
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
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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

Toilet

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