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Editorial

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: toevluchtsoorden in onze eigen woning
waar we ons gewoon prettig voelen en kunnen ontspannen. Waar we
altijd opnieuw een evenwicht vinden omdat alles goed doordacht,
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, design, kwaliteit en verantwoordelijkheid hebben wij
boeiende en stimulerende oplossingen voor badkamer en keuken
ontwikkeld. Daarbij gaan we in op de behoeften van alle gebruikers
en ontwikkelen hiervoor de beste, trendsettende producten. Zoals
Pulsify S, de douche met de innovatieve straalsoort PowderRain voor
ongekende douche-ervaringen voor elke badkamerformaat. Of Finoris, de mengkraan die u een compleet nieuwe bewegingsvrijheid in
de badkamer biedt. Andere spannende innovaties zijn: de multisensoriële douche-ervaring RainTunes*, de kinderdouche Jocolino, het flexibele opbergsysteem WallStoris of de in elk 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
knutselaars 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 oplossingen.
Op die manier worden ze een vast onderdeel in het leven. En uiteindelijk is het dat wat ons merk uitmaakt: de mens staat centraal.

*RainTunes is niet overal verkrijgbaar.
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Merk hansgrohe

Onze waarden –
uw voordelen
Innovatie
is wat ons drijft
Bij ons staan uw behoeften centraal. Als toonaangevend bedrijf in de
sanitairbranche ontwikkelen we voortdurend nieuwe technische innovaties voor de badkamer en keuken om aan uw eisen voor het dagelijks leven en bijzondere momenten met water te voldoen. Uiterlijk,
functionaliteit en materiaal van een douche of mengkraan zijn bij ons
„premium“ – en ook de kwaliteit van de geluiden. In ons eigen straallaboratorium zoeken akoestiekexperts naar het perfecte geluid van
water. Onze innovatieve rijkdom blijkt uit ontelbare patenten en meer
dan 15.000 actieve eigendomsrechten. Voor meer comfort, meer veiligheid en meer plezier in de badkamer.

Design – bekroonde
producten ontwikkelen
Fraaie functionaliteit overtuigt met hoofd en hart, ook in uw badkamerproject. Bij ons kunt u hierop vertrouwen. Dit bewijzen de bekroonde producten die designjury’s steeds weer weten te overtuigen.
De producten gaan langer mee dan kortstondige trends en overtuigen bovendien door investeringszekerheid. Daarvoor staan prestigieuze projecten wereldwijd symbool. Goed design maakt het verschil
en zorgt voor een steeds betere gebruikservaring. hansgrohe werkt
al meer dan 30 jaar met Phoenix Design samen en is uitgegroeid tot
een toonaangevende designer in de branche, met meer dan 600
prijzen voor het mooiste design.
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Kwaliteit – hoogste eisen
voor een lange levensduur
U wilt badkamerproducten inbouwen waar u lang plezier van hebt.
Daarbij kunt u op ons rekenen. Onze klanten te allen tijde de hoogste
kwaliteit bieden is een elementair onderdeel van de ondernemingsfilosofie van hansgrohe. Wij maken al meer dan 120 jaar hoogwaardige sanitaire producten en garanderen de hoge standaard met omvangrijk kwaliteitsmanagement. Dat is in alle fabrieken, nationaal en
internationaal, effectief.
We geven voor deze kwaliteit een vrijwillige garantie van 5 jaar* en
een garantie op beschikbaarheid van onderdelen van 15 jaar.

*Deze garantie geldt voor alle hansgrohe producten, behalve de producten die op
hansgrohe.be/nl/garantie bij II b zijn vermeld.

Verantwoordelijkheid nemen –
duurzaam handelen
Drie thema’s staan voor ons centraal: verantwoord ondernemen, sociaal handelen en ecologisch bewustzijn. Alleen met zo’n vooruitziende ondernemingscultuur kunnen wij succesvol zijn – nu en in de toekomst. In al onze vestigingen wereldwijd denken en handelen wij op
verantwoorde wijze, en dat al jarenlang. Dit geldt voor milieuvriendelijke productieprocessen en voor de zorgvuldige omgang met medewerkers en ressources.
Bij Hansgrohe zetten we momenteel een reuzenstap op het gebied
van klimaatbescherming. Voor 2030 streven we naar klimaatneutraliteit voor het hele bedrijf, inclusief onze producten. Voor deze stap
berekenen wij de gebruikte grondstoffen, verpakking, logistiek en
alle producten op hun klimaatneutraliteit.

Met onze waterbespaarcalculator kunt u uw persoonlijk besparingspotentieel uitrekenen, dankzij onze milieuvriendelijke EcoSmart-technologie. De waterbespaarcalculator van hansgrohe is zowel voor
particulieren als voor grote klanten heel interessant. Want hiermee
kan in een handomdraai worden uitgezocht met welke producten
geld én kostbare grondstoffen kunnen worden bespaard.
hansgrohe.be/calculator
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FinishPlus

Meer individualiteit met
FinishPlus oppervlakken
We beginnen onze dag in de badkamer en sluiten de dag daar af
– of we nu op het platteland of in de stad wonen, alleen of in een
meergeneratiewoongroep. En we willen allemaal graag onze eigen
stijl doorvoeren. Kleurrijke inrichting, gekleurde oppervlakken: met
FinishPlus brengt u statements aan waar u maar wilt.
De badkamer wordt steeds belangrijker als ruimte om een eigen stempel op te drukken. Hier moeten als plek om te ontspannen meer en
meer alle zintuigen worden aangesproken, ook esthetisch. Daarom
hebben wij met FinishPlus vijf oppervlaktedesigns in matte en metallic
tinten ontwikkeld waarmee uw stijl- en designopties veel verder gaan
dan klassiek chroom. De hoogwaardige oppervlakken bieden u veelzijdige vormgevingsmogelijkheden en voldoen aan elke wens om de
eigen stijl door te voeren.

PVDcoating

Lakcoating

In een vacuüm-coatingproces wordt een PVD-laag molecuul voor molecuul aangebracht, waardoor een robuust
en glanzend oppervlak ontstaat

Een speciale laklaag wordt in verschillende stappen aangebracht om een sterk en intens oppervlak
te creëren

Getest op een lange
levensduur voor
duurzaamheid van het
oppervlak

Getest op een lange
levensduur voor
duurzaamheid van het
oppervlak

messing

messing

nikkel
50 jaar bescherming
tegen slijtage, met de
hansgrohe premium
PVD-coating*

Polished Gold
Optic

nikkel

chroom

Brushed Bronze

Brushed Black
Chrome

*De externe slijtagetest van januari 2021 had als resultaat een levensduur van 55 jaar
voor de PVD-coating, bij dagelijkse reiniging volgens het hansgrohe reinigingsadvies.
**De externe slijtagetest van januari 2021 had als resultaat een levensduur van 27 jaar
voor de lak-coating, bij dagelijkse reiniging volgens het hansgrohe reinigingsadvies.
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chroom

25 jaar bescherming
tegen slijtage, met de
hansgrohe speciale
laklaag**

Matt Black
(1 laag)

Matt White
(2 lagen)

-670 Matt Black
Zwart-witcontrasten en teruggebracht tot wat er echt
toe doet

-700 Matt White
Uitdagend, onconventioneel en fris

-340 Brushed Black Chrome
Een donker en licht reflecterend oppervlak creëert
een geraffineerde esthetiek

-140 Brushed Bronze
Zachte natuurtinten en subtiele nuances

-000 chroom
Tijdloos en klassiek gecombineerd met zacht en
elegant

-990 Polished Gold Optic
Glamoureuze look voor een extravagante uitstraling
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Pontos
Uw multitalent voor
modern watermanagement

Veelvoudig bekroond
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Smart Living

Voor langdurig plezier
van water
Water is wat van elk huis een echte thuis maakt. Wij gebruiken het,
genieten ervan en het vormt een centraal punt in ons leven. Dat is
reden genoeg om dit welbevinden gedurende vele jaren te willen
behouden. Pontos is ons innovatieve systeem waarmee u uw water
steeds in de gaten kunt houden en onder controle hebt – via app,
onderweg of zelfs op vakantie. Dit betekent dat waterschade in een
vroeg stadium kan worden opgespoord, aangezien u altijd op de
hoogte bent van hoeveelheid water, vocht of vorst. Met Pontos houdt
u uw huis in stand en vermijdt u dure reparaties.

Pontos beschermt
wat voor u het
belangrijkst is –
uw thuis

Pontos is gebaseerd op twee componenten die u gemakkelijk via een
app bedient: Pontos Scout en Pontos Base. Pontos Scout wordt eenvoudig op relevante punten op de vloer geplaatst en meet betrouwbaar de luchtvochtigheid en de kamertemperatuur en waarschuwt u
via een alarm op uw smartphone voor vorstgevaar en lekken.
Pontos Base wordt rechtstreeks aangesloten op uw centrale waterleiding, waar het permanent alle leidingen controleert op onregelmatigheden in de waterstroom – wat een indicatie kan zijn van lekken. De
montage moet door een gecertificeerd gespecialiseerd sanitair bedrijf worden uitgevoerd. 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 waterbeheer plannen.

Pontos
Pontos Base
# 15886000
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Pontos
Pontos Scout
# 15887000

Pontos
Pontos Set
# 15888000

In één oogopslag:
Pontos Scout
• 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
• 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
ontgrendeld
• Genereert statistieken over waterverbruik
• Meet de hardheid van uw water
• Functioneert ook bij stroomuitval dankzij de geïntegreerde accu

hansgrohe schrijft voor dat de installatie en het
onderhoud van de Pontos Base door een professionele installateur moeten worden uitgevoerd. Meer informatie vindt u op
hansgrohe.be/nl/smart-living
13

Rainfinity
Het beste wat een douche
te bieden heeft

Veelvoudig bekroond
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Douches

Heerlijk zachte
verwennerij
Uw badkamer is de perfecte plek voor een momentje voor uzelf. In
een ontspannen sfeer kunt u zich volledig aan het moment overgeven
en de hectiek van alledag achter u laten. De mooiste plek daarvoor
is ongetwijfeld onder de douche. Bij Rainfinity raakt de waterstraal
met PowderRain niet alleen het hoofd en de schouders. De straal omhult uw hele lichaam als een mantel van duizenden microfijne druppels, want het innovatieve straaloppervlak is licht naar binnen gewelfd. Dankzij deze vorm wordt het water op een bijzonder
aangename manier over de huid verdeeld. Zo beleeft u ongeëvenaarde douchemomenten.
Met de Select-knop kunt u makkelijk gewoon met één druk op de
knop tussen de drie straalsoorten PowderRain, Intense PowderRain en
Mono van de handdouche wisselen. De straalsoorten PowderRain,
Intense PowderRain en RainStream van de hoofddouche verwennen
u elk op hun eigen manier. In combinatie met een platte hansgrohe
inbouwthermostaat zoals ShowerSelect of RainSelect kiest u deze
intuïtief met één druk op de knop. Het Rainfinity-douchesysteem zorgt
zo voor pure schoonheid en onbegrensde ontspanning.
PowderRain: zes ultrafijne openingen vormen de waterstraal en
delen deze op in zachte microdruppels, voor een fluweelzacht gevoel
op uw huid.

Ontspanning op
schouderhoogte
Nieuwe schouderdouche met geïntegreerde tablet voor
een nieuwe douche-ervaring met omhullende druppels.
Deze douche kan verkwikkend zijn, bijvoorbeeld na de
sauna. Of juist ontspannend zijn, bijvoorbeeld voor u naar
bed gaat. Hiermee blijft ook het haar droog en u kunt er
uw douchebenodigdheden op neerzetten.
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Alles een kwestie
van instelling
Rainfinity kan door de innovatieve wandaansluiting tussen
10° en 30° worden gekanteld. Voor een comfortabele
positie onder de douche, waarbij de haren en het gezicht
zo nodig droog blijven. De hoofddouche Rainfinity zonder
douche-arm is schuin geplaatst en vormt zo een echt statement in een moderne badkamer.

In één oogopslag:

Voor designliefhebbers
Het Rainfinity-design is optisch hoogstaand.
Met de moderne, gekleurde oppervlakken
en de straalplaat met subtiele structuur zorgen de grote hoofd- en handdouches voor
een highlight in uw badkamer. De matwitte
kleur van de douches staat mooi in contrast
met de grafietkleurige straalplaten.

• Innovatief, licht naar binnen gewelfd straaloppervlak
van aluminium voor allesomvattend doucheplezier
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• Unieke douche-ervaring met zacht omhullende microdruppels
dankzij PowderRain
• Met de innovatieve Select-bediening is één druk op de knop
genoeg om van straalsoort te wisselen of een andere douche
te bedienen
• Meerdere straalsoorten voor een individuele douche-ervaring
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag
op de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Met de EcoSmart varianten verbruikt u tot maar liefst
60% minder water
• Breed assortiment met opbouw- en inbouwvarianten
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Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 3jet
met douchearm
# 26234, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
met douchearm
# 26230, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 20,3 l/min
Douchearm plafond S 100 mm (zonder afb.)
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Douchearm plafond S 300 mm (zonder afb.)
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Douchearm E428 mm (zonder afb.)
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 250 3jet
met douchearm
# 26232, -000, -700 20 l/min
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 250 1jet
met douchearm
# 26226, -000, -700 19 l/min
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
PowderRain hoofddouche 250 1jet EcoSmart
# 26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/min
Douchearm plafond S 100 mm (zonder afb.)
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Douchearm plafond S 300 mm (zonder afb.)
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Douchearm E428 mm (zonder afb.)
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity
Schouderdouche 500 1jet
met tablet
# 26243, -000, -700

Rainfinity
Fixfit Porter 500
met douchehouder en tablet links
# 26843, -000, -700
Fixfit porter 500
met douchehouder en tablet rechts (zonder afb.)
# 26858, -000, -700
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Rainfinity
Tablet 500
# 26844, -000, -700

Douches

Rainfinity
Handdouche 130 3jet
# 26864, -00 0, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/min

Rainfinity
Staafhanddouche 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/min

# 26865, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min

# 26867, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
PowderRain doucheset 130 3jet
met glijstang 90 cm en zeepschaal
# 27671, -000 14 l/min
# 27672, -000 EcoSmart 8 l/min
PowderRain doucheset 130 3jet
met glijstang 150 cm en zeepschaal (zonder afb.)
# 27673, -000 14 l/min
# 27674, -000 EcoSmart 8 l/min

Rainfinity
PowderRain Showerpipe 360 1jet inbouw
▪ Rainfinity Hoofddouche 360 1jet
▪ Rainfinity Handdouche 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
Inbouwlichaam voor Showerpipe 360 1jet inbouw
(zonder afb.)
# 26840180

Alle opgegeven debieten gelden voor een druk van 0,3 MPa (3 bar).
Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be

19

Rainmaker Select
Genieten van een grote
regendouche

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond
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• Grote hoofddouches kunnen harmonieus in de badkamer worden
geïntegreerd en zorgen voor een lichte en elegante uitstraling
• Met de innovatieve Select-bediening is één druk op de knop
genoeg om van straalsoort te wisselen of een andere douche
te bedienen
• Meer opbergruimte dankzij intelligent geïntegreerde tabletten
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Met de EcoSmart varianten verbruikt u tot maar liefst
60% minder water

Douches

Rainmaker Select
Hoofddouche 460 3jet
met douchearm
# 24007, -400, -600 18 l/min
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Hoofddouche 460 2jet
met douchearm
# 24005, -400, -600 18 l/min
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Hoofddouche 460 1jet
met douchearm
# 24003, -400, -600 19 l/min
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Hoofddouche 460 3jet
met douchearm voor plafondmontage (zonder afb.)
# 24006, -400, -600 23 l/min
# 24016, -400 EcoSmart

Hoofddouche 460 2jet
met douchearm voor plafondmontage (zonder afb.)
# 24004, -400, -600 21 l/min
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Hoofddouche 460 1jet
met douchearm voor plafondmontage (zonder afb.)
# 24002, -400, -600 21 l/min
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Inbouwlichaam voor hoofddouche
met plafondaansluiting (zonder afb.)
# 24010180

Inbouwlichaam voor hoofddouche
met plafondaansluiting (zonder afb.)
# 24010180

Inbouwlichaam voor hoofddouche
met plafondaansluiting (zonder afb.)
# 24010180

Rainmaker Select
Hoofddouche 580 3jet
# 24001, -400, -600 20 l/min
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min
iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet
met thermostaat
Lengte douche-arm 450 mm
▪ Rainmaker Select Hoofddouche 460 3jet
▪ Raindance Select S Handdouche 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Thermostaat 700 Universal
# 27106, -400 27 l/min
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet
met thermostaat
Lengte douche-arm 450 mm
▪ Rainmaker Select Hoofddouche 460 2jet
▪ Raindance Select S Handdouche 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Thermostaat 700 Universal
# 27109, -400 27 l/min
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min

Alle opgegeven debieten gelden voor een druk van 0,3 MPa (3 bar).
Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Raindance
Mooier kan water
u niet omhullen

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond
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• Unieke douche-ervaring met zacht omhullende microdruppels
dankzij PowderRain
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• Met de innovatieve Select-bediening is één druk op de knop
genoeg om van straalsoort te wisselen of een andere douche
te bedienen
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Met de EcoSmart varianten verbruikt u tot maar liefst
60% minder water

Douches

De zachte
en unieke
douche-ervaring
Douches zorgen niet alleen voor verfrissing, maar laten u
al uw gevoelens ervaren. Met onze bekroonde handdouche en het douchesysteem Raindance Select met
PowderRain wordt even snel onder de douche springen
een zinnenprikkelende beleving. De innovatieve straalsoort
PowderRain omhult u met duizenden microfijne druppels
die aanvoelen als een zachte regen in de zomer.

Doucheplezier
met één druk
op de knop
Druk op de Raindance handdouche op de
Select-knop om een van de drie straalsoorten in te stellen. Voor ontspannen, stimulerend of verfrissend douchecomfort.

23

Raindance Select S
Handdouche 150 3jet
# 28587, -000, -400 16,4 l/min
# 28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min

Raindance Select S
Handdouche 120 3jet PowderRain
# 26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min

Raindance Select S
Doucheset 150 3jet
met douchestang 65 cm en zeepschaal
# 27802, -000 16,4 l/min

Raindance Select S
Doucheset 120 3jet PowderRain
met douchestang 65 cm
# 27654, -000 11 l/min

Doucheset 150 3jet
met douchestang 90 cm en zeepschaal (zonder afb.)
# 27803, -000, -400 16 l/min

Doucheset 120 3jet PowderRain
met douchestang 90 cm (zonder afb.)
# 27667, -000 11 l/min

Raindance Select S
Hoofddouche 300 2jet
met douchearm
# 27378, -000, -400 17 l/min

Raindance S
Hoofddouche 240 1jet PowderRain
met douchearm
# 27607, -000 18,1 l/min

Hoofddouche 300 2jet
met douchearm voor plafondmontage (zonder afb.)
# 27337, -000, -400 17 l/min

Hoofddouche 240 1jet PowderRain
met douchearm voor plafondmontage (zonder afb.)
# 27620, -000 18 l/min
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Raindance Select S
Handdouche 120 3jet
# 26530, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 15 l/min
# 26531, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
met thermostaat
Lengte douche-arm 460 mm
Draaibare douche-arm
▪ Raindance S Hoofddouche 240 1jet PowderRain
▪ Raindance Select S Handdouche 120 3jet PowderRain
▪ Ecostat Thermostaat Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min

Douches

Raindance Select E
Handdouche 150 3jet
# 26550, -000, -400 16,4 l/min
# 26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min

Raindance Select E
Handdouche 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400,
-670, -700, -990 14,4 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min

Raindance E
Hoofddouche 300 1jet
met douchearm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min
Hoofddouche 300 1jet
met douchearm voor plafondmontage (zonder afb.)
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Doucheset 150 3jet
met douchestang 65 cm en zeepschaal
# 27856, -000 16,4 l/min
Doucheset 150 3jet
met douchestang 90 cm en zeepschaal (zonder afb.)
# 27857, -000 16,4 l/min

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet
met ShowerTablet Select 300
Lengte douche-arm 380 mm
▪ Raindance Select E Hoofddouche 300 3jet
▪ Raindance Select E Handdouche 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Thermostaat 300
# 27127, -000, -400 19 l/min
Raindance Select E
Doucheset 120 3jet
met douchestang 65 cm en zeepschaal
# 26620, -000, -400 14,4 l/min
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Showerpipe 300 1jet
met ShowerTablet 350
Lengte douche-arm 405 mm
▪ Raindance E Hoofddouche 300 1jet
▪ Raindance Select S Handdouche 120 3jet
▪ ShowerTablet Thermostaat 350
# 27361, -000 16 l/min
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min

Doucheset 120 3jet
met douchestang 90 cm en zeepschaal (zonder afb.)
# 26621, -000, -400 14,4 l/min
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Alle opgegeven debieten gelden voor een druk van 0,3 MPa (3 bar).
Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Pulsify S
Gewoon vol leven

Veelvoudig bekroond

27

Douches

Ongeëvenaarde
douche-ervaringen voor
elk badkamerformaat
Afschakelen en genieten van het moment. Onder de douche even
onderduiken in een andere wereld. ‘s Morgens de dag fris en gestimuleerd beginnen en ‘s avonds na een stressige dag heerlijk ontspannen – en u voelt zich elke keer herboren. Pulsify S biedt u deze momenten in uw eigen badkamer – om het even hoe groot die is. Zelfs
in de kleinste ruimten beleeft u met Pulsify S ongekende ontspanning
voor lichaam en geest. Geniet van maximale vrijheid in een opgeruimde en stijlvolle ambiance.
Met Pulsify S kunt u zich vrij ontplooien. Dit systeem in een compact
design kan in elke badkamer worden geïntegreerd. Kies uit een brede waaier van elementen en oppervlakken dat wat bij uw persoonlijkheid en stijl past. Het tijdloze design, de hoogwaardige kwaliteit
en intelligent geïntegreerde tabletten maken van Pulsify S 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.

Intelligent
geïntegreerde
tabletten perfectioneren uw
belevenis
Combineer Pulsify S met de innovatieve en optisch aangepaste tabletten van ons flexibel
opbergsysteem WallStoris.
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PowderRain –
Uw unieke
ontspanningservaring
dankzij uiterst fijne
microdruppels
Voel u gewoon op uw gemak. Met Pulsify S 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 als kleine sterretjes
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 kiest u
tijdens het douchen heel eenvoudig en comfortabel
de gewenste straalsoort. Met één druk op de knop
verandert u van straalsoort voor een geslaagde
douche-ervaring.
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Douches

De mogelijkheden
van individualisering zijn
even veelzijdig als u zelf
Met Pulsify S wordt uw badkamer uw meest persoonlijke ruimte, omdat u zich compleet kunt ontplooien. Uit het brede assortiment en de
drie oppervlakken chroom, matzwart en matwit kunt u een individuele look creëren, geheel volgens uw wensen. Naast producten voor
opbouwinstallaties zoals Showerpipes kunt u ook kiezen uit oplossingen voor een inbouwinstallatie.
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Douchen met een zuiver
geweten – dankzij onze
EcoSmart-technologie
Kies voor onze EcoSmart-technologie en bespaar water en energie
– zonder uw vertrouwd doucheplezier te moeten missen. EcoSmart
reduceert de doorstroom tot maar liefst 60% en draagt zo bij tot
duurzame besparingen. Met EcoSmart wordt Pulsify S voor u een veilige investering. Samen met de geïntegreerde temperatuur- en debiet
regeling geniet u op de mooiste en meest verantwoorde manier van
de kostbare grondstof water.

In één oogopslag:
• Modern, vlak design passend voor elk badkamerformaat
• Unieke douche-ervaring met zacht omhullende microdruppels
dankzij PowderRain
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• Met de innovatieve Select-bediening is één druk op de knop
genoeg om van straalsoort te wisselen of een andere douche
te bedienen
• Meer opbergruimte dankzij intelligent geïntegreerde tabletten
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Met de EcoSmart varianten verbruikt u tot maar liefst
60% minder water
• Breed assortiment met opbouw- en inbouwvarianten
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Pulsify S
Hoofddouche 260 2jet
met douchearm
# 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min
# 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

Pulsify S
Hoofddouche 260 1jet
zonder douchearm
# 24140, -000, -670, -700 12,3 l/min
# 24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min

Pulsify S
Hoofddouche 105 1jet
zonder douchearm
# 24130, -000, -670, -700 11,7 l/min
# 24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

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

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

Beschikbaar vanaf 01/2023

Pulsify Select S
Handdouche 105 3jet Relaxation
# 24110, -000, -670, -700 11,4 l/min
# 24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

Pulsify Select S
Doucheset 105 3jet Relaxation
met douchestang 65 cm
# 24160, -000, -670, -700 11,4 l/min
# 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
Doucheset 105 3jet Relaxation
met douchestang 90 cm (zonder afb.)
# 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min
# 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
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Beschikbaar vanaf 01/2023

Pulsify Select S
Handdouche 105 3jet Activation
# 24100, -000, -670, -700 11,5 l/min
# 24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 l/min

Pulsify S
Handdouche 105 1jet
# 24120, -000, -670, -700 13,5 l/min
# 24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min

Douches

Pulsify S
Showerpipe 260 2jet
met ShowerTablet Select 400
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪ Pulsify S Hoofddouche 260 2jet
▪ Pulsify S Handdouche 105 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400 Thermostaat
# 24240, -000, -670, -700 12,9 l/min
# 24241, -000, -670, -700 EcoSmart

Beschikbaar vanaf 01/2023

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet
met ShowerTablet Select 400
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
Lengte douche-arm 398 mm
Draaibare douche-arm
▪ Pulsify S Hoofddouche 260 1jet
▪ Pulsify S Handdouche 105 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400 Thermostaat
# 24220, -000 10,9 l/min
# 24221, -000 EcoSmart
Showerpipe 260 1jet
met badthermostaat ShowerTablet Select 400
# 24230, -000

Beschikbaar vanaf 01/2023

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

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

Alle opgegeven debieten gelden voor een druk van 0,3 MPa (3 bar).
Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Croma
De allrounder voor
de moderne gezinsbadkamer

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond

34

• Modern design gecombineerd met veiligheidstechnologie –
perfect voor jonge gezinnen
• Meerdere straalsoorten voor een individuele douche-ervaring
• Met de innovatieve Select-bediening is één druk op de knop
genoeg om van straalsoort te wisselen of een andere douche
te bedienen
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Met de EcoSmart varianten verbruikt u tot maar liefst
60% minder water
• CoolContact voorkomt dat de thermostaat te warm aanvoelt,
voor nog veiliger douchen
• Breed assortiment met opbouw- en inbouwvarianten

Douches

Douchegenot in
alle formaten
Bent u op zoek naar een mooi vormgegeven douchekop waarmee
u met één druk op de knop van straalsoort kunt wisselen? Een grote,
draaibare hoofddouche? Of een douchesysteem waarmee u uw badkamer achteraf kunt moderniseren? Dan is de douchefamilie Croma
precies wat u zoekt. Kies uit een veelzijdig assortiment voor douche
en bad en zo hebt u heel veel waterplezier in het vooruitzicht. De
producten uit de Croma serie zien er goed uit en voelen prettig aan.
Deze douches staan voor moderne designs en een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding – perfect voor jonge gezinnen.

CoolContact
beschermt handjes
Dankzij deze veiligheidstechnologie wordt het
koude water dat vanuit de leiding naar de thermostaat stroomt, doelgericht bij het oppervlak
afgebogen. Zo blijft de behuizing aan de buitenkant steeds aangenaam koel. Extra veiligheidsfunctie: met de SafetyStop bij de greep
van de thermostaat wordt voorkomen dat er onverwacht heet water uit de douche komt.
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Croma Select E
Handdouche Multi
# 26810, -400 16 l/min
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Handdouche Vario
# 26812, -400 14,7 l/min
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Doucheset Multi
met douchestang 65 cm
# 26580, -400 16 l/min
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Doucheset Vario
met douchestang 65 cm
# 26582, -400 14,7 l/min
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Doucheset Multi
met douchestang 90 cm (zonder afb.)
# 26590, -400 16 l/min
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

Doucheset Vario
met douchestang 65 cm en zeepschaal (zonder afb.)
# 26586, -400 14,7 l/min

Croma E
Handdouche 1jet
# 26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min
# 26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/min
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/min

Doucheset Vario
met douchestang 90 cm (zonder afb.)
# 26592, -400 14,7 l/min
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
SemiPipe Multi
met thermostaat
▪ Croma Select E Handdouche Multi
▪ Ecostat Thermostaat Comfort
# 27248, -400 16 l/min
Croma Select E
Hoofddouche 180 2jet
# 26524, -000, -400 17 l/min
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

36

Douches

Croma Select S
Handdouche Multi
# 26800, -400 16 l/min
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Handdouche Vario
# 26802, -400 14,7 l/min
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma S
Handdouche 1jet
# 26804, -400 16 l/min
# 26805, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26806, -400 EcoSmart 7 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet
met thermostaat
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪ Croma Hoofddouche 280 1jet
▪ Croma Select S Handdouche Multi
▪ Ecostat Thermostaat Comfort
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet
met thermostaat
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Steigrohr in der Hohe ablängbar
▪ Croma Hoofddouche 208 1jet
▪ Raindance Select S Handdouche 120 3jet
▪ Ecostat Thermostaat Comfort
# 26890, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
# 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Doucheset Multi
met douchestang 65 cm
# 26560, -400 16 l/min
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min
Doucheset Multi
met douchestang 90 cm (zonder afb.)
# 26570, -400 16 l/min
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Hoofddouche 180 2jet
# 26522, -000, -400 17 l/min
# 26523, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 280 1jet
met badthermostaat (zonder afb.)
# 26792, -000

Alle opgegeven debieten gelden voor een druk van 0,3 MPa (3 bar).
Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Croma E
Hoofddouche 280 1jet
# 26257, -000 18,3 l/min
# 26258, -000 EcoSmart 8 l/min

Croma
Hoofddouche 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 15,6 l/min
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 EcoSmart 8,5 l/min
Douchearm 389 mm (zonder afb.)
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Plafondbevestiging 100 mm (zonder afb.)
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Croma E
Showerpipe 1jet
met thermostaat
Lengte douche-arm 340 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪ Croma E Hoofddouche 280 1jet
▪ Croma Select E Handdouche Multi
▪ Ecostat E Thermostaat
# 27630, -000 15 l/min
# 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min
Showerpipe 280 1jet met badthermostaat
# 27687, -000 20,3 l/min
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Croma
Showerpipe 220 1jet
met thermostaat
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪ Croma Hoofddouche 220 1jet
▪ Croma 100 Handdouche Vario
▪ Ecostat Comfort Thermostaat
# 27185, -000 15 l/min
# 27188, -000 EcoSmart
Showerpipe 220 1jet met badthermostaat
# 27223, -000

Croma
Hoofddouche 220 1jet
# 26464, -000 19 l/min
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
Plafondbevestiging 100 mm (zonder afb.)
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
Douchearm 389 mm (zonder afb.)
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Croma
Showerpipe 220 1jet Reno
Lengte douche-arm 400 mm
Draaibare douche-arm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪ Croma Hoofddouche 220 1jet
▪ Croma 100 Handdouche Vario
# 27224, -000

Douches

Croma 100
Handdouche Multi
# 28536, -000 19 l/min
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Handdouche Vario
# 28535, -000 18 l/min
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Handdouche 1jet
# 28580, -000 16 l/min
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Doucheset Multi
met douchestang 90 cm en zeepschaal
# 27774, -000 19 l/min

Croma 100
Doucheset Vario
met douchestang 65 cm en zeepschaal
# 27772, -000 18 l/min
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Doucheset Mono
met douchestang 65 cm en zeepschaal
# 27717, -000 16 l/min

Doucheset Vario
met douchestang 90 cm en zeepschaal (zonder afb.)
# 27771, -000 18 l/min
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Doucheset Mono
met douchestang 90 cm en zeepschaal (zonder afb.)
# 27724, -000 16 l/min

Alle opgegeven debieten gelden voor een druk van 0,3 MPa (3 bar).
Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Crometta
Echte designgrootheden
voor weinig geld

In één oogopslag:
• Hoogwaardige kwaliteit en stijlvolle uitstraling met een
aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding
• Het douchesysteem is makkelijk te installeren op bestaande
aansluitingen en is daardoor heel geschikt voor huurders
• Meerdere straalsoorten voor een individuele douche-ervaring
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Met de EcoSmart varianten verbruikt u tot maar liefst
60% minder water
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Douches

Hoge kwaliteit voor
een goede prijs
Ervaar doucheplezier elke dag met Crometta. Door de ongecompliceerde upgrade is beginnen met de producten
van hansgrohe een fluitje van een cent. De moderne
EcoSmart-technologie overtuigt met extra zuinig verbruik
en zorgt in combinatie met het onderhoudsvriendelijke
chroomoppervlak voor duurzame kwaliteit. Laat uw gevoelens de vrije loop en geniet van momenten van puur plezier.

Snelle upgrade door
eenvoudige vervanging
Als u uw oude handdouche verruilt voor Crometta Vario, hebt u snel
en makkelijk een upgrade voor uw dagelijkse rituelen. Kies uit de
twee straalsoorten Rain en IntenseRain en laat u afhankelijk van uw
stemming omhullen met een intensieve of zachte regen. Het douchesysteem kan makkelijk op bestaande aansluitingen worden gemonteerd.
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Crometta
Handdouche Vario
# 26330, -400 13,8 l/min
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26336, -400 Green 5,7 l/min

Crometta
Handdouche 1jet
# 26331, -400 14 l/min
# 26333, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26334, -400 Green 5,7 l/min

Crometta
Doucheset Vario
met douchestang 65 cm
# 26532, -400 13,8 l/min
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26555, -400 Green 6 l/min

Crometta
Doucheset 1jet
met douchestang 65 cm
# 26533, -400 14 l/min
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26554, -400 Green 6 l/min

Doucheset Vario
met douchestang 65 cm en zeepschaal (zonder afb.)
# 26553, -400 13,8 l/min

Doucheset 1jet
met douchestang 90 cm (zonder afb.)
# 26537, -400 14 l/min
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min

Doucheset Vario
met douchestang 90 cm (zonder afb.)
# 26536, -400 13,8 l/min
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta S
Hoofddouche 240 1jet
# 26723, -000 18 l/min
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta E
Hoofddouche 240 1jet
# 26726, -000 18 l/min
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Hoofddouche 240 1jet LowPressure
# 26725, -000 21 l/min

Hoofddouche 240 1jet LowPressure 21 l/min
# 26722, -000

Douchearm 389 mm (zonder afb.)
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Douchearm E 389 mm (zonder afb.)
# 27446, -000

Douchearm plafond S 100 mm (zonder afb.)
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Douchearm E 100 mm (zonder afb.)
# 27467, -000

Douchearm plafond S 300 mm (zonder afb.)
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Douchearm plafond E 300 mm (zonder afb.)
# 27388, -000
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Crometta S
Showerpipe 240 1jet
met thermostaat
Lengte douche-arm 350 mm
Steigrohr in der Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪ Crometta S Hoofddouche 240 1jet
▪ Crometta Handdouche Vario
▪ Ecostat Thermostaat 1001 CL
# 27267, -000 16 l/min
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 240 1jet met badthermostaat
# 27320, -000

Douches

Crometta S
Showerpipe 240 1jet
EcoSmart 9 l/min. Reno
Lengte douche-arm 350 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪ Crometta S Hoofddouche 240 1jet
▪ Crometta Handdouche Vario
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
met thermostaat
Lengte douche-arm 350 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪ Crometta E Hoofddouche 240 1jet
▪ Crometta Handdouche Vario
▪ Ecostat Thermostaat 1001 CL
# 27271, -000
# 27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
EcoSmart 9 l/min. Reno
Lengte douche-arm 350 mm
Glijstang/stijgbuis inkortbaar
▪ Crometta E Hoofddouche 240 1jet
▪ Crometta Handdouche Vario
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet met badthermostaat
# 27298, -000

Alle opgegeven debieten gelden voor een druk van 0,3 MPa (3 bar).
Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Vernis
Rondom op comfort ingesteld

In één oogopslag:
•
•
•
•

Rond of hoekig design dat bij de rest past
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Meerdere straalsoorten voor een individuele douche-ervaring
Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Met de EcoSmart varianten verbruikt u tot maar liefst
60% minder water
• Breed assortiment met opbouw- en inbouwvarianten
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Douches

Vernis Blend
Handdouche Vario
# 26270, -000, -670 15,2 l/min
# 26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min
# 26090, -000 Green 5,2 l/min

Vernis Blend
Hoofddouche 200 1jet
# 26271, -000, -670 12,4 l/min
# 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26093, -000 Green 5,4 l/min

Vernis Shape
Hoofddouche 230 1jet
# 26281, -000, -670 12,4 l/min
# 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26094, -000 Green 5,4 l/min

Hoofddouche 200 1jet LowPressure
# 26095, -000 14,7 l/min

Hoofddouche 200 1jet LowPressure
# 26096, -000 14,7 l/min

Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet
met douchethermostaat
Lengte douche-arm 400 mm
▪ Vernis Blend Hoofddouche 200 1jet
▪ Vernis Blend Handdouche Vario
▪ Vernis Thermostaat
# 26276, -000, -670 15,9 l/min
# 26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26318, -000 Green 5,7 l/min

Vernis Shape
Showerpipe 230 1jet Reno E
Lengte douche-arm 400 mm
▪ Vernis Shape Hoofddouche 230 1jet
▪ Vernis Blend Handdouche Vario
# 26282, -000, -670 14,6 l/min
# 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min

Vernis Blend
Doucheset Vario
met Crometta douchestang 65 cm
# 26275, -000 15,2 l/min
# 26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min

Showerpipe 200 1jet
met badthermostaat
# 26274, -000 20 l/min
# 26079, -000 EcoSmart 20 l/min

Alle opgegeven debieten gelden voor een druk van 0,3 MPa (3 bar).
Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be

45

Jocolino
Maak van uw badkamer de
leukste speelplek ter wereld

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
Meerdere straalsoorten voor een individuele douche-ervaring
Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Met de optionele snelkoppeling verandert u heel eenvoudig van
handdouche

46

Douches

3 grappige dierendesigns
2 unieke straalsoorten
1 gelukkig gezin
Dagelijks in bad gaan is voor veel kinderen een verschrikking – 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 momenten vol vreugde.
De nieuwe Jocolino handdouche in de vorm van een dierenkop brengt
de kleintjes in verrukking en richt hun aandacht op iets positiefs. U
kunt kiezen uit drie verschillende dierenmotieven. Of laat toch gewoon uw kind beslissen, of het liever met een leeuw, een krokodil of
een zebra wil douchen. Geen tranen meer maar langdurig plezier in
de douche.

Jocolino
Handdouche
voor kinderen krokodil 2jet
# 28788570 11 l/min

Jocolino
Handdouche
voor kinderen zebra 2jet
# 28787640 11 l/min

Jocolino
Handdouche
voor kinderen leeuw 2jet
# 28760210 11 l/min

Snelkoppeling ½”
# 28346000

Alle opgegeven debieten gelden voor een druk van 0,3 MPa (3 bar).
Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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DogShower
Ontwikkeld door hansgrohe –
geliefd door honden

In één oogopslag:

Bekroond design

48

• Speciaal ontworpen om de waservaring voor honden
en hun baasjes te verbeteren
• De hansgrohe DogShower kan angst bij honden verminderen
en huidirritatie voorkomen
• Ergonomisch design
• Meerdere straalsoorten voor een individuele ervaring
• Debiet indien nodig doelgericht verhogen
• Met de optionele snelkoppeling verandert u heel eenvoudig
van handdouche

Douches

Minder stress en
minder chaos
Van voeding tot slaapplaats – we willen alleen het allerbeste voor
onze harige vrienden. Daarom kopen we producten die speciaal op
hun behoeften zijn afgestemd. Waarom zouden douches anders zijn?
De DogShower van hansgrohe is een innovatieve, haarvriendelijke
oplossing waar zowel u als uw beste vriend van profiteert.
Het is de stress- en knoeivrije manier om honden te baden. De unieke
borstelachtige strelende stralen maken zelfs de reiniging van een dikke vacht grondiger en vooral aangenamer voor uw viervoeter. De
drie speciaal ontworpen, stille straalsoorten zijn perfect voor vacht,
benen en poten en voor moeilijk bereikbare of gevoelige plekken.
Het is dus geen wonder dat honden hun liefde voor het baden herontdekken. En u kent vast wel het gezegde: Geluk begint met een natte
neus en eindigt met een staart.

Leg Spray: Voor de benen en gevoelige plekken.

Paw Spray: Een zachte straal, ideaal voor het
behoedzaam reinigen van de poten.

DogShower
Handdouche
voor honden 150 3jet met massagenoppen
# 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min

Snelkoppeling ½”
# 28346000

Fur Spray: Volle douchestraal voor het uitspoelen van vuil en shampoo.

Alle opgegeven debieten gelden voor een druk van 0,3 MPa (3 bar).
Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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RainSelect
Schakel om naar
meer comfort

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond
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• Slank silhouet, laat zich plaatsbesparend aan de wand
integreren
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• Lange levensduur van de knoppen: duurzaam slijtvast dankzij
opdruk onder glas
• Met de innovatieve Select-bediening regelt u de waterstroom
of verandert u van straalsoort
• Regel de gewenste hoeveelheid water eenvoudig en comfortabel
met de draaiknop
• Eenvoudige reiniging dankzij de afzonderlijke afsluitfunctie

Thermostaten

RainSelect
Thermostaat inbouw voor 2 systemen
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Thermostaat inbouw
voor 3 systemen # 15381, -000, -700

RainSelect
Thermostaat inbouw voor 4 systemen
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Inbouwlichaam voor 2 systemen (zonder afb.)
# 15310180

Inbouwlichaam voor 3 systemen (zonder afb.)
# 15311180

Inbouwlichaam voor 4 systemen (zonder afb.)
# 15312180

RainSelect
Thermostaat inbouw voor 5 systemen
# 15384, -000, -700

RainSelect
Thermostaat voor wandinbouw en voor 2 systemen
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
Thermostaat voor wandinbouw en voor 3 systemen
# 15356, -000, -400, -600

Inbouwlichaam voor 5 systemen (zonder afb.)
# 15313180

Inbouwlichaam voor 2 systemen (zonder afb.)
# 15310180

Inbouwlichaam voor 3 systemen (zonder afb.)
# 15311180

RainSelect
Thermostaat voor wandinbouw en voor 4 systemen
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
Thermostaat voor wandinbouw en voor 5 systemen
# 15358, -000, -400, -600

Inbouwlichaam voor 4 systemen (zonder afb.)
# 15312180

Inbouwlichaam voor 5 systemen (zonder afb.)
# 15313180

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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ShowerSelect
Douchebediening
met één druk op de knop

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond
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• Beschikbaar in rechthoekig of rond voor elke smaak en stijl
• Opgeruimd uiterlijk voor een tijdloze badkamerambiance
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• Lange levensduur van de knoppen door duurzaam slijtvaste
bedrukking
• Met de innovatieve Select-bediening regelt u de waterstroom
of verandert u van straalsoort
• Individuele keuze door twee verschillende technologieën –
thermostaat of mengkraan

Thermostaten

ShowerSelect Glas
Thermostaat voor wandinbouw en voor 2 systemen
# 15738, -400

ShowerSelect
Thermostaat voor wandinbouw en voor 2 systemen
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect
Thermostaat voor wandinbouw en voor 2 systemen –
met slangaansluiting en douchehouder
# 15765, -000

ShowerSelect S
Thermostaat voor wandinbouw en voor 2 systemen
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect S
Thermostaat voor wandinbouw en voor 1 systeem
# 15744, -000

ShowerSelect
Inbouwmengkraan voor 2 systemen
# 15768, -000

Inbouwlichaam iBox universal voor afwerksets is niet inbegrepen – inbouwlichaam dient apart besteld te worden

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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ShowerTablet Select
Meer plaats voor liefhebbers
van een douche

In één oogopslag:

Veelv oudig bekroond
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• Meer opbergruimte dankzij intelligent geïntegreerde tabletten
met een lengte van 30 cm, 40 cm of 70 cm
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• Met de innovatieve Select-bediening regelt u de waterstroom
of verandert u van straalsoort
• Regel de gewenste hoeveelheid water eenvoudig en comfortabel
met de draaiknop
• CoolContact voorkomt dat de thermostaat te warm aanvoelt,
voor nog veiliger douchen

Thermostaten

ShowerTablet Select
Badthermostaat 700
voor opbouw
# 13183, -000

ShowerTablet Select
Thermostaat 700
universeel voor opbouw en voor 2 systemen
# 13184, -000, -400

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

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

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

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

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Ecostat
Snel en eenvoudig
meer comfort en veiligheid

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond
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• CoolContact voorkomt dat de thermostaat te warm aanvoelt,
voor nog veiliger douchen
• Modern en attractief design dat perfect bij elke badkamer past
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• Breed assortiment met opbouw- en inbouwvarianten

Thermostaten

Ecostat E
Badthermostaat opbouw
# 15774, -000

Ecostat E
Douchethermostaat opbouw
# 15773, -000

Ecostat Square
Thermostaat
voor wandinbouw en voor 2 systemen
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Badthermostaat Comfort
voor opbouw
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Douchethermostaat Comfort
voor opbouw
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat E
Thermostaat voor
wandinbouw en voor 2 systemen
# 15708, -000

Ecostat
Badthermostaat Universal
voor opbouw
# 13123, -000

Ecostat
Douchethermostaat Universal
voor opbouw
# 13122, -000

Ecostat S
Thermostaat
voor wandinbouw en voor 2 systemen
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Inbouwlichaam iBox universal voor afwerksets is niet inbegrepen – inbouwlichaam dient apart besteld te worden

Ecostat
Badthermostaat Comfort Care
voor opbouw met extra lange grepen
# 13115, -000

Ecostat
Douchethermostaat Comfort Care
voor opbouw met extra lange grepen
# 13117, -000

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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RainDrain
Slim bedachte ledigingen
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Perfectie voor 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 visueel aantrekkelijk zijn, steeds populairder worden. RainDrain is de
optische finish in elke douche en past zich naadloos aan: of het nu
van natuursteen is, van roestvrij staal passend bij het oppervlak van
uw hansgrohe douches en mengkranen of individueel betegeld. Niet
alleen de perfect op elkaar afgestemde uitstraling is belangrijk, maar
vooral een duurzaam 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 een variant voor puntafwatering. Vertrouw op deze functionele doucheafvoer
met gegarandeerde dichtheid voor vele jaren. Voor ontelbare zorgeloze en mooie douche-ervaringen.

In één oogopslag:
• Ultieme bewegingsvrijheid en een barrièrevrije oplossing
voor uw individueel ontworpen badkamer
• Een plaatsbesparende constructie en een brede waaier
van producten zorgen voor een naadloze integratie in vrijwel
elke badkamer
• Kan worden gebruikt voor alle gangbare installatievarianten
• Voorkomt waterschade dankzij waterdicht inbouwlichaam en
voorgemonteerd afdichtingsvlies
• Optionele Dryphon technologie voor minder onderhoud
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
60

Afvoersystemen

RainDrain Flex
Douchegoot 70 cm
inkortbaar – afwerkset
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

RainDrain Flex
Douchegoot 70 cm
inkortbaar wandmodel – afwerkset
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

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

Douchegoot 80 cm
inkortbaar – afwerkset (zonder afb.)
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

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

Douchegoot 90 cm
inkortbaar – afwerkset (zonder afb.)
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

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

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

Douchegoot 100 cm
inkortbaar- afwerkset (zonder afb.)
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

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

Douchegoot 120 cm
inkortbaar – afwerkset (zonder afb.)
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

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

Douchegoot 80 cm
met in hoogte verstelbaar frame – afwerkset
(zonder afb.)
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800
Douchegoot 90 cm
met in hoogte verstelbaar frame – afwerkset
(zonder afb.)
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800
Douchegoot 100 cm
met in hoogte verstelbaar frame – afwerkset
(zonder afb.)
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800
Douchegoot 120 cm
met in hoogte verstelbaar frame – afwerkset
(zonder afb.)
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

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

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

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

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

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

Raindrain
Complete ledigingsset 90 XXL
# 60067, -000

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

Inbouwlichaam uBox universal is bij de
afwerkset niet inbegrepen – inbouwlichaam dient apart besteld te worden

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Metropol
Geometrische vormen
met precieze randen

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond
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• Perfecte geometrische vormentaal voor tijdloos badkamerdesign
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen fontein
en mengkraan, voor minder spatten
• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water voor
een zachte, spatvrije waterstraal en volle douchedruppels
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag
op de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Dankzij de milieuvriendelijke EcoSmart-technologie bespaart
u water en energie

Kranen

Metropol
Eéngreepswastafelmengkraan 260
voor wasbekken en met Push-Open lediging
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Eéngreepswastafelmengkraan 110
met Push-Open lediging
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Eéngreepswastafelmengkraan 230
met Push-Open lediging
# 32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Eéngreepswastafelmengkraan 110
met lediging met trekstang
# 32506, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 110
CoolStart met Push-Open lediging (zonder afb.)
# 32508, -000

Metropol
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 22.5 cm
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Eéngreepsbadmengkraan
voor opbouw
# 32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Eéngreepsdouchemengkraan
voor opbouw
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw
# 32545, -000, -140, -340, -670,-700, -990

Metropol
Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
# 32565, -000, -140, -340, -670,-700, -990

Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw – met ingebouwde beluchter –
Belgaqua gekeurd
# 32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 16.5 cm
(zonder afb.)
# 32525, -000
Inbouwlichaam
voor ééngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw (zonder afb.)
# 13622180

Metropol
Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand
op de vloer
# 32532, -000, -140, -340, -670,-700, -990

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

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

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Metris
Tijdloos mooi,
oneindig comfortabel

In één oogopslag:
• De platte greep met lichte welving weerspiegelt een eenvoudige
bediening
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen fontein
en mengkraan, voor minder spatten
• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water voor
een zachte, spatvrije waterstraal en volle douchedruppels
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Dankzij de milieuvriendelijke EcoSmart-technologie bespaart
u water en energie
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Kranen

Metris
Eéngreepswastafelmengkraan 260
voor wasbekken en met lediging met trekstang
# 31082, -000

Metris
Eéngreepswastafelmengkraan 200
met lediging met trekstang
# 31183, -000

Metris
Eéngreepswastafelmengkraan 110
met lediging met trekstang
# 31080, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 260
voor wasbekken – zonder lediging
# 31184, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 200
zonder lediging
# 31185, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 110
zonder lediging
# 31084, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 110
met lediging met trekstang
# 31074, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 110
LowFlow met lediging met trekstang
# 31203, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 110
LowFlow zonder lediging
# 31204, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 110
CoolStart met lediging met trekstang (zonder afb.)
# 31121, -000

Metris
Eéngreepswastafelmengkraan 230
met lediging met trekstang
# 31087, -000

Metris
Eéngreepsbadmengkraan
voor opbouw
# 31480, -000

Metris
Eéngreepsdouchemengkraan
voor opbouw
# 31680, -000

Metris
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 16.5 cm
# 31085, -000

Metris
Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw
# 31454, -000

Metris
Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
# 31456, -000

Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 22.5 cm (zonder afb.)
# 31086, -000

Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw – met ingebouwde beluchter –
Belgaqua gekeurd
# 31451, -000

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Eéngreepswastafelmengkraan 230
met Push-Open lediging
# 31187, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 230
zonder lediging
# 31081, -000

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

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Metris S
Moderne helderheid

In één oogopslag:
• Grote oppervlakken voor elegant, hoogwaardig
badkamerdesign
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen fontein
en mengkraan, voor minder spatten
• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water voor
een zachte, spatvrije waterstraal en volle douchedruppels
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Dankzij de milieuvriendelijke EcoSmart-technologie bespaart
u water en energie
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Kranen

Metris S
Eéngreepswastafelmengkraan 260
voor wasbekken en met lediging met trekstang
# 31022, -000

Metris S
Eéngreepswastafelmengkraan 100
met lediging met trekstang
# 31060, -000

Eéngreepswastafelmengkraan
voor wasbekken – zonder lediging
# 31023, -000

Eéngreepswastafelmengkraan
zonder lediging
# 31068, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 100
LowFlow met lediging met trekstang
# 31063, -000
Eengreepswastafelmengkraan 100
LowFlow zonder lediging
# 31015, -000
Eengreepsmengkraan
# 31016, -000

Metris S
Eéngreepswastafelmengkraan
met draaibare uitloop en lediging met trekstang
# 31159, -000

Metris S
Eéngreepsbadmengkraan
voor opbouw
# 31460, -000

Metris S
Eéngreepsdouchemengkraan
voor opbouw
# 31660, -000

Metris S
Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw
# 31465, -000

Metris S
Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
# 31665, -000

Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw –
met ingebouwde beluchter –
Belgaqua gekeurd
# 31466, -000

iBox universal inbouwlichaam
(zonder afb.)
# 01800180

Eéngreepswastafelmengkraan 230
met draaibare uitloop en Push-Open lediging
# 31161, -000

Metris S
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met
uitloop 16.5 cm
# 31162, -000
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw
met uitloop 22.5 cm (zonder afb.)
# 31163, -000
Inbouwlichaam
voor ééngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw (zonder afb.)
# 13622180

iBox universal inbouwlichaam
(zonder afb.)
# 01800180

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Finoris
Dagelijkse routines
opnieuw gedefinieerd

In één oogopslag:
•
•
•
•

Veelvoudig bekroond
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Slank, geometrisch design zorgt voor esthetiek in de badkamer
Uittrekfunctie voor een maximum aan flexibiliteit
Gewoon met één druk op de knop van straalsoort veranderen
Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen fontein
en mengkraan, voor minder spatten
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag
op de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Dankzij de milieuvriendelijke EcoSmart-technologie bespaart
u water en energie

Kranen

Een mengkraan,
net zo flexibel als u zelf
In geen enkele andere ruimte komen zoveel verschillende behoeften
en routines samen als in de badkamer. Het is toevluchtsoord, ochtendchaos en wellnessruimte tegelijk. Hoe meer mensen er in een
huishouden zijn, hoe gevarieerder de behoeften waaraan de badkamer moet voldoen.
Finoris voldoet aan deze eisen met een minimalistisch ontwerp en
maximale flexibiliteit. In één klap wordt het gevecht rond de wastafel 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 badje geven of snel een trui wassen.

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 optisch perfect in elk badkamerdesign.
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Finoris
Eéngreepswastafelmengkraan 260
met Push-Open
# 76070, -000, -670, -700

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

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

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

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

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

Finoris
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw inbouw, uitloop 168 mm
met niet-afsluitbare lediging
# 76051, -000, -670, -700

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

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

Finoris
Tapkraan zonder lediging
# 76013, -000, -670, -700

Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw inbouw, uitloop 228 mm
met niet-afsluitbare lediging (zonder afb.)
# 76050, -000, -670, -700
Inbouwlichaam
voor ééngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw (zonder afb.)
# 13622180
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Driegatswastafelmengkraan 160
met Push-Open (zonder afb.)
# 76034, -000, -670, -700

Kranen

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

Finoris
4-gatsmengkraan op badrand
met sBox
# 76444, -000, -670, -700
Inbouwlichaam
voor 4-gatsmengkraan op badrand (zonder afb.)
# 13444180

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

Finoris
Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw
# 76415, -000, -670, -700
Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw – met geïntegreerde beluchter
# 76416, -000, -670, -700

Finoris
Vrijstaande badmengkraan
# 76445, -000, -670, -700
Inbouwlichaam
voor vrijstaande mengkraan/thermostaat
(zonder afb.)
# 10452180

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

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

Finoris
Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
# 76615, -000, -670, -700
iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Vivenis
Water betovert

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond
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• De elegante vorm van de mengkraan smelt harmonieus samen
met de brede watervalstraal
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen fontein
en mengkraan, voor minder spatten
• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water voor
een zachte, spatvrije waterstraal en volle douchedruppels
• Dankzij de milieuvriendelijke EcoSmart-technologie bespaart
u water en energie

Kranen

Fluweelzachte waterval
in uw badkamer
Iedereen wil wel eens een waterval aanraken. Wanneer we in de
natuur zijn en een van deze fascinerende en nooit eindigende krachtbronnen ontdekken, is ons eerste instinct om onze hand in het vliegende 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 wellnessmoment zijn?
Vivenis creëert dit moment. Het is veel meer dan een mengkraan. Met
zijn tijdloos elegante design en de brede waterstraal hebt u een echte blikvanger in de badkamer. Maar de echte magie begint pas wanneer u de greep opent en het water uw handen of gezicht raakt.
Onze innovatieve 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.
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Vivenis
Eéngreepswastafelmengkraan 250
met lediging met trekstang
# 75040, -000, -670, -700

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

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

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

Eéngreepswastafelmengkraan 110
zonder lediging
# 75022, -000, -670, -700

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

Vivenis
Tapkraan 80
zonder lediging
# 75013, -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
Driegatswastafelmengkraan 90
met lediging met trekstang
# 75033, -000, -670, -700

Vivenis
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 19.2 cm
# 75050, -000, -670, -700
Inbouwlichaam
voor ééngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw (zonder afb.)
# 13622180
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Kranen

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

Vivenis
4-gatsmengkraan op badrand
met sBox
# 75444, -000, -670, -700
Inbouwlichaam
voor 4-gats badmengkraan met sBox
(zonder afb.)
# 13440180

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

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

Vivenis
Vrijstaande badmengkraan
# 75445, -000, -670, -700
Inbouwlichaam
voor vrijstaande mengkraan/thermostaat
(zonder afb.)
# 10452180

Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw – met ingebouwde beluchter
# 75416, -000, -670, -700
iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Vivenis
Eéngreepsdouchemengkraan
voor opbouw
# 75620, -000, -670, -700 12,3 l/min

Vivenis
Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
# 75615, -000, -670, -700
iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Talis E
Comfort in zijn
meest natuurlijke vorm

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond
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• Slanke elegantie door licht conische vorm
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen fontein
en mengkraan, voor minder spatten
• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water voor
een zachte, spatvrije waterstraal en volle douchedruppels
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Dankzij de milieuvriendelijke EcoSmart-technologie bespaart
u water en energie

Kranen

Talis E
Eéngreepswastafelmengkraan 240
met lediging met trekstang
# 71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Eéngreepswastafelmengkraan 150
met lediging met trekstang
# 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Eéngreepswastafelmengkraan 110
met lediging met trekstang
# 71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Eéngreepswastafelmengkraan 240
zonder lediging
# 71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Eéngreepswastafelmengkraan 150
zonder lediging
# 71755, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 110
met Push-Open lediging
# 71711, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 110
zonder lediging
# 71712, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Eéngreepswastafelmengkraan 110
CoolStart met lediging met trekstang (zonder afb.)
# 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Eéngreepswastafelmengkraan 110
CoolStart zonder lediging (zonder afb.)
# 71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Eéngreepswastafelmengkraan 110
LowFlow met lediging met trekstang
# 71715, -000

Talis E
Driegatswastafelmengkraan
met lediging met trekstang
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Eéngreepsbadmengkraan
voor opbouw
# 71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Eéngreepsdouchemengkraan
voor opbouw
# 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 22.5 cm
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw
# 71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
# 71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 16.5 cm
(zonder afb.)
# 71732, -000

Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw – met ingebouwde beluchter –
Belgaqua gekeurd
# 71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

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

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Talis S
Hier versmelten
vorm en functionaliteit

In één oogopslag:
• Nauwkeurige randen zorgen voor een visueel opvallende look
• Met de innovatieve Select-bediening regelt u de waterstroom
of verandert u van straalsoort
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen fontein
en mengkraan, voor minder spatten
• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water voor
een zachte, spatvrije waterstraal en volle douchedruppels
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Dankzij de milieuvriendelijke EcoSmart-technologie bespaart
u water en energie
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Kranen

Talis Select S
Wastafelmengkraan 190
met lediging met trekstang
# 72044, -000

Talis S
Eéngreepswastafelmengkraan 100
met lediging met trekstang
# 72020, -000

Wastafelmengkraan 190
zonder lediging
# 72045, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 100
zonder lediging
# 72021, -000

Talis S
Eéngreepswastafelmengkraan 140
met lediging met trekstang
# 72113, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 100
CoolStart met lediging met trekstang (zonder afb.)
# 72022, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 100
CoolStart zonder lediging (zonder afb.)
# 72023, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 100
LowFlow met lediging met trekstang
# 72024, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 100
LowFlow zonder lediging
# 72025, -000

Talis S
Eéngreepswastafelmengkraan 210
met draaibare uitloop en lediging met trekstang
# 72105, -000

Talis S
Eéngreepsbadmengkraan
voor opbouw
# 72400, -000

Talis S
Eéngreepsdouchemengkraan
voor opbouw
# 72600, -000

Talis S
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 22.5 cm
# 72111, -000

Talis S
Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw
# 72405, -000

Talis S
Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
# 72605, -000

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

Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw – met ingebouwde beluchter –
Belgaqua gekeurd
# 72406, -000

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Focus
Schitterend in kwaliteit,
comfort en prijs

In één oogopslag:
• Sfeervol design in heldere vormentaal met grote oppervlakken
• Ergonomische greep voor eenvoudige bediening
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen fontein
en mengkraan, voor minder spatten
• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water voor een
zachte, spatvrije waterstraal en volle douchedruppels
• Met de QuickClean-technologie wrijft u kalkaanslag op
de flexibele siliconen noppen gewoon met uw vingers weg
• Dankzij de milieuvriendelijke EcoSmart-technologie bespaart
u water en energie
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Kranen

Focus
Eéngreepswastafelmengkraan 230
met lediging met trekstang
# 31531, -000

Focus
Eéngreepswastafelmengkraan 190
met lediging met trekstang
# 31608, -000

Focus
Eéngreepswastafelmengkraan 100
met lediging met trekstang
# 31607, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 230
zonder lediging
# 31532, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 190
zonder lediging
# 31518, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 100
zonder lediging
# 31517, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 100
LowFlow met lediging met trekstang
# 31603, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 100
LowFlow zonder lediging
# 31513, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 100
CoolStart met lediging met trekstang (zonder afb.)
# 31621, -000

Focus
Eéngreepswastafelmengkraan 240
met draaibare uitloop en lediging met trekstang
# 31609, -000

Focus
Eéngreepsbadmengkraan
voor opbouw
# 31940, -000

Focus
Eéngreepsdouchemengkraan
voor opbouw
# 31960, -000

Focus
Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw
# 31945, -000

Focus
Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
# 31965, -000

Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw – met ingebouwde beluchter –
Belgaqua gekeurd
# 31946, -000

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Eéngreepswastafelmengkraan 240
met draaibare uitloop – zonder lediging
# 31519, -000

Focus
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandopbouw
# 31923, -000

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Vernis Shape
Elegante hoeken en randen

In één oogopslag:
• Precieze randen staan voor een optisch markante look
• Hoogwaardige kwaliteit en stijlvolle uitstraling met een
aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen fontein
en mengkraan, voor minder spatten
• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water voor
een zachte, spatvrije waterstraal en volle douchedruppels
• Dankzij de milieuvriendelijke EcoSmart-technologie bespaart
u water en energie
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Kranen

Vernis Shape
Eéngreepswastafelmengkraan 190
met lediging met trekstang
# 71562, -000, -670

Vernis Shape
Eéngreepswastafelmengkraan 100
met lediging met trekstang
# 71561, -000, -670

Eéngreepswastafelmengkraan 230
met lediging met trekstang in metaal
# 71590, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 100
met lediging met trekstang in metaal
# 71568, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 230
zonder lediging
# 71591, -000, -670

Eéngreepswastafelmengkraan 100
zonder lediging
# 71569, -000, -670

Vernis Shape
Eéngreepswastafelmengkraan 200
met draaibare uitloop, met lediging met trekstang
# 71564, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 100
CoolStart met lediging met trekstang (zonder afb.)
# 71594, -000, -670

Vernis Shape
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 20.7 cm
# 71578, -000, -670

Vernis Shape
Eéngreepsbadmengkraan
voor opbouw
# 71450, -000, -670

Vernis Shape
Eéngreepsdouchemengkraan
voor opbouw
# 71650, -000, -670

Vernis Shape
Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw
# 71468, -000, -670

Vernis Shape
Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
# 71668, -000, -670

Eéngreepsbadmengkraan voor wandinbouw –
met ingebouwde beluchter
# 71469, -000, -670

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

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

Vernis Shape
Driegatswastafelmengkraan wastafelmengkraan
lediging met trekstang
# 71563, -000, -670

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Vernis Blend
Ingetogen elegantie

In één oogopslag:
• Past met de elegante mengkranen goed in een inrichting
met warme materialen, zoals hout
• Hoge kwaliteit en expressief design voor een aantrekkelijke prijs
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen fontein
en mengkraan, voor minder spatten
• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water voor
een zachte, spatvrije waterstraal en volle douchedruppels
• Dankzij de milieuvriendelijke EcoSmart-technologie bespaart
u water en energie
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Kranen

Vernis Blend
Eéngreepswastafelmengkraan 190
met lediging met trekstang
# 71552, -000, -670

Vernis Blend
Eéngreepswastafelmengkraan 100
met lediging met trekstang
# 71551, -000, -670

Eéngreepswastafelmengkraan 230
met lediging met trekstang in metaal
# 71581, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 100
met lediging met trekstang in metaal
# 71559, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 190
zonder lediging
# 71582, -000, -670

Eéngreepswastafelmengkraan 100
zonder lediging
# 71580, -000, -670

Vernis Blend
Eéngreepswastafelmengkraan 200
met draaibare uitloop, met lediging met trekstang
# 71554, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 100
CoolStart met lediging met trekstang (zonder afb.)
# 71585, -000, -670

Vernis Blend
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 20.7 cm
# 71576, -000, -670

Vernis Blend
Eéngreepsbadmengkraan
voor opbouw
# 71440, -000, -670

Vernis Blend
Eéngreepsdouchemengkraan
voor opbouw
# 71640, -000, -670

Vernis Blend
Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw
# 71466, -000, -670

Vernis Blend
Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
# 71667, -000, -670

Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw – met ingebouwde beluchter
# 71467, -000, -670

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

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

Vernis Blend
Driegatswastafelmengkraan 150
met lediging met trekstang
# 71553, -000, -670

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Logis
Harmonieus design
met finesse

In één oogopslag:
• De exacte lijnen en afgeronde randen zijn zowel handals oogstrelend
• Ergonomische greep voor eenvoudige bediening
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen fontein
en mengkraan, voor minder spatten
• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water voor
een zachte, spatvrije waterstraal en volle douchedruppels
• Dankzij de milieuvriendelijke EcoSmart-technologie bespaart
u water en energie
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Kranen

Logis
Eéngreepswastafelmengkraan 240
Fine lediging met trekstang
# 71257, -000

Logis
Eéngreepswastafelmengkraan 110
Fine met lediging met trekstang
# 71251, -000

Logis
Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw Fine met uitloop 20.5 cm
# 71256, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 240
Fine zonder lediging
# 71258, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 110
Fine met Push-Open
# 71252, -000

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

Eéngreepswastafelmengkraan 110
Fine zonder afvoer
# 71253, -000

Logis
Eéngreepswastafelmengkraan 190
met lediging met trekstang
# 71090, -000

Logis
Eéngreepsbadmengkraan
voor opbouw
# 71400, -000

Logis
Eéngreepsdouchemengkraan
voor opbouw
# 71600, -000

Logis
Eéngreepswastafelmengkraan 100
met lediging met trekstang
# 71100, -000

Logis
Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw
# 71405, -000

Logis
Eéngreepsdouchemengkraan
voor wandinbouw
# 71605, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 100
met Push-Open lediging
# 71107, -000

Eéngreepsbadmengkraan
voor wandinbouw – met ingebouwde beluchter –
Belgaqua gekeurd
# 71407, -000

Eéngreepsdouchemengkraan HighFlow
voor wandinbouw
# 71607, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 190
zonder lediging
# 71091, -000

Eéngreepswastafelmengkraan 100
CoolStart met lediging met trekstang (zonder afb.)
# 71102, -000

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

iBox universal inbouwlichaam (zonder afb.)
# 01800180

Eéngreepswastafelmengkraan 100
CoolStart zonder lediging (zonder afb.)
# 71103, -000
Eéngreepswastafelmengkraan 100
zonder lediging
# 71101, -000

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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sBox
Doordachte techniek
voor meer bedieningscomfort

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond
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• Het bad ziet er aantrekkelijker uit omdat de doucheslang
verborgen is
• Rond of hoekig design dat bij de rest past
• Meer comfort door grote slanglengte (1,45 m)
• Meer bewegingsvrijheid in bad
• Individuele plaatsing bij de badrand
• De slang glijdt soepel naar binnen en buiten
• Minimale kracht nodig bij het trekken en vasthouden
• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak

Kranen

Alles mooi opgeruimd
bij het bad
Voor veel mensen is een bad een oase van rust – een plek waar we
ons kunnen terugtrekken, we kunnen genieten en energie kunnen tanken. Hoe mooier en comfortabeler de omgeving is, des te meer we
kunnen ontspannen. De hansgrohe sBox bad zorgt ervoor dat een
momentje voor onszelf zowel voelbaar als optisch ongestoord is.
Loshangende doucheslang? Voorgoed verleden tijd. Geniet van het
mooie uitzicht en meer bewegingsvrijheid.
Een doucheslang die onzichtbaar in de badrand verdwijnt als u deze
niet nodig hebt, is makkelijk en zorgt voor een aantrekkelijk geheel.
De slang wordt opgewikkeld en wacht daar tot het volgende gebruik.
Trek de slang er snel en makkelijk weer uit om een bad te nemen of u
af te spoelen. Als u wilt kan de slang tot wel 1,45 meter worden uitgetrokken. De slang is ongelooflijk makkelijk in gebruik en er is weinig
trek- en houdkracht voor nodig. Met de hansgrohe sBox bad is de
slanggeleiding bij het bad gecontroleerd, beschermd en veilig. De
doucheslang verdraait niet. Aan de buitenkant is alleen de metalen
rozet van de sBox te zien. U kunt daarbij kiezen uit twee aantrekkelijke designs voor de rozet: rechthoekig of ovaal – afhankelijk van wat
beter bij uw badkamerkranen past.

sBox
Afwerkset rechthoekig
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox
Afwerkset ovaal
# 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Badrand- en tegelrand inbouwlichaam (zonder afb.)
# 13560180

Badrand- en tegelrand inbouwlichaam (zonder afb.)
# 13560180

Montageplaat voor tegelrandmontage (zonder afb.)
# 28016, -000

Montageplaat voor tegelrandmontage (zonder afb.)
# 28016, -000

Montagehoek voor montageplaat tegelrandmontage
(zonder afb.)
# 28021, -000

Montagehoek voor montageplaat tegelrandmontage
(zonder afb.)
# 28021, -000

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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XtraStoris
Opbergruimte
voor de droombadkamer

91

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 behouden
– 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 ingelaten 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 doucheproducten. Met XtraStoris wordt de uitdaging opbergruimte te creëren
een oplossing waar u en uw gezin jarenlang plezier van zullen hebben.

In één oogopslag:
• Deze plaatsbesparen de opbergoplossing is verkrijgbaar
in veel verschillende afmetingen en oppervlakken, passend
bij het hansgrohe assortiment
• Individualiseer uw opbergmogelijkheden
• Voorkomt waterschade dankzij waterdicht basisdeel
en voorgemonteerd afdichtingsvlies
• Variabele installatiediepte van het inbouwlichaam voor
een individuele look
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Accessoires

XtraStoris Individual
Inbouwnis Brushed Stainless Steel
met design frame 30 x 30 x 10 cm
# 56097, -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 wit
met design frame 30 x 30 x 10 cm
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

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

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

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

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

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

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

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

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

Beschikbaar vanafaf 02/2022

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be

93

AddStoris
Werk uw badkamer af

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond
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• Met de gekleurde FinishPlus oppervlakken ontwerpt
u uw badkamer individueel en naar uw eigen smaak
• 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 andere hansgrohe kranenseries

Accessoires

De stijlvolle aanvulling
op uw hansgrohe mengkraan.
In zes verschillende oppervlakken
U kent dat vast wel: alles in uw schitterende badkamer is goed opgeborgen, niets verstoort het totaalbeeld. Behalve een paar kleine dingen 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 voorwerpen zoals zeepdispensers of drinkbekers altijd bij de hand – geheel
onopvallend en mooi qua design. Met een plat en minimalistisch design past deze serie accessoires optisch perfect bij de hansgrohe
mengkranen in uw badkamer.
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AddStoris
Haakje
# 41742, -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
Zeepschaal
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

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

AddStoris
Handdoekenhouder
# 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
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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Accessoires

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

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

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

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

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

AddStoris
Vuilbakje
# 41775, -000, -670, -700

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

AddStoris
Hygiënezakjesdispenser
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Greep
# 41744, -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. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Logis
Harmonieus design

In één oogopslag:
• Meer functionaliteit, plaats en opbergruimte in uw badkamer
• Harmonieus design dat zich perfect in elke moderne badkamer
voegt
• De rechtlijnige en gereduceerde vormgeving is afgestemd
op de andere hansgrohe kranenseries
• Kies uit verschillende oppervlakken het passende voor
uw badkamer
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Accessoires

Logis
Zeepdispenser
# 40514, -000, -820

Logis
Drinkglas
# 40518, -000, -820

Logis
Zeepschaal
# 40515, -000, -820

Logis
WC-papierhouder met deksel
# 40523, -000, -820

Logis
WC-papierhouder zonder deksel
# 40526, -000, -820

Logis
Reserve WC-papierhouder
# 40517, -000, -820

Logis
WC-borstelhouder wandmodel
# 40522, -000, -820

Logis
Haakje
# 40511, -000, -820

Logis
Dubbele handdoekenhouder
# 40512, -000, -820

Logis
Badgreep
# 40513, -000, -820

Logis
Handdoekenhouder
# 40516, -000, -820

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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Logis Universal
Zeepdispenser
# 41714, -000

Logis Universal
Drinkglas
# 41718, -000

Logis Universal
Zeepschaal
# 41715, -000

Logis Universal
Haakje
# 41711, -000

Logis Universal
Dubbel haakje
# 41725, -000

Logis Universal
Hoekmandje
# 41710, -000

Logis Universal
WC-papierhouder met deksel
# 41723, -000

Logis Universal
WC-papierhouder zonder deksel
# 41726, -000

Logis Universal
Reserve WC-papierhouder
# 41717, -000

Logis Universal
WC-borstelhouder wandmontage
# 41722, -000

Logis Universal
Scheerspiegel
# 73561, -000
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Accessoires

Logis Universal
Handdoekenring
# 41724, -000

Logis Universal
Badgreep
# 41713, -000

Logis Universal
Handdoekenhouder
# 41716, -000

Logis Universal
Dubbele handdoekenhouder
# 41712, -000

Logis Universal
Set accessoires 3 in 1
# 41727, -000

Logis Universal
Set accessoires 5 in 1
# 41728, -000

Logis Universal
Handdoekenrek
# 41720, -000

Uitleg over de oppervlakken, technologieën en straalsoorten vindt u aan het einde van de brochure. Meer producten vindt u op hansgrohe.be
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WallStoris
De muur is van jou

In één oogopslag:

Veelvoudig bekroond
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• 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 rails in twee lengtes (50 en 70 cm) en twee
oppervlakken (matzwart en matwit)
• Kies uit veel verschillende tabletten, haken, manden,
rekken of plantenpotten
• Accessoires die u gewoon op de wandstang klikt en net
zo makkelijk verwijdert
• Eenvoudige montage: klassiek met schroeven – of vastplakken
om de rail dan later te kunnen verwijderen zonder resten achter
te laten

Accessoires

Met vrijwel oneindig veel
combinatiemogelijkheden wordt
uw badkamer gegarandeerd uniek
Hoe netter een huis is, hoe prettiger u zich er voelt – ook innerlijk.
Een harmonieuze en geordende omgeving heeft een rustgevende invloed op ons mensen 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
rail met modulaire accessoires en oneindig veel combinatiemogelijkheden. Bepaal zelf de lengte van de rail 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.

De montage is even
mooi als makkelijk –
gewoon vastplakken
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WallStoris
Wandstang 50 cm
# 27902, -670, -700

WallStoris
Haakje breed
# 27914, -670, -700

WallStoris
Haakje smal
# 27929, -670, -700

Beschikbaar vanaf 04/2022

Beschikbaar vanafaf 04/2022

WallStoris
Diep opbergbakje
# 27912, -670, -700

WallStoris
Opbergbakje
# 27913, -670, -700

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

Beschikbaar vanaf 04/2022

Beschikbaar vanaf 04/2022

Beschikbaar vanaf 04/2022

WallStoris
Tablet
# 27915, -670, -700

WallStoris
Beker
# 27921, -670, -700

WallStoris
Douchewisser
# 27916, -670, -700

Beschikbaar vanaf 04/2022

Beschikbaar vanaf 04/2022

Beschikbaar vanaf 04/2022

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

Beschikbaar vanaf 04/2022
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Accessoires

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

WallStoris
Handdoekhouder
# 27926, -670, -700

Beschikbaar vanaf 04/2022

Beschikbaar vanaf 04/2022

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

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

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

Beschikbaar vanaf 04/2022

Beschikbaar vanaf 04/2022

Beschikbaar vanaf 04/2022

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

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

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

Beschikbaar vanaf 04/2022

Beschikbaar vanaf 04/2022

Beschikbaar vanaf 04/2022
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Keuken

Water wordt
een onderdeel
van uw recept
Keuken betekent genot. Toewijding. Liefde
voor levensmiddelen die later als gerecht
samen wordt gedeeld. Wij begrijpen uw
liefde. Wij ondersteunen u met onze keukeninnovaties. Laat ons samen genieten.

Keuken

Highlights –
voor uw keuken
Aqittura M91 – spuit- en
gefilterd water
Met hansgrohe kunt u nu kiezen om leidingwater te filteren, te mineraliseren, te koelen en te bruisen. Geraffineerd drinkwater is dus op
elk moment in een handomdraai beschikbaar. Wij leveren het Aqittura M91 mengkraandesign in twee verschillende varianten – rond en
vierkant – en met verschillende functies.
Voor meer duurzaamheid is het verminderen van plastic de topprioriteit in toekomstgerichte huishoudens. Water dat niet langer hoeft te
worden gebotteld, verpakt en vervoerd, vermindert de CO2-voetafdruk. De CO2-fles van de Aqittura M91 kan worden gerecycleerd wat
het nog makkelijker maakt om het milieu te beschermen.

Aquno Select M81 –
perfecte workflow tijdens
het koken
De kookliefhebbers onder u weten het: goede kwaliteit is het beste
ingrediënt voor een perfect menu. Die kwaliteit willen we bij de bereiding van gerechten niet alleen bewaren maar zelfs overtreffen. Wij
hebben Aquno Select M81 ontwikkeld voor de behoedzame reiniging van gevoelige levensmiddelen en voor een optimale ondersteuning 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 levensmiddel, spat niet bij het
schoonmaken van grote voorwerpen en maakt van handen wassen
een waterbesparende aangelegenheid. Samen met de multifunctionele zeef perfectioneert hij uw workflow in de keuken.
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Veelvoudig bekroond

Talis M54 – minimalisme
met oog voor detail
Bent u iemand voor wie een optisch perfecte keuken het visitekaartje
van uw huis is? Talis M54 is onze flexibele designoplossing voor elke
keukenvorm. Laat u inspireren door het opwindend slanke kraanhuis
in chroom, roestvrij staal of matzwart en kies de uitloop die bij uw
keuken past – hetzij voor een ruim kookeiland of voor een compact
keukenblok met hangkast. Het slanke silhouet versmelt optisch met het
basisdeel en wordt een blikvanger in uw moderne keuken.
Veelvoudig bekroond

Zesis M33 – voor een
evenwichtig leven
Zesis M33 keukenmengkranen zitten vol handige details en kunnen
worden gedraaid en tot 76 cm worden uitgetrokken. Ook de varianten met hoge uitloop zorgen voor ergonomie bij handelingen in de
keuken. Maar dat is nog niet alles: dankzij de extra douchestraal kan
de Zesis M33 met uittrekbare vuistdouche uw ingrediënten razendsnel van vuil ontdoen. Laat u overtuigen door het allround talent.

Innovaties zoals sBox
en ComfortZone zorgen
voor de beste 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 trekken, draaibaar of uittrekbaar – met ComfortZone hebt u meer bewegingsvrijheid en ruimte. Deze oplossing past bij uw behoeften en bij
elke wastafel en maakt werken in de keuken nog aangenamer.

Deze en nog meer keukenproducten vindt u op
hansgrohe.be/nl/keuken
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Straalsoorten

Een unieke douche-ervaring
dankzij zacht omhullende
microdruppels.

Intensieve straal van microfijne druppels voor effectief
douchen.

Volle doucheregen, ideaal
voor het uitspoelen van
shampoo.

Intensieve waterstraal die
activeert en wakker maakt.

Intensieve doucheregen
met verfrissende werking.

Uit een zachte, met lucht
verrijkte doucheregen
spoelt de dag druppel voor
druppel van u af.

Grote straal omhult uw
hele lichaam met zachte
druppels.

Een zachte regenstraal
die het lichaam weldadig
omhult.

Gerichte straal voor heerlijke wellnessmomenten.

Een krachtige massagestraal die doelgericht
verkwikt.

Geconcentreerde, ontspannende massagestraal.

De harmonieuze combinatie
van zachte regendruppels
en een dynamische straal.

Zorgt voor nieuwe energie
na een drukke dag.

Een combinatie van een
zachte regendouche en
een dynamische straal.

Volle doucheregen, ideaal
voor het uitspoelen van
shampoo.

Intensieve waterstraal die
activeert en wakker maakt.

Krachtige watervalstraal,
die groots stroomt.

Waterval van zachte
s tralen.

Volle douchestraal voor
het uitspoelen van vuil en
shampoo.

Voor de benen
en gevoelige plekken.

Een zachte straal, ideaal
voor het behoedzaam
reinigen van de poten.

Glashelder en zuinig in
gebruik zonder luchtbijmenging. Uitermate geschikt om
grote pannen of vazen snel
mee te vullen. Spatwater
kan worden voorkomen.

Straal met luchtbijmenging
dankzij AirPower-technologie. Vollere, lichtere en
zachtere druppels voor een
aangename waterstraal.

Hulpbronnenefficiënt en
reinigend. Ook geschikt om
de spoelbak snel mee af te
spoelen.

Superzachte, platte straal
die niet spat, heel efficiënt is
en grondstoffen bespaart.

Oppervlakken
Met de aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) achtcijferig,
bijvoorbeeld 28500, -000 = chroom

-000
chroom

-090
chroom/verguld

-140
Brushed Bronze

-340
Brushed Black
Chrome

-400
wit/chroom

-450
wit

-540
Petrol

-600
zwart/chroom

-610
zwart

-670
mat zwart

-700
mat wit

-800
Roestvrijstaal

-820
Brushed Nickel

-990
Polished
Gold-Optic
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-560
Pink

Technologieën

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

Verbruikt minder water
met behoud van comfort
en is zo milieuvriendelijker. Voor duurzaam
doucheplezier.

Vermengt water rijkelijk
met lucht. Voor een
zachte, spatvrije straal
en royale, volle douchedruppels.

Verwijder kalkresten
gemakkelijk en snel door
met je vinger of doek
over de siliconen noppen
te wrijven.

Onderhoudsvriendelijke
oppervlakken.

Verdeelt het water over
een groot straaloppervlak en hult zo het hele
lichaam in parels van
wellness.

Met de verstelbare
douchekop kan de
waterstraal op individuele situaties worden
afgestemd.

Hygiënisch: de douche
loopt sneller leeg dankzij
slimme afwateringstechniek.

De douche kan met
één hand moeiteloos
en traploos in hoogte
worde gesteld door in de
houder te knijpen. Voor
een gemakkelijke en
comfortabele douche-ervaring.

Een voudige waterbedienig: met de draaiknop
kan de doorstroom
gemakkelijk worden
aangepast.

De thermostaat wordt
niet heet aan de buitenkant dankzij een slimme
waterdoorvoering.
Veiliger douchen voor
jong en oud.

De baduitloop kan
makkelijk worden
weggedraaid onder thermostaat als hij niet wordt
gebruikt. Dit ziet er strak
uit en is veiliger omdat er
geen delen uitsteken.

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.

Definieert de beschikbare ruimte tussen
wastafel en kraan. Voor
verwachtingen op iedere
hoogte.

Uiterste flexibiliteit
dankzij de uittrekbare
vuistdouche. Biedt vele
gebruiksmogelijkheden,
van naspoelen van
de wastafel tot haren
wassen.

De sensor reageert net
als veel bewegingsmelders op veranderde
infraroodstraling. Zodra
de sensor de warmte
van handen detecteert,
stroomt er water.

Geeft de hoogte, ruimte
rondom de kraan en
bewegingsvrijheid met
de uittrekfunctie aan.

De slang loopt vrij en
geruisloos. Soepel uit te
trekken tot 76 cm vanuit
de sBox.

De keukenmengkraan
kan heel makkelijk uit de
houder worden gehaald
en worden neergelegd.
Zo kunt u het raam
gewoon naar binnen
openen.

Lagedruk-mengkraan
voor koudwatertoevoer
met boiler/warmteaccumulator.

Montage zowel met meegeleverde lijmset als met
meegeleverde schroeven
mogelijk.

Alle accessoires kunnen
eenvoudig aan het
wandelement worden
geklikt en eraf worden
gehaald.

De wandbox is op
verschillende dieptes
te installeren voor een
individuele uitstraling.

Voor vlakke inbouw
in het aangrenzende
oppervlak.

Voorkomt waterschade
dankzij waterdicht basisdeel en voorgemonteerd
afdichtingsvlies.

Montage in de vloer als
een extra design-highlight.

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

Installatie aangepast
voor het monteren tussen
twee muren in.

Minimalistische installatie tegen muren aan de
achter- en zijkanten.

De douchegoot is inkortbaar om deze optimaal
aan de situatie aan te
passen.

Afvoer met hoge capaciteit.

De sifon is makkelijk
schoon te maken.

Debiet indien nodig doelgericht verhogen.
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Wilt nog meer te weten komen? Meld u dan gewoon online
aan en ontvang altijd het nieuws over alles wat met hansgrohe
te maken heeft. We horen graag van u!

hansgrohe.be
hansgrohe.be/nl/register

Ontdek hansgrohe online en op social
media

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

Hansgrohe N.V.
Riverside Business Park · Internationalelaan 55 K · B -1070 Anderlecht
Tel. +32 2 5430140· info@hansgrohe.be · www.hansgrohe.be

nl-BE-Badkamerbrochure 2022 · Technische veranderingen en kleurafwijkingen om druktechnische redenen voorbehouden.
Form.Nr. 84 040 372 · 11/21/12 · Gedrukt in Belgium · Op 100% chloorvrij gebleekt papier.

The Water Studio
Hier gaat het om advies, enthousiasme en bediening: in Anderlecht worden onze mengkranen, douches en installatietechniek in badkamersituaties en aan de wastafel aanschouwelijk gepresenteerd en uitgelegd. Veel van onze producten
zijn ook in werking zodat u de verschillende douchestralen
kunt voelen. Ontdek de showroom virtueel of boek een afspraak voor een bezoek op
hansgrohe.be/nl/service/showroom

