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De mooiste 
momenten 
met water

Editoriale

De nieuwe betekenis van thuis
Veel mensen hebben het afgelopen jaar beseft wat voor ons al jaren 
de belangrijkste motivatie is: de badkamer en keuken zijn toevluchts-
oorden 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 – digi-
taal 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 heb-
ben wij boeiende en stimulerende oplossingen voor de keuken ont-
wikkeld. Daarbij gaan we in op de behoeften van alle gebruikers en 
ontwikkelen hiervoor de beste, trendsettende producten. De duurza-
me keukeninnovatie Aqittura M91 die naar keuze filtert, mineraliseert, 
bruisend maakt en koelt – voor een natuurlijke balans zonder plastic 
afval waarbij kratten slepen verleden tijd is. Of Zenis M33, de mini-
malistische keukenmengkraan met veel comfortfuncties en een uitste-
kende prijs-kwaliteitverhouding. En Aquno Select M81, het alle-in-on-
econcept voor de ideale workflow in de keuken.

Wij ontwerpen voor mensen
hansgrohe is een merk voor het leven. Ontspanning, verkwikkende 
verfrissing of betrouwbare helderheid: elk product is ontwikkeld door 
vakmensen uit het Zwarte Woud om uw dagelijkse routine makkelijker 
te maken – en te verrijken met aangename momenten. Onze produc-
ten 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.
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Merk hansgrohe

Design – bekroonde  
producten ontwikkelen

Bij ons staan uw behoeften centraal. Als toonaangevend bedrijf in de 
sanitairbranche ontwikkelen we voortdurend nieuwe technische inno-
vaties voor de keuken om aan uw eisen voor het dagelijks leven en 
bijzondere momenten met water te voldoen. Uiterlijk, functionaliteit 
en materiaal van een spoelbak of keukenmengkraan zijn bij ons ‘pre-
mium’ – en ook de kwaliteit. Onze innovatieve rijkdom blijkt uit ontel-
bare patenten en meer dan 15.000 actieve eigendomsrechten. Voor 
meer comfort, meer veiligheid en meer plezier in de keuken.

Fraaie functionaliteit overtuigt met hoofd en hart, ook in uw keuken. 
Bij ons kunt u hierop vertrouwen. Dit bewijzen de bekroonde produc-
ten 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 toonaan-
gevende designer in de branche, met meer dan 600 prijzen voor het 
mooiste design.

Innovatie is wat ons drijft

Onze waarden –  
uw voordelen
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U wilt keukenproducten inbouwen waar u lang plezier van heeft. 
Daarbij kunt u op ons rekenen. Onze klanten te allen tijde de hoogste 
kwaliteit bieden is een elementair onderdeel van de ondernemingsfi-
losofie van hansgrohe. Wij maken al meer dan 120 jaar hoogwaar-
dige sanitaire producten en garanderen de hoge standaard met om-
vangrijk 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 15 jaar.

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

Kwaliteit – hoogste eisen  
voor een lange levensduur

Verantwoordelijkheid nemen – 
duurzaam handelen

Drie thema’s staan voor ons centraal: verantwoord ondernemen, so-
ciaal handelen en ecologisch bewustzijn. Alleen met zo’n vooruitzien-
de ondernemingscultuur kunnen wij succesvol zijn – nu en in de toe-
komst. In al onze vestigingen wereldwijd denken en handelen wij op 
verantwoorde wijze, en dat al jarenlang. Dit geldt voor milieuvriende-
lijke productieprocessen en voor de zorgvuldige omgang met mede-
werkers en grondstoffen.
Bij Hansgrohe zetten we momenteel een reuzenstap op het gebied 
van klimaatbescherming. Voor 2030 streven we naar klimaatneutra-
liteit voor het hele bedrijf, inclusief onze producten. Voor deze stap 
berekenen wij de gebruikte grondstoffen, verpakking, logistiek en 
alle producten op hun klimaatneutraliteit.
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Technologieën

De mooiste werkplek  
in het huis
De keuken is het hart van het huis. De plek waar efficiënt wordt gewerkt 
en comfort en design hoog in het vaandel staan. Daarom ontwikkelen 
we telkens weer nieuwe oplossingen zodat u water makkelijk kunt ge-
bruiken. Slimme technologie en ergonomische perfectie zijn productei-
genschappen die het werken in de keuken voor u soepeler en prettiger 
maken.

Omhoog te trekken, te draaien of uit te trekken – 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. De draaifunctie is vooral handig om links en rechts van 
de mengkraan te werken. Dat zorgt er ook voor dat u aan het aan-
recht makkelijker een andere fontein kan gebruiken of een andere 
handeling kunt uitvoeren.

Welkom in de ComfortZone
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Bij keukenmengkranen van hansgrohe met uittrekfunctie zorgt de 
sBox voor meer orde en comfort. De slang glijdt stil en soepel terug 
in de behuizing van de sBox, die onopvallend onder de spoelbak 
wordt geïnstalleerd. Met de sBox kunnen de uittrekbare vuistdouche 
en uitloop tot maar liefst 76 cm worden uitgetrokken. De actieradius 
is aanzienlijk groter dan de 50 cm bij gewone slangen. Zo kunnen 
grote pannen heel makkelijk worden gevuld en bloemen en kruiden 
ook makkelijk water worden gegeven. Dit zorgt in uw keuken elke 
dag opnieuw voor efficiënte multitasking.

Vloeiende  
werkprocessen

Technologieën  
die verrassen

Wij gebruiken graag producten die ons dagelijks leven nog mooi-
er en makkelijker maken. Het zijn soms de kleine, onzichtbare 
technologieën die het grote verschil maken. Drukken is vaak mak-
kelijker dan draaien. Select is de technologie waarbij een kleine 
knop voor groot comfort zorgt. Of QuickClean, de snelle an-
ti-kalk-functie. Door de hansgrohe technologieën zijn mengkranen 
eenvoudig te bedienen of makkelijk te reinigen.
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Technologieën

Als keukenramen naar binnen openen, staan normale mengkranen 
vaak in de weg. Een keukenmengkraan met omklapfunctie, de 
Tilt-functie, lost dit probleem op. Trek de mengkraan gewoon omhoog 
en klap hem om. Zo kan het raam makkelijk worden geopend en ge-
sloten.

Aan elke situatie aan te passen

Lagedruk

Keukenmengkranen die met de LowPressure-technologie zijn 
uitgerust, kunnen al vanaf een waterdruk van slechts 0,2 bar bij 
het aanrecht worden gebruikt. Lagedruk-mengkranen voor 
koudwaterleiding met boiler/warmteaccumulator.
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De ene waterstraal is de andere niet, want de werkzaamheden in 
en rond de spoelbak zijn veelzijdig. De behoeften veranderen – 
afhankelijk van de vraag of een pan of vaas snel moet worden 
gevuld of een gevoelig levensmiddel moet worden afgewassen. 
Daarom bieden wij keukenmengkranen met extra straalsoorten 
aan. Zo kunt u heel flexibel en eenvoudig tussen de straalsoorten 
wisselen.

Wisselen wanneer  
u wilt

Laminaire straal
Glasheldere en zuinige straal 
zonder luchtbijmenging, wat 
spatwater voorkomt. Uitermate 
geschikt om grote pannen of va-
zen snel mee te vullen.

Normale straal
Straal met luchtbijmenging dank-
zij AirPower-technologie. Volle-
re, lichtere en zachtere druppels 
voor een aangename water-
straal.

Douchestraal
Efficiënte en behoedzaam reini-
gende straal. Ook geschikt om 
de spoelbak snel mee af te spoe-
len.

SatinFlow-straal
Superzachte, platte straal die 
niet spat, heel ef ficiënt is en 
grondstoffen bespaart.



10

Inhoud

Spoelbakken
14  Roestvrij staal S71

18  Roestvrij staal S41

20  SilicaTec S51

Keukenmengkranen
24  Aquno Select M81

28  Metris M71

32  Talis M51

38  Talis M54

42  Focus M41

44  Focus M42

46  Zesis M33

50  Logis M31

52  Logis M32

54  Vernis M35



11
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Spoelbakken
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Spoelbakken
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S71

Minimalistisch design,  
maximale keuze

In één oogopslag:

• Sterk en goed bestand tegen agressieve substanties  
zoals fruitzuur

• Roestvast, hittebestendig en hygiënisch
• Extra verstevigingshoek, zodat de mengkranen goed vastzitten
• Verschillende spoelbakformaten voor maximale flexibiliteit
• Verschillende inbouwmogelijkheden: opliggend, vlak ingebouwd 

en onderbouwmontage
• Exact uitgevoerde oppervlakken en precieze hoekradiussen  

voor eenvoudige reiniging
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Spoelbakken

De 1 mm dikke, met de hand gelaste roestvrijstalen spoel-
bakken overtuigen met de precies afgewerkte randen en 
de hoekradius van 10 mm. Het frame is bij de L-varianten 
tot 2 mm dik en zorgt er zo voor dat de spoelbak nog ste-
viger is. Het roestvrij staal is sterk en goed bestand tegen 
agressieve substanties zoals fruitzuur.

Het vormvaste roestvrije staal is goed bestand tegen extre-
me temperatuurschommelingen en roest niet.

Alle spoelbakken zijn van een verstevigingshoek voorzien 
en van twee keer zo dik materiaal gemaakt, zodat de 
mengkranen goed vastzitten – daardoor rammelt de kraan 
niet meer.

Hoogwaardig  
en sterk

Hittebestendig

Stevig en makkelijk  
te monteren



S71
S711-F450 Inbouwspoeltafel 450  
# 43301, -800 

Onderkast Installatie

60 cm   

S71
S715-F450 Inbouwspoeltafel 450  
met afdruipvlak  
# 43306, -800 

Onderkast Installatie

60 cm   

S71
S716-F450 Inbouwspoeltafel 450  
met afdruipvlak rechts  
# 43331, -800 

Onderkast Installatie

60 cm   

S71
S711-F660 Inbouwspoeltafel 660  
# 43302, -800 

Onderkast Installatie

80 cm   

S71
S711-F655 Inbouwspoeltafel 180/450  
# 43309, -800 

Onderkast Installatie

80 cm   

S71
S711-F765 Inbouwspoeltafel 370/370  
# 43303, -800 

Onderkast Installatie

90 cm   
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Opliggende en vlak ingebouwde montage

Afvoergarnituur niet inbegrepen – af-
voer- en overloopset uit benodigde 
toebehoren bestellen



S71
S719-U400 Onderbouwspoeltafel 400  
# 43425, -800 

Onderkast Installatie

50 cm   

S71
S719-U450 Onderbouwspoeltafel 450  
# 43426, -800 

Onderkast Installatie

60 cm   

S71
S719-U500 Onderbouwspoeltafel 500  
# 43427, -800 

Onderkast Installatie

60 cm   

S71
S719-U660 Onderbouwspoeltafel 660  
# 43428, -800 

Onderkast Installatie

80 cm   

S71
S719-U655 Onderbouwspoeltafel 180/450  
# 43429, -800 

Onderkast Installatie

80 cm   

S71
S719-U765 Onderbouwspoeltafel 370/370  
# 43430, -800 

Onderkast Installatie

90 cm   
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Spoelbakken

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

Onderbouwmontage, opliggende  
en vlak ingebouwde montage

Afvoergarnituur niet inbegrepen – af-
voer- en overloopset uit benodigde 
toebehoren bestellen
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S41

Variabele inbouwmogelijkheden, 
organische vormen

In één oogopslag:

• Sterk en goed bestand tegen agressieve substanties  
zoals fruitzuur

• Roestvast, hittebestendig en hygiënisch
• Extra verstevigingshoek, zodat de mengkranen goed vastzitten
• Verschillende spoelbakformaten voor maximale flexibiliteit
• Verschillende inbouwmogelijkheden: opliggend, vlak ingebouwd 

en omkeerbare montage
• Exact uitgevoerde oppervlakken en precieze hoekradiussen  

voor eenvoudige reiniging



S41
S4111-F340 Inbouwspoeltafel 340/400  
met afdruipvlak  
# 43340, -800 

Onderkast Installatie

45 cm   

S41
S4113-F340 Inbouwspoeltafel 340/400  
met afdruipvlak  
# 43337, -800 

Onderkast Installatie

45 cm   

S41
S412-F400 Inbouwspoeltafel 400/400  
# 43335, -800 

Onderkast Installatie

50 cm   

S41
S4111-F400 Inbouwspoeltafel 400/400  
met afdruipvlak  
# 43341, -800 

Onderkast Installatie

50 cm   

S41
S4113-F400 Inbouwspoeltafel 400/400  
met afdruipvlak  
# 43338, -800 

Onderkast Installatie

50 cm   

S41
S412-F500 Inbouwspoeltafel 500/400  
# 43336, -800  

Onderkast Installatie

60 cm   

S41
S4111-F540 Inbouwspoeltafel 340/150/400  
met afdruipvlak  
# 43342, -800 

Onderkast Installatie

60 cm   

S41
S4113-F540 Inbouwspoeltafel 340/150/400  
met afdruipvlak  
# 43339, -800 

Onderkast Installatie

60 cm   

S41
S412-F340 Inbouwspoeltafel 340/400  
# 43334, -800 

Onderkast Installatie

45 cm   
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Spoelbakken

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

Opliggende en vlak ingebouwde montage
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S51

Natuurlijk materiaal  
dat lang meegaat

In één oogopslag:

• Sterk en goed bestand tegen agressieve substanties  
zoals fruitzuur

• Hittebestendig en hygiënisch
• Kleurvast en ongevoelig voor vlekken van levensmiddelen
• SilicaTec van kwartsdeeltjes met afgeronde randen overtuigt 

doordat het bestand is tegen slagen, breuken en krassen
• Met het afdruppeleffect stroomt het water bijna volledig weg
• Met de gekleurde oppervlakken ontwerpt u uw keuken  

individueel en naar uw eigen smaak
• Verschillende spoelbakformaten voor maximale flexibiliteit
• Verschillende inbouwmogelijkheden: opliggend  

en onderbouwmontage
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Spoelbakken

Het materiaal voelt aangenaam aan en overtuigt met na-
tuurlijkheid, of er nu voor grafietzwart, steengrijs of beton-
grijs wordt gekozen. Het gladde gesloten oppervlak van 
de spoelbakken geeft hardnekkig vuil geen kans.

Met het afdruppeleffect stroomt het water bijna volledig 
weg. Door de afwerking van het oppervlak worden verder 
vlekken van levensmiddelen en verkleuringen voorkomen.

SilicaTec van kwartsdeeltjes met afgeronde randen over-
tuigt doordat het bestand is tegen slagen, breuken en kras-
sen. SilicaTec kan dankzij de thermische bestendigheid 
goed tegen hit te. De spoelbak is ook bestand tegen 
uv-straling en de kleuren blijven lang mooi, zonder te ver-
bleken.

Natuurlijk

Afdruppeleffect

Sterk



S51
S510-F450 Inbouwspoeltafel 450  
# 43312, -170, -290, -380 

Onderkast Installatie

60 cm   

S51
S514-F450 Inbouwspoeltafel 450  
met afdruipvlak  
# 43314, -170, -290, -380 

Onderkast Installatie

60 cm   

S51
S5110-F450 Inbouw spoeltafel 450  
met afdruipvlak rechts  
# 43330, -170, -290, -380 

Onderkast Installatie

60 cm   

S51
S510-F660 Inbouwspoeltafel 660  
# 43313, -170, -290, -380 

Onderkast Installatie

80 cm   

S51
S510-F635 Inbouwspoeltafel 180/450  
# 43315, -170, -290, -380 

Onderkast Installatie

80 cm   

S51
S510-F770 Inbouwspoeltafel 370/370  
# 43316, -170, -290, -380 

Onderkast Installatie

90 cm   
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Opliggende montage

Afvoergarnituur niet inbegrepen – af-
voer- en overloopset uit benodigde 
toebehoren bestellen



S51
S510-U770 Onderbouwspoeltafel 370/370  
# 43434, -170, -290, -380 

Onderkast Installatie

90 cm   

S51
S510-U450 Onderbouwspoeltafel 450  
# 43431, -170, -290, -380 

Onderkast Installatie

60 cm   

S51
S510-U660 Onderbouwspoeltafel 660  
# 43432, -170, -290, -380 

Onderkast Installatie

80 cm   

S51
S510-U635 Onderbouwspoeltafel 180/450  
# 43433, -170, -290, -380 

Onderkast Installatie

80 cm   
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Spoelbakken

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

Onderbouwmontage

Afvoergarnituur niet inbegrepen – af-
voer- en overloopset uit benodigde 
toebehoren bestellen
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Aquno Select M81

Perfecte workflow tijdens  
het koken

Veelvoudig bekroond
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In één oogopslag:

• Het multifunctioneel vergiet is precies op maat gemaakt  
voor de SatinFlow-straal, waardoor levensmiddelen kunnen worden 
gewassen en kunnen afdruipen. Voor hygiëne zonder contact  
met de spoelbak. Uw handen blijven vrij voor de volgende stap.

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

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

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

en roestvrij staal

De kookliefhebbers onder u weten het: goede kwaliteit is het beste 
ingrediënt voor een perfect menu. Die kwaliteit willen we bij de berei-
ding van gerechten niet alleen bewaren maar zelfs overtreffen. Wij 
hebben Aquno Select M81 ontwikkeld voor de behoedzame reini-
ging van gevoelige levensmiddelen en voor een optimale ondersteu-
ning 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 multifunctio-
nele zeef perfectioneert hij uw workflow in de keuken.

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

Voor een vloeiend  
werkproces



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

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

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

Eéngreepskeukenmengkraan 260,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet  
# 73836, -000, -670, -800
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Keukenmengkranen

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

Multitasking dankzij multifunctionele zeef: de meegeleverde multi-
functionele zeef is precies op maat gemaakt voor de afmetingen van 
de spatvrije SatinFlow-straal, waardoor levensmiddelen makkelijk 
kunnen worden gewassen en kunnen afdruipen. En het beste is dat 
beide handen vrij blijven en u zich dan al met de volgende stap kunt 
bezighouden.

SatinFlow-straal – behoedzame 
reiniging begint met een douche 
op 20°C
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Metris M71

Eenvoudige bediening  
is het beste recept

In één oogopslag:

• De uittrekfunctie vergroot de actieradius aan de spoelbak  
voor maximale flexibiliteit

• De sBox zorgt voor een stille, soepele en veilige slanggeleiding 
in de onderkast, uittreklengte tot 76 cm

• Bedien water precies en eenvoudig met één druk op de knop  
via de Select-knop

• Meerdere straalsoorten beschikbaar
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen spoelbak  

en mengkraan
• Maakt het mogelijk een naar binnen openend raam probleem-

loos te openen – gewoon uit de houder halen en omklappen

Veelvoudig bekroond
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Keukenmengkranen

Bij Metris Select M71 houdt u alles in één 
hand: de keukenmengkraan combineert het 
gebruik van water met de straalomschakeling 
direct bij de uit trekbare vuistdouche. Zo 
vloeien de handelingen in elkaar over: pak 
de greep vast en druk op de omschakelknop 
van de uit trekbare vuistdouche om van 
straalsoort te wisselen. Onderbreek met de 
Select -knop op de bovenkant de water-
stroom. Door er met dezelfde hand nog eens 
op te klikken, start de mengkraan weer. Met 
Select bedient u het water uiterst precies en 
gebruikt u het efficiënt.

Met de tuimelaar op de voorste spoelbak-
rand en de Select-technologie kan de keu-
kenmengkraan comfortabel aan de voorkant 
worden bediend. Door aan de ergonomische 
tuimelaar te draaien, wordt de watertempe-
ratuur geregeld. Door de tuimelaar te kante-
len, kan de waterhoeveelheid worden inge-
steld.

Ergonomie en 
schoonheid

Eenvoudige  
bediening



Metris Select M71
2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 73818, -000, -340, -670, -800

Metris Select M71
2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200,  
met uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox  
# 73804, -000, -800

Metris Select M71
Eéngreepskeukenmengkraan 320,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 73816, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 320  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet  
# 73820, -000, -800

Metris Select M71
Eéngreepskeukenmengkraan 240,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 73817, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 240  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet  
# 73822, -000, -800

Metris Select M71
Eéngreepskeukenmengkraan 240,  
met uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox  
# 73802, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 240,  
met uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet  
# 14857, -000, -800

Metris Select M71
Eéngreepskeukenmengkraan 320,  
met uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox  
# 73803, -000, -800
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Metris Select M71
Eéngreepskeukenmengkraan 320, 1jet  
# 14883, -000, -800

Metris Select M71
Eéngreepskeukenmengkraan 260, 1jet  
# 14847, -000, -800

Metris M71
Eéngreepskeukenmengkraan 320, 1jet  
# 14822, -000, -800

Metris M71
Eéngreepskeukenmengkraan 320,  
neerklapbaar, 1jet  
# 14823, -000

Metris M71
Eéngreepskeukenmengkraan 320,  
met uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox  
# 73812, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 320,  
met uittrekbare uitloopuiteinde, 1jet  
# 14821, -000, -800

Metris M71
Eéngreepskeukenmengkraan 220,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 73800, -000, -800

Metris M71
Eéngreepskeukenmengkraan 320,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 73801, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 320,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet  
# 14820, -000, -800
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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 M51

Multitalent voor de  
moderne keuken

In één oogopslag:

• Bedien water precies en eenvoudig met één druk op de knop  
via de Select-knop

• De uittrekfunctie vergroot de actieradius aan de spoelbak  
voor een maximum aan flexibiliteit

• De sBox zorgt voor een stille, soepele en veilige slanggeleiding 
in de onderkast, uittreklengte tot 76 cm

• Meerdere straalsoorten beschikbaar
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen spoelbak  

en mengkraan
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Keukenmengkranen

Omhoog te trekken, te draaien of uit te trek-
ken – met ComfortZone hebt u meer bewe-
gingsvrijheid en ruimte. Deze oplossing past 
bij uw behoeften en bij elke wastafel en 
maakt werken in de keuken nog aangena-
mer. De draaifunctie is vooral handig om 
links en rechts van de mengkraan te werken. 
Dat zorgt er ook voor dat u aan het aanrecht 
makkelijker een andere gootsteen kan ge-
bruiken of een andere handeling kunt uitvoe-
ren.

Een uittrekbare vuistdouche waarbij eenvou-
dig tussen twee straalsoorten kan worden 
overgeschakeld. De slang gaat terug in de 
sBox en is beschermd tegen beschadigingen. 
Met de Select-knop kan het water met één 
druk op de knop makkelijk worden aan- en 
uitgezet. De greep blijf t geopend en ‘ont-
houdt’ de waterhoeveelheid en -temperatuur.

ComfortZone

Vergroot  
de actieradius



Talis Select M51
Eéngreepskeukenmengkraan 300,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 73867, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 220,  
met uittrekbare vuistdouche, Eco, 2jet, sBox  
# 72823, -000, -800

Talis Select M51
Eéngreepskeukenmengkraan 220,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 73868, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 320,  
met uittrekbare vuistdouche, Eco, 2jet, sBox  
# 72824, -000, -800

Talis Select M51
Eéngreepskeukenmengkraan 300,  
uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox  
# 73853, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 300,  
met uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet  
# 72821, -000, -800

Talis Select M51
Eéngreepskeukenmengkraan 220,  
met uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox  
# 73852, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 220,  
met uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet  
# 72822, -000, -800

Talis Select M51
Eéngreepskeukenmengkraan 300, 1jet  
# 72820, -000, -800
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Talis M51
Eéngreepskeukenmengkraan 200,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 73851, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 200,  
met uittrekbare vuistdouche, Eco, 2jet, sBox  
# 73876, -000

Eéngreepskeukenmengkraan 200,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet  
# 72813, -000, -800

Talis M51
Eéngreepskeukenmengkraan 160,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 73850, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 160,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet  
# 72815, -000, -800

Talis M51
Eéngreepskeukenmengkraan 260, 1jet  
# 72810, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 260, Eco, 1jet  
# 72816, -000

Talis M51
Eéngreepskeukenmengkraan 220, 1jet  
# 72814, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 220,  
met stopkraan, 1jet (zonder afb.) 
# 72811, -000
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Talis M54

Design en functionaliteit  
voor uw keuken

Veelvoudig bekroond
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In één oogopslag:

• De uittrekfunctie vergroot de actieradius aan de spoelbak  
voor een maximum aan flexibiliteit

• De sBox zorgt voor een stille, soepele en veilige slanggeleiding 
in de onderkast, uittreklengte tot 76 cm

• Met de gekleurde oppervlakken ontwerpt u uw keuken  
individueel en naar uw eigen smaak

• Meerdere straalsoorten beschikbaar
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen spoelbak 
• en mengkraan

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 mat zwart en kies de uitloop die bij uw 
keuken past – hetzij voor een ruim kookeiland of voor een compact 
keukenblok met hangkast.

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

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

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

Minimalisme  
met oog voor detail



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

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

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

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

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

Eéngreepskeukenmengkraan 220, Eco, 1jet  
# 72843, -000, -670

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

Eéngreepskeukenmengkraan U 220, Eco, 1jet  
# 72844, -000, -670

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

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

Talis M54
Eéngreepskeukenmengkraan 270, 1jet  
# 72840, -000, -670, -800
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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 M41

Meer bewegingsvrijheid tijdens 
het koken en afwassen

Veelvoudig bekroond

In één oogopslag:

• De uittrekfunctie vergroot de actieradius aan de spoelbak  
voor een maximum aan flexibiliteit

• De sBox zorgt voor een stille, soepele en veilige slanggeleiding 
in de onderkast, uittreklengte tot 76 cm

• Meerdere straalsoorten beschikbaar
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen spoelbak  

en mengkraan



Focus M41
Eéngreepskeukenmengkraan 240,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 73880, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 240,  
met uittrekbare vuistdouche , 2jet  
# 31815, -000, -670, -800

Focus M41
Eéngreepskeukenmengkraan 260, 1jet  
# 31820, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 260,  
voor lage druk, 1jet  
# 31822, -000

Focus M41
Eéngreepskeukenmengkraan 280, 1jet  
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41
Eéngreepskeukenmengkraan 160, 1jet  
# 31806, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 160, CoolStart Eco, 1jet  
# 31816, -000

Eéngreepskeukenmengkraan 160,  
voor lage druk, 1jet  
# 31804, -000

Focus M41
Eéngreepskeukenmengkraan wandmodel, 1jet  
# 31825, -000
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Focus M42

Veel flexibiliteit  
voor de moderne keuken

In één oogopslag:

• De uittrekfunctie vergroot de actieradius aan de spoelbak  
voor een maximum aan flexibiliteit

• De sBox zorgt voor een stille, soepele en veilige slanggeleiding 
in de onderkast, uittreklengte tot 76 cm

• Meerdere straalsoorten beschikbaar
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen spoelbak  

en mengkraan
• Maakt het mogelijk een naar binnen openend raam probleem-

loos te openen – gewoon uit de houder halen en omklappen



Focus M42
Eéngreepskeukenmengkraan 220,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 71820, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 220,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet  
# 71800, -000, -800

Focus M42
Eéngreepskeukenmengkraan 180,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox  
# 71821, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 180,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet  
# 71801, -000, -800

Focus M42
Eéngreepskeukenmengkraan 220, 1jet  
# 71802, -000, -800

Focus M42
Eéngreepskeukenmengkraan 120, 1jet  
# 71806, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 120, CoolStart Eco, 1jet  
# 71805, -000

Eéngreepskeukenmengkraan 120,  
voor lage druk, 1jet  
# 71804, -000

Eéngreepskeukenmengkraan 120,  
neerklapbaar, 1jet (zonder afb.) 
# 71807, -000

 

Focus M42
Eéngreepskeukenmengkraan 150,  
met uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox  
# 71829, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 150,  
met uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet  
# 71814, -000, -800

Focus M42
Eéngreepskeukenmengkraan 100, 1jet  
# 71808, -000, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 100, CoolStart Eco, 1jet  
# 71809, -000
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Zesis M33

Voor een evenwichtig leven
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Zesis M33 keukenmengkranen zitten vol handige details, kunnen wor-
den gedraaid en tot 76 cm worden uitgetrokken. Ook de varianten 
met hoge uitloop zorgen voor ergonomie bij handelingen in de keu-
ken. Maar dat is nog niet alles: dankzij de extra douchestraal kan de 
Zesis M33 met uittrekbare vuistdouche uw ingrediënten razendsnel 
van vuil ontdoen. U kunt kiezen uit drie oppervlakken: chroom, roest-
vrijstalen finish en mat zwart. Met de gekleurde oppervlakken ont-
werpt u uw keuken individueel en naar uw eigen smaak. Laat u over-
tuigen door het allround talent.

Allround talent

In één oogopslag:

• De uittrekfunctie vergroot de actieradius aan de spoelbak  
voor een maximum aan flexibiliteit

• Met de gekleurde oppervlakken ontwerpt u uw keuken  
individueel en naar uw eigen smaak

• Meerdere straalsoorten beschikbaar
• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen spoelbak  

en mengkraan
• De sBox lite zorgt voor veilige en soepele slanggeleiding 
• in de onderkast
• Maakt het mogelijk een naar binnen openend raam probleem-

loos te openen – gewoon uit de houder halen en omklappen



Zesis M33
Eéngreepskeukenmengkraan 160,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox lite  
# 74804, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 160,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet  
# 74801, -000, -670, -800

Zesis M33
Eéngreepskeukenmengkraan 150,  
met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox lite  
# 74803, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 150,  
uittrekbare vuistdouche, 2jet  
# 74800, -000, -670, -800

Zesis M33
Eéngreepskeukenmengkraan 150, 1jet  
# 74802, -000, -670, -800

Eéngreepskeukenmengkraan 150, Eco, 1jet  
# 74811, -000

Eéngreepskeukenmengkraan 150,  
voor lage druk, 1jet  
# 74806, -000

Zesis M33
Eéngreepskeukenmengkraan 160,  
rabattable, 1jet  
# 74805, -000
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Logis M31

Topkwaliteit tegen  
een aantrekkelijke prijs

In één oogopslag:

• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen spoelbak  
en mengkraan

• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water 
• voor een zachte en spatvrije waterstraal
• Maakt het mogelijk een naar binnen openend raam probleem-

loos te openen – gewoon uit de houder halen en omklappen



Logis M31
Eéngreepskeukenmengkraan 260, 1jet  
# 71835, -000

Logis M31
Tweegreepskeukenmengkraan 220, 1jet  
# 71280, -000

Logis M31
Eéngreepskeukenmengkraan 160, 1jet  
# 71832, -000

Eéngreepskeukenmengkraan 160, CoolStart Eco, 1jet  
# 71839, -000

Eéngreepskeukenmengkraan 160,  
neerklapbaar, 1jet (zonder afb.) 
# 71833, -000

Logis M31
Eéngreepskeukenmengkraan 120, 1jet  
# 71830, -000

Eéngreepskeukenmengkraan 120, CoolStart Eco, 1jet  
# 71837, -000

Eéngreepskeukenmengkraan 120,  
voor lage druk, 1jet  
# 71831, -000

Logis M31
Tweegreepskeukenmengkraan wandmodel  
met uitloop onderaan, 1jet  
# 71836, -000
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52

Logis M32

Klassiek design  
in een modern jasje

In één oogopslag:

• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen spoelbak  
en mengkraan

• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water 
• voor een zachte en spatvrije waterstraal



Logis M32
Tweegreepskeukenmengkraan 220, 1jet  
# 71285, -000

Logis M32
Tweegreepskeukenmengkraan  
wandmodel met uitloop bovenaan, 1jet  
# 71286, -000

Logis M32
Tweegreepskeukenmengkraan  
wandmodel met uitloop bovenaan, 1jet  
# 71287, -000
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Vernis M35

Modern design,  
passend voor elk keuken

In één oogopslag:

• ComfortZone zorgt voor optimale vrije ruimte tussen spoelbak  
en mengkraan

• AirPower voegt royaal veel lucht toe aan het water  
voor een zachte en spatvrije waterstraal



Vernis Shape M35
Eéngreepskeukenmengkraan  
met draaibare uitloop  
# 71871, -000, -670

Vernis Blend M35
Eéngreepskeukenmengkraan 1jet  
met draaibare uitloop  
# 71870, -000, -670
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Aqittura M91

Voor de perfecte flow in het leven

In één oogopslag:

• Individueel: waterzuivering voor elke smaak  
met WaterRefinement Plus

• Comfortabel: gefilterd drinkwater komt nu uit de kraan –  
niet meer slepen, kopen, bewaren

• Waardevol: filter met mineralisatie (Harmony, Life, Sport),  
filter zonder mineralisatie (actieve-koolfilter) of voor gebieden 
met hard water (ionenwisselaar met actieve-koolfilter)

• Afwisselend: bruisend, licht bruisend en plat water, ook gekoeld 
tussen 4 en 12 °C

• Veilig: twee uitlopen voor onbehandeld en behandeld water
• Duurzaam: er worden minder plastic flessen gebruikt, wat beter  

is voor het milieu. Onnodige transportkilometers vervallen. 
Herbruikbare CO2-fles
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Watersystemen

Water voor elke smaak
Met hansgrohe kunt u nu kiezen om leidingwater te filteren, te mi-
neraliseren, te koelen en bruisend te maken. Gefilterd drink-
water 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 welzijn verrijkt unieke de mineralisatie- en filtertechnologie 
MINTEC® het water voor een vitaliserend en harmoniserend effect 
actief met mineralen en filtert schadelijke stoffen eruit. Naar eigen 
smaak kan het water verder met koolzuur bruisend worden gemaakt. 
Wie geen flessen met bruisend water meer wil kopen, dragen en op-
slaan, heeft tijd en ruimte voor belangrijkere dingen.

Voor meer duurzaamheid is het verminderen van plastic de toppriori-
teit in toekomstgerichte huishoudens. Water dat niet langer hoeft te 
worden gebotteld, verpakt en vervoerd, vermindert de CO2-voetaf-
druk. De koolzuurfles van de Aqittura M91 kan worden gerecycled, 
wat het nog makkelijker maakt om het milieu te beschermen.
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Met de innovatieve waterzuivering zorgt hansgrohe voor individueel 
en allesomvattend genot thuis. Aqittura M91 filtert vuil, nare geurtjes 
en schadelijke stoffen uit het leidingwater om het nog veiliger en lek-
kerder te maken. Voor betere prestaties en meer welzijn kunnen be-
langrijke mineralen worden toegevoerd. Plat, licht bruisend of brui-
send? Op de juiste temperatuur of koud? Enkele handelingen zijn 
voldoende en het water stroomt geheel naar uw smaak – soms vitali-
serend, dan weer harmonieus. Aqittura M91 staat voor bewust, duur-
zaam leven.

Gezonde waterhuishouding –  
natuurlijke balans

Bediening onder de 
spoelbak – SodaBase

Alle gegevens kunnen op de SodaBase in de onderkast worden 
afgelezen. Smart-living-fans kunnen het Aqittura M91 systeem ook 
digitaal bedienen en het zo bijvoorbeeld in de vakantiemodus zet-
ten. Via de app hansgrohe home ontvangt u pushberichten als het 
filter of de CO2-fles moet worden vervangen of als het systeem 
moet worden gereinigd.

De app hansgrohe home staat gratis ter 
beschikking

Van wat voor water houdt u? Meer 
informatie over de filter- en minera-
lisatietechnologie MINTEC® vindt 
u op 
hansgrohe.be/AqitturaM91
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Watersystemen

Met Select Digital nu eens bruisend of licht bruisend, dan 
weer plat: door gewoon op het bedieningselement te druk-
ken, kiest u hoe u van uw gefilterd en/of gemineraliseerd 
water wilt genieten. De mengkranen hebben twee van el-
kaar gescheiden waterleidingen voor gefilterd en niet-ge-
filterd leidingwater. Het niet-gefilterde water wordt zoals 
normaal via de hendelgrepen bediend.

Onze innovatieve sBox zorgt voor orde in uw keuken. De 
slang glijdt heel stil, schoon en soepel terug in de behui-
zing van de sBox, die onopvallend onder de spoelbak 
wordt geïnstalleerd. De actieradius wordt met tot wel 
76 cm vergroot. De sBox en SodaBase passen in alle nor-
male keukenonderkasten met een breedte vanaf 40 cm.

In de SodaBase is een universele schroefdraad inge-
bouwd, waardoor alle normale CO2-flessen kunnen wor-
den aangesloten. Zo kunnen de CO2-flessen tijdens het 
kopen snel worden gepakt en hoeven ze niet te worden 
verstuurd. Een cartouche is bij het hansgrohe startpakket 
inbegrepen. Deze kan in de supermarkt worden omgeruild 
voor andere cartouches en u hoeft geen statiegeld te beta-
len.

Zo wordt drinken  
een beleving

Innovatief  
en comfortabel



Aqittura M91
SodaSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, sBox  
# 76806, -000, -670, -800

      

  

Aqittura M91
SodaSystem 240, 1jet, Starter Set  
# 76810, -000, -670, -800

      

Aqittura M91
FilterSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, sBox,  
Starter Set  
# 76800, -000, -670, -800

FilterSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, Starter Set  
# 76801, -000, -670, -800

      

Aqittura M91
FilterSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, sBox  
# 76826, -000, -670, -800

FilterSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet  
# 76803, -000, -670, -800

      

Aqittura M91
FilterSystem 240, 1jet, Starter Set  
# 76802, -000, -670, -800

   

Aqittura M91
FilterSystem 240, 1jet  
# 76804, -000, -670, -800
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SodaSystem

FilterSystem

De keukenmengkraan die kan filteren, mi-
neraliseren en bruisend kan maken. Be-
schikbaar in de loop van 2022.

De keukenmengkraan die kan filteren en 
mineraliseren.

Universele schroefdraad, zodat 
alle normale CO2-flessen kunnen 
worden aangesloten.



Actieve koolfilter  
# 76814000

Filter ionenwisselaar en actieve kool  
# 76815000

Filter ionenwisselaar Pro en actieve kool  
# 76827000

Mineralisering en filter Harmony  
# 76828000

Mineralisering en filter Life  
# 76829000

Mineralisering en filter Sport  
# 76830000
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Watersystemen

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

Smaakt uw leidingwater niet en vraagt 
u zich af of zich schadelijke stoffen in 
het water bevinden?

• Optimaliseert de smaak
• Verwijdert schadelijke stoffen
• Ingrediënten: actieve kool
• Capaciteit: ca. 4000 liter
• Aanbevolen gebruiksduur: 

12 maanden
• Bij elke waterhardheid  

te gebruiken

Woont u in een gebied met sterk kalk-
houdend water en wilt u uw water 
graag filteren?

• Kalkbescherming
• Optimaliseert de smaak
• Verwijdert schadelijke stoffen
• Ingrediënten: actieve kool, 

ionenwisselaar-hars
• Capaciteit: ca. 800 liter
• Aanbevolen gebruiksduur: 

12 maanden
• Aanbevolen vanaf  

een waterhardheid van 15°dH

Woont u in een gebied met sterk kalk-
houdend water en wilt u uw water 
graag filteren?

• Kalkbescherming
• Optimaliseert de smaak
• Verwijdert schadelijke stoffen
• Ingrediënten: actieve kool, 

ionenwisselaar-hars
• Capaciteit: ca. 1100 liter
• Aanbevolen gebruiksduur: 

12 maanden
• Aanbevolen vanaf  

een waterhardheid van 15°dH

Let u op uw gezondheid en wilt u uw 
mineraalhuishouding verbeteren?

• Optimaliseert de smaak
• Verwijdert schadelijke stoffen
• Ingrediënten: magnesium, kalium, 

actieve kool
• Capaciteit: ca. 300 liter
• Aanbevolen gebruiksduur: 

6 maanden
• Bij elke waterhardheid  

te gebruiken

Woont u in een gebied met zacht wa-
ter en wilt u uw mineraalhuishouding 
verbeteren?

• Verrijkt mineraalarm water
• Optimaliseert de smaak
• Verwijdert schadelijke stoffen
• Ingrediënten: magnesium, calcium, 

kalium, actieve kool
• Capaciteit: ca. 300 liter
• Aanbevolen gebruiksduur: 

6 maanden
• Aanbevolen vanaf een waterhard-

heid van < 10 °dH

Bent u sportief en actief en wilt u uw 
mineraalhuishouding doelgericht ver-
beteren?

• Optimaliseert de smaak
• Verwijdert schadelijke stoffen
• Ingrediënten: magnesium, natrium, 

kalium, actieve kool
• Capaciteit: ca. 300 liter
• Aanbevolen gebruiksduur: 

6 maanden
• Bij elke waterhardheid  

te gebruiken
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C71

Perfecte combinatie  
voor meer bedieningsgemak

In één oogopslag:

• De spoelbakcombinatie C71 is een overtuigende totaaloplossing 
die de workflow en de kwaliteit van materialen in uw keuken 
opnieuw definieert

• De sBox zorgt voor een stille, soepele en veilige slanggeleiding 
in de onderkast, uittreklengte tot 76 cm

• Bedien water precies en eenvoudig met één druk op de knop  
via de Select-knop

• Sterk en goed bestand tegen agressieve substanties zoals 
fruitzuur

• Roestvast, hittebestendig en hygiënisch
• Extra verstevigingshoek, zodat de mengkranen goed vastzitten
• De verschillende spoelbakformaten zorgen voor maximale 

flexibiliteit
• Verschillende installatiemogelijkheden: opbouw- en vlakbouw-

montage

Veelvoudig bekroond



C71
C71-F450-06 Combi spoeltafel 450  
# 43201, -000, -800

Onderkast Installatie

60 cm   

C71
C71-F450-07 Combi spoeltafel 450  
met afdruipvlak  
# 43205, -000, -800

Onderkast Installatie

60 cm   

C71
C71-F450-12 Combi spoeltafel Select 450  
met afdruipvlak rechts  
# 43230, -000, -800

Onderkast Installatie

60 cm   

C71
C71-F660-08 Combi spoeltafel 660  
# 43202, -000, -800

Onderkast Installatie

80 cm   

C71
C71-F655-09 Combi spoeltafel 180/450  
# 43206, -000, -800

Onderkast Installatie

80 cm   

C71
C71-F765-10 Combi spoeltafel 370/370  
# 43203, -000, -800

Onderkast Installatie

90 cm   
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Spoelbakcombinaties

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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C51

Uitstekende combinatie

In één oogopslag:

• Maximale harmonie voor uw keuken: het design van de  
spoelbakcombinaties C51 is bekroond. De combinatie voelt 
aangenaam aan en heeft een natuurlijke uitstraling, wat  
uw zintuigen prikkelt.

• De sBox zorgt voor een stille, soepele en veilige slanggeleiding 
in de onderkast, uittreklengte tot 76 cm

• Bedien water precies en eenvoudig met één druk op de knop  
via de Select-knop

• Sterk en goed bestand tegen agressieve substanties zoals 
fruitzuur

• Hittebestendig en hygiënisch
• Kleurvast en ongevoelig voor vlekken van levensmiddelen
• SilicaTec van kwartsdeeltjes met afgeronde randen overtuigt 

doordat het bestand is tegen slagen, breuken en krassen
• Met het afdruppeleffect stroomt het water bijna volledig weg
• De verschillende spoelbakformaten zorgen voor maximale 

flexibiliteit

Veelvoudig bekroond



C51
C51-F450-06 Combi spoeltafel 450  
# 43217, -000

Onderkast Installatie

60 cm   

C51
C51-F450-08 Combi spoeltafel 450  
met afdruipvlak  
# 43219, -000

Onderkast Installatie

60 cm   

C51
C51-F450-12 Combi spoeltafel Select 450  
met afdruipvlak rechts  
# 43228, -000

Onderkast Installatie

60 cm   

C51
C51-F660-07 Combi spoeltafel 660  
# 43218, -000

Onderkast Installatie

80 cm   

C51
C51-F635-09 Combi spoeltafel 180/450  
# 43220, -000

Onderkast Installatie

80 cm   

C51
C51-F770-10 Combi spoeltafel 370/370  
# 43221, -000

Onderkast Installatie

90 cm   
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Spoelbakcombinaties

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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Accessoires 
& toebehoren

In één oogopslag:

• De dagelijkse werkprocessen worden met hoogwaardige 
accessoires en toebehoren nog efficiënter

• Het stijlvolle design is perfect op het hansgrohe assortiment 
afgestemd

• Uitstekende functionaliteit voor efficiënt werken
• Op maat gemaakt toebehoren voor spoelbakken van hansgrohe
• Ideaal voor werken in en rond de spoelbak
• Perfect te reinigen
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Accessoires & toebehoren

Multitasking in de keuken wordt mede mogelijk gemaakt 
door de op maat gemaakte, multifunctioneel vergiet die 
perfect op de S71 en S51 spoelbakken past en erlangs 
kan worden geschoven. Het vergiet past in spoelbakken 
die 400–406 mm diep zijn. Voor het gebruik op onder-
bouwspoelbakken is afhankelijk van de inbouw een aparte 
controle nodig.

De snijplank van massief eiken- of notenhout zorgt er door 
de bredere rand voor dat de plank perfect op de spoel-
bakken van hansgrohe kan worden geplaatst en erlangs 
kan worden geschoven.

Multifunctioneel 
 vergiet

Snijplank

De handige afwasmiddel-/zeepdispenser is in drie ver-
schillende designs en met drie oppervlakken verkrijgbaar 
en past zo bij elke keukenmengkraan van hansgrohe.

Afwasmiddel-/ 
zeepdispenser
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De langzaam openende perlator in de SoftStart-straalvor-
mer zorgt voor een stapsgewijs toenemend watervolume 
voor een nog zachtere start van de waterstroom. Dat zorgt 
voor minder spatten, vooral bij keukenmengkranen met 
een hoge uitloop.

Bij de spoelbakrand laat het mobiele afdruipvlak water 
snel en zonder resten achter te laten in de richting van de 
fontein stromen. Het tweedelige toebehoren bestaat uit 
een plaat van roestvrij staal en een kunststof frame, waar 
natte vaatdoeken aan kunnen worden gehangen. Het af-
druipvlak is makkelijk op te bergen en kan in de vaatwas-
ser worden gedaan.

Straalvormer SoftStart

Mobiel afdruipvlak



A71 zeep- lotiondispenser  
# 40468, -000, -670, -800 

A51 zeep- lotiondispenser  
# 40448, -000, -670, -800 

A41 zeep-/lotiondispenser  
# 40438, -000, -340, -670, -800 

F15 Snijplank walnoot  
# 40960000 

F16 Snijplank eik  
# 40961 000 

F14 multifunctioneel vergiet  
# 40963000 

F17 mobiel afdruipvlak  
# 40962, -800 

F13 SoftStart perlator M24x1  
# 92517, -000, -800 

F21 stopkraan  
# 72841, -000, -670, -800 
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Accessoires & toebehoren

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

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

Vlak ingebouwde montage: 
de spoelbak wordt vlak ten 
opzichte van het aanrecht-
blad ingelaten, waardoor 
een volledig vlakke over-
gang ontstaat.

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

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

Onderbouwmontage:  
de spoelbak wordt van  
onderaf aan het aanrecht-
blad bevestigd, waardoor 
de keuken ruimer oogt.

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

Inbouwmogelijkheden spoelbakken

Straalsoorten

Technologieën

-380
Betongrijs

-170
Grafietzwart

-670
Matt Black

-800
Roestvrij staal

-800
Roestvrijstaal

-340
Brushed Black 

Chrome

-290
Steengrijs

-000
Chroom

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

Oppervlakken spoelbakken Oppervlakken keukenmengkranen

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.

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

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

Gefilterd of gemineraliseerd 
water met één druk op de 
knop.

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.

Gescheiden watervoering 
voor gefilterd en ongefilterd 
water.

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

Lagedruk-mengkraan  
voor koudwatertoevoer met 
boiler/warmteaccumulator.

Bediening van uw keuken-
mengkraan via de app 
hansgrohe home.

Plat, licht bruisend 
of bruisend met één druk  
op de knop.

De uittrekbare vuistdouche 
en uittrekbare uitloop ver-
groten de actieradius aan 
de spoelbak.

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

Tap een vooraf ingestelde 
hoeveelheid af door te 
dubbelklikken.

De slang loopt vrij  
en geruisloos. Soepel uit 
te trekken tot 76 cm vanuit 
de sBox.
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Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaar-
heid kan tijdelijk worden beïnvloed door materiaaltekorten, onderbrekingen 
van de bevoorradingsketen of andere gevallen van overmacht. Neem contact 
met ons op voor meer informatie.

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

The Water Studio
Hier gaat het om advies, enthousiasme en bediening: in 
 Anderlecht worden onze mengkranen, douches en installatie-
techniek in badkamersituaties en aan de wastafel aanschou-
welijk 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

Wilt u nog meer te weten komen? Meld u dan gewoon online 
aan en ontvang altijd als eerste 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
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