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Beschrijving
· stijlrichting: Modern design, past in iedere badkamer 
· ComfortZone: 240 
· De draaibare uitloop biedt meer bewegingsvrijheid

bijvoorbeeld bij het vullen van een hoge vaas.
· De uitloop van de kraan heeft een voorsprong van

174 mm.
· Vormt een normale straal.
· Dankzij EcoSmart bespaart u tot maar liefst 60%

water en verbruikt de kraan niet meer dan Met
EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk
minder water gebruikt wordt. De EcoSmart
technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt
dus altijd voor een volle, comfortabele straal..

· min. 1 bar/max. 10 bar
· staande montage
· De kraan functioneert door middel van een

duurzaam keramisch kardoes.
· Met SafetyFunctie kan de maximale

watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra
veiligheid.

· Ook verkrijgbaar in speciale oppervlakken
· De kraan is voorzien van een G 1 ¼ afvoergarnituur,

met een handige trekstang waarmee je de
afvoer kunt openen en sluiten voor optimaal
gebruikscomfort.

· Geschikt voor geisers
· De uitloop heeft een draaibereik van 115°.
· De montage is eenvoudig dankzij de G ⅜ flexibele

aansluitslangen.
· Met EcoSmart technologie, waardoor er aanzienlijk

minder water gebruikt wordt. De EcoSmart
technologie werkt onafhankelijk van de druk en zorgt
dus altijd voor een volle krachtige straal.

· ééngreeps
· Mengt een grote hoeveelheid lucht bij de waterstraal.

Voor een egale en spatvrije waterstraal.
· greepvariant: beugelgreep 
· toepassingsgebied: Te combineren met vele soorten

wastafels 

Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW 520,00-€
Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW 629,20-€

Technologie

http://www.hansgrohe.nl/suche.htm?searchtext=38036000
G9290201
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