor individueel doucheplezier.

De glazen toetsen met een duidelijk opschrift 
maken een intuïtieve bediening mogelijk.

Technologieën

In drie oppervlakken verkrijgbaar: chroom, 
wit/chroom en zwart/chroom.

NEW

RainSelect Thermostaat inbouw voor 2 functies
# 15355, -400
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 De RainSelect thermostaat maakt een overtuigende indruk door zijn vorm: ongekende elegantie in de badkamer. Het nieuwe type installatie maakt 
een vlakke opbouw op de wand mogelijk en valt op met een fijn, reliëfachtig uiterlijk. Daardoor ontstaan volledig nieuwe designmogelijkheden. 
Maar ook voor wat betreft de functionaliteit heeft de RainSelect thermostaat veel te bieden: dankzij de innovatieve en intuïtieve Select-technologie 
staat deze de regeling tot en met vijf verbruikers toe. Bovendien is voor de handdouche een houder geïntegreerd. Laat uw vormgevingswensen 
in vervulling gaan met drie verschillende oppervlakken, zoals wit/chroom, zwart/chroom en chroom. 

 Bij het inbouwassortiment van hansgrohe voor één tot vier verbruikers vindt u voor alle eisen en budgetten het juiste product. Bij de bediening 
kunt u al kiezen: wilt u douches en straalsoorten liever zoals gebruikelijk door te draaien of heel comfortabel via één druk op de knop regelen? 
Bovendien profiteert u bij de vormgeving van alle vrijheid: want het ShowerSelect thermostaatdesign is verkrijgbaar in een hoekige of ronde 
vormentaal, in chroom en met glazen oppervlak in wit of zwart. De Ecostat thermostaten zijn verkrijgbaar in hoekige of ronde vorm en met 
afgeronde hoeken. Veel mogelijkheden voor aantrekkelijke installaties die perfect in de badkamer integreren. 

 kijk voor meer inbouw douchebediening op www.hansgrohe.nl/douchebediening  Oppervlakken  -000  Chroom , -400  Wit/chroom , -600  Zwart/chroom 

NEW NEW NEW

RainSelect
 Thermostaat inbouw 
voor 2 functies 
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
 Thermostaat inbouw 
voor 4 functies 
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
 Badthermostaat inbouw 
voor 2 functies 
# 15359, -000, -400, -600

ShowerSelect
 Thermostaat inbouw 
voor 2 functies en handdouchehouder 
# 15765, -000

ShowerSelect Glass
 Thermostaat inbouw 
voor 2 functies 
# 15738, -400, -600

Ecostat Square
 Thermostaat inbouw 
voor 2 functies 
# 15714, -000

ShowerSelect
 Douchemengkraan inbouw 
voor 2 functies 
# 15768, -000

ShowerSelect
 Thermostaat inbouw 
voor 2 functies 
# 15763, -000

Ecostat E
 Thermostaat inbouw 
voor 2 functies 
# 15708, -000

ShowerSelect S
 Thermostaat inbouw 
voor 2 functies 
# 15743, -000

Ecostat S
 Thermostaat inbouw 
voor 2 functies 
# 15758, -000



 Moderne badkamers hebben moderne 
oplossingen nodig. Een voortreffelijke, heden-
daagse vormentaal speelt daarbij een rol van 
doorslaggevende betekenis. Net zoals de 
functionaliteit die tot in detail is doordacht en 
zich toch op het wezenlijke concentreert. Deze 
stijl bepaalt de maatstaven ten aanzien van 
vorm en functie. Op die wijze ontstaat een rust-

gevende ruimte die door een helder lijnenspel 
en prikkelende vormen wordt gerealiseerd. In 
uw stijlvol ingerichte woning is een moderne 
badkamer veel meer dan de plaats voor de 
dagelijkse verzorgingsroutine. Een modern 
vormgegeven badkamer is een individuele 
wellnessoase die uitnodigt om er te blijven. 

 Stijlwereld Modern 
 Hedendaags. Harmonieus. Functioneel. 





32 hansgrohe Stijlwereld Modern  

Waardeert u een expressief design? 
Dan spreekt deze hoogwaardige mengkraan-
lijn u beslist aan. Metropol kranen overtuigen 
door een precies, geometrisch design. Naast 
de rechtlijnige vormgeving treft u in het Metro-
pol assortiment verschillende grepen en uit-
loophoogtes aan. Ook de op de vloer staande 
eengreeps-mengkranen voor wastafel en lig-
bad zijn indrukwekkende designstatements in 
uw woning.

De drie greepvarianten bieden u speelruimte in de vorm-
geving geheel volgens uw eigen ideeën.

Hendelgreep Beugelgreep Select greep

Metropol

Wastafel

Oppervlakken -000 Chroom

NEW

Metropol
Eéngreeps wastafelmengkraan  
staande 
# 32530, -000

Metropol
Eéngreeps wastafelmengkraan 100 
# 32500, -000

Metropol
Eéngreeps wastafelmengkraan 
inbouw wandmontage 
# 32526, -000

Metropol
Eéngreeps wastafelmengkraan 110 
# 32506, -000

Metropol
3-gats wastafelmengkraan 160 
# 32515, -000

Metropol
Eéngreeps wastafelmengkraan 260 
# 32512, -000

Metropol
Eéngreeps wastafelmengkraan 100 
# 32502, -000
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Ligbad Douche

Meer artikelen uit de serie Metropol vindt u op www.hansgrohe.nl/metropol

Metropol
Eéngreeps douchemengkraan  
opbouw 
# 32560, -000

Metropol
Eéngreeps douchemengkraan  
inbouw 
# 32565, -000

Metropol
3-gats badrandmengkraan 
# 32550, -000

Metropol
4-gats badrandmengkraan 
# 32552, -000

Metropol
Eéngreeps badmengkraan  
opbouw 
# 32540, -000

Metropol
Eéngreeps badmengkraan  
inbouw 
# 32545, -000

Metropol
Eéngreeps badmengkraan  
staande 
# 32532, -000



34 hansgrohe Stijlwereld Modern  

Houdt u van vormgevings- en bewe-
gingsvrijheid in de badkamer en mag het 
graag een beetje meer zijn? Vergroot dan 
uw vrije ruimte met de tijdloze kranenlijn van 
hansgrohe, Metris S. De kranen staan voor 
veelzijdigheid en een voortreffelijk comfort. 
Dankzij de hansgrohe Comfor tZone, de 
afstand tussen uitloop en wastafel. Metris S 
biedt een tijdloos design met een helder, exact 
lijnenspel. De ergonomische stiftgreep bena-
drukt de precieze vormentaal.

Metris S

Wastafel

DoucheLigbad

Oppervlakken -000 Chroom

Metris S
Eéngreeps wastafelmengkraan 260 
# 31022, -000

Metris S
Eéngreeps douchemengkraan  
opbouw 
# 31660, -000

Metris S
Eéngreeps wastafelmengkraan  
met draaibare uitloop 
# 31159, -000

Metris S
Eéngreeps badmengkraan  
inbouw 
# 31465, -000

Metris S
Eéngreeps wastafelmengkraan 100 
# 31060, -000

Metris S
Eéngreeps badmengkraan  
opbouw 
# 31460, -000

Metris S
Eéngreeps wastafelmengkraan 190 
# 31021, -000

Metris S
Eéngreeps douchemengkraan  
inbouw 
# 31665, -000
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Wilt u uw badkamer zichtbaar opwaar-
deren? De Metris modellen hebben een gere-
duceerde, moderne vormgeving en integreren 
overal op perfecte wijze. Hun royale opper-
vlakken zorgen voor een tijdloze elegantie. 
Hun conisch uitlopende basis en de precieze 
contouren onderstrepen de hoge waarde. Via 
de handige ééngreeps-mengkraan regelt u 
overal de gewenste waterhoeveelheid en -tem-
peratuur. Dat gaat gemakkelijk en nauwkeurig.

Metris

Wastafel

DoucheLigbad

Meer artikelen uit de serie Metris vindt u op www.hansgrohe.nl/metris

Metris
Eéngreeps wastafelmengkraan 260 
# 31082, -000

Metris
Eéngreeps douchemengkraan  
opbouw 
# 31680, -000

Metris
Eéngreeps wastafelmengkraan 
inbouw wandmontage 
# 31086, -000

Metris
Eéngreeps badmengkraan  
inbouw 
# 31454, -000

Metris
Eéngreeps wastafelmengkraan 230 
# 31087, -000

Metris
Eéngreeps badmengkraan  
opbouw 
# 31480, -000

Metris
Eéngreeps wastafelmengkraan 200 
# 31183, -000

Metris
Eéngreeps douchemengkraan  
inbouw 
# 31456, -000



36 hansgrohe Stijlwereld Modern  

Bent u op zoek naar een moderne 
blikvanger die visueel goed bij de sfeer past? 
Bij Talis E staat de E voor elegantie. De zacht 
uitlopende basis van de kraan vloeit uit in een 
weelderige uitloop. Precieze randen omzo-
men de uitloop en de hendel. De Talis E serie 
heeft een statige uitstraling. Bovendien kunt u 
bij de Talis Select E wastafelmengkraan intuï-
tief met de Select-knop naar wens met de vin-
ger, arm of elleboog de kraan bedienen.

Talis E

Wastafel

DoucheLigbad

Oppervlakken -000 Chroom

Talis E
Eéngreeps wastafelmengkraan 240 
# 71716, -000

Talis E
Eéngreeps douchemengkraan  
opbouw 
# 71760, -000

Talis E
3-gats wastafelmengkraan 
# 71733, -000

Talis E
Eéngreeps badmengkraan  
inbouw 
# 71745, -000

Talis E
Eéngreeps wastafelmengkraan 150 
# 71754, -000

Talis E
Eéngreeps badmengkraan  
opbouw 
# 71740, -000

Talis Select E
Wastafelmengkraan 110 
# 71750, -000

Talis E
Eéngreeps douchemengkraan  
inbouw 
# 71765, -000
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Natuurlijk design in de moderne bad-
kamer? Met de Talis S lijn worden natuurlijk-
heid en moderne elegantie verbonden. Zijn 
aflopende, conische uitloop vloeit in één 
beweging uit de uitloop voort, terwijl de slanke 
stiftgreep bedieningscomfort garandeert. Bij 
de Select kranen verschaft de intuïtieve Select-
knop het grootste comfort en helpt water te 
besparen. De bediening met één druk op 
de knop vraagt er namelijk gewoon om veel 
gebruikt te worden om de kraan uit te zetten.

Talis S

Wastafel

DoucheLigbad

Meer artikelen uit de serie Talis vindt u op www.hansgrohe.nl/talis

Talis Select S
Wastafelmengkraan 190 
# 72044, -000

Talis S
Eéngreeps douchemengkraan  
opbouw 
# 72600, -000

Talis S
Eéngreeps wastafelmengkraan 140 
# 72113, -000

Talis S
Eéngreeps badmengkraan  
inbouw 
# 72405, -000

Talis S
Eéngreeps wastafelmengkraan 210 
met draaibare uitloop 
# 72105, -000

Talis S
Eéngreeps badmengkraan  
opbouw 
# 72400, -000

Talis S
Eéngreeps wastafelmengkraan 100 
# 72020, -000

Talis S
Eéngreeps douchemengkraan  
inbouw 
# 72605, -000
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Groot comfort tegen een aantrekke-
lijke prijs? Badkamerlijn Focus van hansgrohe 
biedt u deze combinatie. Tijdloos en harmo-
nieus voegen de kranen zich in uw dagelijks 
leven. Met hun zachte rondingen en de ergo-
nomische greep nodigen ze uit tot een com-
fortabele bediening. Met de consequente 
designtaal en de uitgewerkte kwaliteitseisen 
waarderen de Focus kranen uw badkamer 
merkbaar op. Kenmerkend voor Focus is de 
heldere en vlakke vormentaal. De dynamische 
silhouetten en de zachte rondingen aan de uit-
loop en de greep onderstrepen de kwaliteit.

Focus

Wastafel

DoucheLigbad

Oppervlakken -000 Chroom

Focus
Eéngreeps wastafelmengkraan 230 
# 31531, -000

Focus
Eéngreeps douchemengkraan  
opbouw 
# 31960, -000

Focus
Eéngreeps wastafelmengkraan 240 
met draaibare uitloop 
# 31609, -000

Focus
Eéngreeps badmengkraan  
inbouw 
# 31945, -000

Focus
Eéngreeps wastafelmengkraan 100 
# 31607, -000

Focus
Eéngreeps badmengkraan  
opbouw 
# 31940, -000

Focus
Eéngreeps wastafelmengkraan 190 
# 31608, -000

Focus
Eéngreeps douchemengkraan  
inbouw 
# 31965, -000
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 Bent u op zoek naar moderne kranen 
die bij uw budget passen? Het aantrekkelijke 
design met zachte vormen en heldere lijnen 
past goed in zeer verschillende badkamers. 
Bij de kranenlijn Novus treft u een onweer-
staanbaar aanbod aan dat leven in de bad-
kamer brengt. Met hansgrohe Novus bepaalt 
u de vorm van uw badkamer. De greep is 
recht omhoog gericht en de uitloop van de 
kraan heeft een hendel. Samen met het slanke 
design staan zij voor kwaliteit. De bediening 
van de kraan zit aan de zijkant en de hoge 
draaibare uitloop biedt optimale bewegings-
vrijheid. Haren wassen bij de kraan is geen 
enkel probleem. 

Novus

 Wastafel 

 Douche  Ligbad 

 Meer artikelen vindt u op www.hansgrohe.nl/focus en www.hansgrohe.nl/novus 

NEW

Novus
 Eéngreeps wastafelmengkraan 230 
# 71123, -000

Novus
 Eéngreeps douchemengkraan 
opbouw 
# 71060, -000

Novus
 Eéngreeps wastafelmengkraan 240
met draaibare uitloop 
# 71126, -000

Novus
 Eéngreeps badmengkraan 
inbouw 
# 71045, -000

Novus
 Eéngreeps wastafelmengkraan 70 
# 71020, -000

Novus
 Eéngreeps badmengkraan 
opbouw 
# 71040, -000

Novus
 Eéngreeps wastafelmengkraan 100 
# 71030, -000

Novus
 Eéngreeps douchemengkraan 
inbouw 
# 71065, -000



Zijn een hedendaagse look en een 
aantrekkelijke prijs uw prioriteiten bij de vorm-
geving van uw badkamer? Heldere lijnen en 
verfijnd gewelfde oppervlakken maken de 
Logis tot een blikvanger. Daarbij stralen de 
royale oppervlakken waardigheid uit en wordt 
de reiniging kinderspel. Een kort en krachtig 
kenmerk van de Logis: de open vormgegeven 
greep met afgeronde vorm. Deze streelt iedere 
hand. De Logis kranen van hansgrohe vullen 
alle soorten wastafels en iedere inbouwsitua-
tie op harmonieuze wijze aan. Veel varianten 
helpen u dagelijks om water en energie te 
besparen.

Logis

Wastafel

DoucheLigbad
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Oppervlakken -000 Chroom, -820 Geborsteld nikkel

Logis
Eéngreeps wastafelmengkraan 190 
# 71090, -000

Logis
Eéngreeps douchemengkraan  
opbouw 
# 71600, -000

Logis
Tweegreeps wastafelmengkraan  
# 71222, -000

Logis
Eéngreeps badmengkraan  
inbouw 
# 71405, -000

Logis
Eéngreeps wastafelmengkraan 210 
met draaibare uitloop 
# 71130, -000

Logis
Eéngreeps badmengkraan  
opbouw 
# 71400, -000

Logis
Eéngreeps wastafelmengkraan 100 
# 71100, -000

Logis
Eéngreeps douchemengkraan  
inbouw 
# 71605, -000
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Accessoires

Meer artikelen vindt u op www.hansgrohe.nl/logis

Logis
Closetrolhouder 
# 40523, -000, -820

Logis
Handdoekhouder 2-lids 
# 40512, -000, -820

Logis
Closetborstelhouder 
# 40522, -000, -820

Logis
Drinkbeker 
# 40518, -000, -820

Logis
Handdoekhaak 
# 40511, -000, -820

Logis
Reserverolhouder 
# 40517, -000, -820

Logis
Zeepdispenser 
# 40514, -000, -820

Logis
Zeepschaal 
# 40515, -000, -820

Logis
Badlakenrek 
# 40516, -000, -820

Logis
Closetrolhouder zonder deksel 
# 40526, -000, -820

Logis
Badgreep 
# 40513, -000, -820



 Sommige nieuwe dingen vertalen de 
klassieke opvattingen naar het heden. Een 
dergelijk design verenigt traditionele waar-
den, zoals elegantie, warmte en harmonie, 
met moderne elementen. Uitgebalanceerde 
vormen onderstrepen in alle tijden het gevoel 
dat iets goed en mooi is. Een vormentaal die 

aan de klassieke schoonheid voldoet, en een 
warme, harmonieuze sfeer verspreidt. Een 
klassieke badkamer dankt zijn individuele 
karakter aan de combinatie van moderne 
ruimteplanning, innovatieve technologie en 
royale vormgevingselementen. 

 Stijlwereld Classic 
 Traditie en functie in hun mooiste vorm. 
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Houdt u ervan om uw badkamer kunst-
zinnig en vol facetten in te richten? Het elegant 
gewelfde lijnenspel van de Metropol Classic 
lijn voegt zich harmonieus in een modern-klas-
sieke badkamervormgeving en sluit aan bij een 
veeleisende wooncultuur. In chroom of met 
verfijnde details in gold-look is dit de hoogste 
ambachtskunst die de sfeer visueel opwaar-
deert. Door de uitgebreide selectie kunt u uw 
vormgeving overal doorvoeren.

Wastafel

Hendelgreep Kruisgreep Zerogreep

De drie varianten grepen in chroom of chroom/gold-look 
bieden u vrije speelruimte bij de vormgeving.

Oppervlakken -000 Chroom, -090 Chroom/gold-look

Metropol 
Classic

NEW

Metropol Classic
3-gats wastafelmengkraan 110 
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
3-gats wastafelmengkraan 160 
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
Eéngreeps wastafelmengkraan 110 
# 31300, -000, -090

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

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

Meer artikelen vindt u op www.hansgrohe.nl/metropol

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

Metropol Classic
Eéngreeps douchemengkraan  
inbouw 
# 31365, -000, -090

Metropol Classic
4-gats badrandmengkraan 
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
Baduitloop 
# 13425, -000, -090

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

Metropol Classic
Eéngreeps badmengkraan  
inbouw 
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
Eéngreeps badmengkraan  
staande 
# 31445, -000, -090
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Bent u op zoek naar moderne, klas-
sieke elementen in het samenspel met een 
elegante vormentaal? Sprankelende opper-
vlakken en bescheiden gewelfde lijnen geven 
uitdrukking aan nostalgie en luxe elegantie. 
Gecombineerd met de vooruitstrevende tech-
nologieën van hansgrohe is deze klassieke 
badkamerkraan niet alleen een lust voor het 
oog, maar ook comfortabel en waterbespa-
rend. De slanke, hoge vorm van de Metris 
Classic staat in combinatie met zijn beschei-
den gewelfde vormgeving en de sprankelende 
oppervlakken voor design en comfort.

Metris 
Classic

Wastafel

DoucheLigbad

Oppervlakken -000 Chroom

Metris Classic
Eéngreeps wastafelmengkraan 250 
# 31078, -000

Metris Classic
Eéngreeps douchemengkraan  
opbouw 
# 31672, -000

Metris Classic
Eéngreeps badmengkraan  
inbouw 
# 31485, -000

Metris Classic
3-gats wastafelmengkraan 
# 31073, -000

Metris Classic
Eéngreeps badmengkraan  
opbouw 
# 31478, -000

Metris Classic
Eéngreeps wastafelmengkraan 100 
# 31075, -000

Metris Classic
Eéngreeps douchemengkraan  
inbouw 
# 31676, -000



  hansgrohe Stijlwereld Classic 47

Houdt u van badkamers van een 
klassieke schoonheid? Dan zijn de nostalig-
sche kranen van de lijn Talis Classic voor u 
bij uitstek geschikt. Hier ontmoeten haarfijn 
gewelfde vormen de traditionele stijlelemen-
ten. Net zijn gebogen uitloop, de stiftgreep en 
de slanke, hoge basis is de Talis Classic een 
klassieke schoonheid in de badkamer.

Talis 
Classic

Wastafel

DoucheLigbad

Meer artikelen vindt u op www.hansgrohe.nl/talis en www.hansgrohe.nl/metris

Talis Classic
Eéngreeps wastafelmengkraan 230 
# 14116, -000

Talis Classic
Eéngreeps douchemengkraan  
opbouw 
# 14161, -000

Talis Classic
Eéngreeps badmengkraan  
inbouw 
# 14145, -000

Talis Classic
Eéngreeps wastafelmengkraan 90 
# 14127, -000

Talis Classic
Eéngreeps badmengkraan  
opbouw 
# 14140, -000

Talis Classic
Eéngreeps wastafelmengkraan 80 
# 14111, -000

Talis Classic
Eéngreeps douchemengkraan  
inbouw 
# 14165, -000



Wilt u een hedendaags design en een 
moderne vormentaal? De Logis Classic lijn 
van hansgrohe combineert stijlvolle elegantie 
met een rechtlijnige, heldere vormgeving. De 
grepen in het kruisdesign hebben een klassiek 
charmante uitstraling. De basis is sober gehou-
den en de uitloop gewelfd. Samen met de ele-
gante aanduiding van warm en koud bieden 
ze een vleugje nostalgie.

Logis 
Classic

Wastafel

DoucheLigbad
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Oppervlakken -000 Chroom

Logis Classic
Tweegreeps wastafelmengkraan  
# 71270, -000

Logis Classic
Tweegreeps badmengkraan  
opbouw 
# 71260, -000

Logis Classic
Tweegreeps badmengkraan  
opbouw 
# 71240, -000

Logis Classic
Toiletkraan 70 voor koud water  
# 71135, -000
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Accessoires

Meer artikelen vindt u op www.hansgrohe.nl/logis

Logis Classic
Closetrolhouder 
# 41623, -000

Logis Classic
Handdoekhouder 2-lids 
# 41612, -000

Logis Classic
Closetborstelhouder 
# 41632, -000

Logis Classic
Drinkbeker 
# 41618, -000

Logis Classic
Handdoekhaak 
# 41611, -000

Logis Classic
Reserverolhouder 
# 41617, -000

Logis Classic
Zeepdispenser 
# 41614, -000

Logis Classic
Zeepschaal 
# 41615, -000

Logis Classic
Badlakenrek 
# 41616, -000

Logis Classic
Closetrolhouder zonder deksel 
# 41626, -000

Logis Classic
Badgreep 
# 41613, -000



 Avantgarde: 
unieke ontwerpen 

 In de badkamer gaat het niet om de 
trend van morgen, maar om de eigen trend. 
En als u bescheiden individualiteit waardeert, 
zult u van de kranen van onze Avantgarde 
stijlwereld houden. Met de speelse details 
en emotionele vormgevingstaal verleent u de 

ruimte een bijzondere, prikkelende uitstraling. 
Met zijn creatieve profiel past het avant-gar-
distische badkamerdesign bij een exclusieve 
woonstijl. U kunt deze extravagante inrichting 
in de moderne architectuur of in de hoogwaar-
dig gerenoveerde bestaande bouw realiseren. 

 Uitmuntend design in wit en chroom. 



 Avantgarde: 
unieke ontwerpen 
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Badkamerkraan of designobject? Bij 
PuraVida vloeien de verschillen in elkaar over. 
Met hun imposante vorm klassiek in chroom of 
de mix aan oppervlakken brengen PuraVida 
kranen een nieuwe ervaringsdimensie naar uw 
badkamer. De verwerking van de oppervlak-
ken bij de wit/chroom variant door middel van 
de DualFinish-methode creëert precieze over-
gangen en spannende contrasten. Dankzij hun 
krasvaste poedercoating zult u er lang plezier 
van hebben. Ook een bron van betovering: de 
avant-gardistische joystickgreep, waarmee u 
de kraan licht lopend en intuïtief bedient. Met 
zoveel geraffineerdheid heeft de PuraVida 
vele designprijzen gewonnen – en de harten 
gestolen van designfans.

PuraVida

Wastafel

DoucheLigbad

Oppervlakken -000 Chroom, -400 Wit/chroom

PuraVida
Eéngreeps wastafelmengkraan 240 
# 15072, -000, -400

PuraVida
Eéngreeps douchemengkraan  
opbouw 
# 15672, -000, -400

PuraVida
Eéngreeps wastafelmengkraan 
inbouw wandmontage 
# 15085, -000, -400

PuraVida
Eéngreeps badmengkraan  
inbouw 
# 15445, -000, -400

PuraVida
Eéngreeps wastafelmengkraan 110 
# 15070, -000, -400

PuraVida
Eéngreeps badmengkraan  
opbouw 
# 15472, -000, -400

PuraVida
Eéngreeps wastafelmengkraan 200 
# 15081, -000, -400

PuraVida
Eéngreeps douchemengkraan  
inbouw 
# 15665, -000, -400



  hansgrohe Stijlwereld Avantgarde 53

Accessoires

Meer artikelen vindt u op www.hansgrohe.nl/puravida

PuraVida
Closetrolhouder 
# 41508, -000

PuraVida
Handdoekhouder 2-lids 
# 41512, -000

PuraVida
Closetborstelhouder 
# 41505, -000

PuraVida
Drinkbeker 
# 41504, -000

PuraVida
Handdoekhaak 
# 41501, -000

PuraVida
Reserverolhouder 
# 41518, -000

PuraVida
Zeepdispenser 
# 41503, -000

PuraVida
Zeepschaal 
# 41502, -000

PuraVida
Badlakenrek 
# 41506, -000

PuraVida
Badgreep 
# 41513, -000



 Het hart van de keuken 
 hansgrohe keukenkranen 





hansgrohe keukenmengkranen

Ons succesrecept voor meer  
comfort in de keuken

Het hart in de keuken klopt daar, waar 
schoon water stroomt. Daarom ontwikkelt 
hansgrohe altijd weer nieuwe ideeën, waar-
mee u comfortabel met water kunt omgaan. 
Uitgekiende technologieën en ergonomie 
zijn producteigenschappen die het werk in 

de keuken efficiënter en leuker voor u maken. 
Verheug u dankzij de ComfortZone op een 
grotere actieradius aan het aanrecht. De uit-
trekfunctie zorgt voor nog meer bewegingsvrij-
heid. De waterstroom kan via de Select-knop 
aan de uitloop zeer precies worden in- en 

uitgeschakeld. Dat bespaart water en energie 
en maakt van alle keukenwerkzaamheden met 
een druk op de knop een comfortabel keuken-
plezier mogelijk. Het minimalistische design 
integreert stijlvol in iedere omgeving.

Wisselen van straalsoort
Bij keukenkranen met twee stralen wordt de straalsoort met 
een druk op de knop omgeschakeld. U kiest tussen normale 
en douchestraal, afhankelijk van of u een pan snel vult of 
gevoelige levensmiddelen wilt afspoelen.

Uittrekfunctie:
de uittrekdouche of de uitrekbare uitloop breiden de actie-
radius aan het aanrecht aanzienlijk uit.
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 Select-technologie: 
 water starten of stoppen met een een-
voudige druk op de knop. En omdat 
de Select-knop ook met de handrug of 
elleboog kan worden bediend, blijft de 
mengkraan mooi schoon. 

ComfortZone:
 De zwenkfunctie is zeer handig voor 
werkzaamheden links en rechts van de 
kraan. Hoge potten, zoals kookpannen, 
grote vazen en waterflessen kunnen 
aan het aanrecht gemakkelijker worden 
gevuld. 

 Combineer onze keukenkranen met een hoogwaardige spoelbak van hansgrohe naar keuze. Onze spoelbakken zijn 
verkrijgbaar in handgelast roestvrij staal of natuurlijk graniet SilicaTec. Voor nog meer individualiteit zijn er de SilicaTec 
aanrechten in drie verschillende kleurenvarianten. 
 De hansgrohe spoelbakken en spoelbakcombinaties treft u aan onder www.hansgrohe.nl/keuken 

 grafietzwart 

SilicaTec:

 steengrijs  betongrijs 

 Roestvrij staal: 

 roestvrij staal 
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 hansgrohe spoelbakken:   Ontdek online het volledige keukenassortiment 

NEW



hansgrohe  keukenmengkranen 

 Stijlvolle selectie voor de individuele 
droomkeuken 

 De keuken is het ontmoetingspunt voor 
familie en vrienden, om te koken, te eten, te 
ontspannen en te feesten. Wilt u een slim ont-
worpen keukenkraan in een chique design 
die u de werkzaamheden in de keuken ver-
gemakkelijkt? hansgrohe biedt u een keur 

aan competente keukenhulpmiddelen die veel 
meer zijn dan slechts een waterkraan. Bij het 
koken heeft u de handen vol. Daarom is het 
handig, wanneer u ze voor het bedienen van 
de keukenkraan niet nodig hebt. Want met 
de Select-technologie wordt de waterstroom 

gewoon met één druk op de knop gestart 
en gestopt – ook met de arm of de handrug. 
Dankzij de ComfortZone biedt de hoogte van 
de uitloop u al veel vrije ruimte. Nog meer 
speelruimte krijgt u met de uittrekfunctie. 
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Logis

 Oppervlakken  -000  Chroom , -800  roestvrijstalen finish 

 Veel ruimte onder de hoge uitloop, bijv. 
om grote pannen comfortabel te vullen. 

 Verwijder kalkaanslag heel eenvoudig – 
door het licht afwrijven van de flexibele, 

siliconen noppen met de vinger. 

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

 Schakel het water tijdens het 
werk met de Select-knop met 
een druk op de knop in en uit. 

C
om

fo
rt

Zo
ne

 Maak uw keuze tussen twee opper-
vlakvarianten, klassiek in chroom of in 
roestvrijstalen finish. Beide oppervlak-
ken zijn slijt- en krasvast. 

 De uittrekfunctie vergroot uw actiera-
dius aan het aanrecht aanzienlijk. 

Logis
 Eéngreeps keukenmengkraan 260 
# 71835, -000

Logis
 Eéngreeps keukenmengkraan 
wandmontage 
# 71836, -000

Logis
 Eéngreeps keukenmengkraan 160 
# 71832, -000

Logis
 2-gats ééngreeps keukenmengkraan 220 
# 71280, -000
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Focus

Metris

Talis

Voorvenster-
montage

Meer artikelen vindt u op www.hansgrohe.nl/keuken

Focus
Eéngreeps keukenmengkraan 240 
met uit trekbare vuistdouche 
# 31815, -000, -800

Focus
Eéngreeps keukenmengkraan 160 
# 31806, -000, -800

Focus
Eéngreeps keukenmengkraan 280 
# 31817, -000, -800

Focus
Eéngreeps keukenmengkraan 260 
# 31820, -000, -800

Metris
Eéngreeps keukenmengkraan 320
met uit trekbare vuistdouche 
# 14820, -000, -800

Metris Select
Eéngreeps keukenmengkraan 320 
# 14883, -000, -800

Metris
Eéngreeps keukenmengkraan 320  
met uit trekbare uitloop 
# 14821, -000, -800

Metris Select
Eéngreeps keukenmengkraan 320  
met uit trekbare uitloop 
# 14884, -000, -800

Talis S
Eéngreeps keukenmengkraan 200 
met uit trekbare vuistdouche 
# 72813, -000, -800

Talis Select S
Eéngreeps keukenmengkraan 300 
# 72820, -000, -800

Talis Select S
Eéngreeps keukenmengkraan 300  
met uit trekbare uitloop 
# 72821, -000, -800

Talis S
Eéngreeps keukenmengkraan 260 
# 72810, -000, -800

Talis S Variarc
Eéngreeps keukenmengkraan 220 
met uit trekbare vuistdouche 
# 14877, -000

Talis S
Eéngreeps keukenmengkraan 170 
# 32851, -000

Talis S
Eéngreeps keukenmengkraan 170 
met uit trekbare vuistdouche 
# 32841, -000

Talis S
Eéngreeps keukenmengkraan 270 
# 14870, -000



 Hoe hoog je eisen ook zijn: De ComfortZone van hansgrohe definieert de individueel bruikbare ruimte tussen wastafel en kraan voor meer comfort 
en geen storende spatten op de wastafel. 

 ComfortZone test. 
 Welke kraan past bij welke wastafel? Hoe hoog of laag moet een 
kraan zijn, zodat er geen storende spatten optreden? En hoeveel 
vrije ruimte is er nodig tussen kraan en wastafel voor het optimale 
comfort? Met de ComfortZone test heeft hansgrohe in een testproce-
dure die overeenkomt met de praktijk, het gedrag van ruim 12000 
combinaties van hansgrohe kranen en de meest gebruikelijke was-
tafels van gerenommeerde fabrikanten getest. Wat er wordt getest 
zijn de vrije ruimte tussen kraan en wastafel, het spatgedrag bij een 
verschillende waterdruk en het spatgedrag bij het handenwassen. 
 Resultaten en bevindingen treft u aan onder: 
 www.hansgrohe.nl/comfortzone-test 

ComfortZone
 hansgrohe technologieën 
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 Scan de code en bekijk 
de uitlegvideo. 

Metris 200
 Gewoon handig: ook eens een gieter zon-
der problemen vullen. 

Metris 260
 Hoge flexibiliteit: hoge uitloop voor maxi-
male bewegingsvrijheid. 

Metris 100
 Compact en functioneel: de optimale 
oplossing voor kleine wastafels. 

Metris 230
 Zeer comfortabel: zelfs grote reservoirs 
kunnen moeiteloos worden gevuld. 

 Waskom met muurkraan. 

 Waskom met kraan erop 
geplaatst. 

 Kraanwerk achter vrijstaande 
opbouw wastafels of achter de 
waskom. 

 Wasbekken aan de wand met 
kraanwerk daarop gemonteerd. 

 Kraanwerk voor onderbouw- of 
inbouwspoelbakken. 

 Ongeacht voor welke inbouwsituatie of vorm van de wastafel 
u kiest; bij hansgrohe vindt u altijd de juiste kraan. 



Plezier met een druk op de knop. In de douche schakelt de Select-knop om door gewoon te drukken op een andere straalsoort of een andere 
douchekop. Aan de badkamerkranen schakelt deze de waterstroom in en uit.

Handdouches en hoofddouches.
Met de Select-knop aan de handdouche of hoofddouche kan met één eenvoudige klik van straalsoort worden gewisseld.

Thermostaten
Dankzij de geïntegreerde Select-technologie kan de waterstroom 
aan de thermostaat nu met één druk op de knop haarfijn worden 
open en dichtgedaan. Via de elegant geïntegreerde Select-knop-
pen kunnen zowel de verschillende douchekoppen als ook de 
straalsoorten worden bediend.

Kranen
Via de prominente Select-knop laten de kranen zich spelenderwijs 
bedienen. Met een druk op de knop zet u de waterstroom open of 
dicht. Wanneer nodig, kunt u de kraan zelfs zonder handen rege-
len, doordat u de knop volledig intuïtief met de arm of de elleboog 
bedient.

Select
hansgrohe technologieën
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 Veel comfort en plezier ij een gering waterverbruik. De onzichtbaar in het product geïntegreerde EcoSmart-technologie vermindert de doorstro-
ming en bespaart op die manier water en energie. Dankzij de toevoeging van lucht, blijft het comfort behouden. Voor een duurzame omgang 
met water. 

 De snelle oplossing voor meer hygiëne. Met de handige QuickClean-technologie kunt u kalkaanslag heel eenvoudig verwijderen door er licht 
met de vingers over te wrijven. 

 Douches 
 Al in 1987 – lang voordat de maatschappelijke discussies over 
waterbesparing losbarstten – ontwikkelde hansgrohe met de Mis-
tral Eco een handdouche die de helft van de gebruikelijke water-
hoeveelheid verbruikte en daardoor waardevolle energie bij de 
warmwaterbereiding bespaarde. EcoSmart-douchekoppen hebben 
tegenwoordig een waterverbruik van slechts negen resp. zes liter 
per minuut en besparen tot en met 60% water en energie. 

 Douches 
 De straalopeningen van onze douches zijn uitgerust met flexibele 
siliconennoppen. Door er licht met de vingers overheen te wrijven, 
wordt kalkaanslag snel en eenvoudig verwijderd. Kalkvrije, ver-
zorgde producten zien er niet alleen mooier uit, ze functioneren 
ook beter en gaan langer mee. 

 Kranen 
 Ook bij kranen kan met de EcoSmart bij de dagelijkse badkamer-
routines veel water worden bespaard. Dankzij deze technologie 
konden wij het verbruik van onze wastafelkranen standaard verla-
gen tot nog slechts vijf liter per minuut. 

 Kranen 
 Om de reiniging van de badkamer- en keukenkranen voor u te 
vergemakkelijken, zijn de perlators van onze kranen met flexibele, 
siliconen noppen uitgerust. Simpelweg met de vinger wrijven en 
eventuele kalkaanslag laat al los. Zo blijven uw kranen niet alleen 
langer mooi, maar werken ze ook langer. 

EcoSmart

QuickClean

 hansgrohe technologieën 
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 EcoSmart-technologie  EcoSmart-
technologie 



Hot

Cool

Cool
Start

 Innovatieve ideeën voor levenslang plezier. Via de AirPower-technologie wordt bij het water royaal lucht bijgemengd. Voor een zachte, spatarme 
waterstraal en volle douchedruppels. 

 De kraan geeft koud water wanneer de greep in het midden staat. 
U verbruikt alleen water als het écht nodig is. 

 Verdeelt het water over het grote straaloppervlak. Omhult je hele 
lichaam met een deken van warme waterdruppels. 

 Douches 
 Via de straalschijf van de douchekop wordt royaal lucht aangezo-
gen. Op deze manier verrijkt met lucht worden de druppels voller, 
lichter en zachter. Dat geeft niet alleen een goed gevoel, maar 
verbetert ook merkbaar het spatgedrag van de douchekop. 

 Kranen 
 Kent u CoolStart al? Bij het openen van de mengkraan stroomt in 
de basisstand altijd koud water. Warm water – en de daarvoor 
benodigde energie – verbruikt u pas, wanneer u de kraan actief 
naar links beweegt. Zo verbruik je niet onnodig warm water met 
bijvoorbeeld tanden poetsen of handen wassen. Voor een huishou-
den met vier personen scheelt dit al gauw € 100 per jaar aan 
energiekosten! 

 Kranen 
 Uw AirPower-kraan vermengt het instromende water met lucht. 
Daardoor is de waterstraal spatarm en zeer prettig in gebruik. 

 Douches 
 Door de slimme verdeling van het water over een groot opper-
vlak wordt het volledige lichaam door de wellness-doucheregen 
omhuld. Om in alle rust te genieten van water. 

AirPower

CoolStart XXL Performance

 hansgrohe technologieën 
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hansgrohe sponsoring

Op de toppen van je kunnen 
dankzij diepe ontspanning

Met hansgrohe beleeft u de mooiste 
momenten met water. Het kostbare element 
water is onlosmakelijk met sport verbonden. 
Zo helpt hansgrohe te focussen op de vol-
gende uitdaging en biedt na een inspannende 
dag ontspanning onder de douche. Motivatie 
en beloning bij het douchen worden niet op de 
laatste plaats gewaardeerd door topsporters, 
die dagelijks de hoogste prestaties neerzetten. 
Daarom is hansgrohe de officiële titelsponsor 

van het topwielersportteam BORA-hansgrohe: 
een sport die zeer dynamisch en innovatief 
is en die een grote schare fans in beweging 
brengt; net zoals de producten van hansgrohe 
in de badkamer en de keuken. Waar en wan-
neer onze wielrenners aan de start staan, vindt 
u op www.bora-hansgrohe.com of volg 
dagelijks het team met de team app of op 
social media:

Linkerpagina: Santos Tour Down Under 2018, etappe 4 ‒ 128,2 km van Norwood naar Uraidla, etappezege van Peter Sagan.
Rechterpagina: Peter Sagan, wereldkampioen wielrennen 2015/2016/2017.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.nl

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgroheNL
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team app:
downloaden in de Google Play 
Store of de Apple App Store.
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 Laat u informeren en inspireren 

 Informatieve website met veel service 
rondom badkamer- en keukenplanning 

 Inspirerende productpagina’s, cre -
atieve toepassingen, zoals de De pagina’s 
over droombadkamers en de informatieve 
servicegedeelten helpen gebruikers om in het 
gigantische aanbod hun persoonlijk gewenste 
producten te ontdekken. Ook trend- en nieuwe 
productenpagina’s nodigen uit voor de verfris-
sende vormgeving van badkamer en keuken. 
Zo kunnen designliefhebbers thuis aantrekke-
lijke en uiterst functionele wellness-eilanden 

inrichten. En dat comfortabel vanaf de bank. 
Naast inspiratie en amusement staat de ser-
vice rondom de planning in het middelpunt: 
zo ondersteunt de badkamergids iedereen die 
wil renoveren, bouwen of zijn woning willen 
oppeppen om passende douches, kranen, 
regeleenheden of technologieën te vinden. De 
keukengids verzorgt met uitstekende produc-
toplossingen rondom het aanrecht het hart van 
de keuken. het hansgrohe dealer zoeksysteem 

wijst de weg naar de professionele inrichter 
bij u in de buurt. De door GPS ondersteunde 
Shopfinder is met name op de smartphone han-
dig. Alle producten en gedetailleerde informa-
tie treft u aan onder www.hansgrohe.nl 

 hansgrohe showroom app 
 Met de hansgrohe showroom app kunt u onze 
douches, kranen en nog veel meer interactief 
meemaken. Bijvoorbeeld met de spectaculaire 
fotofunctie. Daarbij wordt het door u gewenste 
product centraal in het werkelijke camera-
beeld geplaatst, terwijl u een foto maakt – en 
dan is het al virtueel bij u ingebouwd. 

 Bijzonderheden: 
▪   fotofunctie voor visualisatie van de live 

situatie van het product in uw badkamer 
▪   Video’s over technologieën en 

straalsoorten 
▪   Favorietenlijst voor uw favoriete 

hansgrohe producten 
▪   Zoeken naar de vakspecialist 

 www.hansgrohe.nl/showroom-app 
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hansgrohe live beleven in Duitsland

Dompel�uzelf�onder�in�de�wereld�
van�douches�en�kranen

Op het hoofdkantoor van het merk 
hansgrohe in Schiltach draait alles om kijken 
en uitproberen. De tentoonstelling van de 
badkamer brengt iedereen in beweging – of 
het nu opdrachtgevers, renovatiebedrijven of 
designfans zijn. Beleef de verfrissende ideeën 
voor de moderne badkamer in verschillende 
stijlwerelden en vergelijk kranen en douches 
van zeer dichtbij. Ontdek het moderne badka-

merdesign in een aantrekkelijke sfeer en leer 
de technische aspecten van uw persoonlijke 
wellness-badkamer kennen. Vind uw favoriete 
douche en test verschillende douchesystemen: 
bij een persoonlijke afspraak in de hansgrohe 
Showerworld zijn onze douchemodellen 
gedurende een heel uur van u. Meld u aan. 
Wij nemen uw reservering graag in ontvangst. 
Informeer ook hoe hedendaags comfor t 

rondom het aanrecht er uit kan zien. Bij ons 
kunt u in alle rust alles uitproberen, vergelij-
ken en ideeën verzamelen. Op basis hiervan 
neemt u gefundeerde beslissingen voor uw 
badkamer- en keukenuitrusting. Meer informa-
tie vindt u (in het Duits) op
www.hansgrohe.de/aquademie



Hansgrohe · Naritaweg 126–130 · 1043 CA Amsterdam

Tel. +31 20-6062400 · info@hansgrohe.nl · www.hansgrohe.nl

 Deze brochure bevat enkel een selectie van onze producten. 
�Ontdek�ons�volledige�assortiment�op�www.hansgrohe.nl�

�Technologieën�en�straalsoorten�

 Scan de code en bekijk 
de technologieclips. 

 Scan de code en bekijk videos 
van alle straalsoorten. 

 Onze ideeën voor uw comfort. Ontdek onze technologieën en straalsoorten. 
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