Planning en installatie
RainDrain / XtraStoris
Technische gids

pro.hansgrohe.be

RainDrain

RainDrain: slim bedachte
ledigingen
Perfectie voor de douche en het oog
Een consistent doorgetrokken designtaal in de badkamer staat garant
voor een goed gevoel, dit geldt ook voor de douche van uw klant.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat harmonieus geïntegreerde en
visueel aantrekkelijke douchegoten steeds populairder worden.
RainDrain is de finishing touch in elke douche en sluit naadloos op het
geheel aan. Voor de hansgrohe douche of mengkraan in uw project
is er altijd een gepast oppervlak te vinden: natuursteen, roestvrijstaal,
zwart, wit, tegels … Maar niet alleen de perfect gematchte look is
doorslaggevend, ook de duurzame functionaliteit speelt een heel belangrijke rol.
RainDrain kan aan elke smaak en douche worden aangepast. En u
profiteert van een eenvoudige en vlotte installatie. Er is één inbouw
lichaam voor alle douchegoten. Daarnaast kunt u kiezen uit drie verschillende goten en een puntafvoersysteem. Vertrouw op deze
functionele doucheafvoer die gegarandeerd jarenlang lekdicht blijft.

Eén inbouwlichaam
voor alle douche
goten.
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RainDrain is de
hoogwaardige
douchegoot die
naadloos aansluit
op uw douche.

RainDrain in één oogopslag
• Hoogwaardige douchegoten, ontwikkeld in samenwerking
met de afvoerspecialisten van ESS.
• De perfecte afvoeroplossing voor elk badkamerproject met
een inloopdouche.
• Twee waterslothoogtes voor nieuwbouw en renovatie.
• Optionele Dryphon technologie voor een gemakkelijke reiniging
en een hogere afvoercapaciteit tot 60 l/min.
• Veilige composietafdichting door het in de fabriek voorgemon
teerd afdichtingsvlies volgens DIN 18534.
• Eén inbouwlichaam voor alle hansgrohe douchegoten.
• Een doucheafvoer zonder niveauverschil vergroot de bewegings
vrijheid en toegankelijkheid in de individuele badkamer
• De afvoercapaciteit is speciaal afgestemd op onze hansgrohe
douchesystemen.
• Verschillende oppervlakken en afwerkingen die perfect bij de
mengkranen passen.
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Eenvoudig.

Mooi.

Eén inbouwlichaam
voor alles.

Eén badkamer,
één look.
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uBox universal
Eén inbouwlichaam voor alle situaties
uBox universal
voor vlakke installatie
Waterslothoogte: 30 mm
1

2
uBox universal
voor standaard installatie
Waterslothoogte: 50 mm
4

3

5
uBox universal
voor verticale installatie
Waterslothoogte: 50 mm
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Kenmerken

Technische gegevens

1

De bouwbeschermkap beschermt tegen verontreiniging tijdens
de ruwbouwfase

2

Gemakkelijk te reinigen sifon standaard inbegrepen

3

Voorgemonteerd afdichtingsvlies volgens DIN 18534

4

Flexibele aansluitmogelijkheden: uitgangen aan drie zijden

5

Bevestigingsbeugel voor eenvoudige bevestiging op de vloer

6

Eenvoudige hoogteaanpassing met drie geluidsisolerende
platen (2 x 20 mm, 1 x 10 mm) voor een aanpassing op maat

uBox universal voor vlakke installatie
Minimale bouwhoogte:
57 mm
Afvoercapaciteit sifon:
33 l/min
Afvoercapaciteit Dryphon: 55 l/min
uBox universal voor standaard installatie
Minimale bouwhoogte:
75 mm
Afvoercapaciteit sifon:
42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min
uBox universal voor verticale installatie
Minimale bouwhoogte:
–
Afvoercapaciteit sifon:
42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min

107
3 37

13 4

13 4

13 3

37 7

16 6

57

75

121

Ø 40

Ø 50

3 97

338

13 4

uBox universal voor vlakke installatie

339

13 4

uBox universal voor standaard installatie

Ø 50

uBox universal voor verticale installatie
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RainDrain

RainDrain Flex
Gemakkelijk ter plaatse in te korten

1
5
2
3
4
6

Tweezijdige
montage

Driezijdige
montage

Kenmerken
1

2

3

Dryphon technologie: hoge afvoercapaciteit tot 60 l/min en
gemakkelijk te reinigen

Designafdekking: chroom, Brushed Bronze, Brushed Black
Chrome, Matt Black, Matt White, Brushed Stainless Steel,
Polished Gold Optic
Inbouwlichaamadapter: eenvoudige aanpassing aan een
tegeldikte van 7–18 mm

4

Montage: tegen de wand of vrij in de ruimte, beide versies
verkrijgbaar

5

Afdekking van roestvrijstaal 304 (1.4301) met geïntegreerd
afschot, kan ter plaatse worden ingekort

6

In de fabriek voorgemonteerd afdichtingsvlies met afzonderlijke
afdichtingsdelen voor afdichting volgens DIN 18534

Benodigde sets
Afwerkingsset

Vrij in de ruimte

Wandmontage

6

Inbouwlichaam in de chape

Scan de code en ont
dek RainDrain Flex.

Tweezijdige montage

2

1

1

Tegeldikte tot
18 mm

2

Afdekking roestvrij
staal 304 (1.4301)

3

Tegellijm

4

Composietafdichting

5

In de fabriek
voorgemonteerd
afdichtingsvlies

6

Afneembare
afdekplaat

6
3

4

5

Technische gegevens
Afmeting
700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Tegeldikte
tot 18 mm

uBox universal voor vlakke installatie
Minimale bouwhoogte:
57 mm
Afvoercapaciteit sifon:
33 l/min
Afvoercapaciteit Dryphon: 55 l/min

Aansluiting
Horizontaal
Verticaal

Roosterbreedte
60 mm (Vrij in de ruimte)
76 mm (Wandmontage)

uBox universal voor standaard installatie
Minimale bouwhoogte:
75 mm
Afvoercapaciteit sifon:
42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min
uBox universal voor verticale installatie
Minimale bouwhoogte:
–
Afvoercapaciteit sifon:
42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min

245
76

60

245

RainDrain Flex

700 / 800 / 900
8 0 0/ 1000 / 1200

76

10

60
10

10

700 / 800 /8900
0 0 / 1000 / 1200

RainDrain Flex voor montage tegen de wand
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RainDrain

RainDrain Match
Perfect gelijk met de tegeldikte

5
1
6

2
7

3

4

Installatie vrij
in de ruimte

Eenzijdige
montage

Tweezijdige
montage

Driezijdige
montage

Kenmerken
1

Montage: tegen de wand of vrij in de ruimte, wandflens
inbegrepen

5

Designafdekking: chroom, Matt White, Matt Black, 2 glazen
oppervlakken (wit, zwart). De afdekking kan worden betegeld
(behalve glazen oppervlakken), Brushed Stainless Steel

2

Dryphon technologie: hoge afvoercapaciteit tot 60 l/min
en gemakkelijk te reinigen

6

In hoogte verstelbaar frame: eenvoudig aan te passen aan
een tegeldikte van 7–18 mm

3

Installatieset: van roestvrijstaal 304 (1.4301) met geïntegreerd
afschot

7

In de fabriek voorgemonteerd afdichtingsvlies volgens
DIN 18534

4

In hoogte verstelbare poten: eenvoudige aanpassing
en bevestiging op de vloer

Benodigde sets
Afwerkingsset

Vrij in de ruimte en wandmontage
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Installatieset in de chape

Inbouwlichaam in de chape

Scan de code en ont
dek RainDrain Match.

1

1

Tegeldikte tot
18 mm

2

Afdekking roestvrij
staal 304 (1.4301)

3

Tegellijm

4

Composietafdichting

5

In de fabriek
voorgemonteerd
afdichtingsvlies

6

Secundaire afvoer
mogelijk

6
3

2

5

4

Technische gegevens
Afmeting
600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Tegeldikte
tot 18 mm

uBox universal voor vlakke installatie met installatieset
Minimale bouwhoogte:
77 mm
Afvoercapaciteit sifon:
33 l/min
Afvoercapaciteit Dryphon: 55 l/min

Diepe tegelgoot
12 mm

Roosterbreedte
46 mm

uBox universal voor standaard installatie met installatieset
Minimale bouwhoogte:
95 mm
Afvoercapaciteit sifon:
42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min

Aansluiting
Horizontaal
Verticaal

Framebreedte
62 mm (Vrij in de ruimte)
81 mm (incl. wandflens)

uBox universal voor verticale installatie met installatieset
Minimale bouwhoogte:
–
Afvoercapaciteit sifon:
42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min

27

5

113

555 / 655 / 75575
/ 5855 / 955 / 1155

81

75 
116

20

5

46

81

555 / 655 / 75575
/ 5855 / 955 / 1155

17

69

600 / 700 / 800 8/0900
0 / 1000 / 1200

Ø 50
339

13 4

RainDrain Match
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RainDrain

RainDrain Rock
Speciaal ontwikkeld voor gebruik met natuursteen

6

1

7

2
3

8

4

5

Tweezijdige
montage

Kenmerken
1

Designafdekking betegelbaar voor tegels tot 40 mm dik

5

In hoogte verstelbare poten: eenvoudige aanpassing en
bevestiging op de vloer

2

Montage: in het oppervlak

6

Geïntegreerde uitneemhaak om de afwerkingsset eenvoudig
te kunnen wegnemen

3

Afdekking: kan ter plaatse worden ingekort met een overlengte
van 50 mm aan beide zijden

7

Hoogteverstelling: eenvoudige aanpassing van de afdekking
aan het tegelniveau

4

Dryphon technologie: hoge afvoercapaciteit tot 60 l/min en
gemakkelijk te reinigen

8

In de fabriek voorgemonteerd afdichtingsvlies volgens
DIN 18534

Benodigde sets
Afwerkingsset
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Installatieset in de chape

Inbouwlichaam in de chape

Scan de code en ont
dek RainDrain Rock.

1

Tegeldikte tot
40 mm

2

Afdekking roestvrij
staal 304 (1.4301)

3

Tegellijm

4

Composietafdichting

5

In de fabriek
voorgemonteerd
afdichtingsvlies

6

Douchegoot
betegelbaar

1

2
3

4

5
6

Technische gegevens
Afmeting
600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Roosterbreedte
58 mm

uBox universal voor vlakke installatie met installatieset
Minimale bouwhoogte:
77 mm
Afvoercapaciteit sifon:
33 l/min
Afvoercapaciteit Dryphon: 55 l/min

Aansluiting
Horizontaal
Verticaal

Tegeldikte
tot 40 mm

uBox universal voor standaard installatie met installatieset
Minimale bouwhoogte:
95 mm
Afvoercapaciteit sifon:
42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min
uBox universal voor verticale installatie met installatieset
Minimale bouwhoogte:
–
Afvoercapaciteit sifon:
42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min

27
17

69

600 / 700 / 800 8/0900
0 / 1000 / 1200

700 / 800 / 9008/01000
/ 1100 / 1300
0

7

20

57
55

75 
116

58

113

Ø 50
339

13 4

RainDrain Rock
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RainDrain

RainDrain Spot
Maximale flexibiliteit bij de plaatsing

1

2

3
8
4

5

6

7

Installatie vrij
in de ruimte

Kenmerken
1

De bouwbeschermkap beschermt tegen verontreiniging tijdens
de ruwbouwfase

5

Sifonbehuizing: draaibaar en verstelbaar

2

Designafdekking: Brushed Stainless Steel met randloos design

6

In de fabriek voorgemonteerd afdichtingsvlies volgens
DIN 18534

3

Sifon: verwijderbaar voor een gemakkelijke reiniging

7

Variabele aansluiting: horizontaal en verticaal in één doucheaf
voer

4

Hoogteverstelling: eenvoudige aanpassing van de afdekking
aan het tegelniveau

8

Met draaibaar rooster: betegelbaar of Brushed Stainless Steel
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Scan de code en ont
dek RainDrain Spot.

1

Tegeldikte tot
18 mm

2

Afdekking roestvrij
staal 304 (1.4301)

3

Tegellijm

4

Composietafdichting

5

In de fabriek
voorgemonteerd
afdichtingsvlies

6

Sifonbehuizing van
ABS met montage
beugel

1

2

3

4

5

6

Technische gegevens
Minimale installatiehoogte
78 mm

Roosterbreedte
146 mm

Aansluiting
Horizontaal en verticaal

Afvoercapaciteit
39 l/min

Tegeldikte
tot 18 mm

Waterslothoogte
50 mm

Nominale diameter aansluiting
DN50

80
68

95
68

12
9

27

Afmeting
150 x 150 mm

226
175

14 6

RainDrain Spot

Ø50

Ø50

Ø226
Ø 175

13 0
14 6

RainDrain Spot met betegelbaar rooster
13

RainDrain

Technologie

Eenvoudige reiniging en
grotere afvoercapaciteit

De afvoer opnieuw uitgevonden: Dryphon
Vooral door de vorm (in combinatie met het hoge debiet) kan vuil
en haar niet blijven vastzitten. Reinigen is dus kinderspel. Het
gepatenteerde ontwerp zorgt voor een aanzienlijke verbetering
van de afvoercapaciteit tot 60 liter per minuut. Dit overtreft alle
standaard eisen en voorschriften.
Het Dryphon systeem sluit nauwgezet af met een membraan. Het
werkingsprincipe is niet gebaseerd op een waterslot en omdat
geen water wordt gebruikt, droogt de afvoer ook niet uit. Dryp
hon regelt op betrouwbare wijze de drukverschillen in de afvoer
leiding en houdt tegelijkertijd de gassen tegen.

Hansgrohe sifontechnologie
• Hoge afvoercapaciteit tot 42 l/min
• Weinig aanhechtend vuil door het naadloze ontwerp
• Demonteerbaar en dus gemakkelijk schoon te maken
• Verwijderbaar
• Beperkte inbouwdiepte
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Hansgrohe Dryphon technologie
• Aanzienlijk hogere afvoercapaciteit tot 60 l/min
• Duurzaam en temperatuurbestendig membraan
• Eenvoudige reiniging, geen sifonweerstand
• Verwijderbaar
• Beperktere inbouwdiepte
• Volledige geurbarrière

Secundaire afvoer
Het verstelbare frame wordt enerzijds gebruikt om de
hoogte aan het tegelniveau aan te passen en anderzijds
om een secundaire afvoer mogelijk te maken. Met de
secundaire afvoer loopt water dat door de kitvoegen of
lekke tegelvoegen naar binnen sijpelt, via het afschot
naar de douchegoot.
Voor de secundaire afvoer moet het volledige natte ge
deelte vakkundig worden afgedicht en mag geen kit wor
den aangebracht onder de onderhoudsvoeg tussen het
frame en de inbouwset.

Voorgemonteerd
afdichtingsvlies
Ontwerpers en installateurs zijn verplicht om talrijke contrac
tuele voorschriften na te leven. Om fouten bij de installatie
van doucheafvoeren in combinatie met een composietafdich
ting te voorkomen, werd het in de fabriek voorgemonteerde
afdichtingsvlies als standaard ontwikkeld.

Hoogteverstelling

Verstelbare hoogte

De juiste hoogte selecteren

Het in hoogte verstelbare frame maakt het gemakkelijk
om de douchegoot op verschillende hoogtes te installe
ren. Het robuuste roestvrijstalen frame past zich aan te
geldiktes van 7–18 mm aan en maakt de installatie een
voudig en veilig.
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RainDrain

Modulair
RainDrain is een modulair systeem. De bestelling van een douchegoot bevat slechts twee artikelnummers: de afwerkingsset en het inbouwli
chaam met of zonder installatieset. De uBox selecteert u alleen bij een standaard installatie of een vlakke installatie. Ook is een uBox met
verticale afvoer verkrijgbaar.

RainDrain Flex

RainDrain Rock

RainDrain Match

Installatie in dunbedmortel

uBox universal

uBox universal en installatieset

Installatie in chape

Installatie in chape
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RainDrain Match wandmontage

RainDrain Flex wandmontage
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XtraStoris

XtraStoris: opbergruimte
voor de droombadkamer
De accessoirelijn staat voor hoogwaardige materialen en productie
processen. Dankzij de waterdichte installatieset en het meegeleverde
afdichtingsvlies is de wand aan de wandnissen betrouwbaar tegen
waterschade beschermd.
XtraStoris Original: Wandnis met geïntegreerde lijst tot 90 cm
breed in zwart, wit en roestvrijstaallook.
XtraStoris Minimalistic: Wandnissen zonder lijst in verschillende
formaten en oppervlaktekleuren, die gelijkliggend met de tegels kun
nen worden ingebouwd. Met XtraStoris Minimalistic kan de inbouw
diepte variëren.
XtraStoris Individual: Het designframe van XtraStoris Individual
zijn verkrijgbaar in Brushed Stainless Steel en in alle FinishPlus opper
vlakken. Het corpus van XtraStoris Individual is verkrijgbaar in Matt
Black, Matt White en Brushed Stainless Steel.
XtraStoris Rock: Wandnis met push-open deur om te betegelen.
De inbouwdiepte kan aan de tegeldikte worden aangepast. De op
bergruimte gaat bijna onzichtbaar op in de wand of wordt net een
designaccent.

18

Tijdbesparende en
waterdichte montage

XtraStoris in één oogopslag
• Waterdicht inbouwlichaam dat veilig is en het douchecomfort
duurzaam verbetert.
• Eenvoudige en tijdbesparende montage.
• Geschikt voor muren en gipsplaten
• Gemakkelijk te reinigen oppervlak.
• Ruimtebesparende oplossing voor designbewuste personen die
tijdens het douchen een optimale bewegingsvrijheid willen.
• Hoogwaardige oplossing verkrijgbaar in vier varianten en met
talrijke oppervlakken en afmetingen.

Voor muren en
gipsplaten
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XtraStoris

XtraStoris Original
Met geïntegreerd frame

3
1

2

4

5

Kenmerken
1

Oppervlak: roestvrijstaallook, Matt Black, Matt White

4

Geïntegreerd frame: naadloos uit één stuk gebogen

2

Onderhoudsvriendelijk oppervlak: het gepoedercoate
roestvrijstaal van de wandnis is gemakkelijk te reinigen

5

Afdichtingsvlies: eenvoudige afdichting, bescherming tegen
waterschade (altijd inbegrepen)

3

Installatieset: inbouwelement van polystyreen (PS) voor
een eenvoudige montage

325
10 0

14 2

292

390

313
5 - 55

XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm
20

10 0

390

10 0

292

390

240

292

313

5

10 0

175

5 - 55

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm

Scan de code en
ontdek XtraStoris
Original.

2
1

3

4

1

Tegels

2

Tegellijm

3

Afdichtingsvlies

4

Installatieset

5

Corpus roestvrijstaal
304 (1.4301)

6

Lijst

5

6

Technische gegevens
Afmeting
300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

Type wand
Muur
Gipsplaat

Inbouwdiepte
100 mm

Toepassing
Nieuwbouw
Renovatie

925

592

XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

5 - 55

10 0

292

390

313

990

892

313

10 0

292

390

690

6

10 0

5

10 0

625

5 - 55

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm
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XtraStoris

XtraStoris Minimalistic
Met open frame

3
1

2

6

4
5

Kenmerken
Oppervlak: Brushed Stainless Steel, Matt Black, Matt White

4

Randloos: minimalistisch design

2

Onderhoudsvriendelijk oppervlak: het gepoedercoate
roestvrijstaal van de wandnis is gemakkelijk te reinigen

5

Afdichtingsvlies: eenvoudige afdichting, bescherming tegen
waterschade (altijd inbegrepen)

3

Installatieset: inbouwelement van polystyreen (PS) voor
een eenvoudige montage

6

Beugel: kan gelijk aansluitend op de tegels of als designele
ment met een uitsprong tot 55 mm worden geïnstalleerd

10 0

1

10 0

325

10 0

14 5

5 - 55

XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm
22

10 0

295

390

390

313

295

390

240

295

313

175

5 - 55

XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm

Scan de code en
ontdek XtraStoris
Minimalistic.

2
1

3

1

Tegels

2

Tegellijm

3

Afdichtingsvlies

4

Installatieset

5

Corpus roestvrijstaal
304 (1.4301)

6

Beugel

6

5

4

Technische gegevens
Toepassing
Nieuwbouw
Renovatie

Afmeting
300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Type wand
Muur
Gipsplaat

Inbouwdiepte
100 mm
140 mm

Variabele inbouwdiepte
Uitsprong tot 55 mm

175

14 0

14 0

325

390

240

5 - 55

XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm

295

313

295

390

313

295

390

14 5

14 0

14 0

5 - 55

XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm
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XtraStoris

XtraStoris Individual
Met design frame

4
1

2
3

5

Kenmerken
1

Oppervlak designframe: Brushed Bronze, Brushed Black
Chrome, Matt Black, Matt White, Brushed Stainless Steel,
Polished Gold Optic

2

Oppervlak corpus: Matt Black, Matt White, Brushed Stainless
Steel

3

Onderhoudsvriendelijk oppervlak: het gepoedercoate
roestvrijstaal van de wandnis is gemakkelijk te reinigen
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4

Installatieset: inbouwelement van polystyreen (PS) voor
een eenvoudige montage

5

Afdichtingsvlies: eenvoudige afdichting, bescherming tegen
waterschade (altijd inbegrepen)

Scan de code en
ontdek XtraStoris
Individual.

2
1

3

4

1

Tegels

2

Tegellijm

3

Afdichtingsvlies

4

Installatieset

5

Corpus roestvrijstaal
304 (1.4301)

6

Lijst

5

6

Technische gegevens
Afmeting
300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Type wand
Muur
Gipsplaat

Inbouwdiepte
100 mm

Toepassing
Nieuwbouw
Renovatie

5 - 55

XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm

390

292

313

10 0

313

292

390

14 2

390

10 0

292

240

2

10 0

325

2

10 0

175

5 - 55

XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm
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XtraStoris

XtraStoris Rock
Met betegelbare deur

3
1

2

6

4
5

Kenmerken
1

Oppervlak: Brushed Stainless Steel, Matt Black, Matt White

4

Betegelbare deur: push-open technologie, tegeldikte
max. 12 mm

2

Oppervlak van de wandnis: gemakkelijk te reinigen
gepoedercoat roestvrijstaal

5

Afdichtingsvlies: eenvoudige afdichting, bescherming tegen
waterschade (altijd inbegrepen)

3

Installatieset: inbouwelement van polystyreen (PS) voor
een eenvoudige montage

6

Beugel: kan gelijk aansluitend op de tegels of als designele
ment met een uitsprong tot 55 mm worden geïnstalleerd

325

5 - 55

XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm
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10 0

175

5 - 55

XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm

Scan de code en
ontdek XtraStoris
Rock.

2
1

3

1

Tegels

2

Tegellijm

3

Afdichtingsvlies

4

Installatieset

5

Beugel

6

Betegelbare deur

5
6

4

Technische gegevens
Afmeting
300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Type wand
Muur
Gipsplaat

Inbouwdiepte
100 mm

Toepassing
Nieuwbouw
Renovatie

325

14 0

14 0

175

5 - 55

XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm

390

14 0

295

313

313

295

390

14 5

390

14 0

295

240

5 - 55

XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm
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RainDrain

RainDrain

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

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

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

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

Douchegoot 80 cm met in hoogte verstelbaar frame –
afwerkset
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(zonder afb.)
Douchegoot 90 cm met in hoogte verstelbaar frame –
afwerkset
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(zonder afb.)
Douchegoot 100 cm met in hoogte verstelbaar frame –
afwerkset
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(zonder afb.)

Douchegoot 80 cm inkortbaar en betegelbaar –
afwerkset
# 56031, -000 (zonder afb.)
Douchegoot 90 cm inkortbaar en betegelbaar –
afwerkset
# 56032, -000 (zonder afb.)
Douchegoot 100 cm inkortbaar en betegelbaar –
afwerkset
# 56033, -000 (zonder afb.)
Douchegoot 120 cm inkortbaar en betegelbaar –
afwerkset
# 56034, -000 (zonder afb.)

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

Complete set voor vlakke installatie
Complete set voor vlakke installatie – 60 cm
voor douchegoten
# 56016180

Complete set voor standaard installatie
Complete set voor standaard installatie – 60 cm
voor douchegoten
# 56022180

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

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

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

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

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

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

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

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

Complete set 120 cm voor douchegoten
# 56021180 (zonder afb.)

Complete set voor standaard installatie – 120 cm
voor douchegoten
# 56027180 (zonder afb.)
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RainDrain Flex
Douchegoot 70 cm inkortbaar – afwerkset
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
Douchegoot 80 cm inkortbaar – afwerkset
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)
Douchegoot 90 cm inkortbaar – afwerkset
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)
Douchegoot 100 cm inkortbaar – afwerkset
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)
Douchegoot 120 cm inkortbaar – afwerkset
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)

RainDrain Flex
Douchegoot 70 cm inkortbaar wandmodel –
afwerkset
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
Douchegoot 80 cm inkortbaar wandmodel –
afwerkset
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)

RainDrain Spot
Doucheput met rooster 15 x 15 cm
# 56055, -800
Doucheput met rooster 15 x 15 cm
te betegelen aan achterkant
# 56112, -800 (zonder afb.)

Douchegoot 90 cm inkortbaar wandmodel –
afwerkset
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)
Douchegoot 100 cm inkortbaar wandmodel –
afwerkset
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)
Douchegoot 120 cm inkortbaar wandmodel –
afwerkset
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)

uBox universal voor vlakke installatie
Inbouwlichaam voor rechte afvoeren
voor vlakke installatie
# 01000180

uBox universal voor standaard installatie
Inbouwlichaam voor rechte afvoeren
voor standaard installatie
# 01001180

uBox universal voor verticale installatie
Inbouwlichaam voor rechte afvoeren
voor verticale installatie
# 01002180
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XtraStoris

XtraStoris

XtraStoris Original
Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 15 x 10 cm
# 56057, -670, -700, -800

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

Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 30 x 10 cm
# 56061, -670, -700, -800 (zonder afb.)

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

Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 60 x 10 cm
# 56064, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Inbouwnis open frame 30 x 15 x 10 cm
# 56070, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 90 x 10 cm
# 56067, -670, -700, -800 (zonder afb.)

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

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

XtraStoris Individual
Inbouwnis Brushed Stainless Steel
met design frame 30 x 15 x 10 cm
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)

Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 30 x 14 cm
# 56091, -670, -700, -800 (zonder afb.)
Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 15 x 10 cm
# 56082, -670, -700, -800 (zonder afb.)
Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 15 x 14 cm
# 56088, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Inbouwnis Brushed Stainless Steel
met design frame 30 x 30 x 10 cm
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)
Inbouwnis zwart
met design frame 30 x 15 x 10 cm
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)
Inbouwnis zwart
met design frame 30 x 30 x 10 cm
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)
Inbouwnis wit
met design frame 30 x 15 x 10 cm
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)
Inbouwnis wit
met design frame 30 x 30 x 10 cm
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)
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Houd er rekening mee dat wij in deze brochure slechts een selectie van onze producten kunnen voorstellen.
Ons volledige aanbod vindt u op hansgrohe.be

Ontdek hansgrohe online en op de social media.

