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Wastafel

• met overloop
• met kraanwerkvlak
• 600 mm x 460 mm

Fontein

• met overloop
• met kraanwerkvlak
• 360 mm x 220 mm

Wandwc

• rimless
• diepspoel
• EWL Klasse 1
• 355 mm x 545 mm

Wc-zitting

• scharnieren rvs
• zonder softclose 
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Bad
• rechthoek
• inbouwversie
• met één rugsteun
• afvoer bij voeteneinde
• 4 mm acryl
• 1700 mm x 750 mm

Af- en overloopgarnituur

• chroom
• doorsnede afvoer 52 mm
•  kabellengte 530 mm

Potenset

• in hoogte verstelbaar 115-
185 mm

• 2 stuks

D-CODE: DE SLEUTEL TOT EEN MOOIE 
BADKAMER
Zeker: goed design is niet alles. En toch maakt een goed 
ont-werp het leven aangenamer. Het is nog mooier als 
goed design niet langer onbereikbaar maar voor het grijpen 
is: Met D-Code presenteert Duravit een badkamerserie 
die mooier is dan ooit tevoren - compleet van wastafel tot 
handdoekhouder in één harmonieus geheel met een meer 
dan aangename prijs-kwaliteitverhouding.
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Douche

Crometta Vario ECOSMART doucheset 65cm 
Ecostat 1001 CL opbouw thermostaat  
• Ecostat 1001 CL opbouw douchethermostaat 
• Crometta Vario doucheset 65cm

Voordelen:
• De douchekop heeft een diameter van 100 mm.
• Rain krachtige regenstraal, IntenseRainwisselen van straal-
soort door straalplaat te draaien
• meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van 
de doucheslang 
• traploos in hoogte verstelbaar
• volledig verchroomde douchehouder
• 22 mm brede stangverchroomde wandsteunen

Good
hansgrohe Logis 70 CoolStart

Logis 70 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 sifon chroom.

Wastafel

Bad

Ecostat 1001 CL 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-kalk-
perlator
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Crometta 1jet ECOSMART / Porter’S badset
• Krachtige RAIN EcoSmart douchestraal.
• De douchekop heeft een diameter van 100 mm.
• verchroomde wandsteunen

Bestaande uit
• Crometta 1jet handdouche 
• Porter’S wandhouder 
• Comfortflex doucheslang 125 cm 

Logis Toiletkraan
• chroom
• alleen voor koud water
• EcoSmart: waterdoorlaat ± 5 l/min.
• QuickClean anti-kalk perlator
• chroom
• Inclusief sifon en afvoerplug chroom

Toilet

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

Keuken

Logis 120 CoolStart / EcoClick keukenkraan
· CoolStart: koud water in middenpositie, bespaart energie           
  en kosten     
· EcoClick in greep voor waterbesparing
· draaibereik uitloop 360°     
· normale straal     
· EcoSmart doorstroom 12 l/min     
· keramisch kardoes     
· chroom
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