
 De mooiste werkplek 
in het huis. 
 Ontdek de innovatieve spoelbakken 
en mengkranen van hansgrohe 



Spoelbakcombinatie C51-F660-07



 Design  JAAR  
 GARANTIE 

 Garandeert tevreden klanten 

 Om op al onze producten 5 jaar 
fabrieksgarantie te kunnen geven, 
stellen wij altijd de hoogste eisen aan 
onszelf. 

 Design – vormgegeven 
door hansgrohe 

 In samenwerking met Phoenix Design 
ontstaan producten die zowel optisch 
als functioneel nieuwe maatstaven 
aanleggen. 

 Kwaliteit vanuit traditie 

 We staan voor u klaar. U kunt altijd 
vertrouwen op onze kwaliteitsgarantie 
‘Made by hansgrohe’. 

 Inhoud 

 Onderneming 

4  Traditie 

5  Kwaliteit 

 Hart van de keuken 

8  Design 

10  Materiaal en kleuren 

12  Formaat- en inbouwvarianten 

14  Functies 

24 sBox

 Assortiment 

28  Spoelbakcombinaties roestvrijstaal 

30  Spoelbakken roestvrijstaal 

32  Spoelbakcombinaties graniet SilicaTec 

34  Spoelbakken graniet SilicaTec 

36  Keukenkranen 

41  Technologieën 

 Sponsoring 

42  Wielersport 



4 hansgrohe Traditie  

De onderneming Hansgrohe

Het origineel sinds 1901: 
Van begin af aan trendsettend

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 vormen 
onze maatstaf 

 Bij hansgrohe kiezen wij voor Duitse 
knowhow en bereiken zo de hoogste kwa-
liteit op het gebied van vorm en functionali-
teit. ‘Made in Germany’ is en blijft voor ons 
de succesformule: nagenoeg alle producten 
worden in onze thuisvestiging in het Zwarte 
Woud in Zuid-Duitsland geproduceerd. Wij 
eisen van onszelf om u oplossingen met een 
lange levensduur te bieden, die ook normen 

stellen op het gebied van functionaliteit en 
kwaliteit. Daarvoor onderzoeken en ontwik-
kelen wij vandaag nog steeds zoals op de 
eerste dag, zodat wij voor u tevredenheid op 
de lange termijn kunnen waarborgen. Deze 
moderne uitvindersgeest gecombineerd onze 
traditionele knowhow schept het fundament 
voor een onderneming, waarvan het succes 
zich uitstrekt tot ver in de toekomst. 

 Impulsgever van de branche:   onze 
nieuwe producten jonger dan 3 jaar zorgen 
bij hansgrohe voor circa 30 % van de omzet. 
Met deze hoge ‘vitaliteitsindex’ zijn wij als 
sanitairspecialist uit het Zwarte Woud de inno-
vatieleider van de branche. Veel producten 
die door hansgrohe bedacht, ontwikkeld en 
ontworpen zijn, hebben over de hele wereld 
veel weerklank gevonden. Als ontwikkelaar 
uit het Zwarte Woud blikken wij terug op vele 
innovaties. Sommige van deze ideeën schre-
ven 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 



 Hart van 
de keuken 

 Spoelbakcombinatie  C51-F660-07





8 hansgrohe Design  

Onderscheiden voor uitstekend design

Nieuwe ideeën creëren nieuwe 
mogelijkheden

In eerste instantie moet een spoelbak 
functioneel en duurzaam zijn. Als het design 
dan ook nog overtuigt, dan klopt alles voor de 
nieuwe droomkeuken. De verschillende spoel-
bakken van hansgrohe verenigen al deze 
eigenschappen. Met de hand gelast roestvrij-
staal of natuurlijk graniet SilicaTec vormen de 

basis van de hoogwaardige spoelbakken. De 
rechthoekige basisvorm zorgt voor heldere 
lijnen en laat de spoelbak met zijn minima-
listische design optimaal integreren in een 
moderne keukenambiance. De asymmetrische 
spoelbakrand is uniek in zijn esthetische vorm-
geving. Hij laat de spoelbak en uitloop alsook 

een eventuele bedieningseenheid optisch tot 
een eenheid versmelten. Het nieuwe bedie-
ningsconcept met tuimelaar of Select-knop 
zorgt voor een aanzienlijk comfortabelere 
bediening.

Hansgrohe SE heeft voor zijn producten al 
zo’n 500 onderscheidingen bij 50 internati-
onale designprijzen gewonnen– dat maakt 
hansgrohe tot een van de meest bekroonde 
ondernemingen in de markt. Volgens iF Ran-

king 2017 op de 6e plek en daarmee de 
hoogst genoteerde onderneming van de bran-
che. Design is hierbij nooit doel op zichzelf, 
maar altijd een uitdrukking van innovatieve 
functies verenigd in moderne vormen.

Spoelbakcombinatie C71-F660-08



  hansgrohe  Design  9

 De samen met Phoenix Design ontwikkelde 
spoelbakkenserie is qua design en functionali-
teit een kleine revolutie: hoogwaardige materi-
aalsoorten vormen de basis en de royale lijnen 
met de rechthoekige basisvorm passen perfect 
in een moderne keukenambiance. De breder 
vormgegeven spoelbakrand laat spoelbak, 
bedieningseenheid en mengkraan optisch tot 
een eenheid versmelten. Om te zorgen dat u 
uw mogelijkheden in de keuken volledig indi-
vidueel kunt benutten, heeft u de keuze uit ver-
schillende spoelbakvormen. 

 Met de Select-knop op de voorste spoelbak-
rand kunt u het water tijdens het keukenwerk 
eenvoudig aan- en uitzetten. De afvoergarni-
tuur wordt door draaien van de Select-knop 
bediend. 

 Met de tuimelaar wordt het water aanvankelijk aan- resp. volledig uitgezet en de watertempe-
ratuur geselecteerd. Met de Select-knop op de keukenmengkraan kan vervolgens tijdens het 
keukenwerk aan het aanrecht de waterstroom op elk gewenst moment gestopt en weer gestart 
worden. 



10 hansgrohe Spoelbakcombinaties en spoelbakken  

Nieuwe maatstaven in de keuken

Hoogwaardige materialen  
roestvrijstaal en graniet SilicaTec

Een aanvulling op het hansgrohe 
assortiment met rvs spoelbakken vormen de 
granietspoelbakken van SilicaTec. SilicaTec is 
het materiaal van de toekomst en brengt met 

zijn natuurlijkheid nieuwe, organische kleuren 
in de keuken. Het warme karakter creëert een 
huiselijke sfeer die in lijn ligt met de trend van 
keukens in het woonvertrek. Voor nog meer 

eigenheid zijn er de SilicaTec spoelbakken in 
drie verschillende kleurvarianten – zo kunnen 
doelbewust accenten worden aangebracht.

Hoogwaardig: De met de hand gelaste rvs spoelbakken hebben een dikte van 1 mm en schitteren door hun exact uitgevoerde randen.

roestvrijstaal
-800

grafietzwart
-170

steengrijs
-290

betongrijs
-380



  hansgrohe Materiaal en kleuren 11

Sterk: Tijdens het productieproces worden afgeronde kwartsdeeltjes uit Duitsland gebruikt, die voor een hard en slijtvast oppervlak zorgen.

Afdruppeleffect: Het water druppelt makkelijk van het gladde 
oppervlak omdat het geen open poriën bevat.

Natuurlijk: het materiaal voelt heel aangenaam aan en overtuigt 
met natuurlijkheid.



12 hansgrohe Spoelbakcombinaties en spoelbakken  

De blikvanger in de keuken

Formaat- en inbouwvarianten  
voor elke keuken

De selectie van diverse spoelbak-
vormen, bijv. klein, langwerpig, als dubbele 
spoelbak en de verschillende inbouwvarian-
ten maken een individuele vormgeving van de 

keuken mogelijk. Het afdruipvlak breidt het 
werkoppervlak uit. De grote spoelbakken zijn 
daarentegen bijzonder geschikt voor het vul-
len en reinigen van grote voorwerpen. Met de 

dubbele spoelbakken kunnen diverse arbeids-
stappen parallel worden uitgevoerd.

Enkele spoelbak: geschikt voor onderkasten vanaf 80 cm met een spoelbakbreedte van ca. 66 cm en voor onderkasten vanaf 60 cm met 
een spoelbakbreedte van ca. 45 cm (geen afbeelding).

Opliggende montage:
Laat de spoelbak van bovenaf in 
een exact op maat uitgesneden gat  
in het aanrechtblad zakken.

Vlakke montage:
De spoelbak wordt vlak ten opzichte 
van het aanrechtblad ingelaten. Er 
ontstaat een volledig vlakke overgang. 
Deze montagewijze is alleen mogelijk 
met rvs-spoelbakken.

Onderbouwmontage:
De spoelbak wordt van onderaf aan 
het aanrechtblad bevestigd. Hierdoor 
maakt de keuken een ruimere indruk.
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Enkele spoelbak met afdruipvlak:
geschikt voor onderkasten vanaf 60 cm met een spoelbakbreedte van ca. 45 cm.

Dubbele spoelbak:
Geschikt voor onderkasten vanaf 90 cm met een spoelbakbreedte van telkens ca. 37 cm.

Dubbele spoelbak:
geschikt voor onderkasten vanaf 80 cm met een spoelbakbreedte van ca. 18 cm en ca. 45 cm.



14 hansgrohe  Keukenmengkraan   

 Serie 71 met tuimelaar en Select-knop 

 Flexibel te bedienen 
voor meer bewegingsvrijheid 

 Met de tuimelaar wordt het water aan- resp. volledig 
uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd. 

 Flexibel werken dankzij handige uit-
trekbare uitloop (tot 76 cm uittrekbaar) .

 Met de Select-knop het water tijdens 
het keukenwerk met een druk op de 

knop aan- en uitzetten. 

 Het minimalistische design voegt zich 
stijlvol in elke ambiance. 

 Uitloop tot 150° draaibaar, voor veel 
vrijheid in de keuken .

 Veel ruimte onder de uittrekbare 
uitloop, bijv. voor het comfortabel 

vullen van grote pannen. 

 Voorbeeld: keukenmengkraan M7119-H200 

 Bijzonder kenmerk is het nieuwe 
bedieningsconcept van de waterregeling 
op de spoelbakrand. Dit maakt de greep op 
de keukenmengkraan overbodig. U kunt de 
watertemperatuur gemakkelijk regelen door 

de draaien aan de ergonomische tuimelaar. 
Via de kantelfunctie kan de waterhoeveelheid 
worden ingesteld. Een ander bedieningsele-
ment is de intuïtieve Select-knop. Hiermee kan 
het water tijdens het keukenwerk met een druk 

op de knop aan- en uitgezet worden. Deze 
keukenmengkraan vindt u in de serie 71 of als 
onderdeel van de spoelbakcombinatie. 
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Spoelbakcombinatie C71-F660-08



16 hansgrohe  Keukenmengkraan   

 Serie 71 met Select-knop met 2 straalsoorten 

 Nieuwe ergonomie en functionaliteit 
voor de moderne keuken 

 Harmonieus aan de spoelbak 
aangepaste basisvorm .

 Uitloop tot 150° draaibaar, voor veel 
vrijheid in de keuken .

 Met de ergonomische greep wordt het water aanvankelijk aan- 
resp. volledig uitgezet en de watertemperatuur geselecteerd. 

 Flexibel werken dankzij handige uit-
trekbare uitloop (tot 76 cm uittrekbaar) .

 Met de omstelknop tussen twee 
straalsoorten schakelen. 

 Met de Select-knop het water tijdens het keukenwerk 
eenvoudig met één druk op de knop aan- en uitzetten. 

De afvoergarnituur wordt door draaien bediend. 

 Veel ruimte onder de uittrekbare 
uitloop, bijv. voor het comfortabel 

vullen van grote pannen. 

 Voorbeeld: keukenmengkraan M7120-H220 

 De intuïtief te bedienen Select-knop op 
de spoelbakrand maakt een nieuwe waterbe-
diening in de keuken mogelijk. Met de ergo-
nomische greep kunnen waterhoeveelheid en 
-temperatuur eenvoudig worden ingesteld. Des-

gewenst kunt u door indrukken van de Select-
knop op de spoelbakrand het water aan- en uit-
zetten. De automatische afvoergarnituur wordt 
bediend door aan de Select-knop te draaien. 
De omstelknop op de keukenmengkraan maakt 

de keuze tussen twee straalsoorten mogelijk. 
Deze keukenmengkraan vindt u in de serie 71 
of als onderdeel van de spoelbakcombinatie. 
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Spoelbakcombinatie C51-F660-02



18 hansgrohe  Keukenmengkraan   

 Serie 71 met Select-knop 

 Perfect design 
dat perfect in de hand ligt 

 Harmonieus aan de spoelbak 
aangepaste basisvorm .

 Uitloop tot 150° draaibaar, voor veel 
vrijheid in de keuken .

 Veel ruimte onder de uittrekbare 
uitloop, bijv. voor het comfortabel 

vullen van grote pannen. 

 Met de Select-knop het water tijdens 
het keukenwerk met een druk op de 

knop aan- en uitzetten. 

 Voorbeeld: keukenmengkraan M7115-H320 

 Nieuw keukenmengkraandesign voor 
gemakkelijke en veilige bediening zonder 
onaangenaam draaien met de pols. Met de 
ergonomische greep kunnen waterhoeveel-
heid en -temperatuur eenvoudig worden inge-

steld. Dankzij de extra Select-knop op de keu-
kenmengkraan kan het water tijdens het werk 
in de keuken met een druk op de knop aan- en 
uitgezet worden. De uittrekfunctie breidt de 
bewegingsruimte uit met 76 cm rondom de 

spoelbak. Deze qua vorm en functionaliteit 
vergelijkbare keukenmengkranen vindt u in 
de series 71 en 51. 

 Flexibel werken dankzij handige 
uittrekbare uitloop (tot 76 cm 

uittrekbaar) .

 Met de ergonomische greep wordt het water 
aanvankelijk aan- resp. volledig uitgezet en 

de watertemperatuur geselecteerd. 
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Keukenmengkraan M7115-H320



20 hansgrohe  Keukenmengkraan   

 Serie 51 met Select-knop 

 Het multitalent voor 
de moderne keuken 

 Elegant en luxueus uiterlijk dankzij 
conisch inbouwdeel .

 Eenvoudige reiniging dankzij 
geleidelijke overgang van het 
inbouwdeel naar de draaibare arm. 

 Lange, 150° draaibare uitloop voor 
veel bewegingsvrijheid. 

 Veel ruimte onder de uittrekbare 
uitloop, bijv. voor het comfortabel 

vullen van grote pannen. 

 Met de Select-knop het water tijdens 
het keukenwerk met een druk op de 

knop aan- en uitzetten. 

 Met de grote greep wordt aanvankelijk het water in- of volledig 
uitgeschakeld en de watertemperatuur geselecteerd. 

 Voorbeeld: keukenmengkraan M512-H300 

 Het tijdloze design met strakke lijnen 
past in elke keuken dankzij het conische 
inbouwdeel. Met de grote greep kunnen 
zowel de waterhoeveelheid als de water-

temperatuur worden ingesteld. Met de extra 
Select knop op de keukenmengkraan kunt u 
het water met uw vinger, arm, of de rug van uw 
hand aan- of uitzetten. Dat vergroot de bewe-

gingsvrijheid, waardoor u nog effectiever kunt 
werken. Deze qua vorm en functionaliteit ver-
gelijkbare keukenmengkranen vindt u in de 
series 71, 51 en 41. 

 In serie 71 is een voorvenstermontage dankzij horizontaal 
omklappen mogelijk, zodat een nabijgelegen raam ondanks 
keukenmengkraan kan worden geopend. 
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 Keukenmengkraan  M512-H300



22 hansgrohe  Keukenmengkraan   

 Serie 52 met 2 straalsoorten 

 Meer bewegingsvrijheid tijdens 
het koken en spoelen 

 Elegante, sierlijke uitloop .

 Lange, draaibare uitloop voor veel 
bewegingsvrijheid .

 Met de omstelknop tussen twee 
straalsoorten schakelen. 

 AirPower mengt lucht bij het water, 
waardoor een spatvrije waterstraal 

ontstaat. 

 Puristisch design. 

 Voorbeeld: keukenmengkraan M5216-H220 

 Het puristische en sierlijke design zorgt 
voor elegantie in elke keuken. Met de fijn uit-
gevoerde greep kunnen zowel de waterhoe-
veelheid als de watertemperatuur worden 

ingesteld. De omschakelfunctie op de keuken-
mengkraan maakt het mogelijk om te kiezen 
tussen twee straalsoorten. De uittrekfunctie 
breidt de bewegingsvrijheid uit met 76 cm 

rondom de spoelbak. Deze qua vorm en func-
tionaliteit vergelijkbare keukenmengkranen 
vindt u in de series 51, 52 en 41. 

 In serie 52 is een voorvenstermontage dankzij horizontaal 
omklappen mogelijk, zodat een nabijgelegen raam ondanks 
keukenmengkraan kan worden geopend. 



Keukenmengkraan M5216-H220



24 hansgrohe sBox  

sBox

Een uittrekbare slang  
die soepel terugrolt

Ontwikkeld voor standaard 
onderkastmeubels.

Vlak behuizingsprofiel met minder dan 
30 mm maakt installatie ook mogelijk 

als er weinig ruimte is.

De inwendig gevoerde slang 
wordt geluidsarm geleid en tegen 
beschadigingen beschermd.

Tot maar liefst 76 cm uittreklengte 
maakt comfortabel werken en veel 
bewegingsvrijheid rondom de 
spoelbak mogelijk.

Flexibele en veelzijdige 
montagemogelijkheden.

Vier individueel verschuifbare 
bevestigingselementen voor een 
flexibele fixatie van de sBox.

Het gewicht van de slang maakt 
de vlekkeloze toepassing van de 
uittrekbare vuistdouche mogelijk.

Veel spoelbakcombiniaties en alle uit-
trekbare keukenmengkranen worden geleverd 
met een sBox. In de sBox kan de slang niet 
vastklemmen of beschadigd raken. De slang 

wordt geluidsarm geleid en is de box veilig 
voor hindernissen die zijn werking zouden kun-
nen blokkeren. De 52 cm hoge box past in alle 
gangbare keukenonderkasten. Voordeel hier-

van is een opgeruimde onderkast met ruimte 
voor afvalsystemen.





 Assortiments-
overzicht 



 Keukenmengkraan  M7116-H320



28 hansgrohe Assortimentsoverzicht  

Spoelbakcombinaties 
roestvrijstaal

In het assortiment spoelbakcombinaties 
van hansgrohe is voor elke keuken de spoel-
bak met de passende grootte en functie te 
vinden, die zich met een daarop afgestemde 
keukenmengkraan tot een moderne eenheid 
laat samenvoegen. De combinatie van kwali-
teit, design en functionaliteit maakt de combi-
naties tot een nieuwe grootheid in de keuken.  

Op het gebied van keukenmengkranen 
bestaat de keuze uit de variant met de Select-
knop en de variant met de tuimelaar. Beide 
modellen zijn leverbaar in zowel chroom 
(-000) als roestvrijstaal finish (-800). Alle ver-
dere benodigde componenten zijn in de com-
binatie inbegrepen.

C71-F450-01
Select-spoelbakcombinatie 450  
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
# 43207, -000, -800

C71-F660-03
Select-spoelbakcombinatie 660  
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
# 43209, -000, -800

C71-F450-06
Spoelbakcombinatie 450  
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
# 43201, -000, -800

C71-F660-08
Spoelbakcombinatie 660  
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
# 43202, -000, -800

roestvrijstaal
-800

Opliggende montage Vlakke montage

chroom
-000

roestvrijstaal finish
-800

De maataanduidingen van de spoelbakken vindt u op pagina 32.
Meer informatie op www.hansgrohe.nl
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C71-F765-05
Select-spoelbakcombinatie 370/370  
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 900 mm
# 43211, -000, -800

C71-F655-04
Select-spoelbakcombinatie 180/450  
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
# 43210, -000, -800

C71-F450-02
Select-spoelbakcombinatie 450 afdruipvlak  
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
# 43208, -000, -800
C71-F450-11
(Afdruipvlak rechts, zonder afb.)
# 43229, -000, -800

C71-F765-10
Spoelbakcombinatie 370/370  
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 900 mm
# 43203, -000, -800

C71-F655-09
Spoelbakcombinatie 180/450  
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
# 43206, -000, -800

C71-F450-07
Spoelbakcombinatie 450 afdruipvlak  
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
# 43205, -000, -800
C71-F450-12
(Afdruipvlak rechts, zonder afb.)
# 43230, -000, -800
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30 hansgrohe Assortimentsoverzicht  

Spoelbakken 
roestvrijstaal

De selectie van diverse spoelbak-
vormen, bijv. klein, langwerpig, als dubbele 
spoelbak, maken het mogelijk om de keuken 
volledig naar eigen inzicht vorm te geven. Het 
afdruipvlak breidt het werkoppervlak uit. De 
grote spoelbakken zijn daarentegen bijzon-
der geschikt voor het vullen en reinigen van 
grote voorwerpen. Met de dubbele spoelbak-

ken kunnen diverse arbeidsstappen parallel 
worden uitgevoerd. Omdat de spoelbakken 
met alle keukenmengkranen kunnen worden 
gecombineerd en verschillende inbouwmoge-
lijkheden bieden, kan de keuken geheel naar 
persoonlijke voorkeuren worden gepland.

roestvrijstaal
-800

Opliggende montage Vlakke montage

Alle spoelbakken hebben een diepte van 190 mm (hoofdspoelbak) en zijn ook verkrijgbaar met 2 kraangaten en automatische af- en overloopgarnituur. 
De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

S711-F450 Inbouwspoelbak 450
Onderkast: 600 mm
# 43301, -800, met kraangat
# 43920000 Handmatige afvoer- en overloopset

S711-F765 Inbouwspoelbak 370/370
Onderkast: 900 mm
# 43303, -800, met kraangat
# 43922000 Handmatige afvoer- en overloopset

S711-F660 Inbouwspoelbak 660
Onderkast: 800 mm
# 43302, -800, met kraangat
# 43921000 Handmatige afvoer- en overloopset

S715-F450 Inbouwspoelbak 450 met afdruipvlak
Onderkast: 600 mm
# 43306, -800, met kraangat
# 43920000 Handmatige afvoer- en overloopset
S716-F450
(Afdruipvlak rechts, zonder afb.)
# 43331, -800, met kraangat
# 43920000 Handmatige afvoer- en overloopset

S711-F655 Inbouwspoelbak 180/450
Onderkast: 800 mm
# 43309, -800, met kraangat
# 43924000 Handmatige afvoer- en overloopset
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Onderbouwspoelbakken 
roestvrijstaal

De onderbouwspoelbakken versmelten 
met de keuken dankzij een traploze inbouw 
en vormen een reliëfloze eenheid. Bij de 
spoelbakken in deze inbouwvariant is een 
ruime keuze aan verschillende maten en de 
optie van een enkele of dubbele spoelbak. 
De onderbouwspoelbakken worden vanaf 

de onderzijde aan het aanrechtblad beves-
tigd en zorgen aldus voor meer ruimtegevoel. 
Daarom zijn de onderbouwspoelbakken bij-
zonder geschikt voor aanrechtbladen van 
natuursteen, beton of kwarts, die niet kwets-
baar zijn voor stilstaand water.

roestvrijstaal
-800

Onderbouwmontage

Alle spoelbakken hebben een diepte van 190 mm (hoofdspoelbak) en zijn ook verkrijgbaar met automatische af- en overloopgarnituur. 
De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

S719-U400 Onderbouwspoelbak 400
Onderkast: 500 mm
# 43425, -800
# 43920000 Handmatige afvoer- en overloopset

S719-U660 Onderbouwspoelbak 660
Onderkast: 800 mm
# 43428, -800
# 43921000 Handmatige afvoer- en overloopset

S719-U450 Onderbouwspoelbak 450
Onderkast: 600 mm
# 43426, -800
# 43920000 Handmatige afvoer- en overloopset

S719-U655 Onderbouwspoelbak 180/450
Onderkast: 800 mm
# 43429, -800
# 43924000 Handmatige afvoer- en overloopset

S719-U500 Onderbouwspoelbak 500
Onderkast: 600 mm
# 43427, -800
# 43926000 Handmatige afvoer- en overloopset

S719-U765 Onderbouwspoelbak 370/370
Onderkast: 900 mm
# 43430, -800
# 43922000 Handmatige afvoer- en overloopset
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Spoelbakcombinaties  
graniet SilicaTec

Wat betreft de spoelbakcombinaties 
van hansgrohe is voor elke keuken de spoel-
bak met de passende grootte en functie te vin-
den, die zich met een daarop afgestemde keu-
kenmengkraan tot een moderne eenheid laat 
samenvoegen. De combinatie van kwaliteit, 
design en functionaliteit maakt de combina-

ties tot een nieuwe grootheid in de keuken. Op 
het gebied van keukenmengkranen bestaat de 
keuze uit de variant met de Select-knop en de 
variant met de tuimelaar. Alle verdere beno-
digde componenten zijn in de combinatie 
inbegrepen.

grafietzwart
-170

Opliggende montage

chroom
-000

C51-F450-01
Select-spoelbakcombinatie 450  
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
# 43212, -000

C51-F660-02
Select-spoelbakcombinatie 660  
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
# 43213, -000

C51-F450-06
Spoelbakcombinatie 450  
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
# 43217, -000

C51-F660-07
Spoelbakcombinatie 660  
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
# 43218, -000

De maataanduidingen van de spoelbakken vindt u op pagina 36.
Meer informatie op www.hansgrohe.nl
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C51-F770-05
Select-spoelbakcombinatie 370/370  
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 900 mm
# 43216, -000

C51-F635-04
Select-spoelbakcombinatie 180/450  
met 2-gats keukenmengkraan 320
Onderkast: 800 mm
# 43215, -000

C51-F450-03
Select-spoelbakcombinatie 450 afdruipvlak  
met 2-gats keukenmengkraan 220
Onderkast: 600 mm
# 43214, -000

C51-F770-10
Spoelbakcombinatie 370/370  
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 900 mm
# 43221, -000

C51-F635-09
Spoelbakcombinatie 180/450  
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 800 mm
# 43220, -000

C51-F450-08
Spoelbakcombinatie 450 afdruipvlak  
met 2-gats Select-keukenmengkraan 200
Onderkast: 600 mm
# 43219, -000



755

180 450

5
0

0

4
0

0

865

370 370

5
0

0

4
0

0
1045

450500

51
0

41
0

550

450

5
0

0

4
0

0

760

660

5
0

0

4
0

0

34 hansgrohe Assortimentsoverzicht  

Spoelbakken  
graniet SilicaTec

De selectie van diverse spoelbak-
vormen, bijv. klein, langwerpig, als dubbele 
spoelbak, maken het mogelijk om de keuken 
volledig naar eigen inzicht vorm te geven. 
Het afdruipvlak aan de linkerkant breidt het 
werkoppervlak uit. De grote spoelbakken zijn 
daarentegen bijzonder geschikt voor het vul-
len en reinigen van grote voorwerpen. Met de 

dubbele spoelbakken kunnen diverse arbeids-
stappen parallel worden uitgevoerd. Omdat 
de spoelbakken met alle keukenmengkranen 
kunnen worden gecombineerd en verschil -
lende inbouwmogelijkheden bieden, kan de 
keuken geheel naar persoonlijke voorkeuren 
worden gepland.

Opliggende montage

steengrijs
-290

betongrijs
-380

grafietzwart
-170

Alle spoelbakken hebben een diepte van 190 mm (hoofdspoelbak) en zijn ook verkrijgbaar met automatische af- en overloopgarnituur. 
De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

S510-F450 Inbouwspoelbak 450
Onderkast: 600 mm
# 43312, -170, -290, -380
# 43927000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-F770 Inbouwspoelbak 370/370
Onderkast: 900 mm
# 43316, -170, -290, -380
# 43928000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-F660 Inbouwspoelbak 660
Onderkast: 800 mm
# 43313, -170, -290, -380
# 43927000 Handmatige afvoer- en overloopset

S514-F450 Inbouwspoelbak 450 met afdruipvlak
Onderkast: 600 mm
# 43314, -170, -290, -380
# 43927000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-F635 Inbouwspoelbak 180/450
Onderkast: 800 mm
# 43315, -170, -290, -380
# 43928000 Handmatige afvoer- en overloopset
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Onderbouwspoelbakken 
graniet SilicaTec

De onderbouwspoelbakken versmelten 
met de keuken dankzij een traploze inbouw 
en vormen een reliëfloze eenheid. Bij de 
spoelbakken in deze inbouwvariant is een 
ruime keuze aan verschillende maten en de 
optie van een enkele of dubbele spoelbak. 
De onderbouwspoelbakken worden vanaf 

de onderzijde aan het aanrechtblad beves-
tigd en zorgen aldus voor meer ruimtegevoel. 
Daarom zijn de onderbouwspoelbakken bij-
zonder geschikt voor aanrechtbladen van 
natuursteen, beton of kwarts, die niet kwets-
baar zijn voor stilstaand water.

Onderbouwmontage

steengrijs
-290

betongrijs
-380

grafietzwart
-170

Alle spoelbakken hebben een diepte van 190 mm (hoofdspoelbak) en zijn ook verkrijgbaar met automatische af- en overloopgarnituur. 
De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

S510-U660 Onderbouwspoelbak 450
Onderkast: 800 mm
# 43432, -170, -290, -380
# 43927000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-U450 Onderbouwspoelbak 450
Onderkast: 600 mm
# 43431, -170, -290, -380
# 43927000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-U635 Onderbouwspoelbak 180/450
Onderkast: 800 mm
# 43433, -170, -290, -380
# 43928000 Handmatige afvoer- en overloopset

S510-U770 Onderbouwspoelbak 370/370
Onderkast: 900 mm
# 43434, -170, -290, -380
# 43928000 Handmatige afvoer- en overloopset



236

3
2

0

4
3

0

47

18

211

2
2

0

3
3

2

47

18
235

3
3

3

4
4

5

208
2

3
8

3
5

0

223

3
0

7 3
6

5

208

2
5

3 3
0

4

Serie 71

36 hansgrohe Assortimentsoverzicht  

M7120-H320
2-gats Select ééngreeps keukenmengkraan 
320 met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoorten  
# 73806, -000, -800

M7120-H220
2-gats ééngreeps Select-keukenmengkraan 
220 met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoorten 
# 73805, -000, -800

M7115-H320
Select ééngreeps keukenmengkraan 320 
met uit trekbare uitloop  
# 73803, -000, -800

M7115-H240
Select ééngreeps-keukenmengkraan 240 
met uit trekbare uitloop 
# 73802, -000, -800

M712-H320
Select ééngreeps keukenmengkraan 320 
met draaibare uitloop 
# 73810, -000, -800

M712-H260
Select ééngreeps keukenmengkraan 260 
met draaibare uitloop  
# 73811, -000, -800

De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl
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chroom
-000

roestvrijstaal finish
-800

M7119-H200
2-gats Select keukenmengkraan 200  
met uit trekbare uitloop  
# 73804, -000, -800

M7116-H320
Ééngreeps keukenmengkraan 320  
met uit trekbare vuistdouhe, 2 straalsoorten  
# 73801, -000, -800

M7116-H220
Ééngreeps keukenmengkraan 220 
met uit trekbare vuistdouche, 2 straalsoorten  
# 73800, -000, -800

M7114-H320
Eéngreeps keukenmengkraan 320  
met uit trekbare uitloop 
# 73812, -000, -800

M711-H320
Ééngreeps keukenmengkraan 320  
met draaibare uitloop  
# 73813, -000, -800

M713-H320
voor voorvenstermontage # 
73814000

M714-H320
met apparaatstopkraan
# 73815000

Definieert de vrije ruimte van de 
mengkraan in de hoogte, naar de 
zijkanten en – met uittrekfunctie – 
in de lengte.

Voegt royaal veel lucht toe 
aan het water. Voor een bij-
zonder homogene en spatvrije 
waterstraal.

Reguleert de waterstroom simpel-
weg door indrukken: op speelse 
wijze aan- en uitzetten.

Verwijdert kalkaanslag heel een-
voudig door met een vinger over 
de flexibele siliconen lamellen te 
wrijven.
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 chroom 
-000

 roestvrijstaal finish 
-800

M5216-H220
 Ééngreeps keukenmengkraan 220 
met uit trekbare vuistdouche, 2 straalsoorten  
# 73863, -000, -800

 Voorvenstermontage mogelijk 

M5216-H170
 Ééngreeps keukenmengkraan 170 
met uit trekbare vuistdouche, 2 straalsoorten  
# 73860, -000, -800

M525-H170 
 voor open warmwaterboilers 
# 73861000

M5214-H260
 Eéngreeps keukenmengkraan 260 
met uit trekbare uitloop 
# 73864, -000, -800

 Voorvenstermontage mogelijk 

M521-H170
 Eéngreeps keukenmengkraan 170 
met draaibare uitloop 
# 73862, -000, -800

M521-H270
 Ééngreeps keukenmengkraan 270 
met draaibare uitloop  
# 73865, -000, -800

M524-H270 
 met apparaatstopkraan 
# 73866000

 De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl 
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 chroom 
-000

 roestvrijstaal finish 
-800

M5116-H200
 Eéngreeps keukenmengkraan 200 
met draaibare uitloop 
# 73851, -000, -800

M5115-H300
 Select één greeps keukenmengkraan 300 
met uit trekbare uitloop  
# 73853, -000, -800

M5116-H160
 Ééngreeps keukenmengkraan 160 
met uit trekbare vuistdouche, 2 straalsoorten  
# 73850, -000, -800

M5115-H220
 Select eengreeps keukenmengkraan 220
met uit trekbare uitloop 
# 73852, -000, -800

M511-H260
 Ééngreeps keukenmengkraan 260 
met draaibare uitloop  
# 73855, -000, -800

M515-H260 
 voor open warmwaterboilers 
# 73856000

M512-H300
 Select ééngreeps keukenmengkraan 300 
met draaibare uitloop  
# 73854, -000, -800

M511-H220
 Ééngreeps keukenmengkraan 220 
met draaibare uitloop  
# 73857, -000, -800

M514-H220 
 met apparaatstopkraan 
# 73858000
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 chroom 
-000

 roestvrijstaal finish 
-800

M4116-H240
 Eéngreeps keukenmengkraan 240 
met uit trekbare vuistdouche, 
2 straalsoorten, draaibare uitloop 
# 73880, -000, -800

M411-H160
 Ééngreeps keukenmengkraan 160 
met draaibare uitloop  
# 73885, -000, -800

M415-H160 
 voor open warmwaterboilers 
# 73886000

M414-H200 
 met apparaatstopkraan 
# 73887000

M411-H280
 Ééngreeps keukenmengkraan 280 
met draaibare uitloop  
# 73881, -000, -800

M416-W260
 Ééngreeps keukenmengkraan 280 
voor wandmontage  
# 73888, -000

M411-H260
 Ééngreeps keukenmengkraan 260 
met draaibare uitloop  
# 73882, -000, -800

M415-H260 
 voor open warmwaterboilers 
# 73883000

M414-H260 
 met apparaatstopkraan 
# 73884000

 De maten zijn in mm aangegeven. Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl 
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 Onze dagelijkse motivatie: 
Kwaliteit die enthousiast maakt 

 Uittrekbare vuistdouche met 
2 straalsoorten: 
 de uittrekbare vuistdouche beschikt over 
2 straalsoorten (normale straal en dou-
chestraal), waartussen heel eenvoudig 
omgeschakeld kan worden. 

 QuickClean: 
 op de flexibele siliconen lamellen krijgt 
kalkaanslag bijna geen kans. En mocht 
het toch gebeuren, dan kan de aanslag 
gewoon met de vingers weggewreven 
worden. 

 Keramische kardoes met 
Boltic-greepvergrendeling: 
 robuuste bediening dankzij stevige 
greepvergrendeling voor een lang 
mengkraanleven. 

 Quality made by  hansgrohe:  
 Hoogwaardige materialen en het vol-
doen aan internationale normen bieden 
de zekerheid dat u een duurzaam kwali-
teitsproduct aanschaft. 

 Ergonomische grepen: 
 lange, platte grepen maken de bedie-
ning bijzonder comfortabel. 

 ComfortZone draaifunctie: 
 draaibereik (110°/120°/150°) of 
rondom bewegingsvrijheid (360°). 

sBox: 
 De slang van de uittrekbare uitloop 
wordt dankzij de sBox veilig geleid en 
tegen beschadigingen beschermd. 

 Variabele greepplaatsing: 
 op basis van persoonlijke voorkeuren 
kan de greep rechts of links worden 
geïnstalleerd. 

 ComfortZone uittrekfunctie: 
 uitgebreide actieradius van 76 cm door 
uittrekbare uitloop. Handig bij het vullen 
van bijvoorbeeld een theekan. 

 MagFit-magneethouder: 
 Dankzij de MagFit-functie glijdt de 
slang bijna geruisloos terug en fixeert 
zichzelf weer midden in de kraanuitloop. 

 Verticale greeppositie: 
 maakt een ruimtebesparende installatie 
voor de wand mogelijk. En is hierdoor 
moeilijk bereikbaar voor kinderhandjes. 

 ComfortZone hoogte: 
 De extra hoge uitloop biedt veel vrije 
ruimte voor het vullen van grote pannen 
en vazen. 

 5 jaar garantie: 
 Kwaliteit van hansgrohe, daar kunt u op 
vertrouwen. Dat bewijst de fabrieksga-
rantie van 5 jaar. 

 JAAR 
 GARANTIE 

 Omklapfunctie 
voorvenstermontage: 
 ideaal voor montage voor het raam; 
gewoon de mengkraan desgewenst 
omhoog trekken en omklappen. 

 Roestvrijstaal finish PVD: 
 oppervlakken in roestvrijstaal finish wor-
den door middel van PVD-technologie 
vervaardigd en zijn bijzonder slijtvast 
en krasbestendig. 

 Eenvoudige montage: 
 Flexibele aansluitingen en een geïnte-
greerde stabiliseringsplaat vereenvou-
digen de montage. de PEX-slangen zijn 
temperatuurbestendig alsook smaak- en 
geurneutraal. 

hansgrohe  Keukentechnologieën 
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hansgrohe Sponsoring

Topprestaties op de fiets  
en in de keuken

Om te zorgen dat een team toppresta-
ties kan leveren, moeten alle componenten op 
elkaar afgestemd zijn en exact zoals bedoeld 
functioneren. Net als keukenmengkranen en 
spoelbakken van hansgrohe, die dankzij het 
innovatieve bedieningsconcept een perfect op 
elkaar afgestemd team in de keuken vormen. 
Met hansgrohe beleef je de mooiste momen-
ten met water. Daarom is hansgrohe officiële 

hoofdsponsor van het professionele cycling 
team BORA-hansgrohe: een sport die net zo 
innovatief en veeleisend is als onze hansgrohe 
producten. Waar en wanneer onze wielren-
ners aan de start staan, kunt u terugvinden op 
www.bora-hansgrohe.com. Daarnaast 
kunt u het team dagelijks volgen op sociale 
media:

Linkerkant: Santos Tour Down Under 2018, stage 4 ‒ 128,2 km van Norwood naar Uraidla, etappewinst Peter Sagan.
Rechterkant: Peter Sagan, wereldkampioen wielrennen 2015/2016/2017.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.nl

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App:
Download in de Google Play 
of Apple App Store.



 Technologieën 

 nl
-N

L-
Ke

uk
en

br
oc

hu
re

 2
01

8 
· T

ec
hn

is
ch

e 
w

ijz
ig

in
ge

n 
en

 k
le

ur
af

w
ijk

in
ge

n 
om

 d
ru

kt
ec

hn
is

ch
e 

re
de

ne
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.
A

rt.
 N

r. 
84

 0
50

 7
02

 · 
05

/1
8/

1 
· G

ed
ru

kt
 in

 D
ui

ts
la

nd
 · 

O
p 

10
0%

 c
hl

oo
rv

rij
 g

eb
le

ek
t p

ap
ie

r. 

 Met aanduiding van de driecijferige extensie bestaat elk bestelnummer (#) uit in totaal acht cijfers, 
bijv. # 43312, -170, -290 = # 43312170 voor grafietzwart en # 43312290 voor steengrijs. 

 Met aanduiding van de driecijferige extensie bestaat elk bestelnummer (#) uit in totaal acht cijfers, 
bijv. # 73806, -000, -800 = # 73806000 voor chroom en # 73806800 voor roestvrijstaal finish. 

 Definieert de vrije ruimte van de 
mengkraan in de hoogte, naar de 
zijkanten en – met uittrekfunctie – 
in de lengte. 

 Voegt royaal veel lucht toe 
aan het water. Voor een bij-
zonder homogene en spatvrije 
waterstraal. 

 Reguleert de waterstroom simpel-
weg door indrukken: op speelse 
wijze aan- en uitzetten. 

 Verwijdert kalkaanslag heel een-
voudig door met een vinger over 
de flexibele siliconen lamellen te 
wrijven. 

 Inbouwmogelijkheden spoelbakken 

 Kleur- en materiaalvarianten spoelbak 

 Oppervlakken keukenmengkranen 

 chroom 
-000

 roestvrijstaal finish 
-800

 steengrijs 
-290

 betongrijs 
-380

 grafietzwart 
-170

 Opliggende montage :
 Men laat de spoelbak van 
bovenaf in een exact op maat uit-
gesneden gat in het aanrechtblad 
zakken. 

 Vlakke montage :
 De spoelbak wordt vlak ten 
opzichte van het aanrechtblad 
ingelaten. Er ontstaat een volledig 
vlakke overgang. Deze monta-
gewijze is alleen mogelijk met 
rvs-spoelbakken. 

 Onderbouwmontage :
 De spoelbak wordt van onderaf 
aan het aanrechtblad bevestigd. 
Hierdoor maakt de keuken een 
ruimere indruk. 

 roestvrijstaal 
-800
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