
De mooiste  
werkplek in het huis.
Met innovatieve spoelbakken en  
keukenkranen van hansgrohe.
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Hansgrohe SE heeft voor zijn producten al zo‘n 500 internationale designprijzen 
gewonnen – dat maakt Hansgrohe tot een van de meest bekroonde ondernemingen 
in de markt.
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Voor de mooiste  
momenten met water.
Het belangrijkste onderdeel van uw keuken.

 De keuken is de spil van het dagelijkse leven: hier komen familie en vrienden bij 
elkaar. Hier wordt gekookt, gegeten, gepraat, gelachen, geleefd. Wij bij hansgrohe 
doen er alles aan om te zorgen dat u hier met volle teugen tijd kunt genieten. Daarom 
werken wij voortdurend aan nieuwe ideeën die de omgang met water in de keuken 
voor u tot een hele bijzondere belevenis maken. Keukenmengkraan en spoelbak moeten 
niet alleen een esthetisch geheel zijn, maar zouden het werk voor u zo makkelijk  
mogelijk moeten maken. Daarom hebben wij de werkwijze ervan  opnieuw uitgevonden 

– en innovatieve oplossingen uitgewerkt. Voor minder moeite. En meer plezier.
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Nieuwe denkwijzen creëren  
nieuwe mogelijkheden.
De combinatie van spoelbak en keukenmengkraan 
zorgt voor nieuwe maatstaven in de keuken.

 Echt iets nieuws kan alleen wor-
den gecreëerd door een geheel nieuwe 
benadering. hansgrohe heef t daarom de 
keukenkraan en spoelbak als eenheid 
ontworpen. Het resultaat : een volledig 
n ieuw en vee l  comfor tabe ler  bedie -
ningsconcept. Want door di t concept 
konden wi j  bedieningselementen van  
de keukenkraan loskoppelen en op de 
voorste rand van de spoelbak plaatsen.

Het nieuwe bedieningsconcept voor een aanzienlijk  
comfortabelere bediening.
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Het nieuwe bedieningsconcept voor een aanzienlijk  
comfortabelere bediening.

Ook vanaf de voorste spoelbakrand kunt  
u desgewenst het water met één druk op de 
knop aan- en uitzetten. Hierbij kunt u door 
draaien de afvoergarnituur bedienen.

De samen met Phoenix Design ontwik-
kelde serie spoelbakken is qua design 
en functionaliteit een kleine revolutie 
in de keuken. 

Hoogwaardig roestvrijstaal vormt de 
basis en de royale lijnen met de recht-
hoekige basisvorm passen perfect in 
een moderne keukenambiance. De 
breder vormgegeven spoelbakrand 
laat spoelbak, bedieningseenheid en 
keukenkraan optisch tot een eenheid 
versmelten.

Om uw mogelijkheden in de keuken volledig individueel 
vorm te geven, heeft u de keuze uit verschillende spoelbak-
vormen.
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Spoelbakken: vorm en 
functie naadloos verenigd.

De nieuwe spoelbakken bieden vele mogelijkheden 
– en precies de juiste voor u.

 De meest uiteenlopende spoelbak-
varianten, van de compacte enkele tot 
aan de royale dubbele spoelbak, leveren 
ook voor uw keuken de juiste oplossing. 
Voor welke optie u ook kiest, één ding  
hebben alle modellen gemeen: de uitste -
kende kwaliteit.

Het compacte aanrechtelement met een nieuwe vorm van bewegingsvrijheid. Afmetingen spoelbak: 450 x 400 mm.

Hoogwaardig materiaal: robuust, duurzaam, waardevast – de 
hoogwaardig geproduceerde spoelbakken hebben een materiaal-
dikte van 1 mm, de kraandraagbalk is extra versterkt, waardoor 

de mengkraan zeer stevig vast zit. Het harde roestvrijstalen  
oppervlak is hittebestendig, hygiënisch en gemakkelijk te reinigen.
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Het aanrechtelement met twee spoelbakken voor een nog grotere actieradius. Afmetingen beide spoelbakken: 370 x 400 mm.

Het functionele aanrechtelement met afdruipvlak voor extra werkruimte.
Afmetingen spoelbak: 400 x 410 mm, afmetingen afdruipvlak: 500 x 410 mm.
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De nieuwe definitie van spoelen.
Innovatieve bedieningsconcepten die werk in de keuken makkelijker maken.

 Bij een combinatie van spoelbak en verschillende mengkraanvarianten kunt  
u k iezen welk bedieningselement u voor op de spoelbakrand wil t  gebruiken.  
Eén ding hebben ze allemaal gemeen: de innovatieve Select - technologie en een 
ergonomische greep, waarmee keukenwerk gemakkelijker is dan ooit.

Met de greep op de voorste  
spoelbakrand kan de mengkraan 
comfor tabel aan de voorzijde 
worden bediend.

De groene ring op de uit trekbare vuist -
douche geef t aan dat de mengkraan al 

met de Select -knop is geactiveerd.

De uit trekbare uit loop vergroot uw actie -
radius tot maar l iefst 76 cm, zodat ook 

grote pannen en vazen eenvoudig naast 
de spoelbak kunnen worden gevuld.

Met de Select - knop kunt u de 
waterstraal in elke posit ie star ten 
en stoppen.

Door kantelen regelt u de waterhoeveelheid. Door draaien regelt u de watertemperatuur.
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Met de omstelknop kan bij dit model heel 
eenvoudig tussen twee straalsoor ten worden 
gewisseld.

De mengkraan met groot draaibereik 
vergemakkeli jk t het werken bij en 

rondom de spoelbak.

Met de ergonomische greep kan de waterstroom  
eenvoudig en comfor tabel worden bediend.

Dankzij de Select-technologie kan 
water met één druk op de knop 
aan- en uitgezet worden.

De afvoergarnituur wordt door draaien bediend:
naar links om te sluiten, naar rechts om te openen.

De uit trekfunctie zorgt  
voor maximaal 76 cm  
meer bewegingsvrijheid.
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De grote vrijheid –  
heel compact.
De compacte spoelbak biedt een nieuwe vorm  
van bewegingsvrijheid.

 Deze innovatieve keukenoplossing past perfect in moderne en functionele keu-
kens en zorgt ook voor een nieuw soort vrije ruimte. Als compleet pakket kunnen met 
de 2-gats keukenmengkraan waterhoeveelheid en - temperatuur comfor tabel vanaf 
de voors te spoelbakrand worden bediend. Dankzi j de ui t t rekbare ui t loop met  
Select - technologie kunt u ook over de spoelbakrand heen doeltref fend handelen en 
bijvoorbeeld pannen of vazen veilig vullen op het naastgelegen werkblad.

De spoelbak met 2-gats Select mengkraan en handmatig bedienbare afvoer. 
Afmetingen: aanrechtelement 550 x 500 mm, spoelbak 450 x 400 mm, diepte 190 mm, 
voor inbouwkast 600 mm.
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Een nieuwe grootheid op het gebied 
van comfort.
De grote spoelbak voor meer vrije ruimte in uw keuken.

Met de Select -knop op de  
uit trekbare uitloop kan de  
waterstroom t i jdens het  
keukenwerk exact gestar t  
en gestopt worden.

Met de greep wordt eerst de water-
stroom aan- resp. volledig uitgezet 

en de water temperatuur geselec -
teerd. Met de Select -knop op de 

uit trekbare uit loop kan vervolgens 
t i jdens het keukenwerk de water-

stroom op elk gewenst moment 
gestopt en weer gestar t worden. 

De uit trekfunctie zorgt  
voor maximaal 76 cm  
meer bewegingsvrijheid.
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 Het comfor tabele aanrechtelement met ex t ra brede 
spoelbak (660 x 400 mm) biedt doordacht design zodat de 
keukenwerkzaamheden geheel intuï t ief en zonder beperking - 
en uitgevoerd kunnen worden. Ook functioneel gezien zijn de 
mengkranen en de afzonderlijke greep harmonieus op elkaar 
afgestemd. Zo kunt u zich dankzij de Select - technologie en de 
grote spoelbak ook bij grote uitdagingen, zoals een spontaan 
diner met vrienden, volkomen vrij blijven bewegen.

Het samenspel van greep en vuistdouche maakt een zeer eenvou-
dige bediening vanaf de voorste spoelbakrand mogelijk.

De draaibare kraanuit loop 
zorgt voor f lexibili teit in 

elke richting. 

Met zijn rechthoekige vorm komt de 
brede rand als optisch verbindingsele -

ment tussen kraan en bedieningseenheid 
bijzonder goed tot zijn recht en zorgt hij 

voor een stevige bevestiging.

De keukenspoelbakken kunnen naar wens met 
andere hansgrohe mengkranen worden uitgerust.

Afmetingen: aanrechtelement 760 x 500 mm,  
spoelbak 660 x 400 mm, diepte 190 mm, voor 

inbouwkast 800 mm.
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Dubbele spoelbak voor  
dubbel zoveel flexibiliteit.
De nieuwe aanrechtelementen met twee spoelbakken.
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 Met een hansgrohe aanrechtelement met twee spoelbakken worden er geen 
grenzen gesteld aan plezier en creativiteit in de keuken. Hij zorgt voor een nog gro -
tere actieradius en biedt in combinatie met de innovatieve functionaliteit van een 
2-gats keukenmengkraan met uit trekbare vuistdouche het ultieme bedieningscomfort.

Inbouwaanrechtelement met 2 gelijke spoelbakken.
Afmetingen: aanrechtelement 865 x 500 mm, spoelbak 370 x 400 mm, diepte 190 mm, 
voor inbouwkast 900 mm.
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Functionaliteit en design  
perfecte verenigd.
Het handige aanrechtelement met afdruipvlak.

 Per fect voor moderne, functionele keukeninricht ingen: 
de vierkante spoelbak plus afdruipvlak is de praktische oplos -
sing voor iedereen die bij het afspoelen of afwassen de extra 
ruimte niet wil missen.
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Afmetingen: aanrechtelement incl. afdruipvlak 1045 x 510 mm, spoelbak  
450 x 410 mm en diepte 190 mm, afdruipvlak 500 x 410 mm, voor inbouwkast 600 mm.
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Inbouw spoelbakken: 
Makkelijker. Mooier.

Inbouw spoelbak Spoelbakcombinaties

S711-F450 Inbouw spoelbak   
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm 
# 43301, -800 met één kraangat 
Handmatige afvoergarnituur 
# 43920, -000

 
  

S715-F450 Inbouw spoelbak met afdruipvlak 
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm 
# 43306, -800 met één kraangat 
Handmatige afvoergarnituur 
# 43920, -000

 
  

 Meer bedieningscomfort, meer flexibiliteit of meer ruimte: dankzij het grote aantal 
spoelbakken en de vrij hiermee te combineren mengkranen biedt hansgrohe voor elke  
keuken de ideale oplossing. Bijvoorbeeld met de innovatieve, in de spoelbakrand geïnte-
greerde bedieningsvarianten, waarmee dagelijks keukenwerk nog gemakkelijker wordt. 

C71-F450 - 01 
Inbouw spoelbakcombinatie  
met enkele spoelbak 450  
# 43207, -000, -800  
met Select -knop

C71-F450 - 06 
Inbouw  
spoelbakcombinatie  
met enkele  
spoelbak 450  
# 43201, -000, -800  
met greep

C71-F450 - 02 
Inbouw spoelbakcombinatie  
met enkele spoelbak 450  
met afdruipvlak 
# 43208, -000, -800  
met Select -knop

C71-F450 - 07 
Inbouw  
spoelbakcombinatie  
met enkele spoelbak  
450 met afdruipvlak 
# 43205, -000, -800  
met greep
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C71-F655- 04 
Inbouw spoelbakcombinatie 
met dubbele spoelbak  
180/450 
# 43210, -000, -800  
met Select -knop

C71-F660 - 03 
Inbouw spoelbakcombinatie 
met enkele spoelbak 660 
# 43209, -000, -800  
met Select -knop

C71-F765- 05 
Inbouw spoelbakcombinatie 
met dubbele spoelbak  
370/370 
# 43211, -000, -800  
Select -knop

Alle afmetingen vermeld in mm.

C71-F655- 09 
Inbouw  
spoelbakcombinatie 
met dubbele  
spoelbak180/450 
# 43206, -000, -800  
met greep

C71-F660 - 08 
Inbouw  
spoelbakcombinatie 
met enkele  
spoelbak 660 
# 43202, -000, -800  
met greep

C71-F765-10 
Inbouw  
spoelbakcombinatie 
met dubbele spoelbak  
370/370 
# 43203, -000, -800  
met greep

S711-F660 Inbouw spoelbak 
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm 
# 43302, -800 met één kraangat 
Handmatige afvoergarnituur 
# 43921, -000

 
   

S711-F655 Inbouw spoelbak 
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm 
# 43309, -800 met één kraangat 
Handmatige afvoergarnituur 
# 43924, -000

 
  

S711-F765 Inbouw spoelbak 
diepte 190 mm, voor inbouwkast 900 mm 
# 43303, -800 met één kraangat 
Handmatige afvoergarnituur 
# 43922, -000
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Onderbouw spoelbakken:
ingetogen en elegant.

S719-U450 Onderbouw spoelbak 
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm 
# 43426, -800 
Handmatige afvoergarnituur # 43920, -000 
Automatische afvoergarnituur # 43930, -000

S719-U500 Onderbouw spoelbak 
diepte 190 mm, voor inbouwkast 600 mm 
# 43427, -800 
Handmatige afvoergarnituur # 43926, -000 
Automatische afvoergarnituur # 43936, -000

S719-U400 Onderbouw spoelbak 
diepte 190 mm, voor inbouwkast 500 mm 
# 43425, -800 
Handmatige afvoergarnituur # 43925, -000  
Automatische afvoergarnituur # 43935, -000

 Naast de conventionele opbouw spoelbakken of vlakke inbouw zijn onze spoelbakken ook als onder-
bouwversie verkrijgbaar. Deze zijn vooral geschikt voor robuuste werkbladen ‒ bijvoorbeeld van graniet.
Door onderbouw worden de spoelbakken optisch geïntegreerd – en kan de werkplek perfect gereinigd worden.

M5116 -H160 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik   
110°/150° 
# 73850, -000, -800

M7116 -H220 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik  
110°/150° 
# 73800, -000, -800

M7116 -H220 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik   
110°/150° 
# 73800, -000, -800

M512-H300 
Eéngreeps keukenmengkraan,  
met draaibereik  
110°/150°/360° 
# 73854, -000, -800 

M7116 -H320 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik  
110°/150° 
# 73801, -000, -800

Onderbouw spoelbakken Mengkraan aanbeveling

M5116 -H160 
Eéngreeps keukenmengkraan 
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik  
110°/150° 
# 73850, -000, -800
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S719-U660 Onderbouw spoelbak 
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm 
# 43428, -800 
Handmatige afvoergarnituur # 43921, -000 
Automatische afvoergarnituur # 43931, -000

S719-U655 Onderbouw spoelbak 
diepte 190 mm, voor inbouwkast 800 mm 
# 43429, -800 
Handmatige afvoergarnituur # 43924, -000 
Automatische afvoergarnituur # 43934, -000

S719-U765 Onderbouw spoelbak 
diepte 190 mm, voor inbouwkast 900 mm 
# 43430, -800 
Handmatige afvoergarnituur # 43922, -000 
Automatische afvoergarnituur # 43932, -000

M512-H300 
Eéngreeps Select keukenmengkraan  
met draaibereik 110°/150°/360° 
# 73854, -000, -800 
 
 

M7116 -H320 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten,  
draaibereik 110°/150° 
# 73801, -000, -800

M7116 -H320 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik 
110°/150° 
# 73801, -000, -800

M5115-H300 
Eéngreeps Select keukenmengkraan  
met uit trekbare uit loop,  
draaibereik 150° 
# 73853, -000, -800

M5115-H300 
Eéngreeps Select keukenmengkraan  
met uit trekbare uit loop,  
draaibereik 150° 
# 73853, -000, -800

M7116 -H320 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2-straalsoor ten, draaibereik 
110°/150° 
# 73801, -000, -800

Alle afmetingen vermeld in mm.



Zo individueel als uw smaak: 
onze keukenmengkranen.

 In de hansgrohe kranenseries vindt iedereen zijn persoonlijke stijl en smaak 
terug – van modern tot k lassiek en van geometr ische tot aan sier l i jk gewelfde  
vormen. Ons brede assor timent geef t genoeg ruimte om iedere individuele smaak in 
de keuken te verwezenlijken. 
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Geeft ergonomische  
wensen alle vrijheid.

Met de greep wordt eerst de waterstroom 
aan- of uitgezet en de water temperatuur 
geselecteerd. Met de Select - knop op de  
uit t rekbare ui t loop kan vervolgens t i jdens 
het keukenwerk bij het aanrecht de water-
stroom op elk gewenst moment gestopt en 
weer gestar t worden. 

Select - knop – water met één druk op de 
knop t ijdens het keukenwerk eenvoudig 

aan- en uitzet ten.

Flexibel werken dankzij  
handige uit trekbare uit loop  

(tot 76 cm uit trekbaar).

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

Minimalistisch design  
voegt zich st i j lvol in  
elke ambiance.

Veel ruimte onder de  
uit trekbare uit loop, bijvoor-

beeld voor het comfor tabel  
vullen van grote pannen.

M7119-H200
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M7119-H200 
2-gats keukenmengkraan Select  
met uit trekbare uit loop,  
1 straalsoor t, draaibereik 150°
# 73804, -000, -800 
 
 

     

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Alle afmetingen vermeld in mm.
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Nieuwe ergonomie en functionaliteit 
voor de moderne keuken.

M7120-H220

Harmonieus aan de spoelbak 
aangepaste basisvorm.

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

Met deze greep wordt eerst  
de waterstroom aan- of uitgezet en de 

water temperatuur geselecteerd. Met de 
Select - knop op de voorste spoelbakrand 

kan vervolgens de waterstroom op  
elk gewenst moment gestopt en weer  

gestar t worden.

Tot 76 cm uit trekbare  
vuistdouche.

Met de omstelknop kan bij dit  
model heel eenvoudig tussen twee  

straalsoor ten worden gewisseld.

Select - knop – water met één druk op de 
knop t ijdens het keukenwerk eenvoudig 
aan - en ui tzet ten. De af voergarni tuur 
wordt door draaien bediend.

Veel ruimte onder de  
uit trekbare uit loop, bijvoor-
beeld voor het comfor tabel  

vullen van grote pannen.
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M7120 -H320 
2-gats ééngreeps keukenmengkraan 
met uit trekbare vuistdouche en apar te 
Select -knop, 2 straalsoor ten, 
draaibereik 150° 
# 73806, -000, -800 
 
 

   

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

M7120 -H220 
2-gats ééngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche en apar te 
Select -knop, 2 straalsoor ten,  
draaibereik  110°/150° 
# 73805, -000, -800 

     
 
 

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Alle afmetingen vermeld in mm.
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Eenvoudige bediening is  
het beste recept.

Flexibel: de combinatie van intuï t ieve Select - knop en handige uit trekbare uit loop laat uw handelingen bij de kraan ef fectief in elkaar overlopen – voor meer 
comfor t in de keuken en zelfs buiten de grenzen van de spoelbak.

M7115-H320

Harmonieus aan de spoelbak 
aangepaste basisvorm.

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

Veel ruimte onder de hoge uit loop, 
bijvoorbeeld voor het comfor tabel 

vullen van grote pannen.

Flexibel werken dankzij  
handige uit trekbare uit loop  

(tot 76 cm uit trekbaar).

Select - knop – water met één druk op  
de knop eenvoudig aan- en uitzet ten.

Met deze greep wordt eerst de waterstroom aan- of uitgezet en  
de water temperatuur geselecteerd. Met de Select - knop op  

de voorste spoelbakrand kan vervolgens de waterstroom op  
elk gewenst moment gestopt en weer gestart worden.
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M7115-H320 
Eéngreeps Select keukenmengkraan, 
met uit trekbare uit loop, 
draaibereik 150°
# 73803, -000, -800  
 
 

 

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

M712-H320 
Eéngreeps Select keukenmengkraan,  
met draaibereik 110°/150°/360° 
# 73810, -000, -800 
 
 

     

M712-H260 
Eéngreeps Select keukenmengkraan,  
met draaibereik 110°/150°/360° 
# 73811, -000, -800 
 
 

 

M7115-H240 
Eéngreeps Select keukenmengkraan, 
met uit trekbare uit loop, 
draaibereik 150°
# 73802, -000, -800 
 
 

   

Alle afmetingen vermeld in mm
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Perfect in de hand en  
perfect qua design.

M7116 -H320

Harmonieus aan de spoelbak 
aangepaste basisvorm.

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

MagFit magneethouder in de uit loop voor 
gemakkelijke f ixatie van de vuistdouche.

Veel ruimte onder de hoge uit loop, 
bijvoorbeeld voor het comfor tabel 

vullen van grote pannen.

Tot 76 cm uit trekbare  
vuistdouche.

Ergonomische, vlak vormgegeven greep voor 
betere temperatuur- en hoeveelheidinstelling.

Met de omstelknop kan bij dit  
model heel eenvoudig tussen twee  

straalsoor ten worden gewisseld. 
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M7116 -H320 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik 110°/150° 
# 73801, -000, -800 
 
 

 

M7116 -H220 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik 110°/150° 
# 73800, -000, -800 
 
 

  

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

M7114 -H320 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare uit loop,  
draaibereik 110°/150° 
# 73812, -000, -800 
 
 

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

M711-H320 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met draaibereik 110°/150°/360°      
# 73813, -000, -800 
 
 
 

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

M713-H320 
Eéngreeps keukenmengkraan  
voor montage voor venster, 
met draaibereik 110°/150°/360°      
# 73814, -000 
 
 

M714 -H320 
Met stopkraan voor vaatwasser 
# 73815, -000 
 
 
 
 
 
 

Alle afmetingen vermeld in mm.
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M512-H300

Het multitalent voor  
de moderne keuken.

Elegant en luxueus uiterli jk 
dankzij conisch inbouwdeel.

Eenvoudige reiniging dankzij geleide -
li jke overgang van het inbouwdeel 
naar de draaibare uit loop.

Lange, 150° draaibare uit loop  
voor veel bewegingsvrijheid.

Veel ruimte onder de hoge  
uitloop, bijvoorbeeld voor het 
comfortabel vullen van grote 

pannen.

Het water comfor tabel  
met één druk op de Select - 

knop aan- en uitzet ten. 

Comfor tabel te 
bedienen door de 

groots uitgevoerde 
greep.

Veelzijdig: ook verderop geplaatste pot ten en pannen 
kunnen dankzij de Select - knop en de uit trekbare vuistdouche 
eenvoudig bereikt en spatvrij gevuld worden – heel makke -
li jk met één hand.

Robuust: de Select - knop werkt puur mechanisch en  
is hierdoor bijzonder robuust.
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M5115-H220 
Eéngreeps Select keukenmengkraan 
met uit trekbare uit loop, 
draaibereik 150° 
# 73852, -000, -800 
 
 

       
 
   

M5115-H300 
Eéngreeps Select keukenmengkraan, 
met uit trekbare uit loop,  
draaibereik 150° 
# 73853, -000, -800 
 
 

     

M512-H300 
Eéngreeps Select keukenmengkraan 
met draaibereik 110°/150°/360° 
# 73854, -000, -800 
 
 

     

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Alle afmetingen vermeld in mm.
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Meer bewegingsvrijheid tijdens  
het koken en spoelen.

M5116 -H200

Eenvoudige reiniging dankzij geleide -
l i jke overgang van het inbouwdeel 
naar de draaibare uit loop.

Lange, draaibare uit loop voor  
veel bewegingsvrijheid.

2 straalsoor ten  
(normale straal/douchestraal)  

met omschakelknop.

Comfor tabel te bedienen door 
de groots uitgevoerde greep.

Elegant en luxueus uiterli jk 
dankzij conisch inbouwdeel.
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M5116 -H200 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik 110°/150° 
# 73851, -000, -800 
 
 

 

M5116 -H160 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik 110°/150° 
# 73850, -000, -800 
 
 

 

M511-H260 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met draaibereik 110°/150°/360° 
# 73855, -000, -800 
 
 

   

M5216 -H220 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik 150° 
# 73863, -000, -800 
 
 

   

M521-H170 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met draaibereik 150° 
# 73862, -000, -800 
 
 

   

M511-H220 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met draaibereik 110°/150°/360° 
# 73857, -000, -800 
 
 

   

M514 -H220 
Met stopkraan voor vaatwasser 
# 73858, -000 

M5214 -H260 
Eéngreeps keukenmengkraan 
met uit trekbare uit loop,  
draaibereik 150° 
# 73864, -000, -800 
 
 

   

M521-H270 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met draaibereik 110°/150°/360° 
# 73865, -000, -800 
 
 

   

M524 -H270 
Met stopkraan voor vaatwasser 
# 73866, -000 

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

M5216 -H170 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik 150° 
# 73860, -000 
 
 

   

Alle afmetingen vermeld in mm.
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Het comfortwonder met  
uittrekbare vuistdouche.

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

Flexibel werken dankzij handige uit trek-
bare vuistdouche (tot 76 cm uit trekbaar).

2 straalsoor ten  
(normale straal/douchestraal) 
met omschakelknop.

M4116 -H240



220

2
3

0

41
1

222

2
7

7 3
0

5

220 220

200

204 204

15
5

15
5

2
6

8

2
6

8

2
2

9

2
2

9

3
3

8

3
3

8

37

M4116 -H240 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met uit trekbare vuistdouche,  
2 straalsoor ten, draaibereik 150° 
# 73880, -000, -800 
 
 

 

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

M411-H280 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met draaibereik 110°/150°/360° 
# 73881, -000, -800 
 
 

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

M411-H160 
Eéngreeps keukenmengkraan  
met draaibereik 360° 
# 73885, -000, -800   
 
 

  

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

M416 -W260 
Eéngreeps keukenmengkraan 
voor wandmontage, 
met draaibereik 180° 
# 73888, -000 
 
 

 

M411-H260  
Eéngreeps keukenmengkraan  
met draaibereik 110°/150°/360° 
# 73882, -000, -800 
 
 

  

Ook beschikbaar 
in rvs - look.

Alle afmetingen vermeld in mm.
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Meer bewegingsvrijheid  
in de keuken.
De keukenmengkranen van hansgrohe zit ten vol goede ideeën  
en maken het dagelijkse keukenwerk nog comfortabeler.

Als onderdeel van de hansgrohe spoel -
bakcombinaties garandeert de sBox met 
z i jn inwendige gele iding van de ui t -
trekslang uitstekende bescherming tegen 
externe hindernissen. En zorgt hij voor 
veilig naar binnen en naar buiten glijden 
van de slang, van voorheen 50 cm naar 
nu maar liefst 76 cm. Dankzij zijn f lexi -
bele installatiemogelijkheden biedt hij op 
elk moment per fecte pasvorm in onder-
kasten vanaf 60 cm.

ComfortZone

Draaifunctie.
De mengkranen zijn leverbaar met een 
begrensd draaibereik (110°/150°) of bewe-
gingsvrijheid rondom (360°). Bijzonder 
handig voor werkzaamheden rechts en 
links van de mengkraan.

Uittrekbare vuistdouche/-uitloop.
De uit trekbare vuistdouche of de uit trek-
bare uit loop breiden de actieradius bij 
het aanrecht uit. Handig bij bijvoorbeeld 
planten water geven e.d.

Hoogte.
Een extra hoge uit loop biedt bijzonder 
veel ruimte en is ideaal voor het vullen 
van grote pannen en vazen.

sBox, de slanggarage  
van hansgrohe.
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Onze dagelijkse motivatie: 
kwaliteit die overtuigt.

Quality made by hansgrohe: 
Hoogwaard ige ma te r ia len en he t  
voldoen aan internat ionale normen 
waarborgen de zekerheid dat u een 
duurzaam kwaliteitsproduct aanschaft.

sBox: 
De uittrekbare uitloop breidt de actiera-
dius bij het aanrecht uit. Dankzij de sBox 
wordt de slang hierbij veilig geleid en 
tegen beschadigingen beschermd.

MagFit -magneethouder:
Dankzi j de MagFi t - func t ie gl i jd t de 
slang bijna geruisloos terug en fixeer t 
hi j z ich weer midden in de kraanui t -
loop.

Uittrekbare vuistdouche 
met 2 straalsoorten: 
De uit trekbare vuistdouche biedt twee 
straalsoorten – normale straal en douche- 
straal, die eenvoudig te wisselen zijn.

Ergonomische grepen:
Lange, plat te grepen maken de bedie -
ning bijzonder comfor tabel.

Verticale greeppositie:
Maakt een ruimtebesparende installa -
t ie voor de wand mogelijk. En is hier-
door ook veiliger voor kinderhandjes, 
omdat in de horizontale positie alleen 
koud water stroomt.

Variabele greepplaatsing:
Op basis van persoonlijke voorkeuren 
kan de greep rechts of l inks worden 
geïnstalleerd.

QuickClean: 
Kalk en vuilafzettingen worden eenvou-
dig weggewreven, waardoor de pro -
ducten jarenlang meegaan en er als 
nieuw uitzien.

Keramisch kardoes met Boltic 
greepvergrendeling:
Robuuste bediening dankzi j s tevige 
greepvergrendeling die niet wankelt.

PEX-slangen:
De PEX - s langen zj in temperatuurbe -
stendig en smaak- en geurneutraal.

Eenvoudige montage:
Flexibele aansluitingen en een geïnte -
greerde stabilisatieplaat vereenvoudi -
gen de montage en zorgen voor een 
stevige verbinding tussen mengkraan 
en spoelbak.

ComfortZone hoogte:
De extra hoge uit loop biedt veel vrije 
ruimte voor het vullen van grote pan -
nen en vazen.

ComfortZone draaifunctie:
De kranen bieden een begrensd draai -
bere ik(110°/120°/150°) o f bewe -
gingsvrijheid rondom (360°).

ComfortZone uittrekfunctie:
Dankzij de uit trekbare uitloop is er een 
u i tgebre ide ac t ieradius van 76 cm. 
Handig bi j b i jvoorbeeld he t vu l len 
van een theekan. 

5 jaar garantie:
Betrouwbare kwaliteit van hansgrohe. 
Dat bewijst onder andere de fabrieks -
garantie van 5 jaar.

Bij hansgrohe draait alles om het vervaardigen van perfect uitgekiende producten –  
met een lange levensduur, esthetisch design en veel bedieningscomfort.

5JAAR 
GARANTIE



Technologieën.
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Oppervlakken.
Met aanduiding van het oppervlak wordt elk bestelnummer (#) 
achtcijferig, bijv. 28500, -000 = chroom | -800 = rvs - look

 

Definieert de vrije ruimte van de 
kraan in de hoogte, naar de zij -
kanten en – met uit trekfunctie – 
in de lengte.

Voegt royaal veel lucht toe aan 
het water. Voor een egale en 
spatvrije waterstraal.

Reguleer t de waterstroom een-
voudig door indrukken: uiterst 
makkelijk aan- en uitzet ten.

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

Vlakke montage.Opbouw montage.

Inbouwmogelijkheden spoelbakken.

Onderbouw montage.

chroom rvs - look


