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Hansgrohe –
een hoogwaardig kwaliteitsmerk.
Met een lange traditie van comfortabele en slimme innovaties.

Al meer dan 100 jaar verzinnen
we bij Hansgrohe nieuwe manieren om
met water om te gaan. Daarom zijn we
ook zo blij dat het beeld van de badkamer en keuken aan het veranderen is: van
een functionele ruimte naar een plaats
om in te wonen en te ontspannen.
Tegelijkertijd zijn ook de eisen op het gebied van design en functie grondig veranderd. Als toonaangevende innovator in
de sanitairbranche zijn we er trots op actief aan deze ontwikkeling mee te kunnen
werken. De slimme bedieningstechnologie van de Select-knop is niet meer weg
te denken uit de badkamer of keuken. En

Haal de interactieve belevenis van de Hansgrohe producten
direct in huis op uw iPad met de Hansgrohe Showroom App:
w w w.hansgrohe.nl/showroom - app

3

met de bekroonde Rainmaker Select hebben we in de douche zowel op esthetisch
gebied als kwalitatief weer een nieuwe
norm gezet.
Ontdek op de volgende pagina’s hoe
hoogwaardig design in combinatie met
innovatieve techniek en kwaliteit het water thuis in een ware beleving kan veranderen.
Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Richard Grohe

Waarom Hansgrohe?

Uw eisen vormen
onze maatstaf.
Quality – Made by Hansgrohe.

Bij ons draait alles om het vervaardigen van perfect uitgekiende producten voor u. Producten met een langge levensduur, hoogwaardig design en veel bedieningscomfort. Om dat te bereiken ontwikkelen, onderzoeken, testen en produceren wij met grote ambitie – zowel op ons hoofdkantoor in het Zwarte Woud als
in al onze vestigingen wereldwijd.

TRADITIE.
Hansgrohe valt overal ter wereld
in de smaak, omdat er in onze
duurzame en betrouwbare producten
meer dan 100 jaar er varing zit.
Dit geeft vertrouwen en bezorgt u
iedere dag weer het gevoel dat u de
juiste keuze heeft gemaakt.

4

Waarom Hansgrohe?

ONTWIKKELING.
Onze ingenieurs doen er alles aan
om van een gewone douchebeurt
een echte douchebelevenis te
maken. Daarom ont wikkelen we
steeds weer nieuwe straalsoorten
en bedieningsmogelijkheden om uw
dagelijks contact met water zo persoonlijk
en comfortabel mogelijk te maken.

TEST CENTER.
Uw tevredenheid staat daarom bij
ons op de eerste plaats. Perfect
functionerende producten zijn
daar voor een must. Door eindeloze
tests verzekeren we ons er van dat
onze kranen en douches ideaal zijn
voor dagelijks gebruik. Ook maken
we graag gebruik van uw hulp als
enthousiaste producttester.

PRODUCTIE.

PRODUCTKLASSIEKERS.

Met Hansgrohe erop zit er
Hansgrohe kwaliteit in. In al
onze vestigingen wereldwijd
produceren we volgens dezelfde
kwalitatief hoogwaardige
Hansgrohe standaard zodat u
daar zeker van kunt zijn.

Klassiekers komen voort uit klasse. Dank zij
het uitstekende design, de hoge functionaliteit
en zorgvuldige productie kunt u met onze
producten vele jaren van pleziermet water
genieten.

DESIGN.
Om te zorgen dat u iedere dag plezier aan de vorm en functie van onze producten beleeft, werken
we al lang samen met beroemde ont werpers. Des te beter is het dat onze esthetische ambities niet
alleen door onze klanten worden gewaardeerd, maar ook door internationale design jur y’s worden
beloond. Onlangs hebben we nog de iF Gold Award 2015 gewonnen voor de Rainmaker Select
460 3jet Showerpipe.
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De mooiste manier
om uw dagelijks leven
vorm te geven.
COMPANY
RANKING
2015

POS 11

Design – vormgegeven door Hansgrohe.

Design is voor ons geen kwestie van smaak, maar een levenshouding. In samenwerking met het meermaals
bekroonde team van Phoenix Design zijn we voortdurend bezig met hoogwaardige creaties en slimme oplossingen. Design en functionaliteit moeten hand in hand gaan om producten te maken die door hun buitengewone kwaliteit overal in de smaak vallen en tegelijkertijd een nieuwe definitie geven van esthetische
normen. Hansgrohe voerde zelfs de iF Company Ranking 2015 als beste producent in de sanitairbranche
aan en eindigde op de 11de plaats van alle producenten en branches.

In samenwerking met Phoenix
Design ontstaan er producten
die zowel optisch als
functioneel nieuwe normen
stellen. Vanaf de eerste schets
tot het eindproduct speelt oog
voor detail een beslissende rol.
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De Talis Select S 100
overtuigt in 2015 op alle fronten.

2009

De PuraVida kraan deed
jur yogen in 2009–2011
steeds weer oplichten.

De Raindance Select E 120 handdouche viel in
2013 met één druk op de knop in de smaak.

De Raindance Rainfall 240 Air 3jet zorgde in 2007–2009
voor een stort vloed aan designprijzen.

De chroomglanzende Rainmaker Select 460 3jet
Showerpipe kreeg op de iF Award 2015 zelfs goud.

De Metris Select 320 keukenkraan
behaalde bij de Focus Open 2014 de
eerste zilveren medaille in de keuken.
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De knop die uw leven
makkelijker maakt.
Select-knop: comfort voor jong en oud.

Op zoek naar innovatieve oplossingen stellen we ons steeds dezelfde vraag: hoe kunnen we uw dagelijks
leven nóg comfortabeler maken? In de badkamer en keuken gaat het daarbij vooral om gebruiksgemak.
Geïnspireerd op knoppen die de wereld met één druk makkelijker maken, hebben wij net zulke ingenieuze knoppen ontwikkeld. In 2009 brachten we de eerste handdouche met een volledig mechanische keuzeknop op de markt. Sindsdien zorgt de Select-knop voor intuïtief gebruiksgemak en comfort in de badkamer
en keuken. Door één druk op de knop wisselen straalsoorten en douches zich af en kan de waterstroom in
de badkamer- of keukenkraan eventueel zelfs zonder handen worden uitgezet.

De Select-knop zorgt voor nog meer comfort
en gebruiksgemak tijdens de dagelijkse
routine in de badkamer en keuken.

8

Waarom Hansgrohe?

2012

2011
2013
De Raindance Select hand- en
hoofddouche waren de eerste
producten van Hansgrohe
met Select-technologie.

2013

2014
2015

In de keuken houdt de Select-knop
het werkproces in beweging.

Onze Select-kranen en
douches zijn het toonbeeld
van hoe producten het leven
zinvol en duurzaam kunnen
vergemakkelijken en een vast
onderdeel van het leven van
alle dag kunnen worden.
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Duik in een wereld
van comfort.
Referenties – het uithangbord van Hansgrohe.

Wereldwijd ontwikkelen aannemers en investeerders samen met architecten en planners uitdagende projecten. Hiervoor zijn ook intelligente en tegelijkertijd elegante oplossingen voor de omgang met het levenselement water nodig. De kranen, douches en badkamercollecties uit het Zwarte Woud geven aan verschillende projecten onderscheidende extra’s op het gebied van design en comfort. Van indrukwekkende
hotels en openbare gebouwen, privé residenties en koninklijke paleizen, tot exclusieve sportclubs, cruiseschepen en luxe jachten. Op onze website vindt u nog veel meer referenties.
www.hansgrohe.nl/referenties

Hotel Saint Regis, Rome:
®
Raindance E 420 Air Showerpipe,
®
Raindance Classic 300 hoofddouche,
®
Raindance E 120 Air handdouche.
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Château Bethlehem, Maastricht:
®
®
®
®
Metris S, Talis S, Metropol S, PuraVida wastafel®
®
mengkraan, Raindance Rainmaker hoofddouche,
®
®
Ecostat S thermostaat, Croma 100 Showerpipe.

Bella Sky Hotel, Kopenhagen:
Croma ® 160 hoofddouche,
®
Croma Vario 100 handdouche.

Celebrit y Equinox cruiseschip:
Talis ® S ééngreeps wastafelmengkraan.

Royal Spa Hotel, Kitzbühel:
Raindance ® hoofddouche, Croma ® 100 handdouche.

Alice Lane Towers, Zuid- Afrika:
Metris ® S elektronische wastafelmengkraan.

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi:
®
Raindance S 240 Air hoofddouche.
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Hansgrohe producten
interactief beleven.
Hansgrohe mobiel – de interactieve site van Hansgrohe.

Met een veelvoud aan Hansgrohe producten kunt u water precies ervaren zoals u dat wilt. Om u hierover
te informeren, bieden wij u verschillende online applicaties. Langs deze weg komen de Hansgrohe innovaties direct bij u thuis – of daar waar u ze zelf beleven wilt.

Op uw iPad en Smartphone
kunt u een keur aan producten van Hansgrohe interactief beleven en uitgebreide
informatie terugvinden.
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Hansgrohe Showroom App.
Met de Hansgrohe Showroom App kunt u onze douches,
kranen en accessoires interactief beleven. Bijvoorbeeld met de spectaculaire fotofunctie, waarmee ie der gewenst product met één touch direct bij u in huis
wordt gebracht. Met deze functie wordt het geselecteerde product centraal in het camerabeeld geplaatst.
Maak een foto met het juiste perspectief en het gewenste product wordt virtueel ingebouwd. En als dit beeld u
bevalt, is de dichtstbijzijnde dealer dank zij de geïnte greerde dealerzoekfunctie snel gevonden.
Interactieve functies:
– Fotofunctie ter visualisering van het
product in uw badkamer
– Video’s over technologieën en
straalsoorten
– Favorietenlijst voor uw favoriete
Hansgrohe producten
– Dealer zoeksysteem

http://itunes.com/app/hansgrohe -showroom

Hansgrohe@home App.
Omdat uw badkamer niet naar Hansgrohe kan
komen, komt Hansgrohe gewoon naar u: de
Hansgrohe@home app is de handige oplossing
voor iedereen, die graag eens wil bekijken hoe de
nieuwe kraan of douche - oplossing er bij hem thuis
uitziet. Gewoon een foto van de bestaande badkamersituatie maken, de aanwezige kraan of douche
met de vinger markeren en door uw favoriete
Hansgrohe product ver vangen. Ver volgens ziet u
direct het resultaat op het beeldscherm. Het geinte greerde Dealer zoeksysteem laat u indien gewenst
direct de dichtstbijzijnde dealer zien. De App voor
iPhone, iPad en Android-smartphones is beschikbaar via de Hansgrohe website, iTunes of Google
Play.

www.hansgrohe.nl/home - app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome

World Wide Water.
Actualiteiten over het thema water en Hansgrohe vindt u op
w w w.facebook.com/hansgrohe
w w w.t witter.com/hansgrohe_ pr
w w w.youtube.com/hansgrohe
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Douchen in een
n ieuwe dimensie.
®

Rainmaker Select ™.
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Doucheplezier. Rainmaker ® Select

Van ontwerp tot materiaal vormt
dit een echt pronkstuk.
De Rainmaker ® Select overtuigt vooral door zijn uiterlijk en de toegepaste materialen.

De laatste jaren heeft de trend van
woonbadkamer zich helemaal doorgezet. Hierdoor zijn er ook andere eisen
voor deze ruimte ontstaan. Van de functionele douchecabine naar een plaats van
esthetiek en welzijn. Geïnspireerd door
dit besef hebben we in samenwerking met
Phoenix Design een volledig nieuwe waterbelevenis van de hoogste kwaliteit ontwikkeld: de Rainmaker Select. Door zijn
minimalistische en lineaire ontwerp maakt

de Rainmaker Select op het eerste gezicht
al indruk. Deze duidelijke uitdrukkingsvorm komt ook terug in de materiaalkeuze. In de ware betekenis van het woord.
De royale glazen straalschijf met zijn
slanke frame van chroom geeft de Rainmaker Select een verfijnde look van luxe.
Daarbij benadrukken de oppervlakken
met wit glas en glanzend metaal niet alleen de natuurlijkheid van de badkamer,
maar zorgen ze ook voor een optische sa-

Het design.
In samenwerking met Phoenix Design is er een innovatief
concept voor ruimte en productie ontstaan.
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menhang met de omringende elementen,
zoals keramiek, tegels of de spiegel. De
totale impressie van de Rainmaker Select
wordt nog bevestigd door de hoogwaardige afwerking. Zo worden bijvoorbeeld
de meer dan 200 gaatjes in de glasplaat
van de hoofddouche met behulp van een
precisielaser uitgesneden, wat een zeer
ingewikkeld proces is. Maar ware grootheid zit in de liefde voor details.

Doucheplezier. Rainmaker ® Select

Het product.
De Rainmaker Select is zorgvuldig met de hand gecontroleerd en
geassembleerd en voldoet daardoor aan de hoogste kwaliteitseisen.
Het materiaal.
Het productieproces van de straalschijf
brengt traditionele materialen samen met
de modernste lasertechnologie.
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Doucheplezier. Rainmaker ® Select

4 m Badkamer

3 m Badkamer

1m
Doucheruimte

2m
Doucheruimte
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Doucheplezier. Rainmaker ® Select

Situatie 1:
De douche in het middelpunt.
Rainmaker ® Select Showerpipe – de ideale opbouwoplossing.

Geen enkele ruimte in huis is de
laatste jaren zo veranderd als de badkamer: van de functionele douchecabine naar een plaats van esthetiek en welzijn. Hoewel de badkamer daarbij niet
groter is geworden, zorgt de toegenomen
vraag naar huiselijk design en een plezierige omgang met water voor een behoef-

te aan nieuwe ideeën, zowel op het gebied van architectuur als productie. Het
douchegedeelte neemt steeds meer ruimte in en ontwikkelt zicht zo tot een nieuw
middelpunt van de badkamer. Alleen al
door zijn afmeting is de Rainmaker Select
Showerpipe geschikt voor deze rol. Hierbij zorgen de glanzende oppervlakken
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van glas en chroom er voor dat het een opvallend element in de ruimte vormt, maar
zorgen ze er ook voor dat de douche
harmonieus in het totale beeld van de
glazen wanden, spiegels en keramiek in
past.

Doucheplezier. Rainmaker ® Select

Situatie 2:
De innovatieve oplossing
voor de douche.
Rainmaker ® Select op- en inbouwinstallatie.

Vandaag de dag is de badkamer niet meer alleen een ruimte voor lichaamsverzorging, maar vormt het een
onderdeel van de leefruimte. En daardoor is het ook een ruimte voor nieuwe
ideeën. Materialen als hout en stof stralen nu warmte en gemoedelijkheid uit en

zithoekjes nodigen uit om te ontspannen
en nieuwe energie op te doen. Waarom
dan niet eens helemaal opnieuw nadenken over het ontwerp van de douche?
Hier wordt de ShowerTablet Select 700
met zijn royale planchetten direct op wateraansluiting in de wand gemonteerd,
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waarbij de verbinding met de hoofddouche met één straalsoort achter de
muur verdwijnt. De ideale combinatie van
op- en inbouw. Zo wordt zelfs de douche
zonder storende elementen een elegant
en functioneel meubel.

2m
Doucheruimte

4 m Badkamer
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3,5 m Badkamer

1m
Doucheruimte

Doucheplezier. Rainmaker ® Select

Doucheplezier. Rainmaker ® Select

Situatie 3:
Een perfecte samensmelting
van design en techniek.
Rainmaker ® Select inbouwoplossing.

Het samensmelten van de douche
met de rest van de ruimte speelt in het moderne badkamerontwerp een beslissende rol. Of het nu door de vloeiende overgang tussen de droge en de natte ruimte
van een inloopdouche komt, waarbij storende begrenzingen door glazen scheidingswanden worden opgeheven of door

de naadloze integratie van de douchekraan zelf. De Rainmaker Select inbouw installatie laat zien dat ook een grote
douche zich bescheiden kan opstellen
en tegelijkertijd hoogwaardig in iedere badkamer past. De moderne techniek
verdwijnt onzichtbaar in de muur, waarbij de glasoppervlakken met witte ach-

3 m Badkamer

2m
Doucheruimte
1m

3 m Badkamer
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tergrond op de hoofddouche en thermostaat eenvoudig en elegant in de muur en
het plafond integreren. Zo kan er in iederebadkamer groots doucheplezier worden gerealiseerd. De douche wordt zo
een duidelijk middelpunt van de badkamer, ongeacht de daadwerkelijke grote
van de ruimte.

Doucheplezier. Rainmaker ® Select
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Rainmaker ® Select ™ Showerpipe –
de ideale opbouwoplossing.

Scan de code en bekijk
de product video.

Hoofddouche met
3 straalsoorten.

Mono

Comfortabel wisselen van straalsoort.

Select

Select

Met één druk op de knop de
straalsoort van de hoofddouche
aan- en uitzetten.

Whirl

Gewenste temperatuur kiezen.

Glazen planchetten met witte
achtergrond in een verchroomd
metalen omlijsting.
Handdouche aan- en uitzetten.

Select
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Doucheplezier. Rainmaker ® Select

Opbouw komt samen met inbouw –
de innovatieve op- en i nbouwoplossing
voor de douche.
Scan de code en bekijk
de product video.

Hoofddouche met één straalsoort.

Comfortabel wisselen van straalsoort.

Select

Handdouche aan- en uitzetten.

Select

De ShowerTablet 700 wordt direct op de
watera ansluiting in de wand gemonteerd.

Whirl

Hoofddouche aan- en uitzetten.

Select
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Gewenste temperatuur kiezen.

Doucheplezier. Rainmaker ® Select

Rainmaker ® Select ™ i nbouwinstallatie:
perfecte integratie van techniek
en d esign.
Scan de code en bekijk
de product video.
Hoofddouche met
3 straalsoorten.

Duidelijke lijnen door het
metaal verchroomde frame.

Mono

Comfortabel wisselen van straalsoort.
Select

Met één druk op de knop de straalsoort
van de hoofddouche aan- en uitzetten.

Select

Gewenste temperatuur
kiezen.

Select

Handdouche aanen uitzetten.
Whirl
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Ingesteld op
c omfort.
Het complete doucheplezier
van Hansgrohe.
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Doucheplezier. Douchesituaties

Douches die u raken. Op duizend
verschillende manieren.
Kies uit ons ruime doucheassortiment uw perfecte douchesituatie en de bijpassende bediening.

Zachte zomerregen, krachtige waterval, verkwikkende douchestraal of alles tegelijk? Hoe de perfecte douche in

uw gedachten ook aanvoelt, met onze
douche-oplossingen maakt u van uw
droomdouche de perfecte douchewerke-

Handdouches en
d ouchesets.
De eenvoudigste oplossing: handdouches zijn
als afzonderlijk product of gecombineerd in
een doucheset op vele manieren te gebruiken;
een goede aanvulling voor kranen en thermostaten.

Hoofddouche.
Voor verfrissen of ontspannen – omdat iedere
dag een andere douche v erd ient. Op de wand
geïntegreerde inbouwm ontage.

Showerpipe en
d ouchepaneel.
Doucheplezier in optima forma – inclusief snelle en eenvoudige montage op bestaande aansluitingen. Ideaal voor renovaties.
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lijkheid. Stel uw individuele douche samen en kies uw eigen comfort.

Doucheplezier. Douchesituaties

Douchebediening
o pbouw.
Past uitstekend op bestaande aansluitingen. De
eenvoudigste weg naar een nieuwe douchebelevenis.

Douchebediening
i nbouw.
De kraantechniek verdwijnt in de wand – voor
optimale bewegingsvrijheid onder de douche.

Douchebediening met
op- en inbouwinstallatie.
Bij deze manier van installeren kan de ShowerTablet met een handdouche met één straalsoort
worden gecombineerd. De koppeling verloopt
onzichtbaar in de wand.
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Onze straalsoorten.
Meer doucheplezier met de diverse straalsoorten voor hand- en hoofddouches.

Scan de code en beleef alle
straalsoorten in de product video.

Rain
Air XL

Rain en Rain XL
Het effect van de kleine straalopeningen
op de hand- of hoofddouche is groot: De
Rain-straal verfrist door zijn aangenaam
krachtige straal, waarmee hij over het lichaam stroomt. De ideale straalsoort om
bijvoorbeeld shampoo snel en goed uit te
spoelen.

RainAir en RainAir XL
Het gaat niet alleen om reinigen, maar
ook om ontspanning. Een hand- of hoofddouche met de volle zachte RainAir-straal,
waarbij iedere met lucht verrijkte druppel
uit een grote, brede straalopening valt, is
daar uitstekend geschikt voor.

SoftRain
De zachte SoftRain-regenstraal omhult
het hele lichaam op zachte wijze. Voor de
dagelijkse douche of om te ontspannen:
de SoftRain-straal is altijd de juiste keuze.

IntenseRain
Shampoo uitspoelen is met de IntenseRain straal heel gemakkelijk en zorgt voor
een verfrissende start van de dag.

TurboRain
De TurboRain-straal doet zijn naam echt
eer aan: de pure kracht van onze krachtigste straalsoort biedt een verkwikkende
douche-ervaring. Voor hen die van duidelijk en helder houden.

Mix
Zacht en dynamisch tegelijkertijd. De Mixstraal combineert de krachtige, verkwikkende Caresse-Air straal met de zachte
druppels van de Soft-straal. De perfecte combinatie voor dagelijks doucheplezier.

De straalsoort kan per productt ype variëren.
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Whirl

Whirl
Met de geconcentreerde Whirl-straal worden de inspanningen van de dag gewoon
weggemasseerd. Of het nu met de handof met de hoofddouche is: 3 aparte stralen draaien in schroefvorm rond elkaar
en helpen met hun intensieve massageeffect spierspanningen los te maken.

Massage

CaresseAir
Vijf krachtige, losse stralen verenigen zich
in een revitaliserende, krachtige massage
voor aangename ontspanning. Ideaal na
zware inspanning of een lange werkdag
– zo goed als nieuw in een paar minuten.

Massage
Een geconcentreerde straal die de dagelijkse stress eenvoudig wegspoelt. De
doelgerichte straal ontspant direct gespannen lichaamsdelen en verandert de
douche zo in een ware wellnesstool in de
eigen badkamer.

RainFlow
Een hoofddouche met de heldere, mooie
RainFlow-watervalstraal brengt het wellness-gevoel in de badkamer. Hiermee
kunt u genieten van water in zijn natuurlijke vorm: als waterval, die van bovenaf
over nek en schouders stroomt. Een heerlijke, ontspannende wellnesservaring.

RainStream
Met de nieuwe RainStream straal hebben
de straalontwikkelaars van Hansgrohe
een hele prestatie geleverd. Deze bijzondere hoofddouchestralen vermengen zich
niet, maar blijven tot op de vloer en iedere hoogte even krachtig en intens. Het resultaat: een nieuwe, vitaliserende douchebelevenis.

Mono

Mono
Een zachte, losse straal uit het midden
van de douchekop. De lichte straal ontspant en spoelt shampoo snel uit.

De straalsoort kan per productt ype variëren.
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Onze handdouches:
innovaties van dichtbij.
De Select-knop die zorgt groots doucheplezier.

De nieuwe Select-technologie in de
handdouche maakt douchen nu nog aangenamer. In plaats van door het draaien
van de straalplaat, kunt u met de drukknop nu heel eenvoudig wisselen tussen

drie straalsoorten. Ook qua uiterlijk overtuigen onze handdouches: verkrijgbaar
in ronde of rechthoekige vorm, in puur
chroom of chroom met witte straalplaat.
Bovendien zijn deze douches ook goed

voor het milieu: de EcoSmart productvariant reduceert het waterverbruik dankzij
een intelligente doorstroombegrenzer tot
maar liefst 60%.

Raindance ® Select E 120 3jet Handdouche

Genieten van zachte, met lucht verrijkte
regendruppels uit grote straalopeningen.

Krachtige doucheregen uit
k leine straalopeningen – ideaal
om shampoo uit te spoelen.

Geconcentreerde, doeltreffende
massagestraal uit r oterende
straalopeningen voor het
w egnemen van spierspanningen.

Whirl

Met de Select-knop op eenvoudige en
intuïtieve wijze van straalsoort wisselen.

Select

Doucheplezier. Handdouches

Productoverzicht handdouches.
In deze tabel hebben we een selectie producten van topkwaliteit uit ons aanbod handdouches voor u samengesteld. Het volledige assortiment met nog veel meer comfortabele handdouches vindt u op onze website:
www.hansgrohe.nl/handdouches

Design / Functie / Materiaal / Prijs

Een gedetailleerde uitleg van de pictogrammen vindt u op het uitvouwbare deel van de kaft.

®
Croma Select E Multi

Croma ® Select S Multi

2007

Crometta ® 100 Multi

®
Croma 100 Multi

®
Croma Select E Vario

Croma ® Select S Vario

Crometta ® 100 Vario

®
Croma 100 Vario

®
Croma Select E 1jet

Croma ® Select S 1jet

Crometta ® 100 1jet

Croma ® 100 1jet

Crometta ®

Croma ®
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Doucheplezier. Handdouches

Raindance ® Select E 150 3jet

Raindance ® Select S 120 3jet

Design / Functie / Materiaal / Prijs

Raindance ® Select E 120 3jet

Raindance ® Select S 150 3jet

Raindance ®
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Doucheplezier. Douchesets

Productoverzicht douchesets.
In deze tabel hebben we een selectie producten van topkwaliteit uit ons aanbod douchesets voor u samengesteld. Het volledige assortiment met nog veel meer comfortabele douchesets vindt u op onze website:
www.hansgrohe.nl/douchesets

Design / Functie / Materiaal / Prijs

Een gedetailleerde uitleg van de pictogrammen vindt u op het uitvouwbare deel van de kaft.

®
Croma Select E Multi Set

Crometta ® 100 Multi Set

Croma ® 100 Multi/
®
Unica ’C Set

Crometta ®

Croma ®
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Croma ® Select S Multi Set

Doucheplezier. Douchesets

®
Raindance Select E 120/
®
Unica ’S Puro Set

Raindance ® Select S 150/
®
Unica ’S Puro Set

Design / Functie / Materiaal / Prijs

Raindance ® Select E 150/
®
Unica ’S Puro Set

Raindance ® Select S 120/
®
Unica ’S Puro Set

Raindance ®
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Doucheplezier. Hoofddouches

Onze hoofddouches:
de fijnste regen ter wereld.
Beleef puur doucheplezier met één druk op de Select-knop.

Nu kan de gewenste straalsoort
ook op de Hansgrohe hoofddouches
met één druk op de knop worden geselecteerd. Rain en RainAir bieden ontspanning – als regenstralen vanuit het
hele oppervlak van de douchekop. En de
RainStream-straal spoelt met twaalf volle

regenstralen als een waterval alle ballast
van uw schouders. Zo veelzijdig als de
douchebeleving is ook het uiterlijk van de
hoofddouches: ze zijn verkrijgbaar in de
tijdloze ronde variant of in moderne, rechthoekige vorm voor de liefhebber van organische vormgeving. In puur chroom of in

chroom met witte straalplaat. De afneembare en daarmee eenvoudig te reinigen
straalplaat zorgt er voor dat de douches
niet alleen langer mooi blijven, maar ook
langer goed blijven functioneren.

Raindance ® Select E 300 3jet Hoofddouche

Select

Genieten van zachte, met
lucht verrijkte regendruppels
uit grote straalopeningen.

Met de Select-knop op eenvoudige en intuïtieve wijze
van straalsoort wisselen.

Krachtige doucheregen uit
k leine straalopeningen – ideaal
om shampoo uit te spoelen.
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Water val van 12 zachte stralen –
voor effectieve ontspanning.

Doucheplezier. Hoofddouches

Productoverzicht hoofddouches.
In deze tabel hebben we een selectie producten van topkwaliteit uit ons aanbod hoofddouches voor u samengesteld. Het volledige assortiment met nog veel meer comfortabele hoofddouches vindt u op onze website:
www.hansgrohe.nl/hoofddouches

Design / Functie / Materiaal / Prijs

Een gedetailleerde uitleg van de pictogrammen vindt u op het uitvouwbare deel van de kaft.

®
Raindance E
420 Air 2jet

Croma ® Select E
180 2jet

Raindance ® Royale S
350 Air 1jet

Croma ® Select S
180 2jet

Crometta ®
160 1jet

Crometta ®

Croma ®

Raindance ®
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Raindance ® Select E
300 3jet

Rainmaker ® Select
580 3jet

®
Rainmaker Select
460 3jet

Raindance ® Rainmaker ®
Air 3jet

Raindance ® Rainmaker ®
Air 3jet

Raindance ® Select S
300 2jet

Raindance ®

Rainmaker ®
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Design / Functie / Materiaal / Prijs

Doucheplezier. Hoofddouches
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Doucheplezier. Showerpipes

Onze Showerpipes: de hoogste
eisen zonder compromissen.
Ontdek uw douche opnieuw met één druk op de Select-knop.

Aan de Showerpipe is eenvoudig
alles mooi – en mooi eenvoudig. De nieuwe Select-knoppen op de handdouche,
de hoofddouche en de thermostaat maken de douche- en straalkeuze nog gemakkelijker. Elegant geïntegreerd in de

ShowerTablet 300, kunt u genieten van
een volledig nieuwe douchebelevenis
met één druk op de knop. Alle Hansgrohe
Showerpipes bieden exact op elkaar afgestemde componenten en kunnen heel
eenvoudig op de bestaande aansluiting-

en gemonteerd worden – ideaal bij renovaties. Dit geldt ook voor de douchepanelen: ze bieden doucheplezier dankzij
vooraf geïnstalleerde en in het paneel geintegreerde hoofd-, hand- en zijdouches.

Scan de code en bekijk
de product video.

Comfortabel de straalsoort uitkiezen.
®

Raindance Select E 300 3jet ST Showerpipe
Select

Aan- en uitzetten.

Comfortabel de straalsoort uitkiezen.

Hoofddouche aan- en uitzetten.

Select
Select

Handdouche aan- en uitzetten.

Select

RainStream -straal op de hoofd douche
aan- en uitzetten.

Whirl

Select

Gewenste temperatuur kiezen.
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Doucheplezier. Showerpipes

Productoverzicht Showerpipes.
In deze tabel hebben we een selectie producten van topkwaliteit uit ons aanbod Showerpipes voor u samengesteld. Het volledige assortiment met nog veel meer comfortabele Showerpipes vindt u op onze web site: www.hansgrohe.nl/showerpipes

Design / Functie / Materiaal / Prijs

Een gedetailleerde uitleg van de pictogrammen vindt u op het uitvouwbare deel van de kaft.

Croma ®
220 Air 1jet

Croma ® Select E
180 2jet

Crometta ®
160 1jet

Crometta ®

Croma ®
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®
Croma Select S
180 2jet

Doucheplezier. Showerpipes

Design / Functie / Materiaal / Prijs

®
Rainmaker Select
460 3jet

®
Raindance Select E
300 3jet

Raindance ® Select E
360 1jet

Raindance ® Select S
300 2jet

Raindance ®

Rainmaker ®
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Doucheplezier. Douchebediening opbouw

Onze opbouw-douchebediening:
voor puur doucheplezier.
Dankzij de Select-knop nu nog eleganter.

Dankzij de Select-technologie is de
keuze van uw lievelingsstraal nu zelfs op
de thermostaat bijzonder comfortabel te
kiezen. Met één druk op de Select-knop
zet u de handd ouche aan en uit. De
Select-knoppen op de handdouche, de

hoofddouche en de thermostaat van de
Raindance Select Showerpipe maken de
keuze voor douche- en straalsoort nog
gemakkelijker. Bovendien houdt de thermostaat de door u gewenste douchetemperatuur constant en voorkomt hij onge-

wenste temperatuurschommelingen. Al
bij het monteren maakt de ShowerTablet
Select 300 alles heel eenvoudig: hij past
op de bestaande wateraansluitingen en
is daardoor ideaal voor badkamerrenovaties.

ShowerTablet ® Select 300 Douchethermostaat

Gewenste temperatuur kiezen.

Glazen planchet.

Ook verkrijgbaar in
wit/chroom.

Buitenkant koel: Het geïsoleerde kraanhuis wordt niet heet.
Handdouche aan- en uitzetten.

Select

Intuïtief.

Groot oppervlak.

Veilig.

De Select-knop is heel intuïtief en eenvoudig vanaf de voorzijde te bedienen.
U kunt uw douche gemakkelijk aan- en uitzetten.

Het vlakke oppervlak van veiligheidsglas
biedt veel ruimte voor douchebenodigdheden en maakt een extra planchet overbodig.

Met de eveneens aan de voorzijde aangebrachte, gebruiksvriendelijke draaigreep kan de gewenste temperatuur
nauwkeurig worden ingesteld.
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Doucheplezier. Douchebediening opbouw

Productoverzicht douchebediening
opbouw.
In deze tabel hebben we een selectie producten van topkwaliteit uit ons aanbod opbouwthermostaten voor u samengesteld. Het volledige assortiment met nog veel meer comfortabele thermostaten vindt u op onze website:
www.hansgrohe.nl/douchebediening

Design / Functie / Materiaal / Prijs

Een gedetailleerde uitleg van de pictogrammen vindt u op het uitvouwbare deel van de kaft.

®
Ecostat Select
Douche

®
Ecostat Select
Bad

®

Ecostat Comfort
Douche

Ecostat ® Comfort
Bad
Ecostat ® Universal
Douche

®
Ecostat Universal
Bad

Ecostat ®
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Doucheplezier. Douchebediening opbouw

®
ShowerTablet Select 700
Douche

®
ShowerTablet Select 700
Bad

Design / Functie / Materiaal / Prijs

ShowerTablet ® Select 300
Douche

®
ShowerTablet Select 300
Bad

ShowerTablet ®
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Doucheplezier. Douchebediening inbouw

Onze inbouw-douchebediening:
optimaal douchecomfort.
Voor een intense douchebeleving.

Met de ShowerSelect inbouwdouchebediening wordt doucheplezier
volledig opnieuw gedefinieerd. Met de
vlak geïntegreerde Select-knoppen kunnen de douches heel eenvoudig aan- en
uitgezet worden. De knoppen zijn goed
leesbaar en bijzonder duurzaam door

toepassing van uitsluitend mechanische
componenten. De kraantechniek voor
de inbouwdouchebediening verdwijnt
achter de wand, dit gebeurt in de zogenaamde iBox universal. Omdat de twee
componenten voor en achter de wand gescheiden zijn, kunnen ze onafhankelijk

worden gemonteerd. Zo krijgt u meer tijd
voor de definitieve keuze voor het zichtbare deel en kunt u deze component zelfs
in de toekomst nog veranderen. En de
vlakke installatie zorgt voor nog meer bewegingsvrijheid in de douche.

ShowerSelect ® met geïntegreerde doucheslangaansluiting en handdouchehouder

Voor het aan- en uitzetten van de douches. De in stijlvol
matchroom uitgevoerde Select-knoppen onderscheiden
zich goed van het chroomkleurige oppervlak. Grote
symbolen garanderen een eenvoudige bediening.

Hoofddouche aan- en uitzetten.
Handdouche en doucheslang
zijn onafhankelijk van elkaar
te combineren met het
ShowerSelect product.

Handdouche aan- en uitzetten.
Safet yFunction 40°C: bescherming tegen
verbranding aan te heet water.

De slanke, cilindrische pingreep zorgt
voor een ergonomische bediening.

Dank zij de thermostaattechnologie blijft
de gewenste watertemperatuur constant.
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Doucheplezier. Douchebediening inbouw

Onze mogelijkheden voor
inbouw douchebediening.
Voor iedere toepassing de juiste oplossing.

Iedereen stelt andere eisen aan zijn douchebeleving. Daarom kunt u bij Hansgrohe
zelf kiezen hoeveel functies uw douche moet hebben. Van een douche met één straal
tot een volledige set met meerdere straalsoorten voor hand- en hoofddouche: voor iedere toepassing is er een geschikte mogelijkheid voor inbouw douchebediening.

Wat is een thermostaat?
Met behulp van een draaigreep kunt u de gewenste watertemperatuur instellen die vervolgens door de thermostaat constant wordt gehouden. Onverwachte temperatuurswisselingen als gevolg van een instabiele waterdruk behoren daarmee tot het verleden.
Wat is een mengkraan?
Mengkranen zijn geschikt voor leidingen met een stabiele waterdruk. Dan is een gelijkmatige watertemperatuur voor veel doucheplezier gewaarborgd.

Douchebediening voor
1 douchefunctie.

Douchebediening voor
2 douchefuncties.

Eenvoud op zijn mooist: met deze inbouwkranen bedient u één hand- of hoofddouche. Bij ShowerSelect
producten gaat dat heel eenvoudig met één druk
op de knop. Bij de Ecostat thermostaten en de
ééngreeps mengkranen vindt de bediening plaats
via een draai- of hendelgreep. De watertemperatuur kunt u met de grote draaigreep instellen.

Dubbel doucheplezier. Met deze inbouwdelen kunt
u met één druk op de knop (ShowerSelect), draaigreep (Ecostat) of hendelgreep (ééngreeps mengkraan) 2 douches bedienen: bijvoorbeeld zowel
een hand- als een hoofddouche. De watertemperatuur wordt met de grote draaigreep ingesteld.
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Doucheplezier. Douchebediening inbouw

ShowerSelect ® Glass thermostaat
in wit/chroom

Ecostat ® Thermostaat

iBox ® universal

®
ShowerSelect Thermostaat

Metris ® Mengkraan

Eén voor alles.
Met de iBox universal verdwijnt de kraantechniek volledig achter de wand. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt, behalve voor
meer bewegingsruimte tijdens het douchen, ook voor nog meer flexibiliteit. Omdat de iBox met al onze zichtbare thermostaten en
mengkranen compatibel, is kan deze al geïnstalleerd worden voordat u een stop- en omstelkraan kiest.

Douchebediening voor
3 douchefuncties.

Douchebediening voor
4 douchefuncties.

Voor individueel genieten: met ShowerSelect wisselt u met de Select-knop tussen de douches en
straalsoorten. U kunt dus zowel met één druk op de
Select-knop de handdouche aan- en uitzetten als
tussen de twee straalsoorten van de hoofddouche
kiezen. Bij de iControl en alle andere sets worden
alle instellingen handmatig met de draaigreep bediend. Met de grote draaigreep op de thermostaat
kunt u de watertemperatuur nauwkeurig instellen.

Grenzeloos doucheplezier: met ShowerSelect kunt
u 4 douchefuncties bedienen. Met één druk op de
Select-knop kunt u niet alleen de handdouche aanen uitzetten, maar ook tussen de drie straalsoorten
van de hoofddouche kiezen. De sets met iControl
en alle overige systemen worden handmatig met
een draaigreep bediend. De grote draaigreep regelt de watertemperatuur.
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Doucheplezier. Douchebediening inbouw

Productoverzicht
inbouw douchebediening.
Het volledige assortiment vindt u op onze website: www.hansgrohe.nl/douchebediening
Een gedetailleerde uitleg van de pictogrammen vindt u op het uitvouwbare deel van de kaft.

Design / Functie / Materiaal

ShowerSelect ® Glass
Thermostaat

ShowerSelect
Thermostaat

®

Ecostat ® E
Thermostaat

®

Metris
Eéngreeps douchemengkranen

ShowerSelect ® Glass
Thermostaat

®
ShowerSelect S
Thermostaat

ShowerSelect ®
Thermostaat

ShowerSelect ® S
Thermostaat

Ecostat S
Thermostaat

®
Ecostat E
Thermostaat

Ecostat ® S
Thermostaat

Metris ®
Eéngreeps douchemengkranen

Metris
Eéngreeps douchemengkranen

®

®

Douchebediening voor 1 douchefunctie

®

Metris
Eéngreeps douchemengkranen

Douchebediening voor 2 douchefuncties
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®
ShowerSelect Glass
Afbouwdeel

ShowerSelect ® Glass
Afbouwdeel

ShowerSelect ® Glass
Thermostaat

ShowerSelect ® Glass
Thermostaat

ShowerSelect ®
Afbouwdeel

®
ShowerSelect S
Afbouwdeel

ShowerSelect ®
Afbouwdeel

ShowerSelect ® S
Afbouwdeel

®

®
ShowerSelect S
Thermostaat

ShowerSelect
Thermostaat

®

®
ShowerSelect S
Thermostaat

iControl E
Afbouwdeel

®
iControl S
Afbouwdeel

iControl ® E
Afbouwdeel

iControl ® S
Afbouwdeel

®
Ecostat E
Thermostaat

®
Ecostat S
Thermostaat

Ecostat ® E
Thermostaat

Ecostat ® S
Thermostaat

Stopkraan E

Stopkraan S

ShowerSelect
Thermostaat

®

Douchebediening voor 3 douchefuncties

Douchebediening voor 4 douchefuncties
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Design / Functie / Materiaal

Doucheplezier. Douchebediening inbouw
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Water in volmaakte vorm:
Badkamerkranen.
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Badkamerkranen. Stijlwerelden

Onze drie stijlwerelden.
Verwezenlijk uw droombadkamer.

De badkamer is allang veranderd
van een puur functionele ruimte naar een
comfortabele leefruimte. Steeds meer
mensen creëren multifunctionele ruimtes
waar design en huiselijk comfort net zo
belangrijk zijn als hightech functionaliteit.
De wellness-cultuur doet met het oog op
deze trend de rest: al geruime tijd gaat

het in de badkamer ook om ontspanning
en het loslaten van alledaagse beslommeringen. De badkamer is een ruimte geworden waar men graag tijd doorbrengt.
Deze ontwikkeling vindt u terug in de balans tussen de perfecte functies en het
mooie design van onze badkamerkranen.
Om u op de weg naar een individuele

Avantgarde.

Met de speelse details van de heldere vormgeving geeft u de ruimte een bijzonder soort puurheid.

60

badkamer extra oriëntatiemogelijkheden
te bieden, hebben wij voor onze producten drie verschillende stijlwerelden gecreëerd. Afhankelijk van uw persoonlijke
smaak vindt u hier ideeën voor uw droombadkamer. Laat u inspireren!

Badkamerkranen. Stijlwerelden

Modern.

Deze stijlwereld stelt de norm voor vorm en functie. Zo ontstaat er een rustige ruimte die door duidelijke lijnen en heldere vormen wordt gekenmerkt.

Classic.

Een vormentaal die klassieke schoonheid uitademt en een warme, harmonieuze sfeer uitstraalt.

61
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Stijlwereld Avantgarde.
Bekroond design in wit en chroom.

In de badkamer gaat het niet om de trend van morgen, maar om
de eigen trend. En wie stijlvolle individualiteit weet te waarderen, zal
gek zijn op de kranen van onze stijlwereld Avantgarde.
www.hansgrohe.nl/avantgarde

63

64

Badkamerkranen . Avantgarde

Stijlwereld Avantgarde .
PuraVida ®.

De sierlijke lijnen en de organische vormen van de PuraVida kranen stralen creatief zelfbewustzijn uit. Het DualFinish-oppervlak laat de chromen en witte vlakken
naadloos met elkaar versmelten. De PuraVida kranen zijn leverbaar in verschillende
hoogtes – voor individuele vrije ruimte die wij ComfortZone noemen.

chroom

Wit

2009

PuraVida ® 240

PuraVida ® 200

PuraVida ® 110
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PuraVida ® 100
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Stijlwereld Modern.
Tijdloos. Harmonieus. Functioneel.

Voor moderne badkamers zijn er moderne oplossingen nodig.
Een uitstekende, tijdloze vormgeving speelt daarbij een beslissende
rol. Net zoals een functionaliteit die tot in de details is uitgedacht,
maar zich toch op de essentie concentreert.
www.hansgrohe.nl/modern
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Badkamerkranen . Modern

Stijlwereld Modern .
Talis ® Select S en Talis ® S.

Talis ® Select S
Met behulp van de Select-knop is de Talis Select S wastafelmengkraan kinderlijk eenvoudig te bedienen. Met één druk op de Select-knop zet u de waterstroom aan of
uit. Door te draaien stelt u de gewenste watertemperatuur in. Samen met de uitloop,
die harmonieus over gaat in de slanke en conische kraan, verleent de Select-knop de
kraan een unieke esthetische duidelijkheid.

Talis ® Select S 190

Talis ® Select S 100

Talis ® Select S 80

Talis ® S
Met de slanke hendelgreep op de conische kraan is de Talis S een kraan die de functionaliteit van een klassieke ééngreeps mengkraan combineert met een moderne vormgeving.

Talis ® S 190

Talis ® S 100

Talis ® S 80

Talis ® S 250

Talis ® S 210

Talis ® S 140

Talis ® S
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Badkamerkranen . Modern

Stijlwereld Modern .
Talis ® Select E en Talis ® E.

Talis ® Select E
Naast het intuïtieve bedieningsgemak van de Select-technologie geeft de Talis Select E
wastafelmengkraan met zijn royale, zwevende vlakken en nauwkeurige contouren iedere badkamer een modern karakter. De waterstroom is gemakkelijk te bedienen met
één druk op de Select-knop. De watertemperatuur wordt met een draai aan de knop
bediend.

Talis ® Select E 240

Talis ® Select E 110

Talis ® E
Duidelijke contouren, een slank en conisch kraanhuis en perfect op de uitloop afgestemde greep maken van de Talis E een hoogwaardige, moderne verschijning.

Talis ® E 240

Talis ® E 110

Talis ® E 150

Talis ® E

Talis ® E 80
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Badkamerkranen . Modern

Stijlwereld Modern .
Metris ®, Talis ®, Focus ® en Logis ®.

Metris ®
Metris kranen staan voor uitstekend comfort aan de wastafel. Grote, open gebogen
vlakken creëren een gevoel van luxe en de duidelijke randen van de kraan zorgen
voor karakter.

Metris ® 260

Metris ® 230

Metris ® 200

Metris ® 110

Metris ® 100

Talis ®
Talis kranen zijn elegant en eenvoudig te bedienen. Dit ligt deels aan de cilindrische basisvorm en deels aan de eenvoudige bediening door middel van de slanke
pingreep.

2007

Talis ® 250

Talis ® 210

Talis ® 150

Talis ® 80

Focus ®
Met zijn slanke, cilindrische kraanhuis en de vlakke greep zorgen de Focus kranen
voor elegantie en kwaliteit bij uw dagelijkse rituelen in de badkamer.

®
Focus 240

®
Focus 190

®
Focus 100

®
Focus 70

Logis ®
Licht gebogen oppervlakken, zachte randen, strakke lijnen en een prominente greep
geven de Logis een zacht en tegelijkertijd duidelijk uiterlijk dat met veel verschillende
wastafels gecombineerd kan worden.

Logis ® 210

Logis ® 190

Logis ® 100

Logis ® 70
72

Logis

®
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Stijlwereld Classic.
Traditie en functionaliteit in hun mooiste vorm.

Bij sommige voorwerpen lukt het om het klassieke schoonheidsbegrip te vertalen naar het hier en nu. Dergelijk design verenigt traditionele waarden zoals elegantie, warmte en harmonie met moderne
elementen. Evenwichtige vormen onderstrepen een tijdloze vormgeving.
www.hansgrohe.nl/classic
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Badkamerkranen . Classic

Stijlwereld Classic .
Metris ® Classic, Talis ® Classic en Logis ® Classic.

Metris ® Classic
De slanke, hoge vorm van de Metris Classic past goed bij zijn subtiele gebogen vormgeving en glanzende oppervlakken voor luxe en comfort.

Metris ® Classic 250

®
Metris Classic 100

Talis ® Classic
Met de gebogen uitloop, de pingreep en de slanke, hoge basis is de Talis Classic een
klassieke schoonheid in de badkamer.

Talis ® Classic 230

Talis ® Classic
Natural 90

®
Talis Classic 80

®

Logis Classic
De Logis Classic maakt indruk met zijn compromisloze, klassieke design met twee
grepen, die zorgen voor vertrouwd en comfortabel bedieningsgemak.

Logis ® Classic
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Productoverzicht badkamerkranen.
In deze tabel hebben we een selectie producten van topkwaliteit uit ons aanbod badkamerkranen voor u samengesteld. Het volledige assortiment met nog veel meer comfortabele badkamerkranen vindt u op onze website:
www.hansgrohe.nl/badkamerkranen

Design / Functie / Materiaal / Prijs

Een gedetailleerde uitleg van de pictogrammen vindt u op het uitvouwbare deel van de kaft.

2007

Talis ® 80

Talis ® E 110

Focus ® 100

Logis ® 100

Modern
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®
Talis S 100

Badkamerkranen . Productoverzicht

®
PuraVida 110

Metris ® Classic 100

Talis ® Select E 110

Talis ® Classic 80

Design / Functie / Materiaal / Prijs

®
Metris 110

Talis ® Select S 100

Modern

Classic
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Avantgarde

Badkamerkranen. Productoverzicht

Metris ® kranenoverzicht.
Ongeacht welke productlijn u kiest, bij Hansgrohe vindt u altijd het juiste product voor uw badkamer. Het Metris assortiment
dat hier getoond wordt geeft u een kort overzicht van onze standaardselectie kranen voor de wastafel, de douche en het bad.
Het volledige assortiment van onze productlijnen vindt u op onze website: www.hansgrohe.nl/badkamerkranen
Een gedetailleerde uitleg van de pictogrammen vindt u op het uitvouwbare deel van de kaft.

Metris ® Wastafel en bidet

Metris ® 260
Eéngreeps wastafelmengkraan

®

®
Metris 200
Eéngreeps wastafelmengkraan

®

®
Metris 100
Toiletkraan

®

Metris ®
Eéngreeps bidetmengkraan

Metris 230
Eéngreeps wastafelmengkraan
met draaibare uitloop 120°

®

Metris 100
Eéngreeps wastafelmengkraan

®

Metris 100
3 - gats wastafelmengkraan

Metris 110
Eéngreeps wastafelmengkraan

Metris
Eéngreeps inbouw wastafelmengkraan
wandmontage
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Metris ® Bad

®

Metris ®
3 - gats badrandmengkraan

Metris ®
Eéngreeps opbouw badmengkraan
opbouw

®

Metris ®
Eéngreeps inbouw badmengkraan

Metris ®
Baduitloop
opbouw

Metris ®
Eéngreeps inbouw douchemengkraan

Metris ®
Eéngreeps inbouw douchemengkraan

Metris
4 - gats badrandmengkraan

Metris
Eéngreeps inbouw badmengkraan

Metris ® Douche

Metris ®
Eéngreeps opbouw douchemengkraan

®

Metris
Douchethermostaat voor 2 douchefuncties

Metris ® S Wastafel

®
Metris S
Eéngreeps wastafelmengkraan

®

Metris ® S
Eéngreeps wastafelmengkraan

Metris S
Eéngreeps wastafelmengkraan
met draaibare uitloop 120°
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Metris ® S
Eéngreeps wastafelmengkraan

Badkamerkranen. Accessoires

Accessoires.
Om het esthetische totaalplaatje in de badkamer harmonieus te completeren,
bieden wij voor iedere stijlwereld bijpassende accessoires. Van zeepdispensers
tot handdoekhouders: u kunt ook naast de douche en de wastafel creatieve
accenten aanbrengen.

Avantgarde
www.hansgrohe.nl/avantgarde - accessoires

PuraVida ®
Zeepdispenser

PuraVida ®
Drinkbeker

PuraVida ®
Closetrolhouder

PuraVida
Reser verolhouder

®

PuraVida
Badgreep 300 mm

®

PuraVida
Handdoekhaak

®

PuraVida
Handdoekhouder 2-lids

PuraVida
Zeepschaal

®

PuraVida
Closetborstelhouder
Keramiek

®

PuraVida
Badlakenrek 600 mm
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Modern
www.hansgrohe.nl/modern- accessoires

®

Logis
Drinkbeker
Glas

®

Logis
Closetrolhouder
zonder deksel

Logis
Zeepdispenser
Glas

Logis
Closetrolhouder

®

®

Logis
Zeepschaal
Glas

®

Logis
Handdoekhaak

®

Logis
Reser verolhouder

®

Logis
Closetborstelhouder
Glas

®

Logis
Handdoekhouder 2-lids

®

®

®

Logis
Badgreep 300 mm

Logis
Badlakenrek 600 mm

Classic
www.hansgrohe.nl/classic- accessoires

Logis ® Classic
Zeepdispenser
Keramiek

®

Logis Classic
Closetrolhouder

Logis ® Classic
Handdoekhouder 2-lids

®
Logis Classic
Drinkbeker
Keramiek

®

Logis Classic
Handdoekhaak

®

Logis Classic
Closetborstelhouder
keramiek

Logis Classic
Zeepschaal
Keramiek

®

Logis Classic
Closetrolhouder
zonder deksel

Logis Classic
Reser verolhouder

®

®

Logis Classic
Badgreep 300 mm

Logis Classic
Badlakenrek 600 mm
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®

®

Ons succesrecept
voor meer plezier in
™
de keuken: Select .
Keukenkranen.
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Keukenkranen

Extra gemak en comfort
in de keuken.
De nieuwe Metris ® Select 320 kraan met uittrekbare uitloop en Select-technologie.
De dagelijkse handelingen in de
keuken en vooral die bij de gootsteen
worden nu nog eenvoudiger. Hoe soepeler dit proces verloopt, hoe aangenamer
we onze dagelijkse routine vinden. Met
de nieuwe Metris Select keukenmengkranen kunt u uw effectiviteit heel eenvoudig

met één druk op de Select-knop verhogen. De uittrekfunctie in het ergonomische ontwerp zorgt voor nog meer bewegingsvrijheid, terwijl de waterstroom door
de Select-knop op de uitloop gemakkelijk aan- en uitgezet kan worden. Als u
de kraan eenmaal met de greep heeft ge-

opend kunt u zonder problemen verschillende stappen in het werkproces met elkaar verbinden, en dat allemaal met maar
één hand. Dit bespaart water en energie
en verandert ieder klusje in de keuken met
één druk op de knop tot een comfortabel
plezier.

Voor het eerste gebruik moet de kraan één keer met de hendelgreep worden geopend en op de juiste temperatuur worden
ingesteld. Met de Select-knop op de uitloop kunt u de waterstroom heel snel en precies aan- en uitzetten.

De kraanhoogte, draaifunctie en de handige uittrekbare uitloop met ergonomische greep zorgen voor een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid bij de gootsteen. Dit noemen we de
ComfortZone.

86

Keukenkranen

Metris ® Select 320
met uittrekbare uitloop

Zelfs het vullen van een grote pan wordt heel eenvoudig en lukt
al met één hand. Gewoon de Select-knop indrukken en het water loopt.

Zo kunnen er meerdere stappen in het werkproces worden gedaan zonder de kraan bij de hendelgreep af te hoeven sluiten
en vloeien de verschillende stappen zonder onderbreking in elkaar over. De kraan staat alleen nog aan wanneer er ook echt
water gebruikt wordt. Zo wordt er geen kostbaar water verspild.
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Keukenkranen

Zodat alles in de keuken met
één druk op de knop werkt.
Metris ® Select met Select-technologie voor optimaal gebruiksgemak.

Keukenwerkzaamheden
kunnen
echt heel leuk zijn. Gun uzelf bijvoorbeeld een goede maaltijd na een lange
werkdag of kom samen met vrienden om
gezellig te koken. De Metris Select keukenkranen verhoogt de plezierfactor met
zijn voorop geplaatste Select-knop. In te-

genstelling tot kranen met uittrekbare uitloop kan deze kraan bijna terloops worden bediend en wordt het water aan- en
uitgezet zonder het werkproces onnodig
te onderbreken. En omdat de Select-knop
ook met de rug van de hand of elleboog
kan worden bediend, blijft de kraan mooi

schoon, zelfs wanneer u vieze handen
heeft. Het wordt dus veel makkelijker het
water tussen de verschillende stappen in
het werkproces uit te zetten, waardoor er
niet onnodig water- en energie wordt verbruikt.

Dat is vooral handig als u vieze vingers of uw handen vol heeft.

Aan het begin moet de kraan één keer met de hendelgreep worden geopend. Daarna kan de waterstroom met de voorop geplaatste Select-knop worden aan- en uitgezet.
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Keukenkranen

Metris ® Select 320
met draaibare uitloop

Door met de rug van de hand of elleboog op de knop te drukken kunt u de kraan heel eenvoudig bedienen.

Zo blijft uw kraan altijd schoon.
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Productoverzicht keukenkranen.
In deze tabel hebben we een selectie producten van topkwaliteit uit ons aanbod keukenkranen voor u samengesteld. Het volledige assortiment met nog veel meer comfortabele keukenkranen vindt u op onze website:
www.hansgrohe.nl/keukenkranen

Design / Functie / Materiaal / Prijs

Een gedetailleerde uitleg van de pictogrammen vindt u op het uitvouwbare deel van de kaft.

Focus ® 240
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten , draaibare uitloop 150°

®

®

Logis 260
met draaibare uitloop
110°/150°/360°

Focus 280
met draaibare uitloop
110°/150°/360°

Logis ® 160
met draaibare uitloop 360°

Focus 160
met draaibare uitloop 360°

®

Logis ®

Focus ®
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®

®
Metris Select 320
met uittrekbare uitloop ,
draaibare uitloop 150°

®

Metris Select 320
met draaibare uitloop
110°/150°/360°

Metris 320
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten , draaibare uitloop
110/150°

®

®
Talis Select S 300
met uittrekbare vuistdouche ,
draaibare uitloop 150°

®

®
Talis Select S 300
met draaibare uitloop
110°/150°/360°

Talis S 200
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten , draaibare uitloop
110°/150°

Talis S 260
met draaibare uitloop
110°/150°/360°

®

Metris 320
met draaibare uitloop
110°/150°/360°

Talis ®

Metris ®

91

Design / Functie / Materiaal / Prijs

Keukenkranen . Productoverzicht

Onze ideeën voor
uw comfort.
Hansgrohe technologie.
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Technologieën . Select

Select ™ -technologie.
Plezier met één druk op de Select-knop.

Select

In de douche schakelt de Select-knop met een eenvoudige druk spelenderwijs over op een andere straalsoort of
douche. Voor de badkamer- of keukenkranen zet u met één
druk op de knop de waterstroom aan of uit.

Select in de badkamer.
Handdouches en hoofddouches.
Met de Select-knop op de hand- of hoofddouche kunt u met één
eenvoudige druk op de Select-knop van straalsoort wisselen.

Thermostaat.
Met de ingebouwde Select-technologie kunt u de waterstroom
op de thermostaat met één druk op de knop heel precies aanof uitzetten. Met de elegant verzonken Select-knop kunnen zowel de verschillende douches als de straalsoorten worden geselecteerd.
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Technologieën . Select

Select bij de wastafel.
Met behulp van de Select-knop kunnen de kranen heel
eenvoudig worden bediend. Met één druk op de knop
zet u de waterstroom aan en weer uit. Zo nodig kan de
kraan zelfs zonder handen worden bediend wanneer
u de knop geheel intuïtief met uw arm of elleboog indrukt.

Select in de keuken.
Kraan met uittrekfunctie.
Naast de uittrekbare uitloop zorg de Select-technologie voor maximale bewegingsvrijheid. Voor het eerste
gebruik moet de kraan één keer met de hendelgreep
worden geopend. Daarna kunt u de waterstroom heel
gemakkelijk met uw duim op de uitloop gericht aan- en
uitzetten.

Kraan met draaifunctie.
Met de Select-knop verloopt het werkproces in de keuken nog soepeler: voor het eerste gebruik moet de
kraan één keer met de hendelgreep worden geopend.
Daarna kan het water met één druk op de knop vooraan de uitloop aan- en worden uitgezet. Met speels gemak met de elleboog of de rug van uw hand, zodat de
kraan schoon blijft.
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Technologieën. ComfortZone

ComfortZone-technologie: badkamer.
Dagelijks gebruik zoals u dat wenst.

De ComfortZone van Hansgrohe definieert de bruikbare
ruimte tussen de wastafel en de uitloop van de kraan.
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ComfortZone test.
Welke kraan past bij welke wastafel? Hoe hoog of laag mag een kraan zijn zonder hinderlijk te spetteren? Hoeveel ruimte is
er nodig tussen de kraan en de wastafel voor optimaal comfort? Met de ComfortZone Test heeft Hansgrohe in een zelf ontwikkelde realistische testprocedure, meer dan 9.000 combinaties van Hansgrohe kranen met de meest gangbare wastafels van toonaangevende fabrikanten getest. Er werd getest op de ruimte tussen de kraan en de wastafel, het spatgehalte met wisselende waterdruk en het spatgehalte bij het handenwassen. Hieronder vindt u de resultaten en aanbevelingen:
www.hansgrohe.nl/comfortzone-test
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Technologieën . ComfortZone

Scan de code en bekijk
de instructievideo.

Metris ® 260
Hoge flexibiliteit: grote uitloop voor maximale bewegingsvrijheid.

Metris ® 230
Zeer comfortabel: zelfs grote voorwerpen
kunnen gemakkelijk worden gevuld.

Metris ® 110
Aangename hoogte: dagelijkse taken
soepel volbrengen.

Metris ® 100
Compact en functioneel: de optimale
oplossing voor kleine wastafels.
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Metris ® 200
Gewoon handig: probleemloos een gieter
vullen.

Technologieën . ComfortZone

ComfortZone-technologie: keuken.
Meer bewegingsvrijheid bij de gootsteen.

Bij de keukenkranen staat de ComfortZone voor drie
dimensies: de hoogte van de kraan, de draaifunctie en
de uittrekbare vuistdouche/uitloop.

Scan de code en bekijk
de instructievideo.
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Technologieën. ComfortZone

ComfortZone.
Hoogte.
De extra hoge uitloop biedt heel veel ruimte en is uitermate geschikt voor het vullen van grote voorwerpen.

Draaifunctie.
De kranen bieden ofwel een begrensd draaibereik (110°/150°)
of bewegingsvrijheid rondom (360°). Heel handig voor werkzaamheden rechts en links van de kraan.

Uittrekbare vuistdouche/uitloop.
De uittrekbare vuistdouche of de uitloop vergroot uw actie
radius bij de gootsteen. Heel handig om bijvoorbeeld planten
water te geven.
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Technologieën . EcoSmart

EcoSmart-technologie.
Slim gebruiken met behoud van comfort.

De EcoSmart-technologie bij kranen en douches is onzichtbaar in het product verwerkt en vermindert de doorstroom.
Dit gebeurt op een dynamische en drukonafhankelijke manier waardoor het comfort behouden blijft. En hierdoor
worden water en energie bespaard voor een duurzaam
waterverbruik.

Douche.
Al in 1987 – lang voordat water besparen een onderwerp van
betekenis werd – ontwikkelde Hansgrohe met de Mistral Eco
een hand douche die nog maar de helft verbruikte en hierdoor
waardevolle energie bij het verwarmen van water bespaarde.
EcoSmart-douches hebben tegenwoordig een waterverbruik
van slechts negen resp. zes liter per minuut en besparen tot 60%
aan water en energie met behoud van comfort.

EcoSmart-technologie

Badkamerkranen.
Ook bij de dagelijkse badkamerrituelen kan er met EcoSmart
kranen veel water worden bespaard. Met deze technologie konden we het verbruik van onze wastafelkranen standaard terugbrengen tot slechts 5 liter per minuut, met behoud van comfort.

EcoSmarttechnologie
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Technologieën . QuickClean

QuickClean-technologie.
Snelle reiniging voor lang gebruiksplezier.

Met de handige QuickClean-technologie kan kalkaanslag
heel eenvoudig worden verwijderd door het zacht met de
vinger weg te wrijven.

Douche.
De straalopeningen van onze douches zijn uitgerust met flexibele siliconennoppen. Door er licht met de vingers overheen
te wrijven, wordt kalkaanslag snel en eenvoudig verwijderd.
Kalkvrije, verzorgde producten zien er niet alleen mooier uit, ze
functioneren ook beter en gaan langer mee.

Badkamerkranen en keukenkranen.
Om uw badkamer- en keukenkranen makkelijker schoon te kunnen maken, zijn de perlators van onze kranen uitgerust met een
flexibele siliconen afwerking. Door er licht met uw vinger overheen te wrijven verdwijnt kalkaanslag in een handomdraai. De
kranen blijven zo niet alleen langer mooi, ze gaan ook nog eens
langer mee.
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Technologieën . AirPower

Andere technologieën.
Innovatieve ideeën voor duurzaam gebruiksplezier.

Door AirPower-technologie wordt water rijkelijk gemengd
met lucht voor een zachte, spatvrije waterstraal en volle
douchedruppels. Voor nog meer comfort.

AirPower.
Douche.
Via een groot oppervlak op de straalplaat van de douche wordt
lucht aangezogen. Die geeft het stromende water letterlijk een
bruisende injectie. Op deze wijze met lucht verrijkt, worden de
druppels voller, lichter en zachter. Dat voelt niet alleen prettig
aan, maar het zorgt er ook voor dat uw kostbare water efficiënt
en zonder spatten wordt gebruikt.

Badkamerkranen en keukenkranen.
Uw AirPower-kraan vermengt het binnenstromende water met
lucht, waardoor de waterstraal minder spat en aangenaam in
het gebruik wordt.
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Technologieën . Andere technologieën

Hot

Cool
Start

Cool

CoolStart.
Badkamerkranen en keukenkranen.
Met CoolStart bespaart u aanzienlijk op uw energiekosten. Bij
het openen van de kraan met de greep in de middenpositie komt
er alleen koud water uit. Warm water en de daarvoor benodigde energie worden pas gebruikt als u de greep actief naar links
beweegt. U vindt deze functie als productvariant bij onze wastafelkranen en keukenmengkranen.

XXL performance.
Douche.
Dankzij de intelligente verdeling van het water over een groot
oppervlak, wordt het hele lichaam omhuld door een heerlijke
doucheregen. Voor puur doucheplezier.

MagFit magneethouder.
Keukenkranen .
Door de MagFit-functie glijdt de doucheslang bijna geruisloos
terug in het midden van de kraanuitloop: klaar voor gebruik.
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Technologieën

Scan de code en bekijk
de technologievideo’s.

Details op bladzijde 92.

Select

Met een eenvoudige druk
op de Select-knop kranen
en douches aan- en uitzetten en tussen de douche of
straalsoort wisselen.

Begrenst de doorstroom bij
kranen en douches en be spaart water en energie,
met behoud van comfort.

Vermengt lucht bij het water.
Voor een zachte, spatvrije
waterstraal en volle douche druppels.

Verwijder kalkafzetting heel
eenvoudig door zacht
wrijven over de flexibele
siliconen noppen.

Hot

Cool
Start

Verdeelt het water optimaal over de grootse straalplaat. Zo wordt uw lichaam
geheel met volle druppels
omhuld.

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

Cool

Bij het openen van de kraangreep in de middenpositie
stroomt koud water. Hierdoor bespaart u automatisch
op uw energiekosten.

Scan de code en beleef
alle straalsoorten in de
productvideo.

Straalsoorten
Details op bladzijde 32.

Rain
Air XL

Zachte, met lucht verrijkte druppels spoelen de dag
van u af.

Zachte doucheregen over
de hele breedte.

Volle doucheregen, ideaal
om haren te wassen.

Groots doucheplezier
over het hele oppervlak.

Massage

Een zachte regenstraal
die het lichaam weldadig
omhult.

Intensieve waterstraal om
wakker en actief te worden.

Dynamische, verkwikkende
vijfvoudige massagestraal.

Whirl

Intensieve doucheregen
met verfrissende werking.

Een combinatie van een
zachte regendouche en
een dynamische straal.

Krachtige watervalstraal,
die groots stroomt.

Waterval van zachte
stralen.

Geconcentreerde, ontspannende massagestraal.

Krachtige, pulserende
Perfect na het sporten of
een drukke massagestraal.

Mono

Deze perlatorstraal is
perfect voor eensnelle,
verfrissende douche.

Beleef de producten interactief met de Hansgrohe Showroom App
Haal de interactieve belevenis van de Hansgrohe producten direct in huis
op uw iPad met de Hansgrohe Showroom App.
www.hansgrohe.nl/showroom- app

Simulatie op de Hansgrohe@home App
Ontdek virtueel via iPhone, iPad of Android-smartphone hoe perfect
de kranen en douches van Hansgrohe op uw wastafel of in de douche bij
u thuis passen, onder www.hansgrohe.nl/home - app

Hansgrohe producten beleven en aanschaffen
Voor een goede badkamerplanning kunt u contact opnemen met een
Hansgrohe partner bij u in de buurt.
Kijk voor adressen op www.hansgrohe.nl/dealerzoeksysteem
of mobiel op http://m.maps.hansgrohe.nl

Deze catalogus is zo milieuvriendelijk mogelijk gedrukt. Ook u kunt
meewerken aan de bescherming van het milieu door deze brochure na het
lezen door te geven of deze te recyclen.

Hansgrohe · Handelsweg 45 · 1525 RG Westknollendam
Tel. +31 75 6461400 · info@hansgrohe.nl · www.hansgrohe.nl
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In deze catalogus wordt slechts een selectie van onze producten getoond.
Ons totale assortiment vindt u op onze website. Meer informatie over
de wereld van Hansgrohe vindt u op www.hansgrohe.nl

