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De mooiste 
momenten 
met water

De nieuwe betekenis van thuis
Veel mensen hebben het afgelopen jaar beseft wat voor ons al jaren 
de belangrijkste motivatie is: Hoe belangrijk toevluchtsoorden in 
onze eigen woning zijn waar we ons gewoon prettig voelen en kun-
nen ontspannen. Waar we ons nooit ergeren omdat alles goed door-
dacht, mooi en van hoge kwaliteit is en voor aangename momenten 
zorgt. Ruimten waar we ons niet moeten maar willen terugtrekken. 
Voor ons is dit een bevestiging dat we op de goede weg zijn. We zijn 
en blijven te allen tijde aan uw zijde – digitaal en persoonlijk.

Innovaties waar we ons goed bij voelen
Ontdek dit jaar nieuwe producten die de waterbeleving naar een 
hoger niveau tillen. Op basis van onze leidende waarden innovatie, 
kwaliteit, design en verantwoordelijkheid hebben wij boeiende en 
stimulerende oplossingen voor badkamer en keuken ontwikkeld. 
Trendsettende producten zoals Pulsify met de innovatieve straalsoort 
PowderRain voor ongekende douche-ervaringen voor alle badkamer-
formaten of Finoris, dat u een compleet nieuwe bewegingsvrijheid in 
de badkamer biedt – wij gaan in op de behoeften van alle gebrui-
kers en ontwikkelen hiervoor de beste producten. Ander spannende 
innovaties voor 2021 zijn de multisensoriële RainTunes, de leuke kin-
derdouche Jocolino, het flexibele opbergsysteem WallStoris of de in 
elke opzicht perfect passende douchegoten RainDrain.

Wij ontwerpen voor mensen
hansgrohe is een merk voor het leven. Ontspanning, verkwikkende 
verfrissing of betrouwbare helderheid: Elk product is ontwikkeld door 
enthousiastelingen uit het Zwarte Woud om uw dagelijkse routine 
makkelijker te maken – en te verrijken met aangename momenten. 
Onze producten zijn geen geïsoleerde ideeën maar holistische oplos-
singen. Op die manier worden ze een vast onderdeel in het leven van 
onze klanten. En uiteindelijk is het dat wat ons merk uitmaakt: De 
mens staat centraal.

Intro
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Scan deze code voor meer 
informatie over onze producten 
op pro.hansgrohe.be
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Uw eigen badkamer. Water op uw huid. 
Ontspanning voelen. Met nieuwe innova-
ties versterken wij uw persoonlijk comfort-
gevoel, vereenvoudigen wij uw dagelijkse 
routine en creëren wij ongekende, fascine-
rende ervaringen.

Sensaties 
op uw huid

Badkamer
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Pulsify

Sensationeel douchen!
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Ongeëvenaarde douche- 
ervaringen voor grote en 
kleine badkamers
Afschakelen en genieten van het moment. Onder de douche even 
onderduiken in een andere wereld. ‘s Morgens de dag fris en gesti-
muleerd beginnen en ‘s avonds na een stressvolle dag heerlijk ont-
spannen – en u voelt zich elke keer herboren. Pulsify biedt u deze 
momenten in uw eigen badkamer – om het even hoe groot die is. 
Zelfs in de kleinste ruimten beleeft u met Pulsify ongekende ontspan-
ning voor lichaam en geest. Geniet van maximale vrijheid in een op-
geruimde en stijlvolle ambiance.

Met Pulsify kunt u herleven. Dit bouwkundig zeer compacte systeem 
kan in elke badkamer worden geïntegreerd. Kies uit een brede waai-
er van elementen en oppervlakken dat wat bij uw persoonlijkheid en 
stijl past. Het tijdloze design, de hoogwaardige kwaliteit en intelligent 
geïntegreerde planchets maken van Pulsify een langdurig plezier – 
en het zet maatstaven op het vlak van duurzaamheid en veiligheid. 
Als u kiest voor een variant met EcoSmart-technologie, verbruikt u tot 
maar liefst 60% minder water dan met conventionele producten.

Combineer Pulsify met de innovatieve tabletten van ons flexibel opbergsysteem WallStoris.

Badkamer Pulsify

Intelligent ge-
ïntegreerde 
tabletten per-
fectioneren uw 
belevenis.
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Voel u gewoon op uw gemak. Met Pulsify en PowderRain ervaart u 
een nieuwe kwaliteit van welzijn en kunt u mentaal en lichamelijk 
aangenaam ontspannen. PowderRain transformeert water in een 
zachte mantel van ontelbare microdruppels die op uw huid dansen. 
Na elke douche voelt u zich vrijer en lichter. U voelt zich vitaler – en 
elke keer herboren.

Dankzij onze innovatieve Select-technologie veran-
dert u tijdens het douchen heel eenvoudig en com-
fortabel van straalsoort. U kunt kiezen uit verschil-
lende straalsoor ten voor een naadloze en 
ontspannende douche-ervaring.

PowderRain – Uw 
unieke ontspannings-
ervaring dankzij uiterst 
fijne microdruppels.
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Met Pulsify wordt uw badkamer uw meest persoonlijke ruimte, omdat 
u zich compleet kunt ontplooien. Uit het brede assortiment en de drie 
oppervlakken chroom, mat zwart en mat wit kunt u een individuele 
look creëren, geheel volgens uw wensen. Naast producten voor op-
bouwinstallaties zoals Showerpipes kunt u ook kiezen uit oplossingen 
voor een inbouwinstallatie.

De mogelijkheden van 
individualisering zijn even 
veelzijdig als u zelf.

Badkamer Pulsify



Tijdloos en functioneel 
design – met ingebouw-
de lange levensduur.

Met Pulsify investeert u in design, duurzaamheid en veiligheid. Wij 
willen dat u lang plezier beleeft aan Pulsify – en dat u elke keer met 
een goed gevoel uit de douche stapt. Daar zorgen wij voor met een 
tijdloos design dat in elke badkamer past en met onze vertrouwde 
hansgrohe kwaliteit. Een gegarandeerd plezier voor vele jaren.
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Kies voor onze EcoSmart-technologie en bespaar water en energie – 
zonder uw vertrouwd doucheplezier te moeten missen. EcoSmart re-
duceert de doorstroom en draagt zo bij tot duurzame besparingen. 
Met EcoSmart wordt Pulsify voor u een veilige investering. Geniet op 
de mooiste en meest verantwoorde manier van de kostbare grondstof 
water.

Douchen met een schoon 
geweten – Dankzij onze 
EcoSmart-technologie.

Badkamer Pulsify
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Pulsify in één oogopslag: 

• Unieke douche-ervaring dankzij PowderRain
• Modern, vlak design passend voor elk badkamerformaat
• Oppervlak verkrijgbaar in chroom, mat zwart en mat wit
• Eenvoudige installatie
• Kies tussen varianten voor op- of inbouw
• Met de innovatieve Select bediening verandert u gewoon van 

straalsoort
• Waterverbruik met de debietregeling actief regelen
• Met de EcoSmart varianten verbruikt u tot maar liefst 60% 

minder water
• Geïntegreerde planchets bieden u ruimte voor producten en 

benodigdheden

Veel innovaties zorgen ervoor dat Pulsify niet alleen leuk is maar ook 
uiterst praktisch. QuickClean maakt schoonmaken eenvoudiger dan 
ooit. Verwijder kalkaanslag probleemloos en snel door met uw vin-
gers over de siliconen noppen te wrijven. De Pulsify hoofddouche 
past zich niet alleen aan uw badkamer aan maar ook aan uw li -
chaam. De hoekverstelling van 10–30 °C biedt u de flexibiliteit waar-
bij u zich helemaal prettig voelt.

Scan simpelweg de code 
om Pulsify te ontdekken.
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Pulsify

Pulsify Select 
Handdouche 105 3jet Activation 
# 24100, -000, -670, -700

Handdouche 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min. 
# 24101, -000, -670, -700

 

Pulsify Select 
Handdouche 105 3jet Relaxation 
# 24110, -000, -670, -700

Handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min. 
# 24111, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify Select 
Doucheset 105 3jet Relaxation  
met douchestang 65 cm 
# 24160, -000, -670, -700

Doucheset 105 Relaxation EcoSmart 9l/min.  
met douchestang 65 cm 
# 24161, -000, -670, -700

Doucheset 105 3jet Relaxation  
met douchestang 90 cm 
# 24170, -000, -670, -700 (zonder afb.)

Doucheset 105 Relaxation EcoSmart 9l/min.  
met douchestang 90 cm 
# 24171, -000, -670, -700 (zonder afb.)

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260 2jet met ShowerTablet Select 400 
# 24240, -000, -670, -700

Showerpipe 260 2jet EcoSmart 9l/min.  
met ShowetTablet Select 400 
# 24241, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260 1jet  
met ShowerTablet Select 400 
# 24220, -000

Showerpipe 260 1jet EcoSmart 9l/min.  
met ShowerTablet Select 400 
# 24221, -000

Showerpipe 260 1jet  
met badthermostaat ShowerTablet Select 400 
# 24230, -000 (zonder afb.)

 

Massage

Pulsify 
Handdouche 105 1jet 
# 24120, -000, -670, -700

Handdouche 105 1jet Green 6l/min. 
# 24121, -000, -670, -700
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Meer informatie en het volledige assortiment 
vindt u op pro.hansgrohe.be/nl/Pulsify

Beschikbaar vanaf Q4/2021

Badkamer Pulsify

Pulsify Select 
Wandhouderset 105 3jet Relaxation  
met doucheslang 125 cm 
# 24302, -000, -670, -700

Wandhouderset 105 3jet Relaxation  
met doucheslang 160 cm 
# 24303, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Wandhouderset 105 1jet  
met doucheslang 125 cm 
# 24301, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Hoofddouche 260 2jet met douchearm 
# 24150, -000, -670, -700

Hoofddouche 260 2jet Eco douchearm 
# 24151, -000, -670, -700

Inbouwlichaam voor iBox universal 
# 01800180 (zonder afb.)

 

ShowerTablet Select 
Badthermostaat 400 voor opbouw 
# 24340, -000, -670, -700

 

ShowerTablet Select 
Douchethermostaat 400 voor opbouw 
# 24360, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Hoofddouche 260 1jet zonder douchearm 
# 24140, -000, -670, -700

Hoofddouche 260 1jet EcoSmart 9l/min.  
zonder douchearm 
# 24141, -000, -670, -700

Douchearm voor hoofddouche 260 
# 24149, -000, -670, -700 (zonder afb.)

 

Pulsify 
Hoofddouche 105 1jet zonder douchearm 
# 24130, -000, -670, -700

Hoofddouche 105 1jet Green 6l/min.  
zonder douchearm 
# 24132, -000, -670, -700

Douchearm voor hoofddouche 105 
# 24139, -000, -670, -700 (zonder afb.)

 

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure.
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RainTunes

De douche-ervaring 
voor alle zintuigen
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Maak van uw badkamer 
een badkamer vol emoties

De eigen badkamer is ons meest persoonlijke toevluchtsoord. Hier 
komt u tot rust, laat u uw gedachten de vrije loop en ontspant u 
na een drukke dag. Wij hebben een manier gevonden om deze 
persoonlijke momenten nog intenser en authentieker te maken – met 
behulp van de digitalisering.

Met RainTunes combineren we water, geluid, licht, bewegend beeld 
en geur tot een heel persoonlijke douche-ervaring. Afhankelijk van 
de stemming en de activiteiten van die dag biedt RainTunes zeven 
verschillende douchescenario's die al uw zintuigen aanspreken.

U bedient RainTunes eenvoudig via de hansgrohe home app met uw 
smartphone. Kies het verwenprogramma dat het best bij uw stemming 
past en geniet van door experts gecreëerde scenario's met speciaal 
gecomponeerde klankwerelden, choreografische waterritmes en op 
elkaar afgestemde beeldsequenties op het scherm. Slimme ledlampen 
zorgen voor een begeleidende lichtsfeer in de hele badkamer. We 
werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van RainTunes en 
zullen u ook in de toekomst verwennen met persoonlijke douche-
ervaringen die perfect in uw leven passen.

Badkamer RainTunes
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Beleef de douchescenario's intenser met de RainScent douchetabs in 
vijf aroma's: lavendel, granaatappel, bergamot, zilverspar en roze-
marijn/citrus. Leg de tablet in de daarvoor bestemde case op de dou-
chevloer. Daar ontvouwt zich het aroma van de etherische oliën ge-
lijkmatig voor een zinnenprikkelende ervaring.

Kies afhankelijk van uw stemming en het tijdstip een van de 
vooraf geconfigureerde scenario’s. Met één vingerbewe-
ging kunt u uw wellnessprogramma elke dag opnieuw star-
ten. Gewoon via de smartphone.

Goedemorgen
Een zachte zonsopgang, verkwikkende 
klanken en wisselende straalritmes activeren 
u voor een nieuwe dag.

Ontspanning
Geniet na het sporten van een regenererend 
programma van wisselende straalsterktes 
voor uw belaste lichaamsdelen.

Vitaliteit
Voel hoe stimulerende wisseldouches uw 
bloedsomloop, stofwisseling en zenuwstelsel 
duurzaam versterken.

Ontspanning
Het onthaaste scenario met aangename 
geluiden en warm water waarbij u alle 
stress vergeet.

We combineren water, geluid, 
geur, beelden en licht tot voelbare 
sensaties.

Schoonheid
Uw ultiem verwenprogramma met warme 
regen, een zachte gezichtsdouche en een 
stimulerende hoofdmassage.

Natuur
Maak een reis door het Zwarte Woud 
met natuurgeluiden, de geur van naalden, 
harmonieuze beelden en weldadig warme 
druppels.

Welterusten
Kom tot rust met een rustgevende sfeerver-
lichting, subtiele aroma's en een deken van 
de fijnste waterdruppels op uw huid.

RainScent – douchetabs 
voor vijf zinnenprikkelen-
de geuren.

De hansgrohe home 
app – waterbeleving 
digitaal selecteren.



RainButton – bedienen 
waar u het wilt.

Zich helemaal prettig voelen betekent voor ons ook dat we elke plek 
aanpassen aan uw behoeften. Dit geldt ook voor de bediening. 
RainButton staat voor een nieuwe, flexibele en intuïtieve manier om 
van uw douche te genieten. Met volledig vrij positioneerbare bedie-
ningselementen bedient u straalsoort, temperatuur en waterhoeveel-
heid met één druk op de knop.

Met behulp van bluetooth-technologie worden uw invoergegevens 
doorgegeven aan een centrale watereenheid achter de douchewand 
en van daaruit uitgevoerd. Voor het eerst is er dus een scheiding tus-
sen bediening en mengkraan. Dit maakt een geheel nieuw bedie-
ningscomfort en totale vrijheid qua vormgeving mogelijk, omdat de 
gebruiker zelf de positionering van de bediening bepaalt. Zelfs het 
door u gewenste RainTunes-scenario wordt vanuit de hansgrohe 
home-app direct op de Play button in de douche geladen – en daar 
begint uw multisensoriële douche-ervaring.

Badkamer RainTunes
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RainPad – uw cockpit 
voor alle zintuigen.

Met de digitale RainPad bedient u alle functies vanaf een centraal 
bedieningspaneel – heel overzichtelijk en eenvoudig. De verschillen-
de straalsoorten kunnen met verlichte icoontjes op het glazen opper-
vlak worden geselecteerd. U kunt de temperatuur en de hoeveelheid 
water snel en intuïtief met de draaiknop instellen.

Dankzij de geringe inbouwhoogte en de hoogwaardige materialen 
past RainPad perfect in uw moderne badkamer. U kunt de RainPad 
probleemloos met de RainTunes Douche-scenario’s verbinden en per 
knopdruk het geselecteerde programma starten. De RainPad kan na-
tuurlijk worden geüpdatet, zodat u nog lang van uw douche plezier 
kunt hebben.

RainTunes-systeem in één oogopslag:

• Zeven individuele douchescenario’s, van goedemorgen tot 
welterusten

• Gewoon via de ‘hansgrohe home’ app een scenario kiezen en 
in de douche starten

• RainButton: Vrij positioneerbare mobiele bluetooth-bedienings-
knoppen

• RainPad: Centraal digitaal bedieningspaneel in de douche
• RainScent: Douchetabs in vijf verschillende aroma’s van lavendel 

tot zilverspar
• RainButton hoort bij Rainfinity douches, terwijl RainPad in combina-

tie met eender welke hansgrohe douche kan worden gebruikt.

Scan simpelweg de 
code om RainTunes 
te ontdekken.





25

Jocolino

Het gaat er wild aan toe in bad!
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Badplezier met stralende 
kinderogen
Dagelijks in bad gaan is voor veel kinderen geen plezier – en ook 
voor de ouders is het niet altijd even leuk. In plaats van water stromen 
tranen. Toch biedt dit gezinsmoment de mogelijkheid voor een mooie 
tijd samen. Wij maken van de gevreesde tijd in de badkamer momen-
ten vol vreugde.

De nieuwe Jocolino handdouche in de vorm van een dierenkop 
maakt kindjes enthousiast en richt hun aandacht op iets positiefs. 
U kunt kiezen uit drie verschillende dierenmotieven. Of laat toch ge-
woon uw kind beslissen: een leeuw, een krokodil of een zebra? Geen 
tranen meer maar langdurig plezier in bad.

3 grappige dierendesigns.
2 unieke straalsoorten.
1 gelukkig gezin.

Jocolino in één oogopslag:

• Drie verschillende dierendesigns: leeuw, zebra en krokodil
• Met wiebeloogjes voor nog meer plezier in de badkamer
• Ergonomische greep, ook geschikt voor kleine handen
• Twee straalsoorten: Rain en MonoRain
• Met de optionele snelkoppeling verandert u heel eenvoudig 

van handdouche

Scan simpelweg 
de code om Jocolino 
te ontdekken.
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Badkamer Jocolino

Jocolino 
Handdouche voor kinderen leeuw 2jet 
# 28760210

 

Jocolino 
Handdouche voor kinderen zebra 2jet 
# 28787640

 

Jocolino 
Handdouche voor kinderen krokodil 2jet 
# 28788570

 

Beschikbaar vanaf Q2/2021

Meer informatie en het volledige  
assortiment vindt u op pro.hansgrohe.be/
nl/Jocolino

Snelkoppeling ½” 
# 28346, -000

 

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure.
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Vivenis

Een betoverende waterval
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Water zoals u het nog 
nooit hebt gevoeld

Iedereen wil wel eens een waterval aanraken. Wanneer we in de 
natuur zijn en een van deze fascinerende en nooit eindigende kracht-
bronnen ontdekken, is ons eerste instinct om onze hand in het vliegen-
de water te steken. Maar thuis associëren we water en zich prettig 
voelen alleen met lekker douchen of een uitgebreid bad. Waarom 
kan een noodzaak als handen wassen niet ook een kort, heerlijk well-
ness-moment zijn?

Vivenis creëert dit moment. Het is veel meer dan een mengkraan. Met 
zijn tijdloos elegante design en de brede waterstraal hebt u een ech-
te blikvanger in de badkamer. Maar de echte magie begint pas wan-
neer u de greep opent en het water uw handen raakt. Onze innova-
tieve AirPower-technologie verrijkt het water met lucht en maakt van 
de waterstraal een fluweelzachte waterval op uw huid.

Vivenis met EcoSmart zorgt niet alleen elke dag voor ontelbare korte 
genotsmomenten, het reduceert ook het waterverbruik. U kunt er elke 
keer naar uitkijken.

Badkamer Vivenis
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Een  fluweelzachte 
waterval in uw 
 badkamer.

Vivenis in één oogopslag:

• De AirPower-technologie en de brede watervalstraal zorgen voor 
een ongekend wellness-gevoel

• Het water wordt met lucht verrijkt en creëert een bijzonder zacht 
en licht gevoel

• De elegante vorm van de mengkraan smelt harmonisch samen 
met de loop van het water

• Ergonomische bediening met een platte hendel
• Verkrijgbaar in drie oppervlakken die bij elke badkamer passen: 

chroom, mat zwart en mat wit

Scan simpelweg 
de code om Vivenis 
te ontdekken.
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Vivenis

Vivenis 
Eéngreepswastafelmengkraan 80  
met lediging met trekstang 
# 75010, -000, -670, -700

Eéngreepswastafelmengkraan 80  
zonder lediging 
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Eéngreepswastafelmengkraan 210  
met draaibare uitloop en lediging met trekstang 
# 75030, -000, -670, -700

Eéngreepswastafelmengkraan 210  
met draaibare uitloop zonder lediging 
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Eéngreepswastafelmengkraan  
voor wandinbouw met uitloop 19.5 cm 
# 75050, -000, -670, -700

Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan 
voor wandinbouw 
# 13622180 (zonder afb.)

 

Vivenis 
Eéngreepsbidetmengkraan  
met lediging met trekstang 
# 75200, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Eéngreepswastafelmengkraan 250  
met lediging met trekstang 
# 75040, -000, -670, -700

Eéngreepswastafelmengkraan 250  
zonder lediging 
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Driegatswastafelmengkraan 90  
met lediging met trekstang 
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Tapkraan 80 zonder lediging 
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Eéngreepswastafelmengkraan 110  
met lediging met trekstang 
# 75020, -000, -670, -700

Eéngreepswastafelmengkraan 110  
zonder lediging 
# 75022, -000, -670, -700
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Vivenis 
Vrijstaande badmengkraan 
# 75445, -000, -670, -700

Inbouwlichaam voor vrijstaande  
mengkraan/thermostaat 
# 10452180 (zonder afb.)

 

Badkamer Vivenis

Beschikbaar vanaf Q4/2021

Meer informatie en het volledige assortiment 
vindt u op pro.hansgrohe.be/nl/Vivenis

Vivenis 
Baduitloop 
# 75410, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw 
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Eéngreepsbadmengkraan voor wandinbouw 
# 75415, -000, -670, -700

Eéngreepsbadmengkraan voor wandinbouw –  
met ingebouwde beluchter 
# 75416, -000, -670, -700

Inbouwlichaam voor iBox universal 
# 01800180 (zonder afb.)

Vivenis 
Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw 
# 75615, -000, -670, -700

Inbouwlichaam voor iBox universal 
# 01800180 (zonder afb.)

Vivenis 
Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw 
# 75620, -000, -670, -700

 

Vivenis 
4-gatsmengkraan op badrand met sBox 
# 75444, -000, -670, -700

Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan met sBox 
# 13440180 (zonder afb.)

 

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure.
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Finoris

Flexibiliteit voor 
het hele gezin
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Een mengkraan even 
flexibel als u zelf

In geen enkele andere ruimte komen zoveel verschillende behoeften 
en routines samen als in de badkamer. Het is toevluchtsoord, och-
tendchaos en wellnessruimte tegelijk. Hoe meer mensen er in een 
huishouden zijn, hoe gevarieerder de behoeften waaraan de badka-
mer moet voldoen.

Finoris voldoet aan deze eisen met een minimalistisch ontwerp en 
maximale flexibiliteit. In één klap wordt het gevecht rond de wasta-
fel een aanbod voor alle gebruikers. Een verborgen baanbrekende 
innovatie maakt vele activiteiten mogelijk die in andere mengkranen 
moeilijk verenigbaar zijn: spontaan haren wassen, de baby een bad-
je geven of snel een trui wassen.

Badkamer Finoris
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Ontdek een verborgen 
baanbrekende innovatie.

Een subtiel in het slanke design geïntegreerde uittrekbare vuistdouche 
glijdt na ieder gebruik zachtjes terug in zijn uitgangspositie – klaar 
voor het volgende gebruik. Geniet van flexibiliteit in vier dimensies: 
bij de waterhoeveelheid, de watertemperatuur, de straalsoort en de 
flexibele uitloop. Met drie beschikbare oppervlakken past Finoris op-
tisch perfect in elk badkamerdesign.
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De beproefde hansgrohe ComfortZone-technologie biedt meerdere 
voordelen in één keer: veel bewegingsvrijheid bij de wastafel, maxi-
male gebruiksvriendelijkheid en minder spatten. Het toont u hoeveel 
ruimte u tussen de uitloop van de kraan en de wastafel heeft en is 
terug te vinden in de benaming van onze kranen (in millimeter). Zo 
kunt u meteen zien welke kraanhoogte het beste bij uw wensen – en 
uw wastafel – past. Wanneer Finoris en ComfortZone hun krachten 
bundelen, verandert de badkamer naar een stressvrije, comfortabele 
plek, zelfs in de meest dynamische huiselijke omgeving.
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Badkamer Finoris

Bewegingsvrijheid en 
comfort voor iedere fon-
tein – met de bijpassen-
de mengkraan. Dankzij 
ComfortZone.

Finoris in één oogopslag:

• Een innovatieve oplossing voor alle routineactiviteiten aan de 
wastafel

• Een lange uittrekbare vuistdouche is volledig geïntegreerd in de 
wastafelkraan voor ultieme flexibiliteit. Hij glijdt soepel terug in 
zijn oorspronkelijke positie zodra u klaar bent

• Gewoon met één druk op de knop omschakelen tussen een 
laminaire straal en PowderRain

• ComfortZone technologie zorgt voor meer vrije ruimte, ultiem 
bedieningsgemak en minder opspattend water aan de wastafel

• Slank, geometrisch design zorgt voor esthetiek in de badkamer 
en een eenvoudige bediening

• Verkrijgbaar in drie oppervlakken: chroom, mat zwart en mat wit
• Een complete designlijn waarmee u de hele badkamer kunt 

uitrusten

Scan simpelweg 
de code om Finoris 
te ontdekken.



40

Finoris

Finoris 
Eéngreepswastafelmengkraan met Push-Open 
# 76010, -000, -670, -700

Tapkraan zonder lediging 
# 76013, -000, -670, -700 (zonder afb.)

 

Finoris 
Eéngreepswastafelmengkraan 230 draaibare uitloop 
met Push-Open 
# 76060, -000, -670, -700

 

Finoris 
Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw 
inbouw, uitloop 165 mm met niet-afsluitbare lediging 
# 76051, -000, -670, -700

Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw 
inbouw, uitloop 225 mm met niet-afsluitbare lediging 
# 76050, -000, -670, -700 (zonder afb.)

Inbouwlichaam voor ééngreepswastafelmengkraan 
voor wandinbouw 
# 13622180 (zonder afb.)

 

Finoris 
Eéngreepsbidetmengkraan met Push-Open 
# 76200, -000, -670, -700

 

Finoris 
Driegatswastafelmengkraan 110 met Push-Open 
# 76033, -000, -670, -700

Driegatswastafelmengkraan 160 met Push-Open 
# 76034, -000, -670, -700 (zonder afb.)

 

Finoris 
Eéngreepswastafelmengkraan wastafelmengkraan 
230 2jet met uit trekbare vuistdouche en Push-Open 
# 76063, -000, -670, -700

 

Finoris 
Eéngreepswastafelmengkraan 260 met Push-Open 
# 76070, -000, -670, -700

 

Finoris 
Eéngreepswastafelmengkraan 110  
met lediging met trekstang 
# 76020, -000, -670, -700

Eéngreepswastafelmengkraan wastafelmengkraan 
110 met Push-Open 
# 76023, -000, -670, -700

 

Finoris 
Eéngreepswastafelmengkraan 110 CoolStart  
met Push-Open 
# 76024, -000, -670, -700

Hot

Cool

Cool
Start  
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Finoris 
Vrijstaande badmengkraan 
# 76445, -000, -670, -700

Inbouwlichaam voor vrijstaande  
mengkraan/thermostaat 
# 10452180 (zonder afb.)

 

Beschikbaar vanaf Q4/2021

Meer informatie en het volledige assortiment 
vindt u op pro.hansgrohe.be/nl/Finoris

Badkamer Finoris

Finoris 
4-gatsmengkraan op badrand met sBox 
# 76444, -000, -670, -700

Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan met sBox 
# 13440180 (zonder afb.)

 

Finoris 
Eéngreepsbadmengkraan voor wandinbouw 
# 76415, -000, -670, -700

Eéngreepsbadmengkraan voor wandinbouw –  
met geïntegreerde beluchter 
# 76416, -000, -670, -700

Inbouwlichaam voor iBox universal 
# 01800180 (zonder afb.)

Finoris 
Eéngreepsdouchemengkraan voor wandinbouw 
# 76615, -000, -670, -700

Inbouwlichaam voor iBox universal 
# 01800180 (zonder afb.)

Finoris 
Baduitloop 
# 76410, -000, -670, -700

 

Finoris 
Eéngreepsbadmengkraan voor opbouw 
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris 
Eéngreepsdouchemengkraan voor opbouw 
# 76620, -000, -670, -700

 

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure.
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WallStoris

De muur is van u
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Individueel – makkelijker 
dan ooit

Hoe netter een huis is, hoe prettiger u zich er voelt. Een harmonieuze 
en geordende omgeving heeft een rustgevende invloed op ons men-
sen en verhoogt de wellnessfactor in de badkamer.

WallStoris is het flexibele opbergsysteem dat u dit innerlijk evenwicht 
biedt. Het principe is heel eenvoudig, maar des te individueler: een 
stang met modulaire accessoires en oneindig veel combinatiemoge-
lijkheden. Bepaal zelf de lengte van de stang en richt de wand in 
volgens uw behoeften en smaak. Rekken, tabletten, haken of zelfs 
manden: U kunt de modules op wel 40.000 verschillende manieren 
combineren. Nooit meer chaos. Orde in de badkamer was nog nooit 
zo rustgevend.

Badkamer WallStoris

Met ontzettend veel  
combinatiemogelijkheden 
wordt uw badkamer  
gegarandeerd uniek.
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Het WallStoris design is afgestemd op veel hansgrohe 
productlijnen, waaronder Pulsify

De montage is 
even mooi als een-
voudig: Gewoon 
 vastplakken.

WallStoris in één oogopslag:

• Flexibel, modern opbergsysteem met vrijwel oneindig veel 
mogelijkheden

• Perfect voor natte omgevingen: Door de geïntegreerde afvoer 
blijft geen water in de bakken of op de tabletten staan

• Hoogwaardige douchestangen in twee lengtes (50 en 70 cm) en 
twee oppervlakken (mat zwart en mat wit)

• Kies uit veel verschillende tabletten, haken, manden, rekken 
of plantenpotten

• WallStoris is afgestemd op veel hansgrohe productlijnen, 
waaronder Pulsify

• Eenvoudige montage: vastschroeven of vastplakken om de stang 
dan later te kunnen verwijderen zonder resten achter te laten.

Scan simpelweg 
de code om WallStoris 
te ontdekken.



46

WallStoris

WallStoris 
Douchestang 50 cm 
# 27902, -670, -700

Douchestang 70 cm 
# 27904, -670, -700 (zonder afb.)

 

WallStoris 
Opbergbakje diep 
# 27912, -670, -700

 

WallStoris 
Opbergbakje 
# 27913, -670, -700

 

WallStoris 
Deksel voor bakje 
# 27925, -670, -700

 

WallStoris 
Haakje breed 
# 27914, -670, -700

 

WallStoris 
Douchewisser 
# 27916, -670, -700

 

WallStoris 
Haakje smal 
# 27929, -670, -700

 

WallStoris 
Tablet 
# 27915, -670, -700

 

WallStoris 
Drinkbeker 
# 27921, -670, -700
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WallStoris 
Set voor de badkamer 
# 27968, -670, -700

 

WallStoris 
Set voor het toilet 
# 27969, -670, -700

 

Beschikbaar vanaf Q4/2021

Meer informatie en het volledige  
assortiment vindt u op pro.hansgrohe.be/
nl/WallStoris

Badkamer WallStoris

WallStoris 
Handdoekhouder 
# 27926, -670, -700

 

WallStoris 
WC-papierhouder met tablet 
# 27928, -670, -700

 

WallStoris 
Set voor het bad 
# 27966, -670, -700

 

WallStoris 
Set voor de douche 
# 27967, -670, -700

 

WallStoris 
WC-borstelhouder 
# 27927, -670, -700

 

WallStoris 
Push-schuifstuk 
# 27917, -670, -700

 

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure.
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AddStoris

Kleur tot in detail



Alles altijd mooi en  
binnen handbereik
U kent het vast wel: Alles in uw schitterende badkamer is goed opge-
borgen, niets verstoort het totaalbeeld. Behalve een paar kleine din-
gen die u meerdere keren per dag nodig hebt. Misschien om handen 
te wassen of tanden te poetsen. Maar waar moeten we ze laten? En 
vooral, waar vinden deze essentiële producten een geschikte plaats 
die niet storend is en ook nog mooi is om te zien?

AddStoris is ons antwoord. Hiermee hebt u vaak gebruikte voorwer-
pen zoals zeepdispensers of drinkbekers altijd bij de hand – geheel 
onopvallend en mooi qua design. Met een plat en minimalistisch de-
sign past deze serie accessoires optisch perfect bij de hansgrohe 
mengkranen in uw badkamer.

Badkamer AddStoris

De stijlvolle aanvulling op uw 
hansgrohe mengkraan. In zes 
 verschillende oppervlakken.
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Van zeepdispenser 
tot handdoekrek: 
een volledig as-
sortiment voor uw 
 behoeften.

AddStoris in één oogopslag:

• Meer functionaliteit, plaats en opbergruimte in uw badkamer
• Strak design dat zich perfect in elke moderne badkamer voegt
• De rechtlijnige en gereduceerde vormgeving is afgestemd op 

de hansgrohe kranenseries
• Kies uit zes verschillende oppervlakken de afwerking die het 

best in uw badkamer past

Scan simpelweg 
de code om AddStoris 
te ontdekken.
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AddStoris

AddStoris 
Haakje 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Zeepschaal 
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Handdoekrek 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Dubbele handdoekenhouder 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Handdoekenrek met handdoekhouder 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Zeepdispenser 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
WC-borstelhouder wandontage 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Dubbel haakje 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Drinkglas 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Handdoekhouder 2-lids 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Handdoekenring 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Hoekkorf 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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AddStoris 
Vuilbakje 
# 41775, -000, -670, -700

AddStoris 
Dubbele WC-papierhouder 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Beschikbaar vanaf Q3/2021

Meer informatie en het volledige  
assortiment vindt u op pro.hansgrohe.be/
nl/AddStoris

Badkamer AddStoris

AddStoris 
WC-papierhouder met klep 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
WC-papierhouder met tablet 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Greep 
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Zakdoekendoos 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Dispenser damesverbandzakjes 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Reserverolhouder 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
WC-papierhouder zonder klep 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Greep voor douchedeur 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure.
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XtraStoris

Opbergruimte voor  
de droombadkamer
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Design dat zichzelf 
nuttig maakt
U hebt met veel liefde een nieuwe badkamer gekozen, veel waarde 
gehecht aan goed design en hoogwaardige kwaliteit en u bent blij 
met de perfecte uitstraling van uw huis. U wilt deze indruk behou-
den – maar u weet dat veel verzorgingsproducten en toiletartikelen 
ergens moeten worden opgeborgen.

We willen niet dat deze praktische omstandigheden uw vreugde 
dempen. Met XtraStoris bieden wij u een opbergoplossing die in de 
wand is ingebouwd en er net zo goed uitziet als uw badkamer – en 
die u ultieme bewegingsvrijheid biedt. Kies uit verschillende kleuren 
en afmetingen de ideale designaanvulling op uw bestaande douche-
producten. Met XtraStoris wordt de uitdaging opbergruimte te creë-
ren een oplossing waar u en uw gezin jarenlang plezier van zullen 
hebben.

Badkamer XtraStoris
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Optimaliseer uw 
plezier in de bad-
kamer door ultieme 
bewegingsvrijheid.

XtraStoris in één oogopslag:

• Met deze geïntegreerde opbergoplossing tilt u uw badkamerde-
sign naar een hoger niveau

• Individualiseer uw opbergmogelijkheden
• Deze plaatsbesparende opbergoplossing is verkrijgbaar in veel 

verschillende afmetingen en oppervlakken
• Het waterdichte basisdeel zorgt met langdurige veiligheid voor 

permanent gebruiksgenot

Scan simpelweg 
de code om XtraStoris 
te ontdekken.
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XtraStoris

XtraStoris Original 
Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800

 

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

 

XtraStoris Original 
Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 90 x 10 cm 
# 56067, -670, -700, -800

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 



59

Beschikbaar vanaf Q4/2021

Meer informatie en het volledige  
assortiment vindt u op pro.hansgrohe.be/
nl/XtraStoris

Badkamer XtraStoris

XtraStoris Individual 
Inbouwnis Brushed Stainless Steel  
design frame 30 x 15 x 10 cm 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Inbouwnis zwart met design frame 30 x 15 x 10 cm 
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Inbouwnis wit met design frame 30 x 15 x 10 cm 
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Inbouwnis wit met design frame 30 x 30 x 10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Inbouwnis zwart met design frame 30 x 30 x 10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

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

 

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure.
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RainDrain

Een afvoer met design
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Perfectie in de douche –  
en een lust voor het oog

Een holistische uitstraling in de badkamer staat garant voor wellness 
– dat geldt ook voor uw douche. Het is dan ook geen verrassing dat 
douchegoten die harmonieus in de douche zijn geïntegreerd en visu-
eel aantrekkelijk zijn, steeds populairder worden. RainDrain is het 
perfecte accent voor elke douche, of die nu afgewerkt is met natuur-
steen, roestvrij staal of individueel betegeld. Niet alleen de perfect 
op elkaar afgestemde uitstraling is belangrijk, maar vooral een duur-
zaam probleemloze werking.

RainDrain kan aan elke smaak en douche worden aangepast. Wij 
zijn trots op de eenvoudige en ongecompliceerde installatie – die 
volledig onafhankelijk is van de inbouwsituatie. Er is één basisdeel 
voor alle douchegoten. Kies uit drie verschillende goten en het punt 
van afwatering. Vertrouw op deze functionele doucheafvoer met ge-
garandeerde dichtheid voor vele jaren. Voor ontelbare zorgeloze en 
mooie douche-ervaringen.

Badkamer RainDrain

Eén inbouwlichaam 
voor alle douche-
goten.
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RainDrain is de 
hoogwaardige, 
functionele dou-
chegoot die zich 
naadloos aan uw 
 douche aanpast.

RainDrain in één oogopslag:

• Ultieme bewegingsvrijheid in uw badkamer
• Een plaatsbesparende constructie en een brede waaier van 

producten zorgen voor een naadloze integratie in vrijwel elke 
badkamer

• U kunt kiezen uit verschillende oppervlakken en uitvoeringen
• De afvoercapaciteit is speciaal afgestemd op de capaciteit van 

onze hansgrohe douchesystemen
• Optionele Dryphon technologie voor minder schoonmaakwerk
• Slechts één inbouwlichaam voor alle hansgrohe douchegoten
• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie dankzij twee watersloten
• Kan worden gebruikt voor alle gangbare installatievarianten
• Hoge waterdichtheid dankzij voorgemonteerd afdichtingsvlies

Scan simpelweg 
de code om RainDrain 
te ontdekken.
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RainDrain

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

UP TO

 

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

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

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

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

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

Douchegoot 120 cm met in hoogte verstelbaar frame – 
afwerkset 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(zonder afb.)
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Beschikbaar vanaf Q4/2021

Meer informatie en het volledige  
assortiment vindt u op pro.hansgrohe.be/
nl/RainDrain

Badkamer RainDrain

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

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

 

uBox universal 
Inbouwlichaam voor rechte afvoeren  
voor vlakke installatie 
# 01000180

 

uBox universal 
Inbouwlichaam voor rechte afvoeren  
voor standaard installatie 
# 01001180

Inbouwlichaam voor rechte afvoeren  
voor verticale installatie 
# 01002180 (zonder afb.)

UP TO

 

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 wandmodel – 
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.)

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.)

 

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure.
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Pontos 

Het multitalent voor modern 
watermanagement
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Voor langdurig plezier 
van water

Water is wat van elk huis een echt thuis maakt. Wij gebruiken het, 
genieten ervan en het vormt een centraal punt in ons leven. Dat is 
reden genoeg om de langdurige functionaliteit van uw watersysteem 
thuis vele jaren te willen behouden. Pontos is onze innovatieve oplos-
sing met een app waarmee u uw water steeds in de gaten kunt hou-
den en onder controle hebt, of u nu thuis, op het werk of zelfs op va-
kantie bent. Dit betekent dat waterschade in een vroeg stadium kan 
worden opgespoord, aangezien u altijd op de hoogte bent van hoe-
veelheid water, vocht of vorst. Met Pontos houdt u uw huis in stand en 
vermijdt u dure reparaties.

Pontos is gebaseerd op twee componenten die u gemakkelijk via een 
app bedient: Pontos Scout en Pontos Base. Pontos Scout wordt een-
voudig op relevante punten op de vloer geplaatst en meet betrouw-
baar de luchtvochtigheid en de kamertemperatuur en waarschuwt u 
via een alarm en op uw smartphone voor vorstgevaar en lekken.

Pontos Base wordt rechtstreeks aangesloten op uw centrale waterlei-
ding, waar het permanent alle leidingen controleert op onregelmatig-
heden in de waterstroom – wat een indicatie kan zijn van lekken. Als 
een potentieel lek wordt gedetecteerd, sluit Pontos Base automatisch 
de watertoevoer af en wordt u via een pushbericht op de hoogte 
gebracht. Naast deze belangrijke functie krijgt u ook statistieken over 
uw waterverbruik of waterhardheid en kunt u uw persoonlijke water-
beheer plannen.

Bathroom Pontos

Pontos beschermt 
wat voor u het be-
langrijkst is: uw thuis.

Pontos 
Base watermanagementsysteem 
# 15886000

Pontos 
Scout watersensor 
# 15887000

Pontos 
Set watermanagementsysteem 
# 15888000
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Pontos Scout in één oogopslag:

• Slimme watersensoren op belangrijke plaatsen in huis
• Waarschuwt via een pushbericht als lekkage wordt vermoed, als 

de vooraf ingestelde kamertemperatuur wordt overschreden of bij 
luchtvochtigheid

• Meldt afwijkingen in de luchtvochtigheid in relevante kamers

Pontos Base in één oogopslag:

• Controleert waterleidingen permanent op lekken
• Sluit bij schade automatisch de watertoevoer en informeert via 

een pushbericht
• Kan via smartphone en op het apparaat weer worden ontgren-

deld
• Genereert statistieken over waterverbruik
• Meet de hardheid van uw water
• Functioneert ook bij stroomuitval dankzij de geïntegreerde 

batterij

Scan simpelweg 
de code om Pontos 
te ontdekken.





Water is  
uw geheim  

recept

Keuken

Keuken betekent genot. Toewijding. Liefde 
voor voedingsmiddelen die later als ge-
recht samen wordt gedeeld. Wij begrijpen 
uw liefde. Wij ondersteunen u met onze 
innovaties. Laat ons samen genieten.
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Aquno Select M81

Water wordt uw belangrijkste 
ingrediënt
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Voor een vloeiend  
werkproces
De kookliefhebbers onder u weten het: Goede kwaliteit is het beste 
ingrediënt voor een perfect menu. Die kwaliteit willen we bij de berei-
ding van gerechten niet alleen bewaren maar zelfs overtreffen. Wij 
hebben Aquno Select M81 ontwikkeld voor de behoedzame reini-
ging van gevoelige voedingsmiddelen en voor een optimale onder-
steuning van uw persoonlijke routine in de keuken. 

Het unieke design van de Aquno Select M81 keukenmengkraan laat 
het water stromen op een tot nu toe ongekende manier – en schept 
zo de voorwaarden voor efficiënt werken in uw keuken. De vlakke 
SatinFlow-straal reinigt zacht elk voedingsmiddel, spat niet bij het 
schoonmaken van grote voorwerpen en maakt van handen wassen 
een waterbesparende aangelegenheid. Samen met de multifunctio-
nele zeef perfectioneert hij uw workflow in de keuken. 

Keuken Aquno Select M81

SatinFlow-straal: behoed-
zame reiniging begint 
met een 20°C douche.

Aquno Select M81 
Eéngreepskeukenmengkraan 170,  
met uit trekbare vuistdouche, 3jet, sBox 
# 73831, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 170,  
met uit trekbare vuistdouche, 3jet 
# 73837, -000, -670, -800

 

Aquno Select M81 
Eéngreepskeukenmengkraan 250,  
met uit trekbare vuistdouche, 2jet, sBox 
# 73830, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 260,  
met uit trekbare vuistdouche, 2jet 
# 73836, -000, -670, -800

 

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure.

Meer informatie en het volledige  assortiment 
vindt u op pro.hansgrohe.be/nl/
AqunoSelectM81
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Perfecte workflow 
tijdens het koken.

Aquno Select M81 zorgt voor intelligente 
werkprocessen die al uw activiteiten aan de 
spoelbak een stuk eenvoudiger maken. Drie 
verschillende straalsoorten maken van deze 
veelzijdige mengkraan een multitalent in uw 
keuken. U kunt zich op het klaarmaken van 
uw gerechten concentreren, met Aquno Se-
lect M81 hebt u immers de ideale keuken-
hulp.

Aquno Select M81 in één oogopslag:

• De multifunctionele zeef is precies op maat gemaakt voor de 
SatinFlow-straal waardoor voedingsmiddelen kunnen worden 
schoongemaakt en kunnen afdruipen, voor hygiëne zonder 
contact met de spoelbak. Uw handen blijven vrij voor de 
volgende stap.

• In combinatie met de innovatieve sBox wordt uw actieradius 
vergroot tot wel 76 cm

• Met de Select-technologie verandert u eenvoudig van straalsoort. 
Druk met speels gemak met de elleboog of de rug van de hand 
op de knop – zo blijven de handen vrij en blijft de keukenmeng-
kraan schoon. 

• Draaibereik instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
• Verkrijgbaar in drie oppervlakken: chroom, mat zwart en roestvrij 

staal

Scan simpelweg de 
code om Aquno Select 
M81 te ontdekken.
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Talis M54

Design en functionaliteit 
voor uw keuken



Minimalisme 
met oog voor 
detail

Keuken Talis M54

Rond of rechthoekig – 
altijd de juist vorm 
voor uw keuken.

Bent u iemand voor wie een optisch perfecte keuken het visitekaartje 
van uw huis is? Talis M54 is onze flexibele designoplossing voor elke 
keuken. Laat u inspireren door het slanke kraanlichaam in chroom, 
roestvrij staal of mat zwart en kies de uitloop die bij uw keuken 
past – hetzij voor een ruim kookeiland of voor een compact keuken-
blok met hangkast.

Voor kookeilanden met spoelbak is Talis M54 met ronde boog uw 
perfecte keuze. Het slanke silhouet versmelt optisch met de basis en 
wordt een blikvanger in uw moderne keuken. Kies de variant met uit-
trekbare vuistdouche en sBox voor een nog flexibeler gebruik of kies 
voor de oplossing met draaifunctie. De draaibare uitloop heeft een 
verstelbare aanslag die voorkomt dat hij ongewild uit de spoelbak 
draait. 

Een perfecte oplossing voor keukens met of zonder hangkasten bo-
ven de spoelbak is Talis M54 met U-uitloop. Verheug u op een unieke 
en ondersteunende designoplossing. De uitloop is zowel beweeglijk 
als variabel, en we hebben de straalvormer discreet geïntegreerd.
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Innovaties zoals sBox en 
ComfortZone zorgen voor 
de mooiste efficiëntie.

Onze innovatieve sBox zorgt voor orde in uw keuken. De slang glijdt 
heel stil, schoon en soepel terug in de behuizing van de sBox, die 
onopvallend onder de spoelbak wordt geïnstalleerd. Omhoog te trek-
ken, draaibaar of uittrekbaar – met ComfortZone hebt u meer bewe-
gingsvrijheid en ruimte. Deze oplossing past bij uw behoeften en bij 
elke wastafel en maakt werken in de keuken nog aangenamer.

Voor keukens met hangkasten boven de 
spoelbak hebben we Talis M54 met L-uitloop 
ontwikkeld. Dit ergonomische ruimtewonder 
benut de beschikbare ruimte optimaal. De 
variant met de horizontaal uittrekbare uitloop 
zorgt voor een maximum aan efficiëntie in de 
keuken. Een stapsgewijs instelbare draaibare 
uitloop past zich aan de spoelbak aan en 
voorkomt zo dat de mengkraan ongewild te 
ver wordt gedraaid. De sBox is ook verkrijg-
baar voor de L-uitloop.

Talis M54 in één oogopslag:

• Slank, minimalistisch design in drie basisvormen en hoogtes 
dat bij ieder keukenconcept past: als ronde boog, L-design 
of U-uitloop

• Verkrijgbaar in drie oppervlakken: chroom, mat zwart en 
roestvrij staal

• De varianten met uittrekbare uitloop of uittrekbare vuistdouche 
zijn optioneel verkrijgbaar met sBox

• Flexibel en comfortabel in de keuken werken dankzij hansgrohe 
innovaties zoals ComfortZone, MagFit en sBox

Scan simpelweg 
de code om Talis M54 
te ontdekken.
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Talis M54

Talis M54 
Eéngreepskeukenmengkraan 210,  
met uit trekbare vuistdouche, 2jet, sBox 
# 72801, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 210,  
met uit trekbare vuistdouche, 2jet 
# 72800, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 210,  
met uit trekbare vuistdouche, Eco, 2jet 
# 72842, -000

 

Talis M54 
Eéngreepskeukenmengkraan 220,  
met stopkraan, 1jet 
# 72805, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Eéngreepskeukenmengkraan 210,  
met uit trekbare vuistdouche, 1jet, sBox 
# 72803, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 210,  
met uit trekbare vuistdouche, 1jet 
# 72802, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Eéngreepskeukenmengkraan U 220, 1jet 
# 72806, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 220, U, Eco, 1jet 
# 72844, -000

 

Talis M54 
Eéngreepskeukenmengkraan 270,  
met uit trekbare vuistdouche, 1jet, sBox 
# 72809, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 270,  
met uit trekbare vuistdouche, 1jet 
# 72808, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 270,  
met uit trekbare uitloopuiteinde, Eco, 1jet 
# 72845, -000

 

Talis M54 
Eéngreepskeukenmengkraan 270, 1jet 
# 72840, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Eéngreepskeukenmengkraan 270,  
met stopkraan, 1jet 
# 72827, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Eéngreepskeukenmengkraan 220,  
met stopkraan, U, 1jet 
# 72807, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Eéngreepskeukenmengkraan 220, 1jet 
# 72804, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 220, Eco, 1jet 
# 72843, -000

 

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en 
straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure.

Meer informatie en het volledige
assortiment vindt u op pro.hansgrohe.be/
nl/TalisM54
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Ontdek online meer – 
 registreer u en blijf  
up-to-date

Ontdek hansgrohe online en op social 
media

Wilt u nog meer te weten komen? Registreer 
u dan online en wees altijd als eerste op de 
hoogte van de hansgrohe nieuwigheden. We 
horen graag van u!

hansgrohe.be

hansgrohe.be/nl/ 
register
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Met aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) achtcijferig, 
bijv. # 28500, -000 = chroom

Een unieke douche-erva-
ring dankzij zacht omhul-
lende microdruppels.

Glashelder en zuinig in 
gebruik zonder luchtbij -
menging. Uitermate ge -
schikt om grote pannen of 
vazen snel mee te vullen. 
Spatwater kan worden 
voorkomen.

Een brede waters t raal 
zacht voor de handen.

S t r a a l  m e t  l u c h t b i j -
m e n g i n g  d a n k z i j 
A i r Power - t echno log ie . 
Vollere, lichtere en zach-
tere druppels voor een 
aangename waterstraal.

Economisch en reinigend. 
Ook gesch i k t  om de 
spoelbak snel mee af te 
spoelen.

Superzachte, platte straal 
die niet spat, heel ef fici -
ent is en waterbesparend.

Intensieve straal van mi -
crof i jne druppels voor 
effectief douchen.

Gerichte straal voor heer-
lijke wellnessmomenten.

Een krachtige massage -
s t raal d ie doelger ich t 
verkwikt.

Volle doucheregen, ide -
aal voor het uitspoelen 
van shampoo.

In tens ieve waters t raa l 
die activeer t en wakker 
maakt.

-800
Brushed 

Steel-Optic

-700
Mat Wit

-000
Chroom

-670
Mat Zwart

-450
Wit

-610
Zwart

-990
Polished Gold 

Optic

-340
Brushed Black 

Chrome

-140
Brushed Bronze

Massage

Straalsoorten

Oppervlakken
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Bedien het water met één 
druk op de knop om de 
kraan of douche aan- en 
uit te zetten of te wisselen 
tussen straalsoorten.

Geef t de afstand tussen 
de uitloop en de wastafel 
aan. Zo voorkom je spat-
ten en heb je een optima-
le bewegingsvrijheid.

Verbruik t minder water 
met behoud van comfort 
en is zo milieuvriendelij -
ker. Voor duurzaam dou-
cheplezier.

Geef t de hoogte, ruimte 
rondom de kraan en be-
wegingsvri jheid met de 
uittrekfunctie aan.

Vermeng t wa ter r i j ke -
l i jk met lucht. Voor een 
zachte, spatvr i je s t raal 
en royale, volle douche -
druppels.

Als je de kraan opent met 
de greep in de middelste 
stand, krijg je standaard 
koud water. Warm water 
krijg je pas als je er actief 
om vraagt en zo bespaar 
je automatisch energie. 

Verwijder kalkresten ge -
makkeli jk en snel door 
met je v inger of doek 
over de siliconen noppen 
te wrijven.

Met de verstelbare dou-
chekop kan de water -
straal op individuele situ-
aties worden afgestemd.

Montage zowel met mee-
geleverde lijmset als met 
meegeleverde schroeven 
mogelijk.

Hoge kwaliteit rvs. Duur-
zaam en hygiënisch voor 
alle doeleinden.

De douchegoot is inkort -
baar om deze optimaal 
aan de si tuat ie aan te 
passen.

Een voudige waterbedie-
nig: met de draaiknop 
kan de doorstroom ge -
makkel i jk worden aan -
gepast.

Voorkomt waterschade 
dankzij waterdicht basis -
deel en voorgemonteerd 
afdichtingsvlies.

Afvoer met hoge capa -
citeit.

Onderhoudsvriendelijke 
oppervlakken.

Hygiënisch: de douche 
loopt sneller leeg dankzij 
slimme afwateringstech -
niek.

Alle accessoires kunnen 
eenvoudig aan het wan-
delement worden geklikt 
en eraf worden gehaald.

Wandnis met betegelba-
re deur om douchebeno-
digdheden discreet in op 
te bergen.

De s i fon i s  makke l i j k 
schoon te maken.

De baduitloop kan mak-
ke l i j k worden wegge -
draaid onder thermostaat 
als hij niet wordt gebruikt. 
Dit ziet er strak uit en is 
veil iger omdat er geen 
delen uitsteken.

Geschikt voor droge en 
natte ruimtes.

I n s t a l l a t i e  aangepas t 
voor het monteren tussen 
twee muren in.

Verdeelt het water over 
een groot s t raalopper-
vlak en hult zo het hele 
l ichaam in pare ls van 
wellness. 

De douche kan met één 
h a n d  m o e i t e l o o s  e n 
traploos in hoogte worde 
gesteld door in de hou-
der te knijpen. Voor een 
gemakkelijke en comfor-
tabele douche-ervaring.

De s lang loopt vr i j en 
geruisloos. Soepel uit te 
trekken tot 76 cm vanuit 
de sBox.

De wandbox is op ver-
schillende dieptes te in -
stalleren voor een indivi -
duele uitstraling.

Eenvoudig toegankeli jk 
voor mensen met een li -
chamelijke beperking.

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

De thermos taa t word t 
niet heet aan de buiten -
kant dankzij een slimme 
waterdoorvoer ing. Vei -
liger douchen voor jong 
en oud.

Minimalistische installatie 
tegen muren aan de ach-
ter- en zijkanten.

Voldoet aan de 1253 -
norm voor af voeren in 
gebouwen.

Uiterste flexibiliteit dank-
zij de uit t rekbare vuist -
douche. Biedt vele ge -
bruiksmogelijkheden, van 
naspoelen van de wasta-
fel tot haren wassen. 

Geschikt voor montage in 
houten wanden.

Montage in de vloer als 
een ex t ra design - high -
light. 

Hot

Cool

Cool
Start

UP TO

Technologieën
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