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Hansgrohe brengt plezier in de badkamer. Wat vroeger een
saaie natte cel was, is vandaag de dag een plaats van rust, ontspanning,
welbehagen – niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Aan
deze ontwikkeling heeft Hansgrohe wezenlijk bijgedragen. Een douche
of kraan van Hansgrohe overtuigt niet alleen door de techniek, maar ook
door het uiterlijk. In het dagelijks gebruik zorgt dit voor plezier in de badkamer, dankzij de passie voor water.

Douches

U vindt bij ons een compleet assortiment douches en kranen, voor badkamer
en keuken. Daarbij heeft u de keuze uit onderscheidende designrichtingen
en verschillende producten – van een losse handdouche tot hoogwaardige
douchesystemen. Ongetwijfeld is er ook voor u een geschikt product. Wat
voor smaak, badkamerwens of budget u ook heeft.

Kranen
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Een overzicht van het omvangrijke Hansgrohe assortiment vindt u in deze
catalogus, verder kunt u op www.hansgrohe.nl het totale aanbod bekijken –
wij wensen u veel plezier!
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Traditie. Een meer dan 100-jarige ondernemingsgeschiedenis zorgt voor traditie. Bij Hansgrohe houdt dat in dat men nooit tevreden is met het bestaande,
maar de tijd steeds een sprong vooruit wil zijn. Dat bewijzen talrijke innovaties
uit onze ideeënfabriek, die in de sanitairwereld trends zetten en wereldwijd
standaarden vestigen. Ook de vele design-awards bieden hiervoor bewijs, evenals de talrijke kopieën, die het origineel echter niet evenaren. Het beste bewijs
vormen bovenal de vele tevreden badkamergebruikers.

Van linksboven naar rechtsonder: de jonge
Hans Grohe 1871. Medewerkers 1912.
Hans Grohe met zijn zonen Hans junior en
Friedrich 1943. Hans Grohe in zijn element 1955.
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Innovatie. Producten voor u ontwikkelen, die een badkamerleven lang meegaan, die functioneel zijn en u plezier geven – dat was en is ons belangrijkste
motto. Van de eerste verstelbare handdouche Selecta tot de doucherevolutie
Raindance heeft Hansgrohe altijd een fijngevoelige neus voor innovatie getoond. Voor ons betekent dat altijd in beweging blijven en altijd naar nieuwe en
betere oplossingen zoeken. Voor u betekent het, dat u bij Hansgrohe altijd weer
nieuwe en betere oplossingen kunt vinden.

Van linksboven naar rechtsonder:
Selecta, de eerste verstelbare handdouche. iBox universal, de inbouwrevolutie. Tribel, de eerste handdouche met
draaibare kop. Uno, de eerste gekleurde
badkraan.

Traditie & Innovatie 3

Technologie: Onze douches en kranen bieden vele nuttige functies en details
die u het dagelijks gebruik zo comfortabel en eenvoudig mogelijk maken. Zo
heeft u vele jaren plezier van uw Hansgrohe producten.

XXL

Doucheplezier XXL. De vermenging
met lucht geeft de straal volume en
het water wordt beter gebruikt.

Duurzaam. Kalk en vuilafzetting
worden eenvoudig weggewreven,
waardoor de producten jarenlang
meegaan en er als nieuw uit blijven
zien.

Grootse prestaties. De grote XXLdouches bieden een buitengewone
straalkwaliteit voor uniek doucheplezier.

Milieubewust. Van een milieubewuste productie tot gereduceerd
waterverbruik bij kranen en
douches.

Meer comfort door ergonomie:
Zoals bijvoorbeeld onze wastafelmengkranen, die prettig handenwassen zonder stoten mogelijk
maken.
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ECO

SMART

PERFORMANCE

Milieubescherming. Hansgrohe doet er alles aan om zekerheid en duurzaamheid van alle producten in combinatie met milieu- en gezondheidstandaards
te garanderen. Hiervoor zorgen duidelijke regels bij de ontwikkeling, omvangrijke tests en het kwaliteitsmanagement in alle lagen van de productie. Meer hierover kunt u lezen op de website www.hansgrohe.nl/duurzaamondernemen.

Inzet van zonne-energie. Hansgrohe is actief
op het gebied van zonne-energie als energiebron voor de fabriek. Sinds 1993 wordt
via het dak van de fabriek in Offenburg
zonne-energie betrokken, inmiddels is dit
meer dan 140.000 kWh stroom per jaar.
Milieuprijs. Naast diverse andere milieuprijzen ontving Hansgrohe als eerste industriële
onderneming in 1995 de Milieuprijs van de
deelstaat Baden-Württemberg voor meest
milieubewuste onderneming.
Milieustandaarden. Milieubescherming wordt
bij ons in hoofdletters geschreven. De bij
Hansgrohe gestelde milieubeschermingsnormen overtreffen veelal de voor de branche
gestelde normen.

Galvaniseren op een nieuwe manier. Om het
milieu zo weinig mogelijk te belasten, maar
tegelijkertijd een hoge oppervlakkenkwaliteit te
garanderen, zijn we bij het galvaniseerproces
nieuwe wegen ingeslagen.
Hoogwaardige materialen. Bij Hansgrohe
worden uitsluitend hoogwaardige en goed
op elkaar afgestemde materialen gebruikt.
Dat maakt de producten duurzaam en
onderscheidt zich van kopieën.
Waterbesparende producten. De verantwoordelijkheid van Hansgrohe ten
opzichte van het element water ziet u
terug in de ontwikkelde waterbesparende
producten en waterrecyclingsystemen
(www.pontos-aquacycle.com).
Technologie & Milieubescherming 5

Een goede kraan heeft alles. Wij van Hansgrohe doen er alles aan, kranen te ontwikkelen en te produceren die u duurzaam en prettig gebruik in uw
badkamer garanderen. „Made by Hansgrohe“, geldt voor al onze producten en
kwaliteitscriteria en -controles. Tevens worden onze producten ook door inter-

Boltic . De gepatenteerde greepvergrendeling beschermt tegen het losraken van de
greep – jaar na jaar.
®

Heetwaterbegrenzer. De temperatuur laat
zich met één eenvoudige handeling makkelijk begrenzen. Geen kans meer op verbranding!

Keramisch kardoes. Hoogwaardig, gemakkelijk te bedienen, duurzaam en betrouwbaar.
Op zoek naar een nieuwe kraan is de keuze
makkelijk gemaakt. Getest op dichtheid en
kan drukpieken tot 60 bar aan.

Getest en gecertificeerd. Hansgrohe is hét
merk voor particulier of projectmatig gebruik.
De kranen voldoen aan gangbare geluids- en
doorstroomklasses.
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nationale instanties getest en gecertificeerd. De kranen van Hansgrohe blinken
met hun vele unieke details in perfecte techniek en design hierin uit: zoals bijvoorbeeld ComfortZone, de grootse dimensie voor een comfortabel gebruik.

ComfortZone. De grote mengkraan en de makkelijke bediening
zorgen op eenvoudige wijze voor
water op de juiste temperatuur.
Royaler dus comfortabeler: hoogte
en uitloop van de kraan maken het
mogelijk handen te wassen zonder
te stoten.

AirPower. Zachte, vollere waterstraal door de vermenging met
lucht.
QuickClean. De anti-kalk-functie geeft
kalkafzetting geen kans. En mocht dit
toch gebeuren, dan kunt u dit eenvoudig met één vinger wegwrijven.

ECO

SMART

EcoSmart. Met de kleine, maar geniale waterdimmer, bespaart u niet
alleen water, maar ook geld.

Materialen: Het basismateriaal van de
kraan bestaat uit hoogwaardig messing. De
greep bestaat uit metaal en zorgt voor een
aangenaam gevoel en bediening. Extreem
resistente oppervlakken dankzij de nieuwste
bewerkingsprocessen.

Kwaliteit & Functie 7

World of Styles. Net zo uniek als uw persoonlijkheid is uw smaak. Daarom
heeft u bij ons de keuze uit twee verschillende designrichtingen: E van Elegance
en S van Style. Twee complete, designtechnisch goed doordachte stijlwerelden.

Harmonie door contrast. U heeft een neus voor creatieve combinaties.
U houdt van spannende contrasten en moderne stijlmixen. U wilt graag een
emotionele, warme sfeer, die de vele facetten van uw eigen persoonlijkheid
weerspiegelt.

Ruimte voor uw ideeën. U bent het heldere, analystische type. Tierelantijnen en versiersels zijn voor u een gruwel. U haalt kracht uit de rust en concentratie uit het wezenlijke. Uw badkamersfeer is sober en minimalistisch, zodat uw
eigen ik alle ruimte heeft.
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U kunt nu kiezen volgens uw smaak, levenstijl en gewenste badkamersfeer.
Wij willen u de ruimte geven om uw persoonlijke stijl in uw badkamer te
verwezenlijken.

Design & Badkamerstijlen 9
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Kies uw eigen stijl
Douches

Kranen
Kranen

Metris E
®

Harmonie voor de badkamer. Vloeiende lijnen, ronde vormen – de kranen serie Metris E heeft een onvervalste verbinding met het element dat in de
badkamer domineert: water. Met de zachtheid van een waterstraal brengt
Metris E natuurlijke elegantie in uw badkamer. De licht gebogen vorm met
vlakke tongvormige greep staat voor schoonheid en harmonie. Zorgvuldige
details en de beproefde techniek zorgen voor een perfecte functionaliteit met
een lange levensduur.

Eéngreeps douchemengkraan
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Metris S
®

De nieuwe helderheid. Stilte in plaats van spektakel. Duidelijkheid in plaats
van complexiteit. Tijdloos in plaats van trendy. In onze wereld van overvloed
wordt de badkamer een plaats van rust en duurzaamheid, orde en tevredenheid. Metris S is een geometrische kranenserie, die helderheid in het middelpunt
zet. Met de pingreep en geometrische vormen concentreert Metris S zich op het
wezenlijke. Het hoogwaardige materiaal en de technische uitrusting voldoen
aan de hoge kwaliteitseisen van Hansgrohe.

Eéngreeps badmengkraan

Kranen 13

Talis E
®
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Talis E . Bij de ontwikkeling van de designrichting „Elegance“ vormden natuurlijke, organische vormen de inspiratiebron. Talis E2 heeft harmonische rondingen,
elegante randen en briljante vlakken. Als in de natuur zorgt het geheel van vloeiende lijnen en hoogwaardige vlakken voor spannende contrasten. Met Talis E2
creëert men een elegante, warme badkamer, waarin de persoonlijkheid van de
gebruiker wordt weerspiegeld.
®

2

Eéngreeps douchemengkraan
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Talis S
®

2

Talis S . In de designrichting „Style“ spreekt Talis met tijdloze heldere, geometrische vormen. Hier is minder meer. Geen overbodige details. Eenvoudige,
tijdloze, geometrische lijnen, ver van iedere modieuze grilligheid. De strakke
rechtlijnigheid en slanke vormen zorgen voor stijlzekerheid en waardigheid, de
schuine lijn zorgt voor extra dynamiek. Talis S2 voelt zich prima thuis in een stijlvolle badkamer, die ruimte laat om deze met uw eigen persoonlijkheid te vullen.
®

2

Eéngreeps badmengkraan

Kranen 15

Focus E
®

Een goede smaak is geen kwestie van geld, maar van cultuur, gevoel
voor esthetiek en levensvreugde. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven
een badkamer smaakvol in te kunnen richten, heeft Hansgrohe Focus E ontwikkeld. Een kranenserie die niet alleen door zijn levendige vorm en frisse uiterlijk
glanst. De zorgvuldige afwerking en uitgekiende Hansgrohe technologie zorgen
ervoor dat dit ook lang zo blijft. Overigens is Focus E nu ook met de QuickClean
antikalk-functie uitgerust.

Eéngreeps badmengkraan
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Focus S
®

Als het over besparen gaat, denken de meeste mensen aan
geld. Bij de kranenserie Focus S heeft Hansgrohe er aan gedacht om alle overbodige details weg te laten. Het resultaat: een kranenserie zo helder en duidelijk
als het water dat het doorvoert. Uiteraard is ook deze kranenserie met de hoogwaardige en duurzame Hansgrohe techniek uitgerust. En omdat wij alleen op
de kosten besparen en niet op de kraan zelf, is Focus S – ook met QuickClean –
voor een verbazingwekkend lage prijs beschikbaar.

Eéngreeps douchemengkraan

Kranen 17

Thermostaten

Opbouw- en inbouwthermostaten. Thermostaten van Hansgrohe hebben
het in zich: de zeer innovatieve kardoes-technologie beschermt tegen verbranding en zorgt voor een optimale drukverdeling. Safety Stop verhindert de ongewenste omschakeling naar temperaturen hoger dan 38ºC. Safety Functie is de
ingebouwde verbrandingsbescherming: de gewenste maximale temperatuur is
vooraf traploos in te stellen. De waterbesparende functie Ecostop reduceert de
waterdoorstroom tot zo’n 50%. Wie meer wil, drukt eenvoudig op de Ecostopknop en draait de kraan geheel open.

Douchethermostaat Ecostat E
®
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Slanke kranen uit de designseries E en S. Verfijnde techniek neemt
tegenwoordig steeds minder plaats in. Dankzij technische ontwikkelingen is
de nieuwe thermostaatkardoes zeer efficiënt en toch relatief klein – zo blijft er
meer ruimte over voor design. De nieuwe Hansgrohe kranen zijn met hun slechts
38 mm doorsnede slank en stijlvol. Ook hier kunt u geheel naar uw eigen smaak
een keuze maken en met de rest van uw badkamerstijl combineren: Ecostat E
voor Elegance en Ecostat S voor Style.

Badthermostaat Ecostat S
®

Kranen 19

Metris E
Wastafelmengkraan

Raindance
E 150 AIR 3jet Set

Talis E
Wastafelmengkraan

Croma 100 Vario/
Unica ’C Set

Focus E
Wastafelmengkraan

Crometta 85 Vario/
Unica ’Crometta Set

®

®

2

®

Ecostat E
Badthermostaat
®
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®

®

®

®

®

®

Ecostat E
Douchethermostaat
®

Metris S
Wastafelmengkraan

Raindance
S 150 AIR 3jet Set

Talis S
Wastafelmengkraan

Croma 100 Multi /
Unica ’C Set

Focus S
Wastafelmengkraan

Crometta 85 Multi/
Unica ’Crometta Set

®

®

2

®

Ecostat S
Badthermostaat
®

®

®

®

®

®

®

Ecostat S
Douchethermostaat
®
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Douches

Douchen
Water opnieuw beleven

Kranen

Douchefamilies

Raindance handdouche
Dankzij de verschillende
straalsoorten en AIR technologie is de Raindance handdouche geschikt voor fitness-,
welzijn en beautytoepassingen.

24

Raindance doucheset
Over de gehele lichaamslengte in hoogte verstelbaar
kan de Raindance als hoofd-,
schouder-, hand- of zijdouche
gebruikt worden. Eenvoudig
en snel aan de wand te monteren.

Raindance zijdouches
Als de grote zijdouches in
de gewenste richting worden
gedraaid komen er prikkelende waterstralen uit meerdere
douches om het lichaam. De
zijdouches worden op de
wand geïnstalleerd.

Raindance douchepaneel
Water uit vele douches: uit
de Raindance handdouche
en uit krachtige zijdouches.
Het paneel wordt op de wand
gemonteerd en kan mee
verhuizen.

Met wie doucht u het liefst?
Welke douchefamilie trekt bij u in?
Wilt u het water recht van boven, vanaf
de muur of van meerdere kanten? Wilt u
een massagestraal, een brede schwallstraal of een zachte regen? Of wilt u
elke dag opnieuw kiezen? Wilt u de
douche inbouwen, op de wand of in het
plafond monteren? U kunt zelf uit verschillende douchesoorten uw kranen- en
douchecombinaties kiezen en zo een
badkamer ontwikkelen die u en uw behoeftes vervult.

Raindance Showerpipe
Voor een grote regendouche
centraal van boven in combinatie met een thermostaat op
de wand. Eenvoudig te installeren – de snelste weg naar een
grote hoofddouche.

Raindance hoofddouche
De grote hoofddouche biedt
een brede regendouche, die
het lichaam compleet omhult.
De douche kan aan het plafond of aan de wand worden
gemonteerd.

Raindance Rainfall
Het horizontale regendouchepaneel uitgerust met een grote
hoofddouche, massagestralen
en een brede schwallstraal met
veel water.

Raindance Rainmaker
Het in het plafond ingebouwde hoofddouchesysteem
verspreidt een bijzonder grote
regendouche van boven en is
dankzij zijn grootte ook voor
twee personen geschikt. Indien
gewenst ook met verlichting.

Douchen 25

Installatievarianten

Opbouwkraan – voor 1 douche. Bijvoorbeeld de Metris S opbouw douchemengkraan met ééngreeps bediening. Hierbij
wordt zowel de waterhoeveelheid als de
temperatuur handmatig ingesteld.

26

Opbouwthermostaat – voor 1 douche. De
comfortabele variant op een opbouwkraan is de thermostaat. De temperatuur
kan tot op de graad nauwkeurig ingesteld
worden waarbij warm en koud water snel
en automatisch gemengd worden.

Inbouwthermostaat – voor 2 douches. Bij
de inbouwvariant bevinden zich eigenlijk
twee kraanhuizen in de muur. In dit geval
kunnen twee verschillende douchesoorten
bediend worden. Deze oplossing zorgt
voor een rustig beeld en meer comfort in
de badkamer.

Wat zijn uw wensen? Al naar gelang het aantal douches, bedieningscomfort en uiterlijke voorliefde kunt u uit verschillende soorten kranen kiezen:
opbouwthermostaten worden direct op de muur gemonteerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ééngreepsmengkraan en de comfortabele thermostaat. Bij de inbouwmontage wordt de kraan in de muur ingebouwd. Omdat hier
alleen nog de greep op de discrete rozet te zien is, krijgt het geheel esthetisch
gezien een heel ander aanzicht en ontstaat er duidelijk meer bewegingsruimte.
Het maakt niet uit welke douchefamilie u uitgekozen heeft, van een eenvoudige
opbouwkraan tot een draadloze afstandbediening, Hansgrohe heeft voor alle
badkamervragen een oplossing.

Inbouwthermostaat – voor 3 douches,
mechanisch. De iControl, op basis van de
iBox universal, functioneert in combinatie
met een inbouwthermostaat. Hierbij is het
mogelijk met slechts één bedieningselement 3 verschillende douches in- en uit- te
schakelen.

Douchen 27

Raindance

®

Groter is beter. Korte greep, supervlak design en een buitenproportioneel
grote douchekop: dat is het geheim van „Doucheplezier XXL“ – en het grote
succes van Raindance. Logisch, want een grote douchekop kan nu eenmaal
meer. Met de grootte van de douchekop neemt ook het doucheplezier toe. Dat
is de achterliggende gedachte van Raindance: grote regendouches zorgen
voor Doucheplezier XXL. Bij hetzelfde waterverbruik wordt het water beter over
het lichaam verdeeld. Niet alleen als handdouche, ook als hoofddouche biedt
Raindance alle dimensies. Tezamen met de innovatieve douchesystemen zoals
de Raindance Allrounder en de Rainmaker, onstaan er ontelbaar nieuwe mogelijkheden. Doucheplezier XXL – straalschijven van 100 mm tot de ongelooflijke
600 mm doorsnede.

















Douchen 29

AIR kan meer. AIR, de geniale douchetechnologie van Hansgrohe, zit in alle
Raindance douches. Vermengd met lucht wordt het vallende water zachter of harder (naar gelang uw instelling) – en maakt daarmee de dagelijkse douche tot een
feest voor de zintuigen. Voor het oog: in de volle druppels kunt u de ingesloten
lucht daadwerkelijk zien zitten. Voor het oor: AIR klinkt als een regenbui: zo rustgevend en toch zo levendig. En voor de huid, ons grootste en meest gevoelige zintuig: het met lucht verrijkte water omhult het lichaam geheel en zorgt zo voor een
aangenaam, warm gevoel. Overigens: dankzij AIR is het waterverbruik van een
grote douchekop niet hoger als bij een doorsnee douche.

Rain AIR: Lucht wordt volop
door de straalschijf aangezogen
en met het stromende water
vermengd. Daarbij wordt 1 liter
met 3 liter lucht vermengd. Het
resultaat: De druppels worden
groter, voller en zachter.

30

Whirl AIR: Ook hier wordt
water met lucht gemengd. In
een kleine ruimte wordt de lucht
samengeperst en zo worden de
massagestralen geïntensiveerd.
De beleving is een zeer krachtige, intensieve massage.

Voor iedere stijl. Uitgerust met AIR-technologie en met de drie straalsoorten Rain AIR, Whirl AIR en Balance AIR, staan de Raindance handdouches voor
heerlijke regendouches. U kunt kiezen uit drie verschillende groottes: 100, 120
en 150 en uit twee verschillende stijlen: E voor Elegance met zachte, organische
lijnen of S van Style met heldere, rechte vormen. Voor duurzaam doucheplezier,
zijn alle varianten met de beproefde QuickClean anti-kalk-functie uitgerust.

99

99

Raindance
E 150 AIR 3jet
®

Raindance
S 150 AIR 3jet
®

Douchen 31

Als set perfect. Om de grootschalige regendouche via de handdouche van
bovenaf te kunnen voelen, zorgen de functionele en op elkaar afgestemde glijstangen voor een comfortabele afstand tot de muur. Met de douchehouder is de
handdouche in een handomdraai in hoogte en straalhoek te verstellen – geheel
naar individuele lichaamshoogte en persoonlijke douchevoorkeuren.

XXL
PERFORMANCE

Elegance

99

99

99

Style

99

99

99

Rain AIR
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Balance AIR

Whirl AIR

QuickClean anti-kalkfunctie

99

99

Raindance
Unica ’D Set
®

®

99

Raindance
Unica ’S Puro Set
®

®

Raindance
Unica Set
®

®

Design met doorkijk. Raindance Unica ’S. De nieuwe Raindance
Unica’S biedt qua design en techniek de exclusieve oplossing voor uw hoogwaardige badkamer. Perfect combineerbaar met alle handdouches uit de S-serie
en zijn architectonische opbouw en puristische lijnvoering, is deze glijstang een
genot voor liefhebbers van exclusief design. Bijzonder esthetisch detail: de slanke, verchroomde douchehouder blijft heel betaalbaar. Design en functionaliteit
komen zo ook voor gezinnen in zicht. Met zijn 150 cm lengte past hij bij iedere
lichaamshoogte en is geschikt voor diverse soorten doucheruimtes.
®

®

Verbluffend eenvoudig. De
beweegfunctie is door het
transparante designelement
toch te zien.

Perfect vormensamenspel.
Slank profiel, harmonieuze
geometrie, mooie details –
alles klopt!

Tot in de details doordacht.
Na het douchen neemt de
slang zijn positie in de stang
weer in en is zo netjes opgeruimd.
99

Raindance
Unica ’S Set 90 cm
®

®

Douchen 35

Let it rain: Raindance AIR hoofddouches. Voorbij is de tijd dat grote
regendouches alleen in dure wellnesscentra te vinden waren. Raindance maakt
dit wellnesseffect met haar hoofd- en zijdouches ook in uw badkamer mogelijk.
Het water stroomt gelijkmatig met een brede straal over u heen, zodat u als het
ware een ‘watermantel’ draagt. Dit geeft een nieuwe beleving van het begrip
warmte. De Raindance AIR hoofddouches zijn er in 180, 240 en 300 mm doorsnede, zowel voor wand- als plafondmontage. Voor koninklijk doucheplezier
zorgt de Raindance AIR Royale: meer water, uit massief metaal, handgemaakt
en met de fabelachtige doorsnede van 350 mm – een douche in de hoogste
klasse.
®

XXL
PERFORMANCE

99

99

Raindance AIR Royale
hoofddouche

Raindance AIR 300
hoofddouche

99

99

®

Raindance AIR 240
hoofddouche
®

99

Raindance AIR zijdouches
Met de vlakke zijdouches wordt
de straal door te draaien op het
lichaam gericht.
®

36

®

Raindance AIR 180
hoofddouche
®

Get connected. Raindance Connect. De snelste verbinding voor een regendouche. Eenvoudig zonder verbouwing: de oude handdouche demonteren
en de Raindance Connect eenvoudig aan de wand schroeven. Met een simpele
klik wordt de handdouche een hoofddouche! Het water komt centraal van boven
in een heerlijke brede regenstraal op hoofd en schouders. Raindance Connect
past in iedere badkamer en kan overal worden geplaatst waar nu een handdouche is geïnstalleerd. Het puristische design maakt de douche een blikvanger in
uw badkamer. Wanneer zorgt u voor de verbinding in uw badkamer – met
doucheplezier XXL?
®

Handdouche functie

Hoofddouche functie

$MJD L

Rain Connector . Eenvoudig en uniek:
Steek de handdouche in de Rain Connector
en u activeert de hoofddouche – zonder
omstelling wordt het water automatisch
door de glijstang naar boven gevoerd.
®
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99

99

Raindance
Allrounder Set
®

99

Raindance
Rainbow Set
®

Raindance
E 150 AIR 3jet Set
®

Innovatieve douchesystemen zonder kraan. Om doucheplezier XXL te
beleven, kunt u uit verschillende nieuwe douchesystemen kiezen: geheel zonder
glijstang functioneert de zwenkbare Allrounder als een multitalent: Hij biedt drie
functies in één – hand-, hoofd- en zijdouche. Door de gebogen vorm van de
Rainbow glijstang wordt de handdouche een hoofddouche met een brede regenstraal en veel bewegingsvrijheid. Met de Unica 150 glijstang is de Raindance
handdouche extreem in hoogte verstelbaar, voor douchemogelijkheden van
hoofddouche tot onder op het lichaam.
40

99

99

Raindance
Douchepaneel inbouw
®

99

Raindance
Douchepaneel opbouw
®

Raindance
Showerpipe
®

Innovatieve douchesystemen met kraan. De extreem vlakke inbouwwijze van het Raindance-douchepaneel zorgt voor meer bewegingsvrijheid en
ontelbare douchevarianten, zoals een volledige lichaamsmassage door acht
effectieve zijdouches. De achteraf monteerbare opbouwvariant zorgt ervoor
dat ook in uw douche doucheplezier XXL mogelijk is. Geniaal eenvoudig: de
Raindance Showerpipe wordt eenvoudigweg op de bestaande kraan aangesloten. Zo heeft u een regendouche zonder dat u daar voor hoeft te verbouwen.
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Water in zijn oorspronkelijke kracht beleven. Raindance Rainfall .
De Rainfall is in ieder opzicht een bijzondere belevenis. Het eerste horizontale
regenpaneel met een volkomen nieuwe vorm. Het vlakke paneel, stevig aan
de wand gemonteerd, steekt breed de ruimte in. U beleeft een geheel nieuw
douchegevoel met veel bewegingsvrijheid bij alle straalsoorten. Een bijzondere
regendouche beleeft u onder de 240 mm hoofddouche met Rain AIR functie.
De Whirlfunctie zorgt voor een krachtige massage uit meerdere openingen
en met de unieke brede schwallstraal met veel water voelt het alsof u onder
een waterval staat. Vanzelfsprekend heeft Hansgrohe ook bijpassende kranen
in het assortiment. Verhoogd gebruiksgemak: met de bijpassende kranen van
Hansgrohe wordt ook het gebruik uiterst comfortabel: de straalsoorten laten
zich gemakkelijk vanaf de muur instellen.
®

Rain AIR. Douchen opnieuw beleven: de
240 mm grote hoofddouche met AIR-functie
brengt een volumineuze druppelregen. Een
grotere afstand tot de muur zorgt zelfs in
grote douchecabines voor een centrale
straal.

Whirl. Vier kunstig in de douchekop verwerkte straalkopjes zwenken bij het instellen naar voren: de massagestralen raken
alleen uw rug en bovenlichaam.

®

Rainflow. Een onnavolgbaar aangenaam en
en ontspannende douchebelevenis. De brede schwallstraal, beter bekend als de koud
water stort uit de saunadouches, wordt met
warm water een aangename weldaad.
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Douchen in een nieuwe dimensie: Raindance Rainmaker . Beleef
vandaag nog het douchesysteem van morgen. De natuurlijke regendouches van
de Rainmaker bieden u een ideaal en natuurgetrouw beeld: water, lucht en
ruimte. Stevig in het plafond geïntegreerd en met zijn gereduceerde design is de
Rainmaker een attractief, architectonisch hoogstandje in uw badkamer. Met zijn
ongelooflijke doorsnede van maar liefst 600 mm doucht u alsof u in de vrije natuur
staat. Dat is Doucheplezier XXL, direct onder 300 mm breedte of over de gehele
breedte van 600 mm. De Rainmaker is er in ronde vorm of in het nieuwe rechthoekige model. De grote Whirl AIR massagestralen kunnen zelfstandig of tegelijkertijd
gebruikt worden. Het gehele oppervlak is uitgerust met de QuickClean anti-kalkfunctie.
®

Rain AIR: centrale hoofddouchefunctie met AIR, Ø 300 mm

Rain AIR XXL: zachte regen met
AIR, over de gehele breedte
van 600 mm

Whirl AIR: drie roterende massagestralen met AIR

®

Stralencombinatie: Rain AIR XXL
en Whirl AIR
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Croma 100
®

Onze douche. Croma 100. Dankzij zijn overtuigende vorm en functie is de
Croma 100 al sinds jaren een succesnummer onder de douches van Hansgrohe.
Groot en mooi – zo moet een douche er vandaag de dag uitzien. De Croma 100
kan nog meer: groter – 100 mm doorsnede – het water wordt voelbaar beter over
de huid verdeeld. Meer functies: kies de straalsoort die bij uw douchevoorkeur
past. Meer design: helder en tijdloos past hij perfect in iedere badkamersfeer.
®

XXL
PERFORMANCE

99

99

Croma 100 Vario
Handdouche met
verstelbare Variostraal
®

Croma 100 Multi
Handdouche met normale-,
mono- en massagestraal
®
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Croma 100 douchesystemen. Hoofddouches voor doucheplezier
in iedere badkamer. Een regenbui vanuit de hoogte – deze natuurlijke
douchestraal is de wens van steeds meer mensen. Met de Unica Reno Lift wordt
deze wens nu zeer eenvoudig werkelijkheid. Dit douchesysteem verandert de
Croma 100 handdouche in een grotere in hoogte verstelbare hoofddouche. De
nieuwe Croma 100 Showerpipe met zijn grote platte douchekop en geïntegreerde thermostaat zorgt voor wellness in perfect design. Met zijn slanke, verfrissend
nieuwe uiterlijk past de Showerpipe in iedere badkamersfeer – of het nu om een
nieuwe of gerenoveerde badkamer gaat.
®

99

99

Croma 100 Set
®
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Unica Reno Lift Set
Verschuifbare glijstang
®

99

99

Croma 100 Douchepaneel
met ééngreepsmengkraan
®

Croma 100 Showerpipe
met thermostaat
®

Crometta 85
®

Crometta 85. Simpelweg goed douchen. De nieuwe Crometta 85 heeft
alles, wat men van een goede douche verwachten mag. Topfuncties, attractieve
straalsoorten en de solide kwaliteit van een echte Hansgrohe merkdouche. In
combinatie met de vernieuwde op vorm en functie afgestemde Unica’Crometta
glijstang is het doucheplezier met de Crometta 85 compleet. De slanke glijstang
beschikt over een volledige verchroomde douchehouder, die zowel in hoogte
als naar voren verstelbaar is. Met slechts één handeling kan de handdouche
moeiteloos zó geplaatst worden dat de straal schuin of recht van boven komt.
Dankzij zijn ingetogen design kan deze doucheset bijzonder goed in bestaande
badkamers geïntegreerd worden.
®

ECO

SMART

°



Crometta 85 Green
Handdouche met normale
waterbesparende straal,
max. 6 l/min.
®

Crometta 85 Multi
Hoofddouche met normale-,
massage- en softstraal
®

°



Crometta 85 Vario Set
®
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Kranen
Douches
Installatietechniek

Daarachter zit een doordacht systeem

Productoverzicht

Installatietechniek

iBox universal en iModul
®

®

iBox universal
Basisgarnituur
Zinkarme messing
®

# 01800180

Verlengset basisgarnituur
# 13595, - 000

Verlengingsrozet
Ø 170 mm
# 13596, - 000, -810, -880

Verlengingsrozet
Ø 150 mm
# 13597, - 000, - 880

Montagegeleider set
# 96615, - 000

Hansgrohe iBox universal – één voor alle. De iBox universal van
Hansgrohe maakt de inbouw installatie eenvoudiger dan ooit. Het iBox
universal basisgarnituur is het eerste basisgarnituur voor alle inbouwfuncties
van DN15 en DN20 kleursets voor bad- en douchemengkranen en thermostaten.
Passend voor alle kranenseries van Axor en Hansgrohe is de iBox universal in
de nieuwste versie voorzien van een flexibele verstelring voor meer montagevrijheid. Dankzij doordachte techniek behoren verwisselingen en problemen bij
inbouw tot het verleden. Het basisgarnituur past op een veelvoud aan installatiesystemen, aansluitsoorten en fittingen. De iBox universal is rondom afgedicht
zodat trillingen niet op de wand worden overgedragen. Bij de iBox universal
wordt een spoelblok meegeleverd. Overtuig u nu zelf van de voordelen van
deze – DVGW gekeurde – inbouwrevolutie!
®

®

iBox universal combinaties
®

Raindance
Rainfall

®

®

Ecostat S thermostaat
®

Eéngreeps
douchemengkraan

Ecostat S thermostaat
met geïntegreerde
stopkraan
®

Eéngreeps
badmengkraan
(ook met zekerheidscombinatie)
Ecostat S thermostaat
met geïntegreerde
stop- en omstelkraan
®

iModul

Ecostat S thermostaat
Start/Stop

®

®

Raindance
Douchepaneel
®
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iBox universal techniek
®

Rotatiesymmetrische inbouw. Door de symmetrische
bouw van de iBox universal
basisgarnituur zijn alle aansluitingen gelijk. Belangrijk is dat
koud en warm water tegenover
elkaar worden aangesloten.
Bij gebruik als douchemengkraan kan de onderste of
bovenste uitgang worden
afgesloten.

Betrouwbaar en economisch. Het
universele basisgarnituur bestaat
alleen uit de kunststof box en het
kraanhuis (aansluitblok). Het
waardevolle functieblok wordt
later samen met de kleurset geleverd en gemonteerd. Problemen
bij de ruwbouw, zoals diefstal,
vuil uit de leidingen of het bevriezen van ingebouwde delen behoren tot het verleden. Evenals het
houden van kostbare voorraad.

Verschillende installatiemogelijkheden. Afgestemd op alle
gangbare installatiesystemen
en aansluitsoorten, biedt de
iBox universal met de flexibele
verstelring bevestigingsmogelijkheden op DN15 en DN20
aansluitingen werkelijk universele montagemogelijkheden.

Alles inclusief. Eéngreeps
inbouwbadmengkraan met
geïntegreerde zekerheidscombinatie voor baduitloop met af- en
overloopgarnituur (Exafill). De
unieke geïntegreerde zekerheidscombinatie van Hansgrohe
bespaart u de tussenkomst
van een externe buisbeluchter.
Daardoor worden inbouw- en
servicekosten geringer.

Rondom dicht. Gummidichtingen rond alle vier de
aansluitingen en een dichte
rozetdrager tegen spatwater
beschermen de wand van alle
kanten perfect tegen vocht.

Geluidsdemping. Het iBox
universal basisgarnituur is van
een messing omhulsel gemaakt
zodat trillingen van watervoerende onderdelen niet op het
muurwerk overgedragen worden. De rozetdrager wordt op
het huis van het iBox universal
basis- garnituur geschroefd.
Samen met een extra dichting
zorgt dit ervoor dat er geen
contact is met de tegels.

Basisgarnituur verlenging. Indien de iBox universal basisgarnituur te diep in de wand is
gemonteerd heeft Hansgrohe
ook hiervoor een oplossing paraat. De basisgarnituurverlenging wordt tussen het aansluiten functieblok geplaatst. De
verlengingsset biedt zekerheid
tot voor de wand. Hierdoor
wordt het muurwerk ook beschermd tegen vochtigheid.





Eenvoudig spoelen. Het
meegeleverde spoelblok is in
meerde posities te monteren,
waardoor leidingen heel
eenvoudig tot het einde kunnen worden doorgespoeld. Dit
volgens DIN-norm 1988.
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iBox universal basisgarnituur
rozet-verlenging. Dankzij de
verlenging zijn ook geringe
inbouwdieptes geen probleem.
De rozetverlenging – tussen
tegels en kleurset gemonteerd
– maakt inbouw mogelijk
ondanks beperkte dikte van
de muur.
®

NJO

Hansgrohe iModul – eenvoudiger gaat het niet. Kant en klaar voorzien van alle leidingen, is iModul de ideale inbouw basis voor een handdouche,
6 zijdouches en een hoofddouche. In de muur of met een voorwandinstallatie
bevestigd, moet bij de iModul alleen nog koud- en warm water aangesloten
worden. Daarna alleen nog de thermostaat kleurset van de iBox universal en de
gewenste douche(s) monteren en het individuele hoogwaardige douchesysteem
is klaar. Dat alles met zo min mogelijk montagemateriaal.
®

®

iModul

®

# 13615180
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Afvoersystemen

Exafill S – supervlak en praktisch. Het nieuwe gecombineerde badvul-,
overloop- en afvoergarnituur met geïntegreerde schwallstraal overtreft niet
alleen in vorm, maar ook door de mooie kleuren. Uitgerust met de QuickClean
reinigingsfunctie wordt het hoogste bedieningscomfort met een eenvoudige
installatie verenigd. Dankzij het vlakke basisgarnituur is Exafill S ook voor badframes geschikt.
®

Exafill S. Uitgerust met een
functionele schwallstraal en de
QuickClean anti-kalkfunctie
combineert zij het hoogste
bedieningscomfort met eenvoudige installatie.
®
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Flexaplus en Flexaplus S – puristisch design en overtreffende
techniek. Door zijn overloop-reguleer-element kan Flexaplus S de waterstand tot 25 mm laten stijgen – ook voor het badplezier in het kleinste bad. Het
overloop-reguleer-element wordt tijdens de montage eenvoudig in de gewenste
stand gelegd. Dankzij de instelbare kabel is het mogelijk dat de sifon in iedere
badkamer geplaatst kan worden.
®

NN

®

Flexaplus S. Door zijn
overloop-reguleer-element kan
Flexaplus S de waterstand tot
25 mm laten stijgen – ook voor
badplezier in het kleinste bad.
®
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Raindrain 90 XXL – verwerkt grote hoeveelheden water. Met een
afvoervermogen van 51 liter per minuut. is de Raindrain het perfecte afvoersysteem voor grote douches met een grote waterhoeveelheid zoals de Rainmaker.
Ondanks zijn complexe binnenwerk is de Raindrain eenvoudig te installeren. En
natuurlijk onderhouds- en reinigingsvriendelijk.
®

MNJO
Raindrain 90 XXL. De draai
in de pijp zorgt ervoor dat
de Raindrain 90 XXL in korte
tijd grote hoeveelheden water
eenvoudig laat verdwijnen.
Doorstroomwaarde gemeten
naar DIN EN 274 (1-3)
®

60

Flowstar en Push- Open – design rondom de wastafel. Een ideaal
hulpstuk in de wereld van designsifons is de Flowstar, die ook onder de wastafel
voor optische harmonie zorgt. Een praktische afvoeroplossing is de Push-Open
wastafelafvoer: één druk met de vinger om gemakkelijk te sluiten en te openen.
Zijn puristische design voegt zich naadloos in iedere wastafelsituatie.
®

Push-Open wastafelafvoer
Eén druk met de vinger op de
stop en deze laat zich gemakkelijk sluiten en weer openen.

1VTI

1VTI
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Douches

Productoverzicht
Kranen

Metropol E
®

Eéngreeps wastafelmengkraan

Eéngreeps fonteinmengkraan

3-gats wastafelmengkraan

# 14070, - 000, - 090

# 14072, - 000, - 090

# 14033, - 000, - 090

Eéngreeps bidetmengkraan

3-gats bidetmengkraan

# 14270, - 000, - 090

# 14233, - 000, - 090

Keukenkraan
met uittrekbare vuistdouche
# 14837, - 000, - 090, - 800

Keukenkraan
# 14830, - 000

met stopkraan
# 14835, - 000

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Opbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Opbouw

# 14470, - 000, - 090

# 14670, - 000, - 090

99

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Inbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Inbouw

# 14475, - 000, - 090

# 14675, - 000, - 090

met zekerheidscombinatie
# 14477, - 000, - 090
64

Raindance E 150 AIR 3jet Set
90 cm # 27874, - 000
150 cm # 27888, - 000 (z. afb.)
®

Baduitloop
# 13414, - 000

Metropol S
®

Eéngreeps wastafelmengkraan
# 14061, - 000, - 880

zonder wastegarnituur

Eéngreeps wastafelmengkraan
Highriser

3-gats wastafelmengkraan

3-gats bidetmengkraan

# 14063, - 000, - 880

# 14263, - 000, - 880

# 14020, - 000, - 880

# 14068, - 000, - 880

Eéngreeps bidetmengkraan
# 14262, - 000, - 880

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Inbouw
# 14465, - 000, - 880

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Opbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Opbouw

# 14461, - 000, - 880

# 14661, - 000, - 880

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Inbouw
met zekerheidscombinatie
# 14466, - 000, - 880

99

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Inbouw

Raindance S 150 AIR 3jet Set
90 cm # 27893, - 000
150 cm # 27638, - 000 (z. afb.)
®

Baduitloop
# 14420, - 000, - 880

# 14665, - 000, - 880
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Metris E
®

Eéngreeps wastafelmengkraan

Eéngreeps bidetmengkraan

# 31070, - 000

# 31270, - 000

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Opbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Opbouw

# 31470, - 000

# 31670, - 000

99

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Inbouw
# 31475, - 000

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Inbouw
met zekerheidscombinatie
# 31476, - 000

Baduitloop
# 13414, - 000

66

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Inbouw
# 31675, - 000

Raindance E 150 AIR 3jet Set
90 cm # 27874, - 000
150 cm # 27888, - 000 (z. afb.)
®

Metris S
®

Eéngreeps wastafelmengkraan
# 31060, - 000

zonder wastegarnituur

Eéngreeps wastafelmengkraan
Highriser

Eéngreeps bidetmengkraan
# 31261, - 000

# 31022, - 000

Electronische wastafelkraan
Batterij 6 V
# 31100, - 000
# 31101, - 000

# 31068, - 000

Netspanning
# 31102, - 000
# 31103, - 000

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Opbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Opbouw

# 31460, - 000

# 31660, - 000

99

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Inbouw
# 31465, - 000

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Inbouw
met zekerheidscombinatie

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Inbouw

Raindance S 150 AIR 3jet Set
90 cm # 27893, - 000
150 cm # 27638, - 000 (z. afb.)
®

# 31665, - 000

# 31466, - 000

Baduitloop
# 14420, - 000, - 880
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Talis E
®

2

Eéngreeps wastafelmengkraan

Eéngreeps bidetmengkraan

# 31612, - 000

# 31622, - 000

zonder wastegarnituur

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Opbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Opbouw

# 31614, - 000

# 31642, - 000

# 31662, - 000

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Inbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Inbouw

# 31645, - 000

# 31666, - 000

Baduitloop
# 13414, - 000

Inbouw
met zekerheidscombinatie
# 31646, - 000

99

Croma 100 Vario
Unica ’C Set
90 cm # 27771, - 000
65 cm # 27772, - 000 (z. afb.)
®

®
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Talis S
®

2

Eéngreeps wastafelmengkraan

Eéngreeps bidetmengkraan

# 32040, - 000

# 32240, - 000

zonder wastegarnituur

Elektronische
wastafelkraan
Batterij 6 V

Eéngreeps toiletkraan,
koud water
# 13132, - 000

# 32110, - 000
# 32111, - 000

# 32041, - 000

Eéngreeps wastafelmengkraan hoge uitloop
met draaibare uitloop
# 32070, - 000

met 120º draaibereik
# 32073, - 000 (z. afb.)

Netspanning
# 32112, - 000
# 32113, - 000

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Opbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Opbouw

# 32440, - 000

# 32640, - 000

99

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Inbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Inbouw

# 32475, - 000

# 32675, - 000

Baduitloop

Croma 100 Multi
Unica ’C Set
90 cm # 27774, - 000
65 cm # 27775, - 000
(z. afb.)
®

®

# 13414, - 000

Inbouw met zekerheidscombinatie
# 32477, - 000

Eéngreeps keukenmengkraan Variarc

Eéngreeps keukenmengkraan Variarc
# 14870, - 000, -750, -800 met uittrekbare vuistmet stopkraan
douche

Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare vuistdouche

# 14875, - 000, -750, -800 # 14877, - 000, -750, -800 # 32841, - 000

met uittrekbare uitloop

Eéngreeps keukenmengkraan
met vaste uitloop
# 32851, - 000

met stopkraan
# 32855, - 000

# 14872, - 000, -750, -800
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Focus E
®

Eéngreeps wastafelmengkraan

Eéngreeps bidetmengkraan

# 31700, - 000

# 31720, - 000

Eéngreeps wastafelmengkraan
Project zonder wastegarnituur
# 31718, - 000 (z. afb.)

70

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Opbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Opbouw

# 31740, - 000

# 31760, - 000

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Inbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Inbouw

# 31744, - 000

# 31761, - 000

Baduitloop

Eéngreeps keukenmengkraan

# 13414, - 000

# 31780, - 000

Crometta 85 Vario/
Unica ’Crometta Set
90 cm # 27762, - 000
65 cm # 27763, - 000 (z. afb.)
®

®

Focus S
®

Eéngreeps wastafelmengkraan

Eéngreeps bidetmengkraan

# 31701, - 000

# 31721, - 000

Eéngreeps wastafelmengkraan
Project zonder wastegarnituur
# 31711, - 000 (z. afb.)

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Opbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Opbouw

# 31742, - 000

# 31762, - 000

Kleurset ééngreeps
badmengkraan
Inbouw

Kleurset ééngreeps
douchemengkraan
Inbouw

# 31743, - 000

# 31763, - 000

Baduitloop

Eéngreeps keukenmengkraan

# 13414, - 000

# 31786, - 000

Crometta 85 Multi/
Unica ’Crometta Set
90 cm # 27766, - 000
65 cm # 27767, - 000 (z. afb.)
®

®
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Opbouwthermostaten

Ecostat E Douche*

Ecostat E Bad*

# 13125, - 000

# 13145, - 000

®

®

99

Ecostat S Douche*

Ecostat S Bad*

# 13235, - 000

# 13245, - 000

®

®

Croma 100 Showerpipe*
Ø 160 mm # 27169, - 000
®

*leverbaar vanaf mei/juni 2008

99

Ecostat 1001 SL

Ecostat 1001 SL

# 13261, - 000, - 800, - 810

# 13241, - 000, - 800, - 810

®

72

®

Raindance Showerpipe
Ø 240 mm # 27160, - 000
®

Inbouwthermostaten

Ecostat E

Ecostat E
met geïntegreerde stopkraan

®

®

# 15710, - 000, - 090, - 880

# 15700, - 000, - 090, - 880

Ecostat E
met geïntegreerde stopen
omstelkraan

Ecostat E
Start/Stop

®

®

# 15740, - 000

# 15720, - 000, - 090, - 880

Ecostat S

Ecostat S
met geïntegreerde stopkraan

®

®

# 15711, - 000, - 880

Highflow inbouwthermostaat

# 15701, - 000, - 880

# 15715, - 000

Ecostat S
met geïntegreerde stopen omstelkraan

Ecostat S
Start/Stop

®

®

# 15740, - 800

# 15721, - 000, - 880

Basisgarnituur iBox universal
®

# 01800180

Stop- en omstelkranen

iControl *
met geïntegreerde
stop- en omstelkraan
®

# 15955, - 000

Trio /Quattro Omstelkraan Kleurset E

Stopkraan
Kleurset E

Trio /Quattro Omstelkraan Kleurset S

Stopkraan
Kleurset S

# 15931, - 000, - 090,
- 880

# 15971, - 000, - 090,
- 880

# 15932, - 000, - 880

# 15972, - 000, - 880

®

®

®

®

* leverbaar vanaf september 2008
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Handdouches

99

99

99

Raindance E 150 AIR 3jet
Handdouche met de drie straalsoorten
Rain AIR, Whirl AIR en Balance AIR

Raindance E 120 AIR 3jet
Handdouche met de drie straalsoorten
Rain AIR, Whirl AIR en Balance AIR

Raindance E 100 AIR 3jet
Handdouche met de drie straalsoorten
Rain AIR, Whirl AIR en Balance AIR

# 28518, - 000

# 28507, - 000

# 28502, - 000

®

®

Raindance E 150 AIR 3jet
EcoSmart 9,5 l/min
# 28551, - 000 (z. afb.)

®

Raindance E 100 AIR 1jet
# 28508, - 000 (z. afb.)
Raindance E 100 AIR 3jet
EcoSmart 9,5 l/min
# 28553, - 000 (z. afb.)

®

®

®

99

99

Raindance S 150 AIR 3jet
®

Raindance S 120 AIR 3jet
Handdouche met de drie straalsoorten
Rain AIR, Whirl AIR en Balance AIR

Raindance S 100 AIR 3jet
Handdouche met de drie straalsoorten
Rain AIR, Whirl AIR en Balance AIR

# 28514, - 000, - 880

# 28504, - 000, - 880

®

# 28519, - 000, - 880

Handdouche met de drie straalsoorten
Rain AIR, Whirl AIR en Balance AIR
Raindance S 150 AIR 1jet
# 28505, - 000 (z. afb.)
Raindance S 150 AIR 3jet
EcoSmart 9,5 l/min
# 28550, - 000 (z. afb.)

99
®

Raindance S 100 AIR 1jet

®

®

# 28509, - 000, - 800, - 810, - 880 (z. afb.)

Raindance S 100 AIR 3jet
EcoSmart 9,5 l/min
# 28552, - 000 (z. afb.)

®

®

99

Raindance Travel Kit
bestaande uit reisetui, Raindance
S 100 AIR 1jet en montagetang

Joco
Handdouche met
normale- en softstraal

# 28526, - 000

# 28560, - 000

®

®

Kneipp Set
met doucheslang en wandhouder
# 27570, - 000

Met snelkoppeling en wandhouder
# 27571, - 000
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Handdouches

Ø 100 mm

Ø 85 mm

Ø 100 mm

Ø 85 mm

Ø 85 mm

ECO

SMART

Croma 100 Multi
Handdouche met
normale-, mono- en
massagestraal
®

# 28536, - 000

Croma 100 Multi
EcoSmart 9,5 l/min
# 28538, - 000 (z. afb.)
®

Croma 100 Vario
Handdouche met
verstelbare variostraal
®

# 28535, - 000

Croma 100 Vario
EcoSmart 9,5 l/min
# 28537, - 000 (z. afb.)
®

Ø 70 mm

Crometta 85 Multi
Handdouche met
normale-, soft-, en
massagestraal

Crometta 85 Vario
Handdouche met
normale- en
massagestraal

Crometta 85 Green
Handdouche met waterbesparende normale
straal 6 l/min

# 28563, - 000

# 28562, - 000

# 28561, - 000

®

Ø 70 mm

®

Ø 70 mm

Ø 70 mm

Croma 3jet
Croma 2jet
Croma Variojet
Handdouche met normale-, Handdouche met normale- Handdouche met
soft-, en massagestraal
en massagestraal (Turbo) verstelbare variostraal

Croma 1jet
Handdouche
met normale straal

# 28573, - 000, - 450

# 28570, - 000, - 450

# 28513, - 000, - 450

# 28511, - 000, - 450

Ø 90 mm

Ø 90 mm

Ø 75 mm

Ø 75 mm

®

®

Aktiva A6
Handdouche met
normale-, soft-, massageen monostraal
®

®

®

®

Aktiva A4
Handdouche met
normale- en softstraal
®

# 28543, - 000

# 28546, - 000, - 090,
- 450, - 810, - 880

Ø 80 mm

Ø 75 mm

Mistral 3
Handdouche met
normale, massageen softstraal

Mistral
Handdouche met
massage- en
normale+ straal

Mistral Care
Handdouche met
normale, massageen softstraal

Selecta
Handdouche met
normale- en
normal+ straal

Selecta Classic
Handdouche met reguleerbare normale straal
(hard/zacht)

# 28524, - 000

# 28590, - 000

# 28800, - 000, - 450

# 28520, - 000, - 090,
- 450, - 880

# 28315, - 000

®

®

®

®

®
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Hoofddouches

99

99

Raindance Rainmaker AIR 600 mm
inclusief kleurset Highflow-inbouwthermostaat voor iBox universal basisgarnituur
hoofddouche met licht # 28404, - 000
idem, zonder licht # 28403, - 000 (z. afb.)
®

Raindance Rainmaker AIR 680 x 460 mm*
hoofddouche met licht # 28418, - 000
idem, zonder licht # 28417, - 000 (z. afb.)
®

99

99

Raindance Rainfall 520 x 280 mm
hoofddouche met Rain AIR, Whirl
en Rainflow
®

Raindance AIR Royale 350 mm
Hoofddouche chroom
Ø 350 mm # 28420, - 000
Douche-arm 470 mm

®

®

# 28411, - 000

# 27410, - 000

Plafondaansluiting 100 mm
# 27418, - 000

Raindance AIR Royale
inclusief kleurset Highflow-inbouwthermostaat voor iBox universal basisgarnituur
# 27070, - 000 (z. afb.)
®

99

99

Raindance AIR 300 mm
Hoofddouche chroom met
Plafondaansluiting chroom 100 mm
Ø 300 mm # 27494, - 000
Hoofddouche chroom
incl. douche-arm 383 mm
Ø 300 mm # 27493, - 000
incl. douche-arm 450 mm
Ø 300 mm # 27492, - 000
®

99

Raindance AIR 240 mm
Hoofddouche chroom
incl. douche-arm 383 mm
Ø 240 mm # 27474, - 000
Hoofddouche chroom met
Plafondaansluiting chroom 100 mm
Ø 240 mm # 27477, - 000
Raindance AIR EcoSmart 9,5 l/min
Hoofddouche chroom
incl. douche-arm 383 mm
Ø 240 mm # 27461, - 000 (z. afb.)
Raindance AIR EcoSmart 9,5 l/min
met Plafondaansluiting chroom 100 mm
Ø 240 mm # 27463, - 000 (z. afb.)
®

®

®

* leverbaar vanaf juni 2008
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Raindance AIR 180 mm
Hoofddouche chroom
incl. douche-arm 233 mm
Ø 180 mm # 27476, - 000
incl. douche-arm 383 mm
Ø 180 mm # 27468, - 000
Hoofddouche chroom met
Plafondaansluiting chroom 100 mm
Ø 180 mm # 27478, - 000
Raindance AIR EcoSmart 9,5 l/min
Hoofddouche chroom
incl. douche-arm 383 mm
Ø 180 mm # 27462, - 000 (z. afb.)
met Plafondaansluiting chroom 100 mm
Ø 180 mm # 27464, - 000 (z. afb.)
®

®

Hoofd- en zijdouches

Croma 160
Hoofddouche met
regenstraal
®

# 27450, - 000

Douche-arm
# 27412, - 000

Croma 100 Multi
Hoofddouche met
normale-, mono- en
massagestraal

Crometta 85 Multi
Hoofddouche met
normale-, soft- en
massagestraal

Crometta 85 Vario
Hoofddouche met
normale- en massagestraal

Crometta 85 Green
Hoofddouche met
waterbesparende
normale straal 6 l/min

# 27443, - 000

# 28425, - 000

®

®

®

®

# 28424, - 000

# 28423, - 000

Douche-arm

Douche-arm

Douche-arm

# 27411, - 000

# 27411, - 000

# 27411, - 000

Clubmaster
Hoofddouche incl.
douche-arm met normale-,
soft- en massagestraal

Mistral
Hoofddouche met
normale-, massageen ecostraal

Selecta
Hoofddouche met
normale-, soft- en
ecostraal

Croma 3jet
Hoofddouche met
normale-, soft- en
massagestraal

# 27475, - 000

# 28444, - 000, - 090,
- 880

# 28447, - 000, - 880

# 28443, - 000, - 450

Douche-arm

Douche-arm
# 27438, - 000, - 450,
- 800, - 880

Croma 2jet
Hoofddouche met normale- en massagestraal
# 28448, - 000 (z. afb.)
Croma 1jet
Hoofddouche met
normale straal
# 28492, - 000 (z. afb.)
Douche-arm

Croma 100 Vario
Hoofddouche met verstelbare Variostraal
# 27441, - 000 (z. afb.)
Douche-arm
®

# 27411, - 000

Aktiva
Hoofddouche incl.
douche-arm met normale
straal (hard/zacht), massagestraal en softstraal
®

# 27470, - 000, - 090,
- 880

®

zonder douche-arm
# 28496, - 000

Douche-arm

®

# 27438, - 000, - 450,
- 800, - 880

# 27433, - 000

®

®

®

®

# 27411, - 000

Team Sportdouche
met normale straal en
zelflegende douchekop
Watertoevoer traploos
instelbaar
# 27487, - 000 (mat)
®

Team SE
brede doucheregen,
waterdoorlaat 9 l/min,
gereduceerd
# 27488, - 000 (mat)
®

Team Steel
hoofddouche RVS
met normale straal
Watertoevoer tot
9 l/min.

Team Compact
met normale straal en
zelflegende douchekop
Watertoevoer traploos
instelbaar

# 27489, - 800

# 27482, - 000

®

®

Schwall-douche
met geconcentreerde,
brede schwallstraal
DN15 # 28441, - 000
DN20 # 28440, - 000

99

Raindance AIR
Zijdouche met normale
straal, AIR functie
®

Bodyvette
Zijdouche met normale
straal

# 28477, - 000, - 800,
- 810, - 880

# 28466, - 000, - 090,
- 450, - 800, - 810, - 880

®

Bodyvette Stop
Zijdouche met normale
straal, handmatig
instelbaar
®

Aktiva
Zijdouche met normaleen massagestraal, verstelbare straalhoek
®

# 28451, - 000, - 090,
- 450, - 880

# 28467, - 000, - 090,
- 810, - 880 (z. afb.)
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Douchesets

99

99

Raindance Allrounder Set
Handdouche Raindance E 150

99

99

Adapter voor inbouwmontage
# 28108, - 000 (z. afb.)
Adapter voor hoekmontage
# 28105, - 000 (z. afb.)

Raindance E 150 AIR 3jet
Raindance Unica Set
90 cm # 27874, - 000
150 cm # 27888, - 000 (z. afb.)
Raindance Unica
glijstang
90 cm # 27590, - 000 (z. afb.)

Raindance E 120 AIR 3jet
Unica ’D Set
90 cm # 27885, - 000
65 cm # 27887, - 000 (z. afb.)

99

99

99

®

# 28110, - 000

Rainbow Set
met Raindance S 150 AIR 3jet
90 cm # 27876, - 000
®

®
®

®

®

®

Raindance S 150 AIR 3jet/
Raindance Unica ’S
90 cm # 27893, - 000
150 cm # 27638, - 000 (z. afb.)
®
®

®

®

®

Raindance E 100 AIR 3jet
Unica ’D Set
90 cm # 27881, - 000
65 cm # 27883, - 000 (z. afb.)
Unica ’D glijstang
90 cm # 27930, - 000, - 090,
- 450, - 880 (z. afb.)
65 cm # 27933, - 000, - 090,
- 450 (z. afb.)
®

®

®

99

Raindance S 120 AIR 3jet
Unica ’S Puro Set
90 cm # 27884, - 000
65 cm # 27886, - 000 (z. afb.)
®

®

Raindance S 100 AIR 3jet
Unica ’S Puro Set
90 cm # 27880, - 000
65 cm # 27882, - 000 (z. afb.)
Unica ’S Puro glijstang
90 cm # 28631, - 000 (z. afb.)
65 cm # 28632, - 000 (z. afb.)
®

®

®
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Douchesets

99

99

Croma 100 Multi/
Unica ’Reno Lift Set
max. 105 mm # 27791, - 000
®

®

°

99

Croma 100 Vario/
Unica ’Reno Lift Set
max. 105 mm # 27811, - 000
®

®

99

Croma 100 Multi/Unica ’C Set
90 cm # 27774, - 000
65 cm # 27775, - 000 (z. afb.)
65 cm EcoSmart 9,5 l/min
# 27777, - 000 (z. afb.)
®

®

Croma 100 Vario/
Unica ’C Set
90 cm # 27771, - 000
65 cm # 27772, - 000 (z. afb.)
65 cm EcoSmart 9,5 l/min
# 27776, - 000 (z. afb.)
®

®

°





Crometta 85 Multi/
Unica ’Crometta Set
90 cm # 27766, - 000
65 cm # 27767, - 000 (z. afb.)
®

®

®

Crometta 85 Vario/
Unica ’Crometta Set
90 cm # 27762, - 000
65 cm # 27763, - 000 (z. afb.)
®

®

®
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Douchesets

Aktiva A6/Unica ’A Set
90 cm # 27862, - 000
®

®

Mistral 3/Unica ’D Set
90 cm # 27789, - 000
65 cm # 27788, - 000 (z. afb.)
Mistral /Unica ’D Set
90 cm # 27990, - 000 (z. afb.)
65 cm # 27936, - 000 (z. afb.)
®

®

®

Selecta /Unica ’B Set
90 cm # 27780, - 000
65 cm # 27781, - 000 (z. afb.)
®

®

®

99
®

®

80

®

®

®

®

®

®

99

Raindance S 100 AIR 1jet
Porter’S Set
1,25 m # 27580, - 000
1,60 m # 27581, - 000
®

99

Croma 100 Multi/Porter’S Set
1,25 m # 27593, - 000
1,60 m # 27595, - 000

®

®

Porter Sets

Raindance E 100 AIR 1jet
Porter’D Set
1,25 m # 27572, - 000
1,60 m # 27573, - 000

Croma 3jet/Unica ’S Set
90 cm # 27773, - 000
65 cm # 27751, - 000 (z. afb.)
Croma 2jet/Unica ’S Set
90 cm # 27770, - 000 (z. afb.)
65 cm # 27753, - 000 (z. afb.)
Croma 1jet/Unica ’S Set
90 cm # 27756, - 000 (z. afb.)
65 cm # 27755, - 000 (z. afb.)
Croma Variojet/Unica ’S Set
90 cm # 27754, - 000 (z. afb.)
65 cm # 27757, - 000 (z. afb.)

°

99

Croma 100 Vario/Porter’S Set
1,25 m # 27592, - 000
1,60 m # 27594, - 000
®

°



Crometta 85 Multi/
Porter’C Set
1,25 m # 27568, - 000
1,60 m # 27569, - 000
®



Crometta 85 Vario/
Porter’C Set
1,25 m # 27558, - 000
1,60 m # 27559, - 000
®

Glijstangen

Raindance Unica ’S
Glijstang met Isiflex
doucheslang 1,60 m
150 cm # 27637, - 000

Raindance Unica ’S
Glijstang met Isiflex
doucheslang 1,60 m
90 cm # 27636, - 000

Raindance Unica
Glijstang met Isiflex
doucheslang 1,60 m
90 cm # 27590, - 000

Unica ’S Puro
Glijstang met Isiflex
doucheslang 1,60 m
90 cm # 28631, - 000
65 cm # 28632, - 000 (z. afb.)

Unica ’D
Glijstang met Isiflex
doucheslang 1,60 m
90 cm # 27930, - 000, - 090,

Unica ’S
Glijstang met Metaflex
doucheslang 1,60 m
90 cm # 27727, - 000
65 cm # 27725, - 000 (z. afb.)

Unica ’C
Glijstang met Isiflex
doucheslang 1,60 m
90 cm # 27610, - 000
65 cm # 27611, - 000 (z. afb.)

Unica ’Crometta
Glijstang met Metaflex
doucheslang 1,60 m
90 cm # 27614, - 000
65 cm # 27615, - 000 (z. afb.)

®

®

®

- 450, - 880

65 cm # 27933, - 000, - 090,
- 880 (z. afb.)

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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Wandhouder

Porter ’A
Wandhouder,
verstelbaar tot 25°

Porter ’E
Wandhouder,
verstelbaar tot 42°,
Isiflex doucheslang 1,25 m

®

Porter ’D
Wandhouder,
verstelbaar tot 42°

®

# 27520, - 000, - 810, - 880

®

# 27526, - 000, - 450, - 810,
- 880

# 27507, - 000, - 090, - 450,
- 810, - 880

idem, zonder slangaansluiting
# 27504, - 000, - 450, - 880

Porter ’C
Wandhouder

Porter ’S
Wandhouder

Porter Universal
Wandhouder

# 27521, - 000, - 810

# 28331, - 000, - 800, - 810,
- 880

# 28321, - 000, - 450,- 880

Fixfit muuraansluiting DN15

Fixfit S muuraansluiting DN15

# 27454, - 000, - 450, - 810,
- 880

# 27453, - 000

Fixfit Stop Stopkraan
met muuraansluiting DN15
met draadnippel DN20

®

®

®

Muuraansluitingen

®

®

Fixfit muuraansluiting
met terugslagklep DN15
®

®

# 27452, - 000

# 27458, - 000, - 450, - 810,
- 880 (z. afb.)

Douche-accessoires

Cassetta ’D

Cassetta ’C

Cassetta ’S

Cassetta ’S Puro

# 28664, - 000

# 28678, - 000

# 28684, - 000

# 28679, - 000

®
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®

®

®

Doucheslangen

Sensoflex
Metalen doucheslang met
kunststof omhulsel, voorzien van
meedraaiende moeren, naar
DVGW drinkwaternorm
1,25 m # 28132, - 000
1,60 m # 28136, - 000
2,00 m # 28134, - 000
®

Isiflex ’XXL
Doucheslang van kunststof met
metaaleffect, voorzien van meedraaiende moeren, voor een
hogere doorstroom
1,25 m # 28252, - 000
1,60 m # 28255, - 000
2,00 m # 28258, - 000
®

Isiflex
Doucheslang van kunststof met
metaaleffect, voorzien van meedraaiende moeren
1,25 m # 28272, - 000, - 450,
®

- 800, - 810, - 880
1,60 m # 28276, - 000, - 090,
- 450, - 800, - 810, - 880
2,00 m # 28274, - 000, - 450,
- 880

Metaflex
Doucheslang van kunststof in
spiraal-metaal-effect
1,25 m # 28262, - 000
1,60 m # 28266, - 000
2,00 m # 28264, - 000
®

Spiegels

Comtess
Scheer- en make-up
spiegel
# 73525, - 000

Comtess de Luxe
Scheer- en make-up
spiegel met verlichting
en stekker
# 73520, - 000, - 090,
- 450, - 880

Scheer- en make-up
spiegel
met verlichting

Princess
Scheer- en make-up
spiegel

# 40490, - 000

# 73545, - 000

Princess de Luxe
Scheer- en make-up
spiegel met verlichting
en stekker
# 73540, - 000, - 880
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Douchepaneel

®

99

99

Raindance Douchepaneel
met Raindance E 150 AIR 3jet
inbouw # 27100, - 000
®

99

Raindance Douchepaneel
met Raindance S 150 AIR 3jet
opbouw # 27005, - 000
®

Croma 100 Douchepaneel
met ééngreeps mengkraan en
Croma 100 Multi handdouche
®

# 27105, - 000

84

Showerpipe

99

99

Raindance Showerpipe
met Raindance S 100 AIR 3jet
handdouche
Ø 240 mm # 27160, - 000
Raindance Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/min
Ø 180 mm # 27165, - 000 (z. afb.)
®

®

99

Raindance Connect Showerpipe
Douche-arm 460 mm
Ø 240 mm # 27164, - 000
Douche-arm 350 mm
Ø 240 mm # 27421, - 000
Raindance Connect Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/min
Douche-arm 460 mm
Ø 180 mm # 27166, - 000 (z. afb.)
Hoekmontageset
®

Croma 100 Showerpipe*
met Croma 100 Vario
handdouche
Ø 160 mm # 27169, - 000
®

®

# 27158, - 000

* Leverbaar vanaf mei/juni 2008
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Afvoergarnituren

Exafill S
Basisgarnituur voor
normale baden

Exafill S
Basisgarnituur voor
speciale baden

Exafill S
Complete set voor
normale baden

# 58115180

# 58116180

# 58113, - 000

# 58117, - 000, - 090, - 450,
- 800, - 810, - 820, - 830, - 880

Flexaplus
met starre afvoerbuis
Basisgarnituur voor
normale baden

Flexaplus
met starre afvoerbuis
Basisgarnituur voor
speciale baden

Flexaplus S
met starre afvoerbuis
Complete set voor
normale baden

Flexaplus
met starre afvoerbuis
Complete set voor
normale baden

# 58145180

# 58146180

# 58155, - 000

# 58148, - 000

Flexaplus
met flexibele slang
Basisgarnituur voor
normale baden

Flexaplus
met flexibele slang
Basisgarnituur voor
speciale baden

Flexaplus S
met flexibele overloopslang
Complete set voor normale
baden

Flexaplus
met flexibele overloopslang
Complete set voor normale
baden

# 58140180

# 58141180

# 58150, - 000

# 58143, - 000

Flexaplus
Kleurset

Flexaplus S
Kleurset

®

®

®

®

# 58185, - 000, - 090, - 450,
- 800, - 810, - 880
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®

®

®

®

# 58186, - 000, - 800,
- 810, - 820, - 830, - 880

®

®

®

Exafill S
Kleurset
®

®

®

Sifons en ventielen

Flowstar designsifon

Flowstar S designsifon

# 52100, - 000, - 800, - 810,
- 820, - 830, - 880

# 52105, - 000

®

®

Set: 1 Flowstar en 2 hulsen
voor hoekstopkranen (zonder
hoekstopkraan)
# 52110, - 000

Set: 1 Flowstar en 2 hulsen
voor hoekstopkranen (inclusief
hoekstopkraan)
# 52120, - 000

Wastafelafvoer
Push-open

Wastafelafvoer
met gesloten afdekplaat

Wastafelafvoer
met hendel

# 50100, - 000, - 800, - 810,
- 820, - 830, - 880

# 50001, - 000, - 800, - 810,
- 820, - 830, - 880

# 94139, - 000, - 450,
- 800, - 810, - 880

Raindrain 90 XXL
Basisgarnituur

Raindrain 90 XXL
Kleurset

Raindrain 90 XXL
Complete set

Staro ’90
Basisgarnituur

# 60065180

# 60066, - 000, - 450, - 800,
- 810, - 820, - 830, - 880

# 60067, - 000

# 60054180

Staro ’90
Kleurset

Starolift ’52
Basisgarnituur

Starolift ’52
Kleurset

Staro ’52
Complete set

# 60055, - 000, - 450, - 800,
- 810, - 820, - 830, - 880

# 60052180

# 60053, - 000, - 450, - 800,
- 810,- 820, - 830, - 880

# 60060, - 000

®

®

®

®

®

®

®

®
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Oppervlakken
Door het aangeven van de kleurnummers wordt
ieder artikelnummer 8-cijferig
Bijvoorbeeld 28500000 = chroom
- 000 chroom
- 090 chroom/verguld
- 450 wit
-750 alux
- 800 roestvrijstaal/rvs-look
- 810 satinox
- 880 mat
- 820 brushed nickel
- 830 polished nickel
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Meer over de wereld van Hansgrohe
vindt u op www.hansgrohe.nl.
Vragen beantwoorden we graag
via info@hansgrohe.nl of telefoon
075-6461400.
Voor een complete badkamer inrichting
kunt u zich wenden tot een van onze
partners uit de sanitaire vakhandel.
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Een adres bij u in de buurt vindt u
op www.hansgrohe.nl.
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