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Het leven is een avontuur. Het onze begon in 1817. 

Al meer dan 200 jaar maakt fabrikant Duravit in het Duitse Zwarte Woud keramisch 
sanitair. Het assortiment van vandaag bestaat uit sanitair keramiek, badkamermeu-
bels, douchebakken en baden, whirl en wellness-systemen, SensoWash douchetoilet-
ten, sauna’s en accessoires. 

 “We willen de positieve ontwikkeling van het merk Duravit versterken door voortdurende investeringen in mod-
erne productietechnieken,” merkt Frank Richter op. “Om slechts twee voorbeelden te noemen: In 2014, werd een 
nieuwe solid-surface productie-eenheid in Bischwiller, Frankrijk opgericht en op onze site in Meissen, Duitsland 
investeerden we o.a. in een state-of-the-art continue droogeenheid. Duurzaamheid is een strategische component 
van de activiteiten van onze onderneming. Door haar deelname aan erkende test- en certificatiemethodes en 
haar lidmaatschap in relevante associaties speelt onze onderneming een pioniersrol in de industrie.”

www.duravit.nl



hansgrohe. Meet the beautyof water. 

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

www.hansgrohe.nl

HET ORIGINEEL 
Sinds 1901 heeft het Duitse 
Hansgrohe naam gemaakt als 
innovatief leider op het gebied 
van technologie, design en func-
tionaliteit. De topkwaliteit van de 
kranen en douches garanderen 
jarenlang comfort en plezier!  

INNOVATIE  = slim comfort
Hansgrohe biedt producten 
met optimale meerwaarde. Zij 
onderscheiden zich dankzij vele 
innovaties door functionaliteit, 
comfort, design, gebruiksvrien-
delijkheid en kwaliteit. Bijvoor-
beeld de EcoSmart waterbe-
sparende kranen en douches, 
uiteraard met optimaal comfort! 

GEBRUIKSGEMAK = Select
Het verstellen van straalsoort 
of het aan en uit zetten van een 
kraan was nog nooit zo makkelijk 
voor jong en oud! Met één druk 
op de Select-knop bieden de 
kranen en douches voor iedereen 
optimaal gebruiksgemak. 

  DESIGN  = uniek
  Hansgrohe werkt nauw samen 
  met   wereldwijd    succesvolle 
 designers. De meer dan 450 

internationale onderscheidingen onderstrepen de hoogwaardige 
kwaliteit van de sanitairfabrikant. Hansgrohe staat momenteel op 
de 6e plaats van de iF company ranking, boven merken als Audi, 
en Apple. Bovendien de hoogste notering als sanitairfabrikant. 

KWALITEIT = zekerheid
Hansgrohe leeft voor water, dat bewijzen de nieuwste 
technologieën. Wij onderzoeken, ontwikkelen en verbete-
ren continue technologieën zoals ComfortZone, EcoSmart, 
CoolStart en Select. Hiermee bewijzen we de hoge kwali-
teitsstandaard van onze producten: “Made by Hansgrohe”. 

9 l/min 5 l/min



hansgrohe. Innovatie maat het verschil.

Traditie en innovatie 
Sinds 1901 is het Duitse Hansgrohe bekend als innovatief leider op het gebied van technologie, design en functionaliteit in de badkamer 
en keuken. Onze uitvindingen als de handdouche met meerdere straalsoorten, grote regendouches, kranen in de muur, gekleurde kranen en douches,  
waterbesparende douches en meer dan 20 verschillende straalsoorten zijn slechts een paar voorbeelden van revoluties, die het douchen en relaxen in 
de badkamer een nieuwe dimensie hebben gegeven. EcoSmart of CoolStart technologieën om water- en energie te besparen, uiteraard met behoud van 
comfort, de Select druktoets bediening of de unieke PowderRain douchestraal: hansgrohe is altijd een stap vooruit. 

Kwaliteit
Hansgrohe leeft voor water. Wij onderzoeken, 
ontwikkelen en verbeteren met oog voor detail, 
comfort en veiligheid. We scherpen de hoge 
kwaliteitsstandaard van onze producten continu 
aan: “Made by Hansgrohe”. Dit wil ook zeggen: 
‘Designed for Life’. Ontdek kranen en douches het 
best bij jou passen, voor nu en later!  

PowderRain: de nieuwe douchesensatie 
Met de PowderRain douches beleef je een unieke douchesensatie, 
iedere dag weer! De straal is zacht en krachtig tegelijk, stiller en spat 
minder. 95% van de gebruikers beveelt het aan! Of je nu kiest voor 
de PowderRain handdouche of de grote regendouche, ze maken 
van je nieuwe badkamer een echte wellnessruimte om heerlijk 
te ontspannen na het sporten of werken.

Van jong tot oud 
Hansgrohe maakt producten die passen bij iedere fase in het leven. 
Of het nu is voor starters die hun eerste woning kopen, voor jonge 
gezinnen met kleine kinderen of voor de generatie die nog één keer 
een levensloop bestendige badkamer wil inrichten. Er is altijd een 
product dat qua wens, functie en prijs bij je past. 

Design 
Met meer dan 450 internationale designprijzen staat Hansgrohe op 
dit moment de 6e plaats van de iF company ranking, boven merken 
als Audi en Apple, als hoogst genoteerde sanitairfabrikant. 

www.hansgrohe.nl
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Kranen en douches sinds 1901. 
Innovatie maat het verschil.

 EEN TRADITIE VAN INNOVATIE 

Sinds 1901 heeft het Duitse Hansgrohe naam gemaakt en zich 
bewezen als innovatief leider op het gebied van technologie, 
design en functionaliteit in de badkamer en keuken. Producten 
als de handdouche met meerdere straalsoorten, de grote regen-
douches, kranen in de muur, gekleurde kranen en douches en 
waterbesparende douches en 
de meer dan 20 verschillende 
straalsoorten. Dit zijn slechts 
een paar van de revoluties van 
hansgrohe die het douchen 
en relaxen in de badkamer 
een nieuwe dimensie gaven.         
Innovatie maakt het verschil!

 TECHNOLOGIE  = genieten van comfort    

EcoSmart of CoolStart technologieën om water- en energie te 
besparen, uiteraard met behoud van comfort, Select druktoets 
bediening of de unieke PowderRain douchestraal: hansgrohe is 
altijd een stap vooruit. Zo is PowderRain zacht en krachtig tege-
lijk, stiller en spat minder. 95% van de gebruikers beveelt het aan! 

  DESIGN  = uniek
Hansgrohe werkt nauw samen met wereldwijd succesvolle  de-
signers zoals Philippe Starck en het bekroonde bureau Phoenix 
Product Design. De meer dan 450 internationale designprijzen 
bevestigen dat het de producten zich niet alleen onderscheiden 
in functionaliteit en kwaliteit, maar dat ook het design een be-
palend onderdeel is. Op dit 
moment staat Hansgrohe  op 
de 6e plaats van de iF com-
pany ranking, boven merken 
als Audi en Apple, als hoogst 
genoteerde sanitairfabrikant. 

  KWALITEIT = zekerheid
Hansgrohe leeft voor water. Wij onderzoeken, ontwikkelen 
en verbeteren met oog voor detail, comfort en veiligheid. 
We scherpen de hoge kwaliteitsstandaard van onze produc-
ten continu aan: “Made by Hansgrohe”. Dit wil ook zeggen: 
‘Designed for Life’. Ontdek kranen en douches het best bij jou 
passen, voor nu en later!  

Gegarandeerde kwaliteit: probleemloos genieten van Hansgrohe kranen 
en douches en dat jarenlang! Daarom geven we 5 jaar fabrieksgarantie 
op alle producten en garanderen we het leveren van onderdelen zelfs 15 
jaar nadat het artikel uit productie is genomen. Onderdelen kunnen in onze 
onderdelenshop eenvoudig online worden besteld.

JAAR
PRODUCT
GARANTIE 155 JAAR

ONDERDELEN
GARANTIE

www.hansgrohe.nl



Duravit DuraStyle
hansgrohe Logis 100 CoolStart



DuraStyle by Matteo Thun

INSPIRING BADKAMERS VOOR TEVREDEN KOPERS



DuraStyle by Matteo Thun

Wastafel

• met overloop
• met kraanwerkvlak
• 600 mm x 440 mm

Fontein

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

Wandwc

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

Wc-zitting

• scharnieren rvs
• met softclose



DuraStyle by Matteo Thun

• rechthoek, inbouwversie of voor
ommanteling, met 2 comfortabele
rugsteunen, acryl

• kleur wit

• # 700476 D-Neo bad basismodel
• 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

DURASTYLE: INDIVUDALITEIT IS 
ONMISBAAR
Maar dit betekent niet dat u alles uit de kast moet halen om 
op te vallen. Een sfeer die wat op de achtergrond blijft, geeft het 
individu ademruimte en de vrijheid zichzelf te ontplooien. 
Net als DuraStyle: ontworpen door Matteo Thun & Partners 
stelt deze badkamerserie zich bewust bescheiden op - en 
voegt zich om dezelfde reden harmonisch in elke sfeer in.

Optioneel 

Bad



Douche

Croma Select S Vario ECOSMART /Ecostat Comfort 
doucheset 65 cm 
• Ecostat Comfort opbouw douchethermostaat
Croma Select S 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

hansgrohe Logis 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 zonder afvoer, maar met plug # 50100000

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-kalk-
perlator
- hartafstand 150 mm ± 12 mm
- incl. S-koppelingen en rozetten



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

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


