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PAKKET BEST
ME by Starck / Vero Air

Wastafel

• met overloop
• met kraanwerkvlak
• 1200 mm x 470 mm

Hoekfontein

• zonder overloop
• met kraanwerkvlak
• 380 mm x 250 mm

Wandwc

• rimless
• diepspoel
• inclusief DuraFix
• EWL Klasse 1
• 365 mm x 540 mm

Wc-zitting

• scharnieren rvs
• afneembaar
• met softclose 
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PAKKET BEST
ME by Starck / Vero Air

Bad
• rechthoek
• inbouwversie
• met twee rugsteunen
• 5 mm acryl
• 1800 mm x 800 mm

Af- en overloopgarnituur

• chroom
• doorsnede afvoer 52 mm
•  kabellengte 650 mm

Potenset

• voor acrylbaden en douche-
bakken met lengte > 1000 
mm

• 2 stuks

ME by STARCK / Vero Air: 
U MAAKT HET VERSCHIL

Perfect ontworpen vormen die de ruimte niet domineren. 
Daardoor hebt u voldoende mogelijkheden voor persoon-
lijke accenten en inrichting. Producten die vanuit elk per-
spectief de ideale verhoudingen hebben en tegelijkertijd 
geschikt zijn om individuele ideeën werkelijkheid te 
laten worden. ME by Starck en Vero Air zijn het resultaat, 
het kader voor uw volledig persoonlijke stijl. Of deze nu 
puur, elegant of natuurlijk is, of helemaal niet in een hokje 
past. 
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Douche

Crom Select S 280 Showerpipe ECOSMART
• Croma Select S 280 hoofddouche Ecosmart met diameter 28 cm
• straalhoek verstelbaarRain krachtige regenstraal
• straalplaat chroom
• QuickClean anti-kalksysteem
• douche-arm 350 mm
• Croma Select S Vario handdouche met Select-knop voor het 
  eenvoudig verstellen van de 3 straalsoorten
• in hoogte verstelbare handdouchehouder
• Ecostat Comfort opbouw douchethermostaat met metalen grepen en 
wordt niet warm aan buitenkant 
• SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C
• SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing

Best
hansgrohe Talis S 100 CoolStart

Logis 100 CoolStart wastafelmengkraan 
• Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit 
bespaart jaarlijks ca € 100 op energiekosten.
• De uitloop heeft een voorsprong van 107 mm.
• Dankzij EcoSmart bespaart u tot maar liefst 60% water en verbruikt de kraan 
niet meer dan 5 liter water per minuut.
• De kraan heeft een duurzaam keramisch kardoes.
• Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld 
worden voor extra veiligheid.
• De kraan wordt geleverd inclusief afvoergarnituur en design sifon chroom

Wastafel

Bad

Ecostat Comfort opbouw badthermostaat
• in hoogte verstelbare handdouchehouderSafetyStop temperatuur-
begrenzing 40°C
• in hoogte verstelbare handdouchehouder SafetyFunctie instelbare 
heetwaterbegrenzing
• in hoogte verstelbare handdouchehoudermetalen grepen
• in hoogte verstelbare handdouchehouderstop- en omstelkraan
• in hoogte verstelbare handdouchehouder voorsprong uitloop 200mm
• in hoogte verstelbare handdouchehouderQuickClean anti-kalkperlator
- hartafstand 150 mm ± 12 mm
- incl. S-koppelingen en rozetten
- chroom
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Keuken

Toiletkraan Talis S 80
• chroom
• alleen voor koud water
• EcoSmart: waterdoorlaat ± 5 l/min.
• QuickClean anti-kalk perlator
• chroom
•

Toilet

Croma Select S 1jet / Porter’S badset
• Biedt de Rain krachtige regenstraal.
• De douchekop heeft een diameter van 110 mm.
• verchroomde wandsteunen

Bestaande uit
Croma Select S 1jet handdouche 
• Porter’S wandhouder 
• Metaflex́ C doucheslang 125 cm 

Slim kosten besparen met CoolStart kranen.
Waarom voor CoolStart kiezen?

• > €  100 besparing op energiekosten
• EcoSmart waterbesparing 5 l/min
• Minder slijtage van de warm water voorziening 
•  zelfde prijs als de niet CoolStart variant

•  hansgrohe.nl/coolstart

Focus 260 keukenkraan
· Hoge praktische uitloop     
· Draaibereik uitloop 360°instelbaar
· normale straal     
· EcoSmart doorstroom 12 l/min     
· keramisch kardoes     
· chroom
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