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HIER KLOPPEN CONCEPT, PRIJS EN KWALITEIT

HARTELIJK WELKOM | Bij HSK Duschkabinenbau KG

Midden in het hart van het Sauerland vindt u
de geboorteplaats van HSK. Het geliefde vakantiegebied is standplaats van veel traditionele
bedrijven uit de sanitair industrie. De hier
vervaardigde en over de hele wereld verkochte
merkproducten staan bekend om de kwaliteit
en het design.
HSK is een, door een familie gevoerde,
internationaal opererende onderneming en
geaccepteerde partner van de sanitair installerende vakhandel en de professionele badkamer specialist. Als specialist voor oplossingen
“Rond om de douche” en “behaaglijkheid
in de badkamer” produceert HSK met een
team van langjarige en ervaren medewerkers
kwaliteitsproducten met een uitstekende
prijs/kwaliteitsverhouding, overtuigende
functionaliteit en een unieke service.
De mens maakt het verschil. HSK staat voor
actief partnerschap. De persoonlijke betrokkenheid en de hoge arbeidsprestatie van iedere
medewerker zowel in de verkoop, de techniek
als in de productie zorgt voor altijd tevreden
klanten.
Wij wensen u veel plezier bij het doorbladeren
van deze catalogus en vele goede ideeën voor
uw persoonlijke droombadkamer.

uw

Joachim Schulte-Lohgerber
directeur aandeelhouder
HSK Duschkabinenbau KG
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WIJ BIEDEN MEER | HSK – de badkamerexperts
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Voor HSK producten, welke in Duitsland
volgens gecontroleerde richtlijnen
(CE gecertiﬁceert, TÜV- / GS-getest)
worden vervaardigd worden uitsluitend
hoogwaardige materialen zoals aluminium, acryl of enkelvoudig veiligheidsglas
gebruikt. Hoogwaardige verwerking
laat het toe, dat op alle HSK douchecabines, douchebakken en spiegelkasten
een 10-jarige kwaliteitsgarantie plus
een 20-jarige nakoopgarantie voor alle
onderdelen wordt verleend.
Bij HSK krijgt u meer dan een
spatbescherming van glas. De grote
competentie in glas en de eigen glasverwerking maken het bij HSK mogelijk
om persoonlijke oplossingen zoals
functionele schuif-, pendel- en draaivouwdeur modellen vanuit dezelfde
bron te produceren.
HSK douchecabines worden op iedere
situatie en naar ieders persoonlijke
wens op maat gemaakt – snel en
flexibel.
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72H
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SERVICE
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INHOUD | Veelvoud rond om de douche
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Douchen of baden – alles is mogelijk

DOBLA
8

Dobla douchekuip

Dobla – de douchekuip voor de kleine badkamer.
Met enkele handgrepen wordt het ruime douchegedeelte
een comfortabele wellness badkuip.

Douchekuip Dobla met badwand Premium Softcube, 2-delig
en RenoDeco zandsteen, terra-beige9

DOBLA | Douchen of baden – alles is mogelijk

Individueel
Als bij een badkamer (deel-)renovatie
de badkuip moet wijken voor een
gemakkelijk toegankelijke douchegelegenheid dan vervalt altijd de mogelijkheid
van een weldagige badgelegenheid.
Met de Dobla beschikt u over allebei –
douche en badkuip.

Eenvoudig
Het grote pluspunt van de Dobla douchekuip is de zeer eenvoudige “ombouw”
van douche naar badkuip. De badkuipdeur
hoeft enkel uit de parkeerhouder te
worden genomen en voor de opening te
worden geplaatst. Afvoer afsluiten en
laat het water maar stromen.

Vertrouwd
Door de innovatieve toepassing van
magneetkracht sluit de gesatineerde acryl
badkuipdeur vertrouwd af. Voor het
douchen vindt deze haar parkeerpositie
direct aan de badkuiprand. Mocht u
deze eens vergeten dan verhinderd
de veiligheidsoverloop dat het water
kan wegstromen.

Comfortabel
Door de grote en ver naar beneden geplaatste opening is het in en het uitstappen van de doucheruimte gemakkelijk
en veilig zowel voor jong als oud.
De onopvallende afvoergoot zit zijdelings
direct erachter. Bovendien zorgt de
gemakkelijke badkuipvorm voor een ontspannend ligcomfort tijdens het baden.
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Dobla douchekuip
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DOBLA | Douchen of baden – alles is mogelijk

ERVOOR

De klassieke kleine badkamer
Een typische doorsneebadkamer is
met zijn 6 – 8 m2 vaak zo klein of smal,
dat of een badkuip of een douchecabine hier plaats vinden. Diegene die
echter, afhankelijk van het dagelijkse
moment of stemming, de keus wil
hebben, moet hierbij telkens een
compromis sluiten. Met de douchekuip
Dobla wordt dat verleden tijd.
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Dobla douchekuip

ERNA

Kleine badkamer zonder compromis
De planning met uitgekiende
HSK doucheconcepten openen geheel
nieuwe mogelijkheden: De unieke
2 in 1 oplossing Dobla heeft overtuigende plaatsverhoudingen voor het
dagelijkse douchen en bezit een
comfortabele inrichting voor een
ontspannend bad. In combinatie met
een hoogwaardige echtglazen badwand en een onderhoudsvriendelijke
wandbekleding krijgt de badkuip snel
en eenvoudig een uitstraling.

Douchebad Dobla met badwand K2P Walk In schuifdeur
en RenoDeco natuursteen, as-grijs
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DOBLA | Douchen of baden – alles is mogelijk

Gepatenteerde veiligheid
Voor een probleemloos gebruik van de
Dobla zorgt de gepatenteerde veiligheidsoverloop. Mocht bij het douchen
per ongeluk de badafvoer gesloten zijn
of bij het vullen van de kuip voor een
bad de deur nog niet zijn geplaatst,
dan verhinderd deze het overstromen
van het water vanuit de deuropening.
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Dobla douchekuip

ERNA

ERVOOR

Ruimte voor een ontwerp
Smalle badkamers met een klein oppervlak en
vast geplaatste badelementen bieden slechts
weinig speelruimte voor een persoonlijk
badkamerontwerp. HSK heeft de oplossing: Dobla.
Met twee model afmetingen in 160 cm en
170 cm breedte biedt de unieke combinatie van
badkuip en douchebak de sleutel voor meer
comfort en flexibiliteit in de kleinste ruimte.

Douchekuip Dobla met
badwand Premium Softcube, 2-delig
en RenoDeco zandsteen, terra-beige
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DOBLA | Douchen of baden – alles is mogelijk

Ontspanning gegarandeerd
Zodra de gesatineerde Dobla badkuipdeur is geplaatst, kan de badkuip
geheel normaal worden gevuld. De deur
sluit met de innovatieve toepassing
van magneetkracht vanzelf af. Voor
een comfortabele instap in de kuip en
voor nog meer vrijheid bij het baden
kunnen veel badwanden uit het
HSK assortiment worden toegepast.
Het biedt aangename openheid
en een onbegrenst wellnessplezier.

Douchekuip Dobla met badwand Premium Softcube, 2-delig
en RenoDeco zandsteen, terra-beige
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Dobla douchekuip

Gemakkelijk in gebruik
Van een ruime douche naar een
comfortabele badkuip met slechts
enkele handgrepen – dat is Dobla.
De simpel te plaatsen badkuipdeur
veranderd de Dobla douchekuip
binnen enkele seconden in een
weldadige badkuip. Bij het douchen
vindt de gesatineerde acrylglas deur
haar “parkeerpositie” direct aan de
badkuiprand. Dat is praktisch en
plaatsbesparend. Voor het baden
wordt zij daar afgenomen, in de juiste
uitsparing gestoken en eenvoudig bij
de badkuiprand met magneetkracht
gefixeerd. De bij de levering inbegrepen
metalen klemmen zorgen indien
nodig voor een extra kinderbeveiliging.
Deze worden eenvoudig over de badrand
en deur geplaatst.
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DOBLA | Douchen of baden – alles is mogelijk

Minimale toestanden
Voor een frisse optiek en gemakkelijker
onderhoud in de natte hoek kan de
Dobla perfect worden gecombineerd
met het hoogwaardige RenoDeco
wandbekleding. De grootformaat
decorpanelen bedekken eenvoudig
bestaand tegelwerk en de voegen.
Een vuile en tijdrovende verwijdering
van oude tegels is niet nodig. In een
mum van tijd krijgt de badkamer een
volledig look.

Dobla badkussens
Het badkussen zorgt voor nog meer
comfort in de HSK douchekuip Dobla.
Eenvoudig aan het hoofdeinde
bevestigd, kan er nu nog beter ontspannen worden in een vol bad.

Douchekuip Dobla met badwand Favorit Nova, 2-delig
en RenoDeco fotodruk, individueel
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Dobla douchekuip

Veelvoud aan mogelijkheden
Het concept van de Dobla bevat naast
de hoogwaardige acryl douchebaden
(160 × 75 cm en 170 × 75 cm) ook de
“ombouw” en de “ommanteling”.
Het compleet voorgemonteerde
montageframe zorgt naast een hoge
stabiliteit en standvastigheid voor een
eenvoudige en snelle montage.
De optionele bekledingspanelen
kunnen individueel worden betegeld
of afgewerkt met wandbekledingsplaten zoals RenoDeco of RenoVetro.

Douchekuip Dobla met badwand Softcube pendel, 2-delig
en RenoDeco dennenhout, vintage
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Basis voor alle doucheplezier

DOUCHEBAKKEN
20

Douchebakken

Douchebakken van HSK overtuigen in design, kwaliteit
en prijs net zo goed als de innovatieve productoplossingen
voor de barrièrevrije badkamer.

Marmer-Polymeer douchebakken vloervlak, vierkant
21

DOUCHEBAKKEN | Basis voor alle doucheplezier

Acryl
Of vlak, supervlak, vloervlak, met of
zonder afvoergoot: met het omvangrijke
acryl douchebakken assortiment
biedt HSK voor iedere badkamer de ideale
oplossing. Blijvend mooi door onderhoudsvriendelijke afwerking en afvoer,
sterk in combinatie door de grote keuze
aan vormen en kleuren.

Marmer-polymeer
De supervlakke HSK douchebakkenserie
van marmer-polymeerhars biedt naast
tijdloos design en veelvoudige toepassingsmogelijkheden, bijzonder aangename
materiaaleigenschappenzoals stabiliteit,
standvastigheid, onderhoudsvriendelijkheid enwarmtevastheid.

Douchebodemelement
Het douchebodemelement met
RenoDeco oppervlak garandeerd een
hoge zekerheid. Het voorgevormde
afschot alsook de hoogwaardige afvoer,
voeren het douchewater snel af.

Montageraam
Speciaal afgestemd op de eisen
voor een vakkundige montage van
barrièrevrije douchebakken biedt
het vloerinbouwraam optimale
montage eigenschappen voor
supervlakke HSK douchebakken.
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Douchebakken

Acryl douchebak met afvoergoot smal, rechthoekig
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DOUCHEBAKKEN | Acryl – supervlak

Vierkant, vloervlak

Rechthoekig, vloervlak

5325090 90 × 90 × 3,5 cm

5325125

80 × 120 × 3,5 cm

5325010

100 × 100 × 3,5 cm

5325120

90 × 120 × 3,5 cm

5325012

120 × 120 × 3,5 cm

5325140

90 × 140 × 3,5 cm

5325160

90 × 160 × 3,5 cm

· douchebakdiepte
ca. 0 – 1,5 cm
· kleur wit
· zonder plint

· douchebakdiepte
ca. 0 – 1,5 cm
· kleur wit
· zonder plint

Optisch en functioneel zonder hindernissen
De HSK douchebakken, vloervlak uit acryl en marmerpolymeer zijn het perfecte alternatief voor betegelde
douchevloeren. Ze zijn vloervlak gevormd en met vlak
ingebouwd afvoergarnituur uitgerust. Het gereduceerde
design verzekerd tegelijkertijd optische vrijheid en
comfortabele veiligheid voor badkamers met toekomst.
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Douchebakken

DOUCHEBAKKEN | Acryl – supervlak

5425010

5425095 90 × 100 × 7,5 cm

100 × 100 × 6,5 cm

80 × 120 × 7,5 cm

5425120

90 × 120 × 7,5 cm

5425140

90 × 140 × 7,5 cm

5425160

90 × 160 × 7,5 cm

5525090 90 × 90 × 6,5 cm

5525120

90 × 120 × 6,5 cm

5525010

5525140

90 × 140 × 6,5 cm

5525160

90 × 160 × 6,5 cm

100 × 100 × 6,5 cm



  
















 






























 

















 




 



 


  











5425125

Rechthoek
met geïntegreerde
afvoergoot



5425090 90 × 90 × 6,5 cm

Vierkant
met geïntegreerde
afvoergoot



Rechthoek
met geïntegreerde
afvoergoot smal







Vierkant
met geïntegreerde
afvoergoot smal


 







Gootdeksel naar keuze
· RVS gepolijst
· wit

Gootdeksel naar keuze
· RVS gepolijst
· wit

Gootdeksel naar keuze
· RVS gepolijst
· wit

Gootdeksel naar keuze
· RVS gepolijst
· wit

· douchebakdiepte
ca. 0 – 2,0 cm
· kleur wit
· zonder plint

· douchebakdiepte
ca. 0 – 3,5 cm
· kleur wit
· zonder plint

· douchebakdiepte
ca. 0 – 2,0 cm
· kleur wit
· zonder plint

· douchebakdiepte
ca. 0 – 2,5 cm
· kleur wit
· zonder plint

Harmonisch
Bij HSK zijn alle afvoeren perfect in design
en functie op de douchebakken en de
betegelde douchevloerelementen afgestemd.
Vanzelfsprekend zijn deze bij de levering
inbegrepen.

optioneel
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DOUCHEBAKKEN | Acryl – supervlak

versie links

versie rechts

Kwartrond R550

Kwartrond asym. R550

Halfrond

505080

80 × 80 × 3,5 cm

versie links

535090

96 × 82 × 3,5 cm

515090

90 × 90 × 3,5 cm

505090

90 × 90 × 3,5 cm

505079

75 × 90 × 3,5 cm

535110

110 × 90 × 3,5 cm

515100

100 × 100 × 3,5 cm

505100

100 × 100 × 3,5 cm

505171

80 × 90 × 3,5 cm

505211

90 × 100 × 3,5 cm

505250

90 × 120 × 3,5 cm

Vijfhoek

versie rechts

· douchebakdiepte
ca. 0,5 – 2,0 cm
· zonder plint
· passende plint apart
verkrijgbaar
(hoogte ca. 11 cm)
· hoogte incl. plint ca. 14 cm

505097

90 × 75 × 3,5 cm

505151

90 × 80 × 3,5 cm

505201

100 × 90 × 3,5 cm

505240

120 × 90 × 3,5 cm

· douchebakdiepte
ca. 0,5 – 2,5 cm
· zonder plint
· passende plint apart
verkrijgbaar
( hoogte ca. 11 cm)
· hoogte incl. plint ca. 14 cm

· douchebakdiepte
ca. 1,5 – 3,0 cm
· zonder plint
· passende plint apart
verkrijgbaar
(hoogte ca. 11 cm)
· hoogte incl. plint ca. 14 cm

· douchebakdiepte
ca. 0,5 – 2,0 cm
· zonder plint
· passende plint apart
verkrijgbaar
(hoogte ca. 11 cm)
· hoogte incl. plint ca. 14 cm

Acryl douchebakken
· 5 mm materiaalsterkte
· door en door gekleurd materiaal
· licht- en temperatuurbestendig
· belastbaar en stroef tegen uitglijden
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Douchebakken

Vierkant

Rechthoekig

525080

80 × 80 × 3,5 cm

525075 75 × 90 × 3,5 – 4,5 cm

525185 80 × 180 × 3,5 – 4,5 cm

525090

90 × 90 × 3,5 cm

525070 75 × 160 × 3,5 – 4,5 cm

525095 90 × 100 × 3,5 – 4,5 cm

525010

100 × 100 × 3,5 cm

525170 75 × 170 × 3,5 – 4,5 cm

525120 90 × 120 × 3,5 – 4,5 cm

525085 80 × 90 × 3,5 – 4,5 cm

525140 90 × 140 × 3,5 – 4,5 cm

525100 80 × 100 × 3,5 – 4,5 cm

525160 90 × 160 × 3,5 – 4,5 cm

525125 80 × 120 × 3,5 – 4,5 cm
525165 80 × 160 × 3,5 – 4,5 cm
525175

· douchebakdiepte
0,5 – 2,0 cm
· zonder plint

80 × 170 × 3,5 – 4,5 cm

· douchebakdiepte
0 – 4,5 cm
· zonder plint

wit

AntiSlip – optionele veiligheid

pergamon

HSK douchebakken: marmerpolymeer, vlakke en supervlakke
acryl douchebakken, met goot
of vloerinbouwsysteem, kunnen af
fabriek worden voorzien van een
antislip laag voor meer bescherming
tegen uitglijden.

verdere kleuren op aanvraag

optioneel
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DOUCHEBAKKEN | Acryl – supervlak

Kwartrond R550
500080

Vierkant

Rechthoekig

80 × 80 × 10 cm
(met plint)

5200 80

80 × 80 × 10 cm

520075

75 × 90 × 4 cm

520090

90 × 90 × 10 cm

520125

80 × 120 × 4 cm

500081

80 × 80 × 10 cm
(zonder plint)

520010

100 × 100 × 10 cm

500090

90 × 90 × 10 cm
(met plint)

500091

90 × 90 × 10 cm
(zonder plint)

500100

100 × 100 × 10 cm
(met plint)

500101

100 × 100 × 10 cm
(zonder plint)

· douchebakdiepte ca. 8,5 cm
· hoogte incl. plint ca. 22 cm

· douchebakdiepte ca. 8,5 cm
· zonder plint

· douchebakdiepte ca. 3,0 cm
· zonder plint

Acryl douchebakken
· 5 mm materiaalsterkte
· door en door gekleurd materiaal
· licht- en temperatuurbestendig
· belastbaar en stroef tegen uitglijden
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Douchebakken

Bij de levering van HSK-douchebakken is het afvoergarnituur inbegrepen.
Afvoergarnituur
Belangrijk bestanddeel van een douchebak
is het afvoergarnituur. Wij leveren dit als ideale
aanvulling en in design en functie afgestemd
op onze douchebakken. Wij gebruiken uitsluitend
speciale afvoeren van het merk “Dallmer”,
welke uitmunten door een hoge afvoercapaciteit
en eenvoudige reinigingsmogelijkheid door de
uitneembare stankafsluiter.
Afvoergarnituur (ø 52 mm)
voor supervlakke douchebakken
gem. DIN EN 329 und DIN 19545
horizontale uitloop, kogelscharnierverstelling, kap: verchroomt.

ø 52 mm

ø 90 mm

Afvoergarnituur (ø 90 mm)
voor supervlakke douchebakken
gem. DIN EN 329 und DIN 19545
horizontale uitloop, kogelscharnierverstelling, kap: RVS.
In hoogte verstelbare poten
voor een optimale afstelling van de
douchebak ook bij een ongelijke vloer.
Montagerails
Voor een solide steun aan de
muur-zijde van de douchebak.

wit
pergamon
Verdere kleuren op aanvraag

Probleemloze en
tijdbesparende reiniging
Bij HSK zijn alle afvoeren perfect in
design en functie afgestemd op de
douchebakken. Vanzelfsprekend zijn
deze bij de levering inbegrepen.
Voor gemakkelijk en eenvoudige
reiniging hebben de afvoeren een
uitneembare stankafsluiter.
Een paar handgrepen zijn voldoende.

optioneel
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DOUCHEBAKKEN | Marmer-polymeer

Materiaaleigenschappen
·
·
·
·
·

massieve uitvoering
slaat warmte op
huid sympathisch
stroef tegen uitglijden
onderhoudsvriendelijk

Vierkant, vloervlak

Rechthoekig, vloervlak

Kwartrond R550

5925080

80 × 80 × 3,5 cm

5925085

80 × 90 × 3,5 cm

575090

90 × 90 × 3,5 cm

5925090

90 × 90 × 3,5 cm

5925100

80 × 100 × 3,5 cm

575100

100 × 100 × 3,5 cm

5925010

100 × 100 × 3,5 cm

5925125

80 × 120 × 3,5 cm

5925012

120 × 120 × 3,5 cm

5925120

90 × 120 × 3,5 cm

5925140

90 × 140 × 3,5 cm

Toepassingsmogelijkheden
· vloervlakke inbouw
· op in hoogte verstelbare
poten met/zonder plint
· direct op de vloer

· douchebakdiepte
ca. 0 – 1,5 cm
· kleur wit
· zonder plint

· douchebakdiepte
ca. 0 – 1,5 cm
· kleur wit
· zonder plint

· douchebakdiepte
ca. 0 – 2,0 cm
· kleur wit
· zonder plint

Marmer-polymeer douchebakken
De supervlakke HSK douchebakken uit marmer-polymeerhars
werden voor hoogste eisen voor esthetiek, kwaliteit en functionaliteit ontwikkeld. De slechts 3,5 cm sterke maar enorm
stabiele douchebakken zijn gemaakt van 80 % natuurlijk,
fijn gemalen marmer en 20 % hoogwaardig polymeerhars.
Dit verzekerd een buitengewone montagevriendelijkheid
en natuurlijke materiaaleigenschappen.
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Douchebakken

Rechthoekig

Vierkant
585090

90 × 90 × 3,5 cm

585010

80 × 100 × 3,5 cm

585100

100 × 100 × 3,5 cm

585125

80 × 120 × 3,5 cm

585015

90 × 100 × 3,5 cm

585120

90 × 120 × 3,5 cm

585140

90 × 140 × 3,5 cm

· douchebakdiepte
ca. 0,5 – 2,0 cm
· kleur wit
· zonder plint

· douchebakdiepte
ca. 0,5 – 2,5 cm
· kleur wit
· zonder plint

AntiSlip – optionele veiligheid
HSK douchebakken: marmerpolymeer, vlakke en supervlakke
acryl douchebakken, met goot of
vloerinbouwsysteem – kunnen af
fabriek worden voorzien van een
antislip laag voor meer bescherming
tegen uitglijden.

optioneel
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DOUCHEBAKKEN | Marmer-polymeer, steenoptiek

Bijzondere eigenschappen
· gestructureerd oppervlak
· fraaie afvoer met
zelfde eigenschappen
als douchebak
· in meerdere kleuren
mogelijk
Materiaaleigenschappen
· massieve utivoering
· warmteopslag
· huidvriendelijk
· loopveilig
· onderhoudsvriendelijk
Toepassingsmogelijkheden

Rechthoekig

Vierkant
5825090 90 × 90 × 4,0 cm

5825710

75 × 100 × 4,0 cm

5825010 100 × 100 × 4,0 cm

5825712

75 × 120 × 4,0 cm

5825012

5825714

75 × 140 × 4,0 cm

120 × 120 × 4,0 cm

5825100 80 × 100 × 4,0 cm

· installatie op gelijk niveau
· op in hoogte
verstelbare voeten
· direct op de vloer

5825125

80 × 120 × 4,0 cm

5825145

80 × 140 × 4,0 cm

5825095 90 × 100 × 4,0 cm

· zonder plint

5825120

90 × 120 × 4,0 cm

5825140

90 × 140 × 4,0 cm

5825112

100 × 120 × 4,0 cm

5825114

100 × 140 × 4,0 cm

· zonder plint

Kleuren
Marmer-polymeer douchebakken in steenoptiek

wit (04)
(overeenk. RAL 9003)
antraciet (57)
(overeenk. RAL 7021)
steengrijs (117)
(overeenk. RAL 7004)
zandsteen (172)
(overeenk. RAL 1019)
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Douchebakken

e 4 cm
alsterkt

materia

De supervlakke HSK douche
bakken van marmer-polymeerhars zijn ontwikkeld om te
voldoen aan de hoogste eisen
op het gebied van esthetiek,
kwaliteit en functionaliteit.
Met een dikte van slechts 4 cm
zijn ze tegelijkertijd extreem

stabiel en bestaan ze uit
80% natuurlijk, fijngemalen
marmer en 20% polymeerhars van hoge kwaliteit.
De steenoptiek vult het
assortiment aan met
een zeer actuele trend
in badkamerontwerp.

DOUCHEBAKELEMENT | Met RenoDeco

Vierkant met puntafvoer

Rechthoekig met puntafvoer

Vierkant met afvoergoot

Rechthoekig met afvoergoot

5194090 90 × 90 × 5,0 cm

5194125

80 × 120 × 5,0 cm

5195090 90 × 90 × 4,5 cm

5195125

80 × 120 × 4,5 cm

5194010

100 × 100 × 5,0 cm

5194120

90 × 120 × 5,0 cm

5195010

100 × 100 × 4,5 cm

5195120

90 × 120 × 4,5 cm

5194020

120 × 120 × 5,0 cm

5194140

90 × 140 × 5,5 cm

5195020

120 × 120 × 4,5 cm

5195140

90 × 140 × 4,5 cm

5194160

90 × 160 × 5,5 cm

5195160

90 × 160 × 4,5 cm

5194170

75 × 170 × 5,5 cm

5195170

75 × 170 × 4,5 cm

· zonder plint

· zonder plint

· zonder plint

· zonder plint

RenoDeco decors
RenoDeco kleurenpalet zie pag. 50 (De decors tegel, hoogglans en fotodruk, individueel niet mogelijk).

Uit één geheel
Naast het buitengewone installatiegemak en de natuurlijke materiaaleigenschappen van de douchebak scoren
de afvoeren eveneens. Ze zijn qua design en functie
perfect afgestemd op de douchebakken en betegelbare
douchebakelementen en zijn uiteraard altijd bij de
levering inbegrepen.
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DOUCHEBAKKEN-MONTAGE | Voor acryl en marmer-polymeer

Productkenmerken

Made by

· stabiele montage door bewezen
hoogte-versteltechniek
· gemakkelijke handling door
montage van bovenzijde
· geen boren in de muur –
bevestiging op de vloer
· bijzonder geschikt bij sanering
van ongelijke vloeren
· speciaal frame voor acryl- en
polymeerdouchebakken
· midden ondersteuning met
Easy-Lift

Snelle montage
hoogte aanpassing
zonder gereedschap

Het montageframe
Voor de gemakkelijke inbouw en de vloervlakke
montage van supervlakke HSK douchebakken zorgt
een speciaal geschikt vloer-inbouwframe. Het bewezen
en optimaal op de acryl en marmer-polymeer
douchebakken afgestemde frame biedt een hoge
mate aan veiligheid. De systeemcomponenten
bieden mogelijkheden voor een vakkundige en snelle
montage plus optimale afdichtings-oplossingen.

Automatische afstelling
van een onregelmatige bak
door veergelagerde en
vastgelijmde stiften

Optimale handhaving
Eenvoudige verstelling
in de lengte
(bij artikel-nr. 590100 en 590120)

Aqua-Proof-afdichtset
Art. Nr. 599994

EasyLift poot (inbegrepen)
Simpel aan de lijn trekken en de
steun past zich als vanzelf aan

muurwerk

(bij artikel-nr. 590100)

tegel

dichtkoord

dunbedmortel / tegellijm

dunbedmortel /
tegellijm

dichtkoord
geluidsisolatieband

Voorbeelden

tegel

bak

inbouwhoogte 65 mm
poten
staalbeton / ruwe vloer
inbouwhoogte ca. 85 mm

1. verbindingsafdichting
dichtband
2. verbindingsafdichting
geluidsisolatieband

inbouwhoogte ca. 120 mm

inbouwhoogte ca. 170 mm

dekvloer/
lastverdelingslaag
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Douchebakken

isolatie

elastisch voegmateriaal/
silicone

cement/
kalkcementstuc
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De creatieve wandbekleding voor renovatie en nieuwbouw

R E N O D ECO
36

Creatieve wandbekleding is de trend. Plaats accenten of tover een geheel
stemming in uw badkamer. RenoDeco, het voegvrije wandbekleding
voor een hoogwaardige uitstraling in de badkamer.

37
zandsteen, terra-beige

RENODECO | De creatieve wandbekleding voor renovatie en nieuwbouw

Functioneel
RenoDeco is een resistent, krasvast
aluminium-compositie materiaal met een
bijzonder onderhoudsvriendelijk
oppervlak. Dit maakt het geschikt als
ideale wandbekleding voor een natte
omgeving zoals zowel in de doucheruimte, als achter een wastafel of WC.

Voegvrij
Daar, waar betrouwbaarheid en eenvoudig
onderhoud belangrijk zijn, is RenoDeco
de juiste keus. Het hoogwaardige en
watervaste wandbekledingsmateriaal
biedt de mogelijkheid voor bekleding van
gehele wanden maar ook van een apart
functiebereik – geheel zonder voegen.

Decoratief
Nu ontstaat leefbaarheid in uw badkamer –
trieste wanden zijn verleden tijd. In het
RenoDeco decorpalet is voor iedere
inrichtingsstijl iets beschikbaar – exclusieve
hoogglansdecoren brengen brillance met
dieptewerking in het bad, hoogwaardige
strukturoppervlakken bieden karakteristieke vorming van natuurlijke materialen.

Individueel
Richt uw persoonlijke badkamer in met
RenoDeco. Naast de omvangrijke
decorkeuze kunnen ook eigen motieven
of herinneringen in de badkamer
worden geïntegreerd. Met de individualiseerbare RenoDeco fotoprint zijn
geen grenzen gesteld aan de inrichting.
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Wat is RenoDeco?
·· Ideaal wandbekledingsmateriaal
voor de (deel-)renovatie van de badkamer
·· 3 mm sterk aluminium-sandwichpaneel
met eenzijdige, digitale directprint
·· Hoogwaardige oppervlakteveredeling
met krasvaste structuurlak of briljante
hoogglanslak met dieptewerking
·· Hygiënisch-voegvrije wandbekleding
met onderhoudsvriendelijke afwerking
·· Veelvoudig decorpalet voor de individuele
badkamerinrichting (z.pag. 50 – 51)
·· Be- en verwerking direct ter plaatse met
in de handel gebruikelijk gereedschap –
zonder vieze tegelverwerking (z.pag. 53)
·· Snelle bekleding van grote wandoppervlaktes met grootformaat panelen (1000 of
1500 mm breedte x 2550 mm hoogte
DE RENOVATIE
VAN UW DOUCHE...

24uur

...MOGELIJK BINNEN 1 DAG!

zichtbeton, lichtgrijs
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Witte badkamers zijn tijdloos maar
na enkele jaren toch enigszins eentonig.
Met het schitterende wandbekleding
RenoDeco kan een op leeftijd gekomen
badkamer snel en eenvoudig een
persoonlijke en huiselijke uitstraling
krijgen. Naast een optische opwaardering zorgt het ook voor praktische
voordelen in de badkamer.
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RenoDeco

ERVOOR

ERNA

natuursteen as-grijs

Wandbekleding zoals behang, heeft
op de eerste plaats een decoratief
doel. Een wandafwerking moet echter
niet enkel sierlijk zijn, ze kan ook
belangrijke functies vervullen, zoals
b.v. het verbergen van lelijke of niet
volmaakte wanden. RenoDeco werd
speciaal voor bekleding van oude
of ontbrekende betegeling in de badkamer ontwikkeld.
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ERNA
ERVOOR

natuursteen, grafiet-grijs
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RenoDeco

RenoDeco is het ideale alternatief voor
een tijdrovende en kostbare complete
renovatie van de badkamer. Is de
wandconstructie van het douchegedeelte bijvoorbeeld slecht of beschadigd
of moet een hoge badkuip worden
vervangen door een barrièrevrije
douchegelegenheid dan kan RenoDeco
de oude resp. de ontbrekende
betegeling betrouwbaar afdekken.

ERNA

De actuele badkamertrend “Bad eruit –
douche erin” is met RenoDeco
zonder vuile tegelverwerking snel
en schoon te verwezenlijken. Warme
kleuren en decors zoals b.v. het
RenoDeco “zandsteen, terra-beige”
past zich daarbij optisch perfect
bij de bestaande tegel en keramiekkleuren en kan daardoor perfect
worden ingezet voor deelrenovatie.

ERVOOR

zandsteen, terra-beige
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Modern of klassiek? Warme zandsteen,
koel marmer, elegant natuursteen of
ruw metselwerk: door de natuurlijke
uitstraling kunnen gericht accenten
worden geplaatst en de meest verschillende inrichtingsstijlen werkelijkheid worden. Alle steenstructuren zijn
geschikt voor attractieve combinatie
met witte inrichtingselementen
zoals de wastafel, WC en douchebak.

natuursteen, champagne
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RenoDeco

natuursteen, marmer, wit-grijs, hoogglans

Een exclusief muurontwerp is een
blikvanger voor uw ruimte in iedere
woning. Hoogglans decors zorgen
voor briljantie met dieptewerking in
de badkamer, verenigd met de flair van
natuurlijke materialen. In vochtige
ruimtes met hoge hygiëne-eisen is
RenoDeco altijd de juiste keuze.
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Wat in mode en architektuur wereldwijd de trend is, kan nu ook in
uw home-spa worden toegepast.
Met het RenoDeco decor “zichtbeton”
of “marmer, carrara-wit” brengt
men puristisch Loft-Feeling in de
huiselijke badkamer.
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RenoDeco

zichtbeton, lichtgrijs

Up-to-date is tegenwoordig ook de
charme van verweerde en oude materialen. Het warme RenoDeco decor
“metaal, roest rood” of het door
water licht gebleekte houtdecor
“dennen, vintage” bieden de
mogelijkheid voor buitengewone
inrichtingsstijlen.

metaal, roest-rood
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Met RenoDeco worden geen grenzen
gesteld aan uw inrichtingsideeën
Het omvangrijke RenoDeco decorpalet overtuigd in hoogglans alsook
in structuur. Aangepast aan de laatste
Woontrends en biedt daardoor
oneindige mogelijkheden de badkamer een moderne, natuurlijke
of fantasievolle uitstraling te geven.
Nog individueler en origineler
kan alleen de betrokkenheid van
een persoonlijke herinnering zijn.
Dé oplossing: Met RenoDeco kunt u
een digitale foto op de wand aanbrengen. Egaal welk onderwerp – aan uw
creativiteit zijn geen grenzen gesteld.
Breng als voorbeeld het zandstrand
naar uw douche of ruil uw douchenis in voor een levendige onderwaterwereld met dieptewerking.
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RenoDeco
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CONFIGUREER UW
EIGEN BADKAMEROMGEVING
Envoudig en snel
Upload met behulp van de gemakkelijk te
bedienen configurator uw persoonlijk

QR-CODE SCANNEN
EN CREATIEF ZIJN

gewenst ontwerp en stuur ons een aanvraag. Bovendien biedt de HSK fotogalerij
veel mooie motieven om uit te kiezen.
Laat u inspireren – wij sturen u onmiddellijk een persoonlijke aanbieding voor
uw persoonlijke badkamerdroom.
De Renodeco configurator vindt u op:
konfigurator.renodeco.nl

Ontdek het RenoDeco-decorpalet op pagina 50-51
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Diverse Designs: Edel hoogglans of opvallend gestructureed
Exclusieve hoogglans decors brengen briljantie in de individuele droombadkamers. De in meerdere
lagen opgebouwde lak zorgt voor een edele glans met dieptewerking. De hoogwaardige gestructureerde oppervlakken zijn door karakteristieke vormen, nauwelijks van natuurlijke materialen
te onderscheiden. Het complete decor-palet is zeer resistent en eenvoudig in onderhoud. Expressieve
persoonlijkheid biedt de individuele fotodruk – zowel in hoogglans als in structuur mogelijk.

HOOGGLANS-OPPERVLAK
zandsteen-decors

natuursteen-decors

natuursteen,
grafiet-grijs (701)

natursteen,
as-grijs (702)

natuursteen-decors

zandsteen,
terra-beige (704)

zandsteen,
ambiento-beige (774)

VO MO
OR TI
BE EF
EL
D

individueel-decor
RenoDeco Configurator
voor fotodruk, individueel

konfigurator.renodeco.nl

marmer,
wit-grijs (703)

marmer,
classico-wit (773)

fotodruk,
individueel*

effen,
titan-grijs (763)

effen,
glacier-groen (765)

effen-decors

effen,
arctic-wit (761)
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RenoDeco

effen,
creme-beige (769)

VERSCHEIDENHEID AAN DECORS

RENODECO | De creatieve wandbekleding voor renovatie en nieuwbouw

STRUC TUUR-OPPERVLAK
natuursteen-decors

natuursteen,
grafiet-grijs (601)

natuursteen,
as-grijs (602)

natuursteen,
mediterraan-beige (618)

natuursteen-decors

marmer,
wit-grijs (603)

natuursteen,
champagne (606)

marmer,
carrara-wit (683)

natuursteen,
stucwerk-wit (619)

natuursteen,
travertin-beige (684)

beton-decor

hout-decor

zichtbeton,
lichtgrijs (625)

dennenhout,
vintage (620)

tegel-decors

tegel,
castello-beige (685)

metaal-decor

tegel,
castello-grijs (686)

tegel,
antico-beige (688)

zandsteen-decors

tegel,
antico-grijs (687)

metaal,
roest-rood (611)

VO MO
OR TI
BE EF
EL
D

individueel-decor
RenoDeco Configurator
voor fotodruk, individueel

konfigurator.renodeco.nl

zandsteen,
terra-beige (604)

zandsteen,
terra-bruin (614)

zandsteen,
terra-grijs (615)

fotodruk,
individueel*

De levertijd voor de decoratieve fotoprint-variant, individueel kan na motiefkeuze tot 3 weken in beslag nemen.

*
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Paneelmateriaal
De 3 mm sterke RenoDeco decorpanelen
bevatten de beste eigenschappen van
een aluminium-sandwich constructie.
Ze zijn gemakkelijk te verwerken
en kunnen vlak op vrijwel iedere
ondergrond worden aangebracht.
De hoogwaardige afwerking maakt de
attractieve decorbedrukking resistent
tegen invloeden van buitenaf zoals
licht en de in de huishouding
gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Onderhoudsvriendelijk

natuursten, as-grijs
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RenoDeco

Ideaal voor de natte ruimte: Door de
waterafstotende oppervlakte biedt
RenoDeco optimale onderhoudseigenschappen daar, waar water in het spel
is, en geavanceerde hygiëne voorschriften worden verlangt. Vuil en kalk
krijgen op de oppervlakte nauwelijks
grip. Voor de reiniging kunnen
de normale in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen en een zachte
doek worden gebruikt.

Verwerking & montage
Een perfecte verbinding
De RenoDeco decorpanelen kunnen met behulp
van slanke aluminium profielen zonder voegen
waterdicht worden gekoppeld zowel vlak als
op de hoeken. Een perfecte afsluiting
bieden de rechte of naar keuze ronde profielen.
Passend bij de verschillende inrichtingsstijlen
zijn de RenoDeco profielen verkrijgbaar in
“chroomoptiek”, “zwart-mat” en “alu zilver-mat”.
Voor een professionele afsluiting van drie
vlakken op een buitenhoek, zoals bij een voorwandmontage, dient de 3D hoek in chroom.

Profieluitvoeringen en hoekprofielen

hoekprofiel,
uitwendig, rond

hoekprofiel,
uitwendig, recht

3D-hoek, buiten

afsluitprofiel, recht

hoekprofiel, inwendig

buitenhoek, rond

RenoDeco is ideaal geschikt voor een snelle en schone (deel-) renovatie
resp. modernisering van alle wanden in de badkamer. Omdat een
gemakkelijke verwerking met gebruikelijk gereedschap mogelijk is,
kunnen de panelen en profielen direct ter plaatse worden aangepast
aan de bestaande situatie.
Met behulp van de optioneel leverbare montagekits of de speciaallijm
worden de designpanelen direct na het afdichten van de wand op de
dragende ondergrond zoals tegels of stucwerk aangebracht. Lelijke of
defecte gedeeltes veranderen meteen in een schitterende en onderhoudsvrije wandafwerking.
Door de vlakke materiaalconstructie van de decorpanelen zorgt deze
wandbekleding voor een zeer dunne laag en men verliest daardoor
nauwelijks ruimte – dat is zeer belangrijk in krappe sitiuaties zoals in
de douche.

eenvoudige verwerking

afsluitprofiel, rond

koppelprofiel

buitenhoek, recht

Profielkleuren
chroomoptiek
zwart-mat

twee verlijmingsmethodes

alu zilver-mat

snelle montage
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Wandbekleding

RENOVETRO
54

RenoVetro

Fris uw badkamer op voor de toekomst met het
innovatieve wandbekleding voor een snelle en
schone badkamer renovatie – vooral in de douchezone.

55
RenoVetro, mokka-bruin

RENOVETRO | De creatieve wandbekleding voor renovatie en nieuwbouw

DE RENOVATIE
VAN UW DOUCHE...

24uur

Snel
“Oudbollige” betegeling, onbeschermde
oppervlaktes en ondichte oude
betegelingen kunnen met RenoVetro
zonder veel tijdsverlies onzichtbaar
worden gemaakt.

...MOGELIJK BINNEN 1 DAG!

Schoon
Dankzij de voortreffelijke afwerkingseigenschappen vinden kalk, vuil en
zeepresten op de porievrije panelen
nauwelijks kans om zich aan te hechten.
Het onderhoud is een kinderspel:
Een zachte doek, warm water en een
paar druppels afwasmiddel – schoon.

Modern
De hoogwaardige RenoVetro designpanelen overtuigen naast de op
glas gelijkende briljante uitstraling met
het tijdloze kleurenpalet. Klassiek of
modern, welk RenoVetro Type bent u?

Flexibel
Het grote plus van RenoVetro zit in de
eenvoudige verwerking. De panelen
kunnen met conventioneel gereedschap
worden bewerkt – gezaagd, geboord,
geslepen – en zo worden aangepast aan
de bouwtechnische situatie.
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RenoVetro
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RenoVetro, carbon-zwart
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ERNA

Veelvoudige mogelijkheden voor
deelrenovatie en modernisering

ERVOOR

RenoVetro, glacier-groen
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RenoVetro

Maak uw badkamer klaar voor de toekomst: fris, onderhoudsvriendelijk en
vooral barrièrevrij. RenoVetro biedt de
mogelijkheid ouderwetse of defecte
tegels en onvolledig betegelde wanden
(b.v. achter de badkuip) onzichtbaar te
maken. Door de eenvoudige verwerking kan een gedeeltelijke en ook hele
ruimtes snel, schoon, functioneel en
optisch worden opgewaardeerd.

ERNA
RenoVetro, carbon-zwart met artic-wit

Exclusieve optiek met
hoog reinigingsgemak
Met zeven tijdloze kleuren zet
RenoVetro decoratieve highlights
in de badkamer. De lichtechte
designpanelen hebben een op glas
gelijkende optiek met schitterende
dieptewerking.
Paneelkleuren
arctic-wit
carbon-zwart
titaan-grijs

ERVOOR

glacier-groen
crema-beige
mocca-bruin*
flame-rood*
* niet in 162 × 255 cm leverbaar

59

RENOVETRO | De creatieve wandbekleding voor renovatie en nieuwbouw

De RenoVetro systeembouwdoos
Het RenoVetro wandbekleding bestaat uit
hoogwaardige acrylglaspanelen, decente
profielen en een bijpassende montage-kit.
In tegenstelling tot veiligheidsglas kunnen de
4 mm dikke designpanelen ter plaatse
worden bewerkt. De designpanelen in de
maten 100 × 255 cm en 162 × 255 cm worden
met slanke aluminium-profielen in één lijn
of in een hoek verwerkt. Voegen zijn er niet.
Een rond of naar keuze recht profiel
zorgt voor een hoogwaardige eindafwerking.

Profiel-uitvoeringen en hoekprofielen

hoekprofiel,
uitwendig, rond

hoekprofiel,
uitwendig, recht

3D-hoek, buiten

afsluitprofiel, recht

hoekprofiel, inwendig

buitenhoek, rond

afsluitprofiel, rond

koppelprofiel

buitenhoek, recht

Profielkleuren
chroomoptiek
zwart-mat
alu zilver-mat

RenoVetro, flame-rood
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RenoVetro

Vakkundige verwerking en snelle montage
Het grote voordeel van RenoVetro zit in de verwerking van het materiaal.
De panelen kunnen met conventioneel gereedschap worden bewerkt –
gezaagd, geboord, geslepen – en zo worden aangepast op de bouwkundige
situatie. Ze worden vlak op de bestaande, glad afgewerkte en afgedichte
ondergrond aangebracht. Snel en schoon – minder tijdrovend en
vervuilend dan tegelwerk.

1. wandvlakken volgens
voorschrift voorbereiden

2. bouwmaten opnemen

3. panelen op maat snijden
en ontrafelen

Tips voor de vakkundige
verwerking & montage
·· ondergrond moet volledig vlak,
·· dragend, vloervlak, stof- en vetvrij
en niet vochtdoorlatend zijn
·· gereedschap moet scherp
en geschikt zijn
voor acrylverwerking
·· bij uitnemen van gereedschap
de druk hierop reduceren
·· na de bewerking de scherpe
kanten verwijderen en ontgraten
·· bij doorvoeringen genoeg
randafstand in acht nemen
·· geen pluggen in het paneel
laten steken, plug doordrukken
·· panelen aan de achterkant
opschuren
·· azijnzuurvrije natuursteensilicone gebruiken

4. doorgangen boren
en ontrafelen

5. plakband aanbrengen

6. siliconelijm aanbrengen

7. uitrichten & aandrukken

8. randen afkitten

9. armaturen en douchecabine monteren – klaar

2-componenten speciaallijm

Montage-Kit

. 6 kg mengsel
. voor het realiseren van een vlakke

Voor een optimale montage van
RenoVetro panelen levert HSK optioneel
een speciaal samengestelde montagekit, bestaande uit speciaal lijm, plakband
en bijpassende onderleg wiggen.

verlijming
. k leepcomponenten reeds in kant en
klare mengverhouding
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Vrije ruimte ontdekken

WALK IN
62

Douchewanden

Walk in betekend een vrij toegankelijk ruimtedouche concept
in een moderne vormgeving, een grote functionaliteit en met
buitengewoon veel variatiemogelijkheden.

Walk In Pro
63
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Grenzeloos
Naast grenzeloos doucheplezier
bieden de vrij toegankelijke
Walk In oplossingen een luchtig
ontwerp met veel speelruimte
voor creativiteit. Welkom in een
wereld vol nieuwe dimensies.

Praktisch en discreet
De optionele matglas uitvoering van
HSK biedt een discrete zichtbescherming en een tijdloos decor van extraklasse. Bij de Walk In Easy Comfort
uitvoering wordt de greepuitsparing
hierdoor nog eens extra benadrukt.

Stabiel
Speciaal voor de profielloze douchecabineseries Lavida, K2, Kienle en
Atelier Pur ontwikkeld, bieden de
optionele HSK volledig metalenplafondsteunen vertrouwde stabiliteit.
Schitterend in vorm en afwerking.

Sterke combinatie
Ideaal voor de combinatie met
royale HSK ruimtedouches geschikt:
de hoogwaardige rechthoekige
modellen uit het acryl en marmerpolymeer douchebakken assortiment
(zie vanaf pag. 24).
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Walk In Lavida met 1 beweegbaar zijdeel
65
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Walk In Lavida hoekoplossing
met 1 beweegbaar zijdeel
Een douchebeleving met een speciaal
tintje biedt het profielloze Walk In
Lavida concept. Het frontelement
wordt met een of twee 180° zwenkbare
zijdelen gecombineerd – vrij voor de
wand, in een ruimtenis of een hoek.
Het 8 mm glas en het bijpassende
Lavida douchepaneel zorgen met een
hoogte van 220 cm voor een nieuwe
dimensie.
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beslag chroom
veiligheidsglas glasmattering
hoogte 220 cm
douchepaneel RVS gepolijst

Lavida / Lavida Plus douchepanelen
Lavida douchepaneel, regentraverse met
adapter voor Walk In doucheafscheiding

Speciaal afgestemd op het design
van de Walk In Lavida: de schitterende
en functionele Lavida / Lavida Plus
douchepanelen met een op het Walk In
frontelement steunende regentraverse.
Door deze koppeling krijgt zelfs het
grootste frontelement vertrouwde
stabiliteit. Bovendien is een extra
stabilisatisteun niet nodig. Meer panelen
uit de Lavidawereld zie v.a. pag. 236.

871 -1.010 mm

vloerstaand

2.220 mm

2.000 / 2.220 mm

871 -1.010 mm

verkort

Lavida / Lavida Plus regentraverse
Individueel gecombineerd met verdere
Shower & Co! modulaire-elementen,
zoals inbouw-veiligheidsthermostaatarmaturen en schitterende handdouches,
is de markante Lavida/Lavida Plus
regentraverse perfect te combineren
met een Walk In doucheafscheiding.
Naast de vrijhangende modellen
(zie pag. 236) – met en zonder waterval –
bieden de over het glas gemonteerde
uitvoeringen nog een extra stevig
en veilig houvast.

2.220 mm

871 -1.010 mm

38°
BEGRENZING

standaard
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K2P Walk In schuifdeur

K2 Walk In schuifdeur

68
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De innovatieve K2 en K2P Walk In
oplossingen zijn uitermate geschikt
voor lastige badkamer-ontwerpen.
Zowel direct naast een badkuip, in een
smalle ruimte of tegenover een raam
vergroot deze de doucheruimte en
verhoogd daarmee de spatwaterbescherming. Een vertrouwd houvast
biedt de speciale stabilisatiesteun.
Afhankelijk van de belichtingssituatie
is de inkijk niet mogelijk, wel het
uitzicht.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Inbouwvoorbeelden

K2P Walk In schuifdeur met het vaste element optioneel in spiegelglas

SHOWER
GUARD

optioneel
220 CM

GLASVLAK

standaard

Alle modellen als profielloze K2
of profielarme K2P leverbaar
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Walk In Atelier Pur
Frontelement
Exclusief minimalistisch: Het vrijwel
vrij in de ruimte geplaatste 8 mm
Atelier Pur glaselement. Dit wordt
stevig vastgehouden door solide, aan
binnenzijde glasvlakke hoekverbinders.
beslag chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Walk In Atelier Pur met deurelement
Naar wens ook te combineren met
een wijds openende draaideur:
De profielloze Atelier Pur biedt de
grootste flexibiliteit bij de planning –
geheel naar eigen wens.
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beslag chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

Walk In Atelier Pur
met draaibaar element in nis
Een klein glaselement met groot effect
is het 180° zwenkbare glaselement
van dit Walk In type. Nu is het mogelijk
een eigen spatwand te creëren zonder
beperking van de vrije toegang tot
de douche.
beslag chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

220 CM

optioneel
SHOWER
GUARD

LIFT
SYSTEEM

standaard

Alle Walk In Atelier Pur modellen zijn ook
leverbaar als profielarme Walk In Atelier
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Pluspunten
·· bijna onzichtbare doucheafscheiding
·· slank wandprofiel met flexibele
montagemogelijkheden
·· snelle en eenvoudige montage
·· individuele uitstraling door
veelvoudige glassoorten
·· Veilig en stabiel door geheel
metalen stabilisatiesteunen

Walk In Pro
De Walk In oplossing met het
vrijwel onzichtbare wandprofiel
voor 8 mm veiligheidsglasdoucheafscheidingen laat zelfs
royale frontpanelen optisch vrij
in de ruimte staan. Het slanke
Walk In Pro profiel zorgt voor
de schitterende afscheiding
in de moderne transparante
doucheomgeving.

wandprofiel chroomoptiek
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm
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Functioneel en flexibel
HSK is sedert meer dan 20 jaar de specialist voor grenzeloos douchecomfort
en bekend voor de hoogste kwaliteit en functionaliteit “Rond om de Douche”.
Bij de Walk In Pro ligt de focus op een onopvallende maar tegelijkertijd stevige
muuraansluiting. Dit designconcept biedt flexibele inrichtings- en montagemogelijkheden. Het innovatieve Walk In Pro wandprofiel (chroomoptiek) kan
afhankelijk van de wandafwerking en gewenst design op de tegels, in de
tegelvoeg of naar keuze ook vlak met de tegel worden gemonteerd. Ondanks
de geringe opbouwhoogte heeft men nog een verstelbereik van 10 mm.
Dit biedt enorme voordelen bij de montage.

Inbouwmogelijkheden:
Inbouwsituatie A
montage op wandtegel

De montage – simpel,
snel en schoon
Het standaard tot 140 cm of als
maatwerk tot 180 cm brede 8 mm
enkelvoudig veiligheidsglas van
de Walk In Pro wordt in het reeds
bevestigde wandprofiel geschoven,
afgesteld en met een afdichtstrip
duurzaam, dicht en veilig gefixeerd. Naast de twee hoogtes
(standaard 200 cm en als maatwerk tot 220 cm) biedt de Walk In
Pro ook veel moderne glassoorten,
zoals o.a. grijs en spiegelglas voor
een individuele badkamerinrichting.

Inbouwsituatie B
montage op stucwerk

tegel
tegellijm

vlakke montagerail

stucwerk
muur
Wandprofiel monteren

Inbouwsituatie C
montage in stucwerk

9,5

19

18

40

30,5

Profielschets
(montagerail binnen)

20
21,4

vlakke montagerail

Profielkleuren

Glaspaneel inschuiven en afstellen

elementmaat

Glassoorten

chroomoptiek
RVS-look
zwart -mat

helder

spiegel

grijs

matglas

matglas, midden

Glasplaat fixeren en afdichten

220 CM

SHOWER
GUARD

optioneel
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Walk In Pro Concept, 1-delig
De 1-delige Walk In Pro Concept
oplossing munt uit door de geheel
metalen stabilisatie beugel.
Naast een technisch moderne look
biedt deze vertrouwde standvastigheid. Schitterend chroom en rechte
contouren maken hem tot een
blikvanger in de badkamer.

profilen chroomoptiek
veiligheidsglas helder
hoogte 203 cm
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Walk In Pro Concept, 2-delig
Door de deling van het frontpaneel
van het Walk In Pro Concept kunnen
zelfs grote Walk In oplossingen door
moeilijke doorgangen zoals een smal
trappenhuis of gang worden getransporteerd. De aparte frontpaneel
elementen worden dan simpelweg
ter plaatse met decente profielen
“in elkaar gestoken”. Een speciaal
afdicht systeem zorgt voor een veilige
en duurzame verbinding.

profilen chroomoptiek
veiligheidsglas helder
hoogte 203 cm

220 CM

optioneel
SHOWER
GUARD

standaard
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Walk In Atelier
hoekoplossing
Een hoogtepunt voor uw badkamer:
de bekroonde Walk In Atelier modellen.
De collectie van nobele 8 mm glasoppervlakken en hoekige profielen bieden
een verscheidenheid aan ontwerpmogelijkheden. Exclusief en elegant:
de hoogglans wandbekleding RenoDeco
met het decor marmer classico-wit,
brengt helderheid met dieptewerking in
de badkamer. Ideaal voor gebruik in gebieden met vocht en hoge hygiëne-eisen.

profilen chroomoptiek
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm
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Walk In Atelier
Nisoplossing
Ruimtenis of smalle badkamer? Hier
is Walk In Atelier de oplossing. Het
royale, L-vormige, 8 mm glasfront
deelt de badkamer simpel in douchezone en leefruimte – ook verkrijgbaar
in grijs glas.

profielen chroomoptiek
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Walk In Atelier
Frontelement en zijdeel
Een mooie Walk In oplossing voor
kleine badkamers biedt het in de hoek
van een ruimte geplaatste L-element.
Technisch en optisch perfect
met een 90 × 90 cm douchebak.

profilen chroomoptiek
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

220 CM

SHOWER
GUARD

optioneel

Alle Walk In Atelier modellen zijn ook
leeverbaar als profielloze Pur-versie
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Walk In Exklusiv
draaivouwdeur
Een royale, barrièrevrije douche in
een krappe badkamer – dat is
mogelijk met de Walk In Exclusiv
draaivouwdeur. Indien gewenst kunnen de 6 mm dikke glazen elementen
eenvoudig worden gevouwen en
weggedraaid. Dat schept veel extra
ruimte. Alle metalen draailagers en
scharnieren maken het hanteren
kinderlijk eenvoudig, het liftsysteem
zorgt ervoor dat de elementen steeds
weer voorzichtig en veilig in de juiste
positie worden gebracht.
profielen chroom
handgreep chroom/rubber
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Profielkleuren van de serie Exklusiv
Metaalkleuren
chroomoptiek
(alu hoogglans gepolijst)
alu zilver-mat
Standaardkleuren
wit
pergamon
manhattan
Verdere kleuren op aanvraag

Douchewanden

optioneel
GLASVLAK
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LIFT
SYSTEEM

standaard

Walk In Easy I
“Easy” staat voor eenvoudige toegang,
eenvoudige reiniging en grote veiligheid.
Het beweegbare zijpaneel dient als
functionele spatwaterbescherming. Het kan
gemakkelijk naar buiten worden gedraaid.
Door het liftsysteem zakt het zacht naar
beneden. De grote veiligheids-keuze zoals
b.v. grijsglas en spiegelglas zorgen voor een
individuele aankleding bij het overigens
sterk gereduceerd detail.

profilen chroomoptiek
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Walk In Easy Comfort
Frontelement
“Easy” betekent een eenvoudige en hindernisvrije toegang tot de douche, onderhoudsvriendelijk en een grote mate van veiligheid.
Deze innovatieve Walk In oplossing biedt,
indien gewenst, een gewild extra comfort:
een schitterende greepuitsparing direct bij het
steunprofiel. Deze biedt een comfortabel
houvast direct daar, waar dit nodig is, namelijk
bij de ingang van de douche. Het prettig
aanvoelend greepprofiel wordt veilig op de
douchebak of tegels gefixeerd en naar boven
met een stabiele, in hoogte verstelbare
plafondsteun bevestigd. De optionele glasmattering dienst als zichtbescherming en
brengt de greepuitsparing naar de voorgrond.

profilen chroomoptiek
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

optioneel
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Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving

K2

Profielloze elegantie in hoogste kwaliteit –
de schitterende profielloze K2 biedt een opvallend
markant design met functionele details

81
Draaivouwdeur hoekinstap

K2 | Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving

Markant
De onderhoudsvriendelijke, aan
binnenzijde glasvlakke K2 scharnieren
zijn voorzien van een soepel werkend
liftsysteem met vooraf ingesteld
rustpunt. Het draaivouwdeur
scharnier zorgt voor het gemakkelijk
afdruppelen en het drogen van de
deuren aan binnenzijde.

Profielloos
De massieve glas- en hoekbevestigingen van de serie K2 zien er niet enkel
stralend uit, maar zorgen met de aan
binnenzijde glasvlakke afwerking
voor een groot reinigingsgemak en
daarmee voor een duurzame glans.

Comfortabel
Normaal of optioneel extra lang –
biedt de K2 geheel metalen staafgreep
een prettig en stevig houvast.
Aan de voorzijde is hij zakelijk strak
en recht en comfortabel afgerond
aan de achterzijde.

Zacht
2-voudig design bekroont: De 8 mm
sterke glaselementen van de
K2 schuifdeur schuiven zacht en
soepel op kogel gelagerde looprollen
in een geheel gesloten geleiderail.
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K2.02 Draaideur in nis met zijpaneel
83
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K2.01 Draaideur nis
Exclusieve nis met een duidelijk
karakter: De profielloze draaideur
wordt vastgehouden door
hoogwaardige pendelconstructies.
Zoals alle K2 oplossingen naar keuze
met normale of optioneel met
extra lange staafgreep leverbaar.
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beslag chroom
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

K2.05 Pendeldeur nis
Met het pendelbare liftscharnier van
de K2 zijn ook functionele pendeldeur
oplossingen mogelijk – in een nis of
in combinatie met een zijwand.

beslag chroom
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

K2.43 Kwartrond,
4-delig
Deze elegante kwartronde oplossing
met naar binnen en buiten openende
deurelementen verrast door het
zakelijke design en de schitterende
afwerking in chroom.

beslag chroom
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

SHOWER
GUARD

optioneel
GLASVLAK

LIFT
SYSTEEM

standaard

Alle K2 modellen ook leverbaar
als profielarme K2P

85

K2 | Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving

Competentie in glas
Bij HSK bent u, op weg naar een perfect
behaaglijk gevoel in uw badkamer,
op het juiste adres. HSK is een van de
weinige douchewandenfabrikanten met
een eigen glasverwerkingsinstallatie.

K2.20
Draaideur met zijwand
Iedere K2 veiligheidsglasoplossing wordt
persoonlijk op maat gesneden
afhankelijk van de binnen-architectuur
en individuele voorkeur. Uitsparingen,
schuintes en speciale vormen zijn geen
hindernis.
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beslag chroom
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

K2.31
Schuifdeur met zijwand
De massieve glaselementen van de met
een designprijs bekroonde K2 schuifdeuroplossingen schuiven op
kogel gelagerde looprollen in een
compleet gesloten geleiderail.

beslag chroom
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

K2.32
Schuifdeur hoekinstap
De volledig gesloten looprail van de
vermaarde K2 schuifdeurmodellen
valt op door de zeer zachte geleiding
van de massieve glasdeuren.
Zowel met de standaard staafgreep als
met de optionele smalle greep –
het degelijke gebruik maakt indruk.

beslag chroom
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

220 CM

SHOWER
GUARD

optioneel
GLASVLAK

LIFT
SYSTEEM

standaard

Alle K2 modellen ook leverbaar
als profielarme K2P
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K2 Draaivouwdeur hoekinstap
Door de draaivouwdeur techniek
kunnen de deurvleugels van dit
K2 model maximaal ver worden geopend en bieden daarmee een optimale
instap. De deuren worden samengevouwen en dan naar binnen of
naar buiten tegen de wand gedraaid.
Speciaal hierop afgestemd: de draaivouwdeur greep met rubber-inzet.
Voor een nog gemakkelijkere bediening
van de beweegbare deurelementen
kan nu ook een tweede greep (op het
binnenste deurdeel) worden geplaatst.
Dit maakt de bediening vanuit de
binnenzijde nog gemakkelijker en
voorkomt een harde aanslag.
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beslag chroom
grepen chroom/rubber
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

K2 Draaivouwdeur met zijwand
De draai- en vouwbare deurelementen
van deze oplossing houden de doucheruimte van binnen warm en laten zich
naar buiten of binnen wegklappen.
De glaselementen dienen als “spatwater”
bescherming en kunnen in de doucheruimte afdruppelen alsook drogen.
De speciale greep is met een stootrubber
voorzien. De greep is daardoor antislip
en verhinderd hiermee harde slagen van
de deurelementen. Optioneel: en tweede
greep voor een nog betere handling
of een handdoekhouder aan de zijwand.

beslag chroom
greep chroom/rubber
veiligheidsglas grijs
hoogte 200 cm

K2 Draaivouwdeur nis
Ook in een nis biedt de K2/K2P draaivouwdeur techniek maximaal
grote doorgang. De deuren kunnen
vlak tegen elkaar samen worden
gevouwen en dan naar binnen
en buiten draaien. De aan binnenzijde
glasvlakke constructie zorgt voor een
zeer eenvoudig reinigingsgemak.

beslag chroom
grepen chroom/rubber
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Afb. toont draaivouwdeur met optionele greep aan het tweede deurelement

SHOWER
GUARD

optioneel
GLASVLAK

LIFT
SYSTEEM

standaard

Alle K2 modellen ook leverbaar
als profielarme K2P
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Grenzeloze transparantie

KIENLE
90
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Treed binnen in een badcultuur, die met unieke glazen
douches van 8 mm sterk veiligheidsglas een
esthetiek naast de traditionele benadering schept.

K.20 Draaideur met zijwand en dakschuinte
91
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Glanzend
Het vrijwel vlakke en pendelbare
Kienle scharnier overtuigt door
vorm en functie. Een geïntegreerd
liftsysteem tilt de draaideuren bij
het openen omhoog en ze zakken
bij het sluiten zacht naar beneden.

Glashelder
Kienle douchewanden zijn op maat
gesneden uit 8 mm veiligheidsglas.
Het schitterende materiaal wordt
aangepast aan de bestaande ruimtesituatie en de individuele wensen.
Duurzaam briljant blijft het met de
optionele Edelglas-coating.

Solide
Voor een betrouwbare wandbevestiging en stabiliteit van de profielloze
glaselementen zorgen de slanke
Kienle hoekbevestigingen, die zich
harmonisch invoegen en de heldere
optiek.

Zakelijk
De gereduceerde vormgeving van
het hoogwaardig Kienle beslag vindt
u ook terug in de knopgreep, aan
binnenzijde glad – aan de buitenzijde
met een decente greep inkeping.
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K.02 Draaideur nis met zijpaneel
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K.01 Draaideur in nis
De glazen deur K.01 is een nisoplossing,
waarbij de draaideur direct aan de
muur wordt bevestigd. Door het
180° beslag kan de deur comfortabel
naar binnen en naar buiten worden
geopend. Geschikt voor een nis tot een
breedte van 100 cm.

beslag chroom
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

K.05 Pendeldeur in nis
Deze nisoplossing is geschikt voor
een nis tot een breedte van 180 cm.
De schitterende deurelementen
kunnen maximaal naar binnen en
buiten worden geopend.

beslag chroom
grepen chroom
veiligheidglas helder
hoogte 200 cm
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Model varianten

K.23 met verkort zijpaneel

K.23 met afschuining

K.23 met uitsparing

K.21 Draaideur met zijpaneel
en zijwand

optioneel
SHOWER
GUARD

Een voorbeeld voor de ontwerpvrijheid van de serie Kienle:
De K.21 – een hoekoplossing
van een direct aan de wand
scharnierende draaideur
met een zijpaneel in één lijn
en een vaststaande zijwand.

220 CM

standaard
LIFT
SYSTEEM

K.23 met dakschuinte

beslag chroom
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm
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Gerieflijkheid op maat

AT E L I E R P L A N P U R
96
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Atelier Plan Pur brengt gerieflijkheid in uw badkamer. De frameloze
douchewanden creëren niet alleen visuele vrijheid – met deze serie zijn
er ook vrijwel geen grenzen aan functionaliteit.

Draaideur nis met RenoDeco, castello-beige
97
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Filigraan
Gerieflijk uiterlijk en hoogwaardige
techniek – daar staat het Atelier Plan
scharnier voor. Spoelen van glas aan
de binnenkant vereenvoudigt de
reiniging. Het liftsysteem maakt de
bediening bijzonder comfortabel.

Elegant
De handgrepen geven de douchecabine
een heel bijzondere uitstraling.
De standaard dubbelzijdige staafgreep
is ideaal – het maakt de bediening
zo comfortabel mogelijk.

Veilig
De beproefde stabilisatiebeugel,
die in de Walk In Pro Concept serie al
overtuigde, wordt nu ook gebruikt
bij Atelier Plan en Atelier Plan Pur.
Optisch perfect afgestemd op de fijne
lijnen biedt het de glaselementen
tegelijkertijd een veilige houvast.

Onderhoudsvriendelijk
Ook de Atelier Plan Pur hoekbevestiging
is slank vormgegeven: Hij is eenvoudig
te monteren en houdt de 8 mm glazen
elementen stevig en stabiel op hun plaats.
Bovendien garandeert het glasvlakke
binnenoppervlak een eenvoudige reiniging
en onderhoud.
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Kwartrond, 3-delig met RenoDeco natuursteen, travertin-beige
99
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Hoekinstap, 4-delig
De 4-delige variant is perfect voor
krappe ruimtes: Radiatoren of
badkamermeubilair kunnen direct
naast de douche worden geïnstalleerd,
de draaideuren bieden een comfortabele entree. Samen met het RenoDeco
douchebakelement ontstaat zo een
barrièrevrije douche uit één stuk.

beslag chroom
beiligheidsglas helder
hoogte 200 cm
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Kwartrond, 3-delig
Ook onze kwartronde is perfect
voor de hoek van de badkamer en
scoort met zijn royale toegang.
Perfect voor de wand: HSK RenoDeco
met een breed assortiment decors.
Met de bedrukbare designradiator
Softcube wordt de badkamer volledig
individueel.

beslag chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Draaideur in het zijgedeelte
met zijwand
De draaideur met hoogwaardig beslag
is makkelijk te openen. Dankzij de vaste
zijwand is de ruimte rondom de
douchecabine uiterst flexibel vorm te
geven. Bijzonder fraai: de achterwand
met RenoDeco fotodruk individueel,
hoogglans.

beslag chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

SHOWER
GUARD

optioneel
GLASVLAK

LIFT
SYSTEEM

standaard
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Elegante transparantie op maat

AT E L I E R P U R
102
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Markant gemak – zonder grenzen. Het rechtlijnige design van de
profielloze 8 mm serie zet zakelijke accenten. Beleef transparantie
in combinatie met de grootst mogelijke flexibiliteit.

Pendeldeur met zijpaneel in nis
103

ATELIER PUR | Elegante transparantie op maat

Rechtlijnig
Het aan binnenzijde glasvlakke
Atelier Pur scharnier zet accenten in
de badkamer. De heldere vormspraak
met hoogwaardige afwerking biedt
standaard de functionele liftsysteemtechniek en is alternatief ook verkrijgbaar in een pendelbare uitvoering.

Gegrepen
Elegant als een juweel wordt de
tijdloos markante esthetiek van de
series Atelier en Atelier Pur
afgerond met rechthoekige grepen.
Schitterend afgewerkt met een zakelijke
vormgeving. Optioneel: de elegante,
dubbelzijdige staafgreep. Ideaal voor
b.v. pendeloplossingen.

Onderhoudsvriendelijk
Geraffineerd in design en techniek –
de Atelier Pur hoekverbinder.
De markante, aan binnenzijde glasvlakke muurbevestiging houdt de
8 mm glaselementen veilig en stabiel.
Bovendien biedt deze optimale
montage eigenschappen.

Schuivend
Door toepassing van de kogel
gelagerde looprollen in combinatie
met een solide soepele geleiderail
beschikken de schuifdeuren van de
series Atelier Pur en Atelier over
buitengewone loopeigenschappen.
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Schuifdeur Nis, 2-delig
105

ATELIER PUR | Elegante transparantie op maat

Schuifdeur kwartrond
Edel bedieningscomfort verenigd
met gereduceerd design. Deze buitengewone gebogen douchewand
maakt indruk door de bijzonder
soepele geleiding van de hoogwaardige deurelementen. Door de
vernieuwde, aan binnenzijde glasvlakke hoekverbinders wordt deze
veilig en tegelijkertijd met grootste
transparantie vastgehouden.
Ook verkrijgbaar met matglas.

beslag chroom
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Douchewanden

optioneel
GLASVLAK

106

LIFT
SYSTEEM

standaard

ATELIER PUR PENDEL | Elegante transparantie op maat

Pendeldeur hoekinstap
De pendelbare deurvleugels van de serie
Atelier Pur bieden het grote voordeel
dat ze na het douchen naar binnen
kunnen afdruipen, beluchten en drogen.
Ze bieden zelfs in krappe situaties een
gemakkelijke in- en uitstap mogelijkheid
en meer bewegingsvrijheid.
Het pendelbeslag maakt de omvangrijke
modelkeuze van de series Atelier Pur
en Atelier compleet.

beslag chroom
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Pendeldeur met zijpaneel in nis
Ideaal afgestemd op de pendeltechniek
biedt de optionele staafgreep extra
bedieningscomfort. Aan weerszijde als
staafgreep uitgevoerd wordt ook
vanaf de binnenzijde een gemakkelijke
handling van de 8 mm dikke glaselementen gegarandeerd.

beslag chroom
greep chroom
veiligheidsglas glasmattering
hoogte 200 cm

SHOWER
GUARD

optioneel
BÜNDIG

LIFT
SYSTEEM

standaard

Alle Atelier Pur modellen zijn ook
leverbaar als profielarme Atelier
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Rechtlijnig design met grote uitdaging

K2

P
108

Douchewanden

Een combinatie van markante elegantie en gunstige
functionaliteit. De profielarme K2P verbindt ideale montage
eigenschappen met de edele details van de profielloze K2.

Pendeldeur 109
nis

K2 P | Rechtlijnig design met grote uitdaging

Goed gecombineerd
Voordelen uit beide werelden:
Het profielloze K2 scharnier biedt
schitterend design en hoogwaardige
pendeleigenschappen. Het aanvullende klikprofiel maakt maatwerk
grotendeels overbodig – dat spaart
tijd en geld.

Onderhoudsvriendelijk
De van binnen glasvlakke constructie
van de hoogwaardige K2/K2P scharnieren
vereenvoudigt het onderhoud van
het 8 mm dikke glas en zorgt daarmee
voor duurzaam briljante glans.

Mooie vorm
Normaal of optioneel extra lang biedt
de K2/K2P geheel metalen staafgreep
een bijzonder aangename grip.
Aan de binnenzijde heeft de extra
lange uitvoering een slanke
knopgreep. Het standaardmodel is aan
beide zijdes als staafgreep uitgevoerd.

Zacht
2-voudig design bekroont: De 8 mm
sterke glaselementen van de K2P
schuifdeuruitvoeringen schuiven stil en
soepel op kogel gelagerde looprollen in
een compleet gesloten geleiderail.
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111
Schuifdeur nis

K2 P | Rechtlijnig design met grote uitdaging

Draaideur met zijpaneel in nis
Perfect gecombineerd: het schitterende K2 pendelbeslag en het smalle,
af fabriek voorgemonteerde,
K2P muuraansluitprofiel. Door de
opgeklikte profielkappen wordt de
schroefbevestiging volledig afgedekt.
Dit komt goed van pas bij bouwtechnische afwijkingen. Met zijpaneel
ideaal voor grote nis openingen. Voor
optimale sluiting zorgt de hoogwaardige chroom magneetlijst.
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profielen chroomoptiek
beslag chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Hoekinstap, 4-delig
De K2P biedt markant design met
vele hoogwaardige details.
De 4-delige hoekinstap is leverbaar
van 75 × 75 cm tot een ruime
130 x 130 cm grote uitvoering.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Vijfhoek, 3-delig
De highlight van iedere kleine
badkamer. Transparante elegantie in
8 mm glas. De plaatsbesparende
vormgeving van deze hoogwaardige
vijfhoekdouche maakt ook kleine
en gastenbadkamers tot een ware
ontspanningsruimte.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas glasmattering
hoogte 200 cm

220 CM

SHOWER
GUARD

optioneel
GLASVLAK

LIFT
SYSTEEM

standaard

Alle K2P modellen zijn ook
als profielloze K2 leverbaar
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K2 P | Rechtlijnig design met grote uitdaging

K2P Draaivouwdeur in nis

Draaivouwdeur met optionele greep aan het tweede deurelement
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Met deze draaivouwdeuroplossing
biedt de 8 mm serie K2P een comfortabele mogelijkheid, de schitterende
deuren ook in een nis, vlak en daarmee
plaats besparend te kunnen wegvouwen en ze dan maximaal ver naar
binnen of buiten te draaien. Ook hier
zorgt de aan binnenzijde glasvlakke
constructie van de scharnieren voor
een zeer gemakkelijke reiniging.

beslag chroom
greep chroom/rubber
Veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

K2P Draaivouwdeur hoekinstap
Zeer ruim en leverbaar tot 120 × 120 cm:
De hoekinstap uit het draaivouwdeurmodellenpallet. De speciaal
ontwikkelde greep is uitgerust met
een functionele rubberstop. Deze
verhinderd het harde aanslaan tegen
het glas en maakt de greep ook met
natte handen glijvast. Een extra,
optionele greep aan het binnenste
deurdeel. Dit maakt de bediening in
de douche nog gemakkelijker en
zorgt bovendien voor een geluidsarm
functioneren.
beslag chroom
grepen chroom/rubber
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

220 CM

SHOWER
GUARD

optioneel
GLASVLAK

LIFT
SYSTEEM

standaard

Alle K2P modellen zijn ook
als profielloze K2 leverbaar
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Gerieflijkheid met profiel

AT E L I E R P L A N
116
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Heldere lijnen, slanke scharnieren en beproefde handgrepen
in combinatie met 8 mm dikke glazen elementen zorgen voor een
moderne, lichte uitstraling.

Draaideur Nis met zijwand en optionele glasmattering Linea.01
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ATELIER PLAN | Gerieflijkheid met profiel

Rechtlijnig
Het Atelier Plan scharnier overtuigt
met zijn heldere en tegelijkertijd
lichte vormgevingsuiting. Het liftsysteem is standaard, wat de bediening
comfortabeler maakt en dus nog
meer comfort biedt.

Markant
De grepen van de Atelier Plan serie
zijn visuele blikvangers op de
douchedeur en combineren slank
design met comfortabele bediening.

Vertrouwd
In combinatie met de ergonomische
handgrepen zorgt een magnetisch
sluitprofiel voor een schone en
betrouwbare sluiting van de 8 mm
glazen veiligheidsdeuren.

Pendelbaar
De Atelier Plan profielen van de
draaivouwdeuroplossingen zijn
voorzien van verchroomde
draailagers met zwenkfunctie.
Het geïntegreerde liftsysteem
zorgt voor gemakkelijk openen
en sluiten.
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Kwartrond, 4-delig
De ruimtebesparende kwartrond
is de perfecte hoekoplossing.
Dankzij de vaste zijpanelen kunnen bijvoorbeeld radiatoren direct
naast de douchecabine worden
geïnstalleerd. Het filigraan design
van de slanke scharnieren geeft
de deuren een bijna gewichtloze
uitstraling. De combinatie
met een RenoDeco achterpaneel
in hogglans, dat individueel
bedrukt kan worden, is bijzonder
hoogwaardig.
profielen chroomoptiek
grepen chroomoptiek
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm
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ATELIER PLAN | Gerieflijkheid met profiel

Hoekinstap met draaivouwdeur
Draaivouwdeuren zorgen voor een
maximale entree. Ze kunnen samengevouwen worden en naar binnen
of naar buiten worden gedraaid.
Zo bespaart u veel ruimte. De grepen
met rubber stop aan beide zijden
zorgen voor de nodige veiligheid.
De douchecabine met RenoDeco
panelen en decors naar uw smaak
ziet er nog eleganter uit.
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beslag chroomoptiek
greep chroom/rubber
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Draaivouwdeur nis
De draaivouwdeur is ideaal voor een nis:
Het biedt een royale entree bij weinig
ruimte. De deur kan naar binnen of naar
buiten worden geklapt zodat hij in de
douche kan afdruipen en drogen.

beslag chroomoptiek
greep chroom/rubber
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Atelier Plan – Schuifdeur 2-delig
met zijwand
De Atelier Plan schuifdeur biedt
lichtheid voor uw badkamer.
De kogelgelagerde schuifdeur kan eenvoudig en geruisloos worden verschoven
en maakt een comfortabele toegang
mogelijk, zelfs in krappe ruimtes.
Ook optisch kan ze met duidelijke lijnen,
beproefde grepen en 8 mm dikke
glaselementen overtuigen.

beslag zwart-mat
greep zwart-mat
veiligheidsglas helder
hoogte 206 cm

SHOWER
GUARD

optioneel
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Elegante transparantie met profiel

AT E L I E R
122
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Heldere lijnen van markant rechthoekige chroomafwerking alsmede
8 mm glaselementen onderstrepen de moderne badkamerinrichting.

Schuifdeur met zijwand
123

ATELIER | Elegante transparantie met profiel

Rechtlijnig en onderhoudsvriendelijk
Het aan binnenzijde glasvlakke Atelier
scharnier zet schitterende accenten
in de badkamer. De heldere vormspraak
met hoogwaardige afwerking biedt
standaard een functioneel liftsysteem
en is alternatief ook als pendelbare
variant verkrijgbaar.

Markant
Elegant als een juweel rond de rechthoekige greep de tijdloos markante
esthetiek van de series Atelier Pur en
Atelier af. Schitterende afwerking
en zakelijke vorm. Bijzonder prettig
in de bediening: de optionele dubbelzijdige staafgreep.

Consequent
De consequent op de rechthoekige
belijning van de series Atelier
en Atelier Pur afgestemde
stabilisatiesteun biedt de 8 mm
glaselementen een veilig houvast.

Simpel
Het Atelier klikprofiel biedt niet enkel
een optimaal verstelbereik, het maakt
ook de reiniging gemakkelijker door
de volledig verdekte bevestiging.
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Pendeldeur nis
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ATELIER | Elegante transparantie met profiel

Schuifdeur hoekinstap
Deze schitterende hoekinstap verbindt
tijdloos design met de meest comfortabele instapmaten. De massief
metalen grepen schuiven bij het openen
volledig achter de stevig bevestigde
vaste elementen.

profielen chroomoptiek
beslag chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Kwartrond schuifdeuren
Deze exclusieve gebogen oplossing
verrast door de soepele geleiding van
de hoogwaardige deurelementen en
de schitterende afwerking. De massieve
grepen schuiven volledig achter de
vaste elementen en bieden daardoor
een grootst mogelijke instap.
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beslag chroom
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Schuifdeur nis 2-delig
De optische voordelen van een proﬁelloze glasafscheiding samengevoegd met
de technische mogelijkheden van een
muurproﬁel vindt u in deze elegante
nisoplossing. Kogelgelagerde geleide
wielen schuiven het 8 mm deurelement
soepel achter het vaste deel. Met het
moderne muurproﬁel kunnen scheve
muren tot 20 mm worden opgevangen
en daarmee is omslachtig maatwerk
niet nodig.

SHOWER
GUARD

optioneel

Alle Atelier modellen ook als
profielloze Atelier Pur leverbaar.

profielen chroomoptiek
beslag chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm
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ATELIER | Elegante transparantie met profiel

Pendeldeur Hoekinstap
Een bijzonder grote instap en hoogwaardige details zoals aan binnenzijde glasvlakke pendelscharnieren
en optionele staafgrepen –
zowel aan binnen- als aan buitenzijde – maken deze 8 mm Atelier
oplossing ot een uitstekend
inrichtingselement in de
barrièrevrije comfortbadkamer.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm
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Alle Atelier modellen ook als
profielloze Atelier Pur leverbaar

Pendeldeur nis
Voor het gemakkelijke in- en uitstappen, zelfs in kleine ruimtes, of voor
het comfortabel beluchten van het
douchebereik met een naar binnen
geopende deur: de Atelier nisoplossing
met pendelscharnieren. Die maakt
indruk door het design, de kwaliteit,
het comfort en gemakkelijk onderhoud.

SHOWER
GUARD

optioneel
GLASVLAK

LIFT
SYSTEEM

standaard

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

129

Soepel comfort met solide karakter

SOLIDA
130
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Heldere vormen, hoogwaardige materialen zoals 8 mm veiligheidsglas
en aluminium, plus het extra bedieningscomfort: dat is de Solida –
een dorpelvrije droomdouche met karakter.

131
Schuifdeur nis, 2-delig

SOLIDA | Soepel comfort met solide karakter

Modern
Stabiliteit en duurzaamheid: dat zijn
eigenschappen van de bewezen 8 mm
serie Solida. Het profieldesign en de
grepen werden getransformeerd naar
een rechtlijnige vormspraak waarbij de
functionaliteit werd verfijnt.

Hoogwaardig
Voor een buitengewoon bedienings
comfort van de Solida modellen werd
een schuifgeleiding ontwikkeld,
welke de royale veiligheids glasdeuren
licht en soepel transporteren.

Optioneel extra soft

SOFTCLOSE

Het optionele SoftClose-mechanisme
zorgt voor een extra soepel openen
en sluiten van het royale deurelement.
Het trekt deze rustig en zelfstandig in
de open en dichtpositie. Hierbij hoeft
geen kracht te worden toegepast.

Barrièrevrij
De geheel metalen-deurgeleiding verbindt het vaste glaselement veilig met
de vloer. Het deurdeel wordt daarbij
veilig en soepel voorbij geschoven aan
het vaste element. Het bewuste
weglaten van een onderste geleiderail
maakt een dorpelvrije toegang
mogelijk.
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133
Schuifdeur, 2-delig met zijwand

SOLIDA | Soepel comfort met solide karakter

Schuifdeur in nis, 2-delig
Zowel in een ruimtenis of hoek,
de hoogwaardige Solida schuifdeur
modellen bieden bij de tijdse functionaliteit in een moderne uitstraling.
De hoogwaardige geprofileerde 8 mm
serie maakt indruk door het tijdloze
design en de edele materialen.
Als ruimtenis tot een breedte van
200 cm leverbaar.
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profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Schuifdeur hoekinstap, 4-delig
Deze hoekinstap bevat twee soepel
schuivende deurelementen en twee
vaste delen, omlijst door een hoogwaardig profiel. Dit is leverbaar
in de kleuren chroomoptiek en
alu zilver-mat. Ook ideaal: De combinatie met een van de attractieve
glasdecors.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas glasmattering
hoogte 200 cm

SOFTCLOSE

SHOWER
GUARD

optioneel
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Innovatie voor vrije ruimte

APERTO
136
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Een comfortabele toegang in elke ruimte: Het Aperto scharnier
maakt het mogelijk om deuren naar buiten en binnen te openen en
biedt zo een breed scala aan ontwerpmogelijkheden.
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Draaideur pendelbaar aan vast deel met zijwand en RenoDeco natuursteen, stucwerk wit
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APERTO | Innovatie voor vrije ruimte

Comfortabel
Het Aperto scharnier scoort met zijn
ruimhartigheid – de douchedeur draait
naar buiten en naar binnen. Handgrepen,
scharnieren, wandprofielen en
stabilisatiebeugels zijn perfect op elkaar
afgestemd in een fris en soft design.

Onderhoudsvriendelijk
Alle scharnieren vormen een perfecte
eenheid met het veiligheidsglas van
de douchecabine, omdat ze binnen
gelijk met het glas zijn. Dit maakt de
reiniging en het onderhoud van de
glasoppervlakken bijzonder eenvoudig
en probleemloos.

Stabiel
Een stevige stabilisatiebeugel
zorgt ook bij Aperto voor een veilige
houvast van de glaselementen.
De afgeronde hoeken geven de
douchecabine een frisse uitstraling.

Onzichtbaar
Het softclip profiel is ook perfect
afgestemd op de andere elementen
van de douchecabine. De verborgen
klemmentechniek zorgt bovendien
voor een nog eenvoudigere montage
en onderhoud van de douchecabine.
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Draaideur pendelbaar aan vast deel in nis met RenoDeco natuursteen, mediterran-beige
139

APERTO | Innovatie voor vrije ruimte

Ruimtenis pendelbaar, 3-delig
Perfect voor de nis: een pendeldeur
die veel comfort biedt in een kleine
ruimte. Samen met RenoDeco
hogglans, fotodruk individueel en
de marmor-polymeer douchebak,
steenoptik resulteert dit
in een hoogwaardige uitstraling.
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profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Kwartrond, pendelbaar, 4-delig
De 4-delige kwartrond met twee
deurelementen is perfect voor de hoek
van de ruimte en biedt een royale
entree. Bijzonder chic: de AquaSwitch
armatuur als inbouwvariant.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

GLASVLAK

optioneel
LIFT
SYSTEEM

standaard
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APERTO | Innovatie voor vrije ruimte

Hoekinstap pendelbaar, 4-delig
Perfect voor moeilijke ruimteomstandigheden: Dankzij de smalle vaste
elementen kan de deur gemakkelijk
worden geopend, zelfs met uitstekende
radiatoren of soortgelijke obstakels.
Perfect afgestemd op het ontwerp:
de AquaSwitch Inbouw variant.

142

Douchewanden

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Draaideur pendelbaar
aan vast deel en zijwand
De zwenkbare draaideur met zijwand
heeft een ruime toegang. Samen met
het RenoDeco douchebakelement
en de RS 200 Mix Shower-Set wordt
de douche een wellness-oase.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Pendelbare draaideur aan vast deel
met verkorte zijwand
De zwenkdeur met de ingekorte
zijwand is bijzonder ruimtebesparend
voor de hoekopstelling in kleine
badkamers. De AquaTray armatuur als
inbouwvariant in combinatie met de
Lavida stortdouche zorgt voor optimaal
doucheplezier in krappe ruimtes.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

GLASVLAK

optioneel
LIFT
SYSTEEM

standaard
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De tijdloze trend in de badkamerinrichting

P R E M I U M S O F TC U B E
144

Douchewanden

Het frisse design voor een tijdloos moderne badkamerinrichting.
Kies uit het omvangrijke programma van douchecabines en de veelvoud aan producten “Rond om de douche”.

Draaideur aan vast deel in 145
nis

PREMIUM SOFTCUBE | De tijdloze trend in de badkamerinrichting

Mooie vorm
Het frisse, softe design van de 6 mm
serie Premium Softcube vindt u terug
in alle componenten – de greep,
scharnier, wandprofiel en stabilisatiebeugel. Opties voor extra comfort:
de staafgreep (binnen/buiten) en het
pendelscharnier.

Onderhoudsvriendelijk
De standaard aan binnenzijde glasvlakke Softcube draai- en pendeldeur
scharnieren vormen met het enkelvoudig veiligheidsglas een perfecte
eenheid. De reiniging wordt daarmee
duidelijk makkelijker.

Stabiel
Ook de Softcube stabilisatiebeugel
biedt design met functie. De softe look
vindt u terug in de glasklem, welke
de 6 mm glaspanelen veilig fixeert.

Onzichtbaar
Het op de zachte Softcube vormspraak
afgestemde klikprofiel kan door deze
kliktechniek nog makkelijker worden
gemonteerd en gereinigd.
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Draaideur aan vast deel met zijwand
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PREMIUM SOFTCUBE | De tijdloze trend in de badkamerinrichting

Premium Softcube schuifdeur
2-delig met zijwand
Het schuifdeurmodel van de populaire
Premium Softcube serie is speciaal
voor kleine badkamers een highlight.
Dankzij de standaard platte greep
loopt de deurruit volledig achter het
vaste deel en garandeert een royale
ingang. Het soft design is terug te
vinden in alle elementen – van de
klemprofielen tot de handgreep.
Het klemprofiel is ook praktisch,
omdat het schuine wanden
tot 20 mm gemakkelijk wegwerkt.
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profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Hoekinstap 4-delig
Een maximaal ruime toegang, veel doucheplezier en gemakkelijke reiniging biedt
de Premium Softcube hoekinstap. Voor
extra gemak zorgt de optionele Edelglasbescherming welke de zeepresten en kalk
weinig kans geeft om zich te hechten.
Voor het simpele bedienen van de deuren
zorgen de schitterende greep oplossingen.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Draaideur aan zijpaneel
met zijwand als maatwerk
Dakschuintes, scheve muren en
uitstekende muren zijn door de HSK
maatwerkcompetentie geen hindernis.
Een zijwand kan gemakkelijk
worden aangepast aan de bestaande
bouwsituatie.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

optioneel
BÜNDIG

LIFT
SYSTEEM

standaard

Alle Premium Softcube modellen
zijn ook in Classic-uitvoering leverbaar
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Kwartrond, 3-delig
De smalle vaste elementen van de serie
Premium Softcube zijn uitstekend
geschikt voor ruimtesituaties met uitstekende elementen, zoals radiatoren
of voorzetmuren. De deur kan daardoor maximaal ver worden geopend.
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profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Kwartrond, 4-delig
Deze 4-delige kwartrond met
twee gebogen deurelementen en
twee vaste delen biedt een bij de
tijdse optiek met identieke details.
De hoogwaardige wandprofielen
in chroomoptiek passen zich perfect
aan bij de Softcube-vormspraak.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Vijfhoekdouche
Zakelijk-modern en plaatsbesparend
is deze oplossing voor de ruimtehoek.
Het deurelement wordt stevig vastgehouden aan een vast element en
sluit betrouwbaar met het magnetisch
sluitprofiel aan het tweede vaste deel.
Een optisch en functioneel perfecte
aanvulling van het geheel is het
Softcube douchepaneel (zie pag. 237).

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

optioneel
BÜNDIG

LIFT
SYSTEEM

standaard

Alle Premium Softcube modellen
zijn ook in Classic-uitvoering leverbaar
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Pendeldeur hoekinstap
Onderhoudsvriendelijke pendeldeuroplossingen voor nog meer comfort in
de badkamer: Zowel in de ruimtehoek
of in een nis – de deuren kunnen naar
keuze naar binnen en naar buiten
worden geopend. Dat biedt naast ruime toegang toegevoegde pluspunten
na het douchen, zoals het afdruipen
van het glas en het beluchten van de
douchezone. Zeer onderhoudsvriendelijk: de aan binnenzijde glasvlakke
constructie van de pendelscharnieren.
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profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Pendeldeur met zijwand
Afhankelijk van de ruimtesituatie is
ook de combinatie van de hoogwaardige pendeltechniek mogelijk met
een zijwand. Deze biedt uitgebreide
mogelijkheden bij de aanpassing aan
uitspringende muren of schuintes –
met behoudt van het pendelcomfort
en de grote onderhoudsvriendelijkheid
van het Premium Softcube scharnier.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

optioneel
BÜNDIG

LIFT
SYSTEEM

standaard
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Transparante frisheid in de badkamer

PREMIUM CLASSIC
154

Douchewanden

Klassiek design, een omvangrijk kleurenpalet en attractieve
glasdecors uit 6 mm sterk veiligheidsglas vervullen de hoogste
aanspraak op optiek en materiaal.

155
Ronddouche, 4-delig (asymmetrisch)

PREMIUM CLASSIC | Transparante frisheid in de badkamer

Onderhoudsvriendelijk
De standaard aan binnenzijde glasvlakke
Premium Classic scharnieren vormen
met het enkelvoudige veiligheidsglas een
perfecte eenheid. Na het douchen kan
het water gemakkelijk met een glaswisser
worden afgetrokken. Overtuigend:
de grote veelvoud aan standaard- en
speciale-kleuren.

Stabiel
De op de afstemming op het uitgebreide
modelpalet van de serie Premium Classic
ontworpen stabilisatiebeugel zorgt voor
een zeker houvast van de 6 mm sterke
glaselementen.

Praktisch
Bij combinatie met een badkuip biedt
zich een verkorte zijwand als ideale
aansluitmogelijkheid aan. De positie
van de Premium zijwand naast het bad
maakt een probleemloze en eenvoudige
reiniging mogelijk.

Onderhoudsvriendelijk
De af fabriek leverbare Edelglas
coating sluit de onzichtbare poriën
van het glas. Het vastzetten van
waterdruppels en het aankoeken van
zeepresten, vuil en kalk wordt merkbaar gereduceerd. Het verlicht
de regelmatige reiniging.
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157
Hoekinstap, 4-delig

PREMIUM CLASSIC | Transparante frisheid in de badkamer

Draaideur nis aan zijpaneel
Een oplossing voor een nis tot een
breedte van 120 cm. Door het
verplaatste draaipunt bieden zich
ideale mogelijkheden bij ongunstig
geplaatste radiatoren of uitstekende
muurtjes. Veelvoudig: de keuze
aan attractieve glasdecors.
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profielen chroom
scharnieren chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Draaideur aan zijpaneel met zijwand /
verkorte zijwand
De zijwand biedt optische doorkijk
en ideale flexibiliteit voor de combinatie
met badkuip. De verkorte glaswand
overlapt aan de badrand, zodat het
water eenvoudig wegloopt in de
douchezone. De reiniging van glas en
badkuip is daardoor kinderspel.

profielen alu zilver-mat
scharnieren chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

optioneel
BÜNDIG

LIFT
SYSTEEM

standaard

Alle Premium Classic modellen zijn
ook in Softcube uitvoering leverbaar
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Tijdloze lijnen met bewezen functie

E X K LU S I V
160

Douchewanden

Exklusiv – bewezen constructie met optische en functionele
details voor een bijdetijdse verschijning met frisse look.

Kwartrond, 4-de1ig
161

EXKLUSIV | Tijdloze lijnen met bewezen functie

Ergonomisch
De Exklusiv greep oplossingen –
de standaard knopgreep en
optionele staafgreep vallen op door
hoogwaardige afwerking
en het ergonomische design.

Bevattelijk
De Exklusiv staafgreep biedt, net als de
knopgreep, een comfortabele handling
van de 6 mm veiligheidsglasdeuren.
Door de zachte afronding is hij perfect
op het exclusieve design afgestemd.

Stabiel
De Exklusiv stabilisatiesteunen
zorgen voor grootste veiligheid en
een bijzonder solide karakter.
Optisch en technisch perfect hierop
afgestemd – de aansluiting op het
befaamde liftprofiel.

Zacht
De liftsysteem techniek van het
Exklusiv profiel tilt de deur bij het
openen licht op. In gesloten toestand
zakt hij weer, zoals eerder in een
90° hoek, naar beneden.
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Halfrond
163

EXKLUSIV | Tijdloze lijnen met bewezen functie

Kwartrond, 2-delig
Elegant en uitgebreid presenteert
zich dit Exklusiv model. De uit
veiligheidsglas gevormde deurelementen laten zich over de gehele breedte
naar binnen en buiten openen.
Comfort met en zonder douchebak.
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profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Hoekinstap, 4-delig
Met haar vaststaande zijpanelen past
deze glazen douchewand ook in
onvoordelig geschapen ruimtesituaties,
uitstekende muren of radiatoren
vormen geen hindernis meer. Naast
veel uitgebreide profielkleuren ook
verkrijgbaar met decorglas “chinchilla”,
“carré” en “perla helder”.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Hoekinstap, 2-delig
Een werkelijk tijdloze en functionele
oplossing voor uw badkamer –
de 2-delige Exklusiv Hoekinstap.
De veelvoudige keuze aan profielkleuren
en decorglassoorten maken een uiterst
individueel badkamer ontwerp mogelijk.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

LIFT
SYSTEEM

standaard

optioneel
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EXKLUSIV | Tijdloze lijnen met bewezen functie

Ruimtenis, 2-delig
Met deze oplossing kunt u de ruimte
in een nis of op het einde van een
smalle badkamer zeer goed benutten. Zowel in combinatie met een
HSK douchebak of direct op de vloer
gemonteerd – steeds exclusief.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas glasmattering
hoogte 200 cm

Draaideur Nis
Zeer uitdagend is deze nis variant met
een bijzonder breed front (standaard
tot 100 cm). De deur opent naar buiten
en is uitgerust met het functionele
liftsysteem mechanisme.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm
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LIFT
SYSTEEM

standaard

optioneel

Pendeldeur nis
Deze 2-delige nisoplossing is perfect
geschikt voor een badkamer met veel
hoeken en openingen. Het in het
profiel geïntegreerde liftsysteem laat
de deurvleugels lichtjes zwenken en
maakt van deze douchewand een
schitterende oplossing voor de hele
familie.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Pendeldeur ruimtenis, 4-delig
Comfortabele instapmaten voor
nisbreedte tot maximaal 200 cm biedt
deze pendeldeuroplossing. De vaste
elementen kunnen optimaal worden
aangepast aan de ruimtesituatie.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm
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Draaideur met
wegzwenkbare zijwand
Ideaal voor naast elkaar staande
badkuip en douchebak met
verschillende breedtematen. Door de
separate, zwenkbare zijwand
kan duurder maatwerk worden vermeden. Zeer eenvoudig: het reinigen.
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profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Draaideur met verkorte
zijwand (op badkuip)
Bevindt zich de douche direct naast de
badkuip, dan is de toepassing van een
douchecabine met verkorte zijwand
geschikt. Deze zijwand staat op de rand
van de badkuip. De deur sluit perfect
met een speciaal magneet-profiel –
langs de badkuip. De Exklusiv zijwand
wordt standaard geleverd met een
praktische handdoekhouder.

profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Vijfhoekdouche, 4-delig
Deze plaatsbesparende doucheoplossing is ideaal voor kleine en onvoordelig geschapen badkamers. Ze bieden
een hoog douchecomfort op een
kleine ruimte. Een prachtig extra voor
nog meer comfort: de functionele
geheel metalen voetsteun (pag. 242).

profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

LIFT
SYSTEEM

standaard

optioneel
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Draaivouwdeur
Hoekinstap met vast element
De wijds openende deurvleugels van
de Exklusiv draaivouwdeur oplossingen
bieden een comfortabele toegang tot de
douchezone – ook bij ondiepe douchegelegenheden. Hier werd de badkuip
simpelweg vervangen door een
170 × 70 cm grote doucheruimte.

profielen chroomoptiek
grepen chroom/rubber
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Draaivouwdeur hoekinstap
Zeer ruim en leverbaar tot 120 × 120 cm:
De hoekinstap uit het draaivouwdeurmodellenpallet. De speciaal ontwikkelde greep is uitgerust met een
functionele rubberstop. Deze verhinderd het harde aanslaan tegen het
glas en maakt de greep ook met natte
handen stroef. Optionele: een extra
greep aan het binnenste deurdeel.
Dit maakt de bediening in de douche
nog gemakkelijker en zorgt bovendien
voor een geluidsarm functioneren.

profielen chroomoptiek
scharnieren chroom/rubber
veiligheidsglas glasmattering
hoogte 200 cm
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LIFT
SYSTEEM

standaard

optioneel

Exklusiv draaivouwdeur
Raamoplossing
Het 180° zwenkbare draaivouwprofiel
van deze innovatieve oplossing wordt
gecombineerd met het befaamde
draaibare Exklusiv wandaansluitprofiel.
Daarmee kan de gehele 6 mm veiligheidsglas-douchecabine eenvoudig
worden samengevouwen en vlak tegen
de wand worden weggedraaid. Dat
zorgt voor veel bewegingsruimte, zelfs
in een kleine badkamer. Praktisch:
de functionele draaivouwdeur-greep.

profielen chroomoptiek
grepen chroom/rubber
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm
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Halfrond met draaivouwdeur
Maximaal ver openende deurelementen,
verenigd met minimaal benodigde
ruimte, biedt deze samenvouwbare
Exklusiv halfrond. De praktische draaivouwdeuroplossing schept een zeer
ruim douchebereik, dat bij niet gebruik zorgt voor extra bewegingsruimte. Dit zorgt in zeer kleine badkamers
voor meer comfort. In een handomdraai tovert u een vloervlakke douche
om in een vrije wellnessruimte.
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profielen chroomoptiek
grepen chroom/rubber
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Draaivouwdeur nis
Draaivouwdeuren zijn ook voor
ruimtenissen (max. 140 cm breedte)
een perfecte oplossing. Het gehele
wegdraaien van de gevouwen
deurelementen maken de weg vrij
voor een comfortabele instap.
Het onderhoud wordt gemakkelijk
door de aan binnenzijde glasvlakke
scharnieren, de bediening door de
optionele extra draaivouwdeurgreep.

profielen chroomoptiek
greep chroom/rubber
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

Draaivouwdeur met zijwand
De verschillende draaivouwdeur
oplossingen van de serie Exklusiv
bieden grote instapbreedtes
en comfortabele bediening. De deurelementen kunnen compleet
en simpel naar binnen en buiten
worden gevouwen.

profielen chroomoptiek
greep chroom/rubber
veiligheidsglas helder
hoogte 200 cm

optioneel
GLASVLAK

LIFT
SYSTEEM

standaard
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Praktisch perfect douchecomfort

FAVORIT NOVA
174
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Beste kwaliteit in een frisse look. De bewezen 5 mm serie
verbindt een slank design met bewezen kwaliteit.

Hoekinstap, 4-delig
175

FAVORIT NOVA | Praktisch perfect douchecomfort

Slank
De tijdloze profieloptiek maakt het
Favorit Nova modellenpalet fit voor
de toekomst. Functionele details
zoals het optimale verstelbereik
ronden de rechtlijnige look af.

Functioneel
De slanke Favorit Nova staafgrepen
passen dankzij de verchroomde
afwerking en de comfortabele
bediening perfect bij de frisse
uitstraling.

Vertrouwd
Een magneet sluitlijst zorgt voor het
correcte en vertrouwde sluiten
van de 5 mm veiligheidsglasdeuren.
De draai- en pendeldeuroplossingen
zijn leverbaar in een hoogte van 195 cm.

Pendelbaar
De slanke Favorit Nova profielen
in de kleuren chroomoptiek,
alu zilver-mat of wit – hebben
verchroomde scharnierdelen met
pendelfunctie. Het geïntegreerde
liftsysteem mechanisme verlicht het
openen en sluiten.
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Draaideur met zijwand
177

FAVORIT NOVA | Praktisch perfect douchecomfort

Kwartrond, 4-delig
De 4-delige kwartrond van de serie
Favorit Nova overtuigt met haar
moderne design en de schitterende
afwerking – hier gaan kwaliteit en
prijs hand in hand. Daarmee is deze
kwartronde douchewand ideaal
voor de basis gezinsbadkamer en
voor projecten.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 195 cm

Hoekinstap, 2-delig
Een bijzonder ruime toegang tot de
douchezone garandeert deze 2-delige
hoekinstap. De draaideuren openen ver
naar buiten en bieden dankzij de
profielarme constructie veel transparantie
en tijdloze chique. Zowel als sierlijke
75 cm of ruime 100 cm oplossing.

profielen alu zilver-mat
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 195 cm

178

Douchewanden

Pendeldeur Nis
Erin of eruit? Bij een pendeldeur gaat
dit allebei. De deurelementen van de
Favorit Nova pendeldeur kunnen wijds
naar binnen en buiten worden gedraaid –
naargelang wens of ruimtesituatie ook in
combinatie met de Favorit Nova zijwand.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 195 cm

Draaideur Nis
Ook als draaideuruitvoering in een
nis biedt de Favorit Nova optimale
eigenschappen: grote instapmaten,
hoge functionaliteit en duurzame
kwaliteit. Het 5 mm veiligheidsglas is
leverbaar in “helderglas” en naar
wens ook met een decoratieve glasmattering.
profielen chroomoptiek
greep chroom
veiligheidsglas matstreep
hoogte 195 cm

LIFT
SYSTEEM

standaard

optioneel
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Uitdagend verfrissend

FAVORIT
180
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De veelvoud aan modellen met doordachte functionaliteit
zorgt voor een luchtig doucheplezier – iedere dag. Kies uit de vele
profielkleuren en de echt- en kunstglassoorten.

Schuifdeur kwartrond
181

FAVORIT | Uitdagend verfrissend

Tijdloos attractief
Details zoals hoogwaardige greep
uitvoeringen, onderhoudsvriendelijke
sluitprofielen, praktische handdoekhouders en markante verbindingselementen
maken van de Favorit douchecabines
een gewild inrichtingselement.

Eenvoudig
Door een bijzonder reinigingssysteem
van de schuifdeuren kunnen de
bewegende schuifdeuren naar binnen
wegklappen. Profielen zonder ruwe
randen vereenvoudigen de reiniging.

Standaard
De standaard geleverde handdoekhouder van de Favorit zijwand
biedt plaats aan iedere handdoek
direct daar, waar het nodig is
bij de douche.

Onderhoudsgemak
De af fabriek aangebrachte edelglascoating sluit de onzichtbare poriën in
het glas. Het aandrogen van waterdruppels en het vastkoeken van
zeepresten, vuil en kalk wordt duidelijk gereduceerd. Dat vereenvoudigd
de regelmatige reiniging.
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Schuifdeur hoekinstap, 4-delig
Bijzonder soepel openende deuren
zorgen voor een comfortabele
toegang. De bewegende deurelementen kunnen voor een gemakkelijke
reiniging simpel worden ontgrendeld
en naar binnen wegzwenken.
Het hoogwaardige profiel met de
decoratieve details zorgt voor extra
dichtheid en solide veiligheid.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 185

Schuifdeur hoekinstap
183

FAVORIT | Uitdagend verfrissend

Klapdeur nis
Ook in een nis of kleine badkamer een
optimale doucheoplossing. De naar
binnen openende klapdeuren bieden
een gemakkelijke instap. Combineer
deze doucheoplossing met een HSK
Shower-Set bijvoorbeeld met in hoogte
verstelbare glijstang. Flexibel in de
bevestiging verdekt deze eventuele
oude boorgaten en is daardoor perfect
voor renovaties. (zie v.a. pag. 221).
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profielen alu zilver-mat
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 185 cm

Klapdeur met zijwand
De naar binnen openende klapdeuren
van deze Favorit douchecabine bieden
veel ruimte voor de instap. Hoogwaardige magneetlijsten zorgen voor een
zachte sluiting. De zijwand is uitgerust
met een practische handdoekhouder.

profielen alu zilver-mat
grepen chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 185 cm

optioneel
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FAVORIT | Uitdagend verfrissend

Schuifdeur hoekinstap, 3-delig
Een populaire oplossing in een
kleine badkamer. De deurelementen
schuiven soepel achter elkaar en
kunnen voor de reiniging worden
weggeklapt. In uitvoering “kunstglas”
standaard met een kleine planchet
en handdoekhouder.

profielen wit
kunststofglas druppel helder
hoogte 185 cm

Schuifdeur, 3-delig
met zijwand
Solide rolgeleiding en magneetlijsten
garanderen een optimale loop en een
veilige sluiting van de deurelementen.
Naar keuze in kunst- of veiligheidsglas verkrijgbaar. De zijwand
is standaard uitgerust met een
praktische handdoekhouder.

profielen alu zilver-mat
veiligheidsglas helder
hoogte 185 cm

186

Douchewanden

Vouwdeur met zijwand
Een extra grote deuropening bij geringe
ruimte biedt deze praktische oplossing.
De handdoekhouder is standaard.
Ook in een kleine nis scheppen de flinke,
naar binnen openende vouwelementen
een moderne optiek.

profielen wit
kunststofglas druppel helder
hoogte 185 cm

Draaipuntdeur met zijwand
Tijdloos mooi en vooral doelmatig.
Door het verzette draaipunt van de
deur kan deze ook worden toegepast
in probleemsituaties, b.v. bij in de
weg staande radiatoren, ramen of
muurtjes. Bij de levering inbegrepen:
de praktische handdoekhouder.

profielen wit
grepen wit
veiligheidsglas helder
hoogte 185 cm

optioneel
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Eenvoudig overtuigend goed

PRIMA

Stap in de wereld van het douchecomfort met een veelvoud
aan modellen, kleuren en kunst- of veiligheidsglas.
Comfortabele handling en tijdloze optiek gegarandeerd.

Hoekinstap, 2-delig
189

PRIMA | Eenvoudig overtuigend goed

Onderhoudsvriendelijk
Door een bijzonder reinigingssysteem
kunnen de bewegende schuifdeuren
van enkele modellen eenvoudig naar
binnen worden weggeklapt.

Onderhoudsgemak
De af fabriek aangebrachte edelglascoating sluit de onzichtbare poriën in
het glas. Het aandrogen van waterdruppels en het vastkoeken van zeepresten, vuil en kalk wordt duidelijk
gereduceerd. Dat vereenvoudigd de
regelmatige reiniging.

Praktisch
Plaats voor bad spullen en handdoeken kan men nooit genoeg hebben.
Daarom is de 3-delige hoekinstap
standaard uitgerust met handdoekhouder en planchet.

Perfect
De ideale basis voor dagelijks doucheplezier: Douchebakken van huize HSK
zijn in vorm en afmeting optimaal
afgestemd op HSK douchecabines.

190

Douchewanden

Hoekinstap, 3-delig
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PRIMA | Eenvoudig overtuigend goed

Schuifdeur, 3-delig
Stabiliteit voor de beste projectinrichting. Hoogwaardige geleiding
en magneetlijsten garanderen een
onderhoudsvrije loop een en dichte
sluiting. Het wegklapmechanisme
van de deuren maakt een eenvoudige
en snelle reiniging mogelijk.

profielen wit
kunststofglas druppel helder
hoogte 175 cm
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Hoekinstap, 3-delig
Het achter elkaar schuiven van de
3-delige deurvleugels zorgt bij deze
Prima voor een zeer gemakkelijke
instap, ook bij kleine douchebakken.
De standaardmaat is instelbaar van
75 tot 90 cm. Maatwerk is overbodig.
Uitgerust met hoogwaardige kunststofglas en aluminium profielen in
wit of zilver-mat wordt deze aangevuld met een handdoekhouder en
een functioneel planchet.

profielen alu zilver-mat
kunststofglas druppel helder
hoogte 175 cm

Hoekinstap, 2-delig
Een voordelige oplossing voor starters,
projectontwikkelaars en aannemers.
De schuifdeuren overtuigen door
soepele loop, betrouwde dichtheid
en hoogwaardige glasvarianten. Voor
de reiniging eenvoudig wegklapbaar.

profielen wit
veiligheidsglas helder
hoogte 185 cm

optioneel
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Badwanden

Maak van uw badkuip een comfortabele douchegelegenheid
zonder compromis. Beleef de HSK veelvoud van modellen,
kleuren en glassoorten en vindt uw persoonlijke favoriet.

K2.82 Badwand, 2-delig
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Rechtlijnig
De hoogwaardige 8 mm HSK series
K2, K2P en Kienle – vallen op door
het consequent rechtlijnig design
en de bijzonder hoogwaardige details.

Soft
De modellen van de serie Premium
Softcube maken indruk met het zacht
afgeronde design, de onderhoudsvriendelijke, aan binnenzijde glasvlakke
scharnieren en de functionele
klikprofielen.

Exklusiv
Het bijzondere extra van de Exklusiv
modellen zit in het 180° draaibare
muurprofiel en de functionele details
zoals een handdoekhouder en een
planchet. De doucheafscheidingen
kunnen maximaal ver naar binnen en
naar buiten worden gedraaid.

Geprofileert
Geprofileerde badwanden bieden een
veelvoud aan mogelijkheden van
spatwaterbescherming voor meer
doucheplezier in de badkuip.
Wordt het de schuivend, vouwend,
klapbaar, uitgevoerd in kunst- of
veiligheidsglas, alleen u en uw
ruimtesituatie vormen de beslissing.
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Badwanden

K2.80 Badwand, 1-delig
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K2.83
Badwand, 2-delig
Profielloos doucheplezier is ook
mogelijk in een badkuip. Dit tot
120 cm brede, 8 mm sterke K2 model
laat zich voor een gemakkelijke
in- en uitstap samenvouwen
en compleet naar binnen en buiten
zwenken.

beslag chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 150 cm
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Badwand
K2/K2P Walk In schuifdeur
Markant en schitterend – deze unieke,
8 mm schuifdeur-badwand.
Het deurelement van deze 150 cm
hoge K2 resp. K2P oplossing schuift
zacht achter het vaste element.
Voor de toepassing met de Douchekuip Dobla douchekuip is deze
badwand standaard in twee breedtes
verkrijgbaar. Een extra uitstraling
krijg deze door een keuze
uit verschillende glassoorten.
Functioneel: het vaste element in
optionele spiegelglasuitvoering.
profielen chroomoptiek
veiligheidsglas helder /
spiegelglas
hoogte 150 cm

SHOWER
GUARD

optioneel

Dit K2P model is ook als
profielloos leverbaar
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Premium Softcube, 2- en 3-delig
De badwanden uit de Softcube designwereld overtuigen met de hoogwaardige details en de moderne optiek.
Met de aan binnenzijde glasvlakke
uitvoering van de liftsysteem
scharnieren en de hoogwaardige
materiaalafwerking is onderhoud een
kinderspel. Ook leverbaar met glasmattering of in veiligheidsglas “grijs”
en “chinchilla”. Ook als 3-delige
uitvoering uistekend geschikt voor een
groot douchecomfort in de badkuip.
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profielen chroomoptiek
beslag chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 140 cm

Badwand
Softcube pendel, 2-delig
De badwand Softcube pendel biedt
optimale spatwaterbescherming en
bedieningscomfort door een vaststaand
glaselement in combinatie met een
90 graden pendelbaar deurelement.
De hoogwaardige geheel metalen
scharnieren zijn voorzien van een geïntegreerd liftsystem en zorgen dankzij de aan
binnenzijde glasvlakke constructie voor
een eenvoudige reiniging na het douchen.
Een optionele staafgreep maakt bovendien
de handling van het 6 mm glaselement
met vochtige handen gemakkelijk.

profielen chroomoptiek
scharnieren chroom
veiligheidsglas matglas midden
hoogte 140 cm

Afb. toont optionele staafgreep

GLASVLAK

standaard

optioneel
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Exklusiv, 2-delig
met planchet en handdoekhouder
Deze 2-delige Exklusiv badwand
verbindt bewezen techniek
met functionele details. Standaard
uitgerust met een hoogwaardig
glasplanchet in de douchezone en de
geïntegreerde handdoekhouder, biedt
dit hoogste comfort in uw badkuip.
Door het liftsysteem mechanisme van
het profiel draait de vleugel licht en
zakt afdichtend op de badkuiprand.

profielen chroomoptiek
veiligheidsglas helder
breedte/hoogte 100/140 cm

Exklusiv, 1-delig en 2-delig
Het 180°zwenkbare deurdeel wordt
direct aan de wand of vaste element
gemonteerd.
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Exklusiv, 2-delig
Hoogwaardig design voor de badkuip.
Dankzij de scharniertechniek kan
het voorste deurelement tegen het
achterste worden gevouwen en
de vouwwand 180° plaatsbesparend
wegzwenken.

profielen alu zilver-mat
scharnieren chroom
veiligheidsglas helder
breedte/hoogte 114/140 cm

Exklusiv, 2-delig
met zijwand
De ideale aanvulling op de Exklusiv
badwand is de optionele zijwand met
plafondsteun. Deze kan als maatwerk
zelfs worden geleverd met afschuining
voor moeilijke ruimtesituaties.
profielen alu zilver-mat
scharnieren chroom
veiligheidsglas helder
breedte/hoogte 114/140 cm

optioneel
GLASVLAK

LIFT
SYSTEEM

standaard
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Badwand
Favorit Nova, 2-delig
Van iedere badkuip een douchegelegenheid maken? Geen probleem
met de Favorit Nova badwanden,
zowel 1- of 2-delig, met optionele
zijwand of staafgreep. De 5 mm
deurelementen kunnen compleet
worden weggedraait. Standaard
leverbaar in alu zilver-mat, wit en
chroomoptiek.

profielen chroomoptiek
scharnieren chroom
veiligheidsglas helder
hoogte 140 cm

Afb. toont optionele staafgreep
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Favorit 1-, 2- en 3-delig
Speciale scharnieren van de klassieke
1 tot 3-delige Favorit badwanden
bieden de mogelijkheid voor een
plaatsbesparend wegvouwen van de
hele badwand.

Favorit schuifelement

profielen wit
veiligheidsglas helder
breedte/hoogte 114/140 cm

Deze 2-delige badwand verbindt een
comfortabele instap met bijzonder
brede spatbescherming. De van 70 tot
118 cm uittrekbare en aan weerszijde
180° zwenkbare badwand is standaard
uitgerust met een praktische handdoekhouder.

profielen alu zilver-mat
kunststofglas druppel helder
breedte/hoogte 70-118/140

Prima, 3-delig
met zijwand als maatwerk
Speciale scharnieren maken dit
mogelijk. De elementen kunnen 360°
naar rechts en links worden gedraaid
en vlak worden samengevouwen.
De handdoekhouder is standaard,
de zijwand een optie.
profielen bahama-beige
kunststofglas druppel helder
hoogte 140 cm

optioneel
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Individueel doucheplezier

SHOWER & CO!
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De buitengewone veelvoud rond om water –
biedt een kranenprogramma en componenten voor
douche, badkuip en wastafel.

RS 500 met supervlakke hoofddouche
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Softcube
Consequent afgestemd op de Softcube
designwereld, biedt het omvangrijke
Softcube armaturen-programma
kwaliteit, design en functionaliteit
voor de badkamer uit één geheel.

Rond
De klassieke armaturenlijn met
het bijzondere extra: Ontdek het
omvangrijke productpalet
van de ronde HSK designlijn voor
douche, badkuip, wastafel en
bidet van A tot Z.

Rechthoekig
Heldere vormspraak en doordachte
functie, dat zijn de Shower-Sets
en losse componenten van de
rechthoekige HSK armaturenlijn.
Deze passen zich perfect aan in de
designwereld van de rechtlijnige
douchecabines, spiegelkasten en
radiatoren-series.

Sterke combinatie
Het 1 × 1 van het doucheplezier:
Combineer heel persoonlijk uw gewenste douchesysteem: de standaard
voorziene hoofddouches kunnen,
zoals de wand- en plafondaansluiting,
optioneel worden verwisseld.
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Armaturenlijn Softcube
Softcube armaturen voor wastafel,
badkuip en bidet maken net zoveel
indruk als de veelzijdige Softcube
douchesystemen door het consequent
tijdloos-moderne design en de grote
functionaliteit.
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Wastafel-eenhendelkraan
Softcube

Wastafel-eenhendelkraan
Softcube 2.0

Wastafel-eenhendelkraan
Softcube 2.0, Hoog

· oppervlakte chroom
· 1-gats
· keramische-kartouche
· flexibele aansluitslangen G⅜
· met verstelbare perlator (± 7°)
· afvoer-garnituur G⁵⁄4

· oppervlakte chroom
· 1-gats
· keramische-kartouche
· flexibele aansluitslangen G⅜
· met verstelbare perlator (± 7°)

· oppervlakte chroom
· 1-gats, hoog
· keramische-kartouche
· flexibele aansluitslangen G⅜
· met verstelbare perlator (± 7°)

Levering zonder afvoer-garnituur.
Passende Popup plug apart verkrijgbaar.

Levering zonder afvoer-garnituur.
Passende Popup plug apart verkrijgbaar.

Pop-Up-plug

Opbouw-veiligheidsbadthermostaat
Softcube 2.0

Opbouw-veiligheidsthermostaat
Softcube 2.0

· oppervlakte chroom
· SafeTouch: constant verlaagde
bodytemperatuur van de mengkraan
· veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
· koudwateruitval beveiliging
· inclusief terugslagklep
· excentrische aansluitingen
· keramische stopkraan
· incl. S-koppelingen en rozetten

· oppervlakte chroom
· SafeTouch: constant verlaagde
bodytemperatuur van de mengkraan
· veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
· koudwateruitval beveiliging
· inclusief terugslagklep
· excentrische aansluitingen
· keramische stopkraan
· incl. S-koppelingen en rozetten

Ideale combinatie: De praktische
Pop-Up-wastafelplug. Deze opent
en sluit met simpele vingerdruk.
De toegepaste mengkraan
heeft geen trekstang meer nodig.
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Set 2.01

Set 2.04

Set 2.05

Set 2.09

· opbouw-doucheeenhendelkraan
· afwerking chroom
· g lijstang met
in hoogte verstelbare
douchekophouder
· designhanddouche
· doucheslang, zilver

· inbouw-veiligheids-

· inbouw-veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
en 2-weg omstelling
· afwerking chroom
· hoofddouche
300 × 200 × 2 mm
· wandhouder met rozet
· glijstang met
in hoogte verstelbare
douchekophouder
· designhanddouche
· doucheslang, zilver
· haakse aansluiting

· opbouw-eenhendel

thermostaat
met 38 °C-begrenzer
en 2-weg omstelling
· afwerking chroom
· hoofddouche
300 × 200 × 2 mm
· wandaansluitbocht met rozet
· designhanddouche
· doucheslang, zilver
· wandhouder
· haakse aansluiting

Het 1 × 1 van het doucheplezier –
nu hebt u de keus

Universele-inbouwbox
passend voor inbouw-thermostaat
Zie pag. 220
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De standaard in de set verpakte Softcube
hoofddouche en wandaansluiting kan
worden gewijzigd. De standaard hoofddouche (300 × 200 × 2 mm) kan bijvoorbeeld worden gewisseld door een van de
twee andere supervlakke, slechts 2 mm
dikke Softcube-hoofddouches. Tevens
aan te passen: de wand- en plafondaansluiting.

badmengkraan
· afwerking chroom
· designhanddouche
· doucheslang, zilver
· wandhouder

Set 2.22

Set 2.25

· inbouw-douche-

· inbouw-doucheeenhendelkraan met
omstelling
· afwerking chroom
· hoofddouche
300 × 200 × 2 mm
· wandhouder met rozet
· glijstang met
in hoogte verstelbare
douchekophouder
· designhanddouche
· doucheslang, zilver
· haakse aansluiting

eenhendelkraan zonder
omstelling
· afwerking chroom
· glijstang met in hoogte verstelbare douchekophouder
· designhanddouche
· doucheslang, zilver
· haakse aansluiting

Optioneel combineerbare uitvoerings-componenten

Softcube hoofddouche
super-vlak, 2 mm
XL 400 × 250
XXL 550 × 350

Lavida Regentraverse
vrijhangend / Walk In

Softcube
plafonduitloop

Softcube wanduitloop,
recht

670 × 250 × 32 mm
871 – 1.010 × 250 × 32 mm

L-XXL

optioneel
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Shower-Set RS Softcube
AquaSwitch thermostaat
Niet enkel optisch een verrijking voor
uw douche: de AquaSwitch-techniek
van de Softcube Shower-Sets verenigd
schitterend design met innovatieve
functionaliteit. De zachte rondingen
van hoofddouche en handdouche vindt
u ook terug in de armatuurbody.
Het AquaSwitch thermostaatarmatuur
heeft een degelijke wipschakelaar voor
het duidelijke omschakelen tussen
hand- en hoofddouche.
Individualiseerbaar:
de supervlakke hoofddouche in twee
maten en het glasplanchet in spiegelglas, zwart of wit glas.
· afwerking chroom
· thermostaatarmatuur met 			
AquaSwitch-techniek en planchet 		
(zwart, wit, spiegel)
· standaard hoofddouche
300 × 200 × 2 mm
· hoofd- en handdouche met
antikalk-nozzles
· hoogte van de hoofddouche
individueel instelbaar
· aparte designhanddouche
AquaSwitch met in hoogte verstelbare houder aan de glijstang

Optioneel te combineren
hoofddouche

hoofddouche Softcube
supervlak, 2 mm
XL

400 × 250 mm

Shower-Set RS Softcube AquaSwitch
thermostaat met planchet zwart
standaard hoofddouche Softcube,
supervlak (300 × 200 × 2 mm)
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38°
BEGRENZING

standaard

AquaSwitch-techniek
De degelijke AquaSwitch-omsteller van
de HSK armaturenlijn maakt de bediening
zeer eenvoudig en en comfortabel.
De keuze tussen hoofd- en handdouche
is absoluut duidelijk. De eenvoudig te
begrijpen iconen laten duidelijk zien, welke
weg de waterstraal neemt. Komt hij van
boven of uit de handdouche? De laatste
instelling blijft na het dichtdraaien van de
kraan bestaan. Trouw aan de HSK productflexibiliteit is de AquaSwitch-techniek
leverbaar voor de Shower-Sets RS Softcube
thermostaat, eenhendelkraan en universeel. Maak een keuze tussen de kleur
van het planchet van de armatuurbody en
uw gewenste hoofddouche.

RS Softcube AquaSwitch
Universeel

RS Softcube AquaSwitch
eenhendelkraan,
planchet zwart

RS Softcube AquaSwitch
thermostaat,
planchet wit
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Shower-Set RS Softcube thermostaat
met SafeTouch-functie
De Shower-Set RS Softcube verenigd
schitterend chroom met zacht afgeronde
vormen. Van de hoofddouche tot
het armatuur is alles afgestemd op de
Softcube designtaal.
· veiligheidsthermostaatarmatuur
met 38 °C-begrenzer, geïntegreerde
omstelling en SafeTouch-functie
· spaarknop
· afwerking chroom
· standaard hoofddouche
300 × 200 × 2 mm
· hoofd- en handdouche met
antikalk-nozzles
· hoogte van de hoofddouche
individueel instelbaar
· aparte designhanddouche
AquaSwitch met in hoogte verstelbare
houder aan de glijstang

SafeTouch
Door de constructie wordt de
kraanbody van de Softcube
veiligheidsthermostaatarmaturen op de belangrijke
plaatsen niet meer onaangenaam heet.

Optioneel
te combineren hoofddouche

hoofddouche Softcube
supervlak, 2 mm
XL

400 × 250 mm

Shower-Set RS Softcube
met standaard hoofddouche
Softcube, supervlak
(300 × 200 × 2 mm)
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38°
BEGRENZING

standaard

AquaTray – Comfortabel doucheplezier met intelligente details
Met het design van AquaTray biedt
HSK een even elegante als praktische
oplossing voor onbeperkt waterplezier
in de douche. De AquaTray thermostaatkraan overtuigt niet alleen door
een hoogwaardige optiek, maar scoort
ook met een schitterend wit echt
glazen planchet, dat zorgt voor
een royale opbergplek voor douche
artikelen. Het extra boren in de tegels
voor planchets is hierdoor niet
langer nodig.

38°
BEGRENZING

standaard
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Armaturenserie rond
De befaamde, ronde armaturenserie
voor de badkamer overtuigt van
opbouw douchekraan tot de wastafel
eenhendelmengkraan. Ontdek het omvangrijke productpallet van de ronde
HSK designserie voor douche, badkuip,
wastafel en bidet. Speciale functie:
de zwenkbare wastafelmengkraan.

Pop-Up-plug
Ideale combinatie: De praktische
Pop-Up-wastafelplug. Deze opent
en sluit met simpele vingerdruk.
De toegepaste mengkraan heeft
geen trekstang
meer nodig.
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· oppervlakte chroom
· 1-gats
· keramische-kartouche
· flexibele aansluitslangen G⅜
· met verstelbare perlator (± 7°)
· afvoer-garnituur G⁵⁄4

· oppervlakte chroom
· 1-gats, hoog
· keramische-kartouche
· flexibele aansluitslangen G⅜
· met verstelbare perlator (± 7°)
· afvoer-garnituur G⁵⁄4

standaard

38°
BEGRENZING

standaard

Wastafel-eenhendelkraan rond, hoog
voor vrijstaande waskommen

38°
BEGRENZING

Wastafel-eenhendelkraan rond

Opbouw-veiligheidsthermostaat

Opbouw-veiligheidsbadthermostaat

· oppervlakte chroom
· veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
· koudwateruitval beveiliging
· inclusief terugslagklep
· keramische stopkraan
· incl. S-koppelingen en rozetten

· oppervlakte chroom
· veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
· koudwateruitval beveiliging
· inclusief terugslagklep
· keramische stopkraan
· incl. S-koppelingen en rozetten
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Set 1.01 Rond

Set 1.04 Rond

Set 1.05 Rond

Set 1.09 Rond

· opbouw-veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
· afwerking chroom
· glijstang met
in hoogte verstelbare
douchekophouder
· designhanddouche met
3 straalsoorten
· doucheslang, zilver

· inbouw-veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
en 2-weg omstelling
· afwerking chroom
· hoofddouche messing
(Ø 250 × 8 mm)
· wandaansluitbocht met rozet
· designhanddouche met
3 straalsoorten
· doucheslang, zilver
· wandhouder
· haakse aansluiting

· inbouw-veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
en 2-weg omstelling
· afwerking chroom
· hoofddouche messing
(Ø 250 × 8 mm)
· wandaansluitbocht met rozet
· glijstang met in hoogte
erstelbare douchekophouder
· designhanddouche met
3 straalsoorten
· doucheslang, zilver
· haakse aansluiting

· opbouw-veiligheidsbadthermostaat
met 38 °C-begrenzer
· afwerking chroom
· designhanddouche met
3 straalsoorten
· doucheslang, zilver
· wandhouder

Één box – vele mogelijkheden
De universele inbouwbox is voor alle HSK designseries voor
alle inbouw-thermostaaten met 1- tot 3 uitgangen inzetbaar.
De geringe inbouwdiepte maakt de installatie ongecompliceerd.
Geintegreerde waterpassen zorgen voor een comfortabele
uitrichting tijdens de montage. Het probleem van verkeerd
gemonteerde waterleidingen zijn met deze box eenvoudig
op te lossen, zonder dure nieuwe onderdelen.
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boorafstand tot max. 795 / 1095 mm

voor
Ideaal tie!
re n o v a

Set 1.21 Rond

Set 1.22 Rond

Set 1.25 Rond

· opbouw-veiligheidsbadthermostaat
met 38 °C begrenzer
· afwerking chroom
· variabele glijstang (800 mm)
· designhanddouche met
3 straalsoorten
· doucheslang, zilver

· inbouw-veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
en stopkraan
· afwerking chroom
· variabele glijstang (800 mm)
· designhanddouche met
3 straalsoorten
· doucheslang, zilver
· haakse aansluiting

· inbouw-veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
en 2-weg omstelling
· afwerking chroom
· hoofddouche messing
(ø 250 × 8 mm)
·m
 uuruitloop gebogen
met rozet
· variabele glijstang (800 mm)
· designhanddouche met
3 straalsoorten
· doucheslang, zilver
· haakse aansluiting

Variabele glijstang
(800 mm)
Met de vrij op de glijstang
te positioneren, bovenste
wandbevestiging is deze
glijstang bijzonder geschikt
voor renovatie bij reeds
aanwezige boorgaten.

Optioneel combineerbare uitvoerings-componenten

hoofddouche rond
vlak, 8 mm
ø 300 mm
ø 400 mm

38°
BEGRENZING

standaard

ø 250 mm
L
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

Lavida Regentraverse
vrijhangend / Walk In

plafonduitloop
rond

wanduitloop,
recht rond

670 × 250 × 32 mm
871 – 1.010 × 250 × 32 mm

optioneel
L-XXL

L
XL

hoofddouche rond
supervlak, 2 mm
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Shower-Set RS 200 AquaTray
thermostaat met planchet
Vertrouwde techniek, tijdloos design,
individuele combinatiemogelijkheid
en flinke planchetruimte?
De Shower-Set van huize HSK maakt
dit mogelijk met het AquaTray armatuur
met een briljant-wit glasplanchet.
· afwerking chroom
· veiligheidsthermostaatkraan
AquaTray met 38 °C-begrenzer en
glasplanchet (wit)
· standaard hoofddouche ∅ 250 × 8 mm
· hoofd- en handdouche met
antikalk-nozzles
· hoogte van de hoofddouche
individueel instelbaar
· aparte designhanddouche met
in hoogte verstelbare houder
aan de glijstang

Optioneel
combineerbare hoofddouches
hoofddouche rond
vlak, 8 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm
Shower-Set RS 200
AquaTray thermostaat
met glasplanchet wit
en standaard hoofddouche,
vlak (ø 50 × 8 mm)
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optioneel
L-XXL

hoofddouche rond
supervlak, 2 mm
ø 250 mm
L
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

AquaTray opbouw-veiligheidsdouchethermostaat met planchet
Plaats komt men altijd te kort − vooral
onder de douche. Als opbergruimte
wordt gecombineerd met armaturentechniek, kiest men voor de ontworpen
AquaTray douchemengkraan.
Het moderne armaturendesign kan
als zelfstandige thermostaatkraan
worden gecombineerd met meerdere
set-componenten. De rechthoekige
kraanbody biedt met haar ca. 30 × 15 cm
grote veiligheids-glasplanchet veel
opbergplaats voor allerlei douchespullen. Een apart doucherekje wat in
de tegels moet worden geboord
is daardoor niet meer nodig.
Het betrouwbare “binnenwerk”
maakt de HSK veiligheidsthermostaat
compleet.
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Shower-Set RS 200
AquaSwitch thermostaat
Deze Shower-Set uit de ronde HSKdesignwereld inspireert door de
innovatieve AquaSwitch-techniek
en de bewezen combinatie veelvoud.
Zowel met zwarte, witte of spiegelglas –
hier kunnen naast de standaardhoofddouche verdere 5 vlakke en supervlakke
hoofddouche-modellen worden uitgekozen. Heel eenvoudig is nu ook de keuze
van de waterstraal: De praktische
keuzeschakelaar maakt de bediening
kinderlijk eenvoudig – optimaal voor de
hele familie maar ook voor uw gasten.
· afwerking chroom
· thermostaatarmatuur met
AquaSwitch-techniek en planchet
(zwart, wit en spiegel)
· standaard hoofddouche ∅ 250 × 8 mm
· hoofd- en handdouche met
antikalk-nozzles
· hoogte van de hoofddouche
individueel instelbaar
· aparte designhanddouche met
in hoogte verstelbare houder
aan de glijstang

Optioneel:
designhanddouche
AquaSwitch rond
(3 straalsoorten)

Optioneel
combineerbare hoofddouches
hoofddouche rond
vlak, 8 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm
Shower-Set RS 200
AquaSwitch thermostaat
met planchet wit en
standaard hoofddouche,
vlak (ø 250 × 8 mm)
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L-XXL

hoofddouche rond
supervlak, 2 mm
ø 250 mm
L
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

AQUASWITCH

AquaSwitch
Handdouche of verfrissende straal van
boven? Deze vraag wordt toekomstig vanzelf
beantwoord met de Shower-Sets AquaSwitch
van huize HSK. De beide, helder gedefinieerde schakelstanden, bieden een duidelijke
aanwijzing en bediening. Dit is niet alleen
handig en comfortabel in hotels of projecten, maar ook thuis voor jong en oud.
Gewend aan de HSK productflexibiliteit
van het “1 × 1 van het doucheplezier” is de
AquaSwitch-techniek beschikbaar in de
uit-voeringsvarianten thermostaat,
eenhendelkraan en universeel. Bovendien
kunt u de kleur (wit en zwart) van het glazen
aflegvlak kiezen welk naast de schitterende
look ook een praktische plaats biedt
voor het deponeren van uw douchespullen.

RS 200 AquaSwitch
Universeel

RS 200 AquaSwitch
eenhendelkraan,
planchet wit

RS 200 AquaSwitch
thermostaat,
planchet zwart
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Shower-Set RS 200
thermostaat
· veiligheidsthermostaatarmatuur
met 38 °C-begrenzer
en geïntegreerde omstelling
· zwenkbare en in hoogte verstelbare
hoofddouche
· afwerking chroom
· standaard hoofddouche
(∅ 250 × 8 mm) met antikalk-nozzles
· aparte designhanddouche met
5 straalsoorten en in hoogte
verstelbare houder aan de glijstang

Shower-Set RS 200
thermostaat voor de badkuip
Shower-Set RS 200 thermostaat mit
standaard hoofddouche, vlak (ø 250 × 8 mm)
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optioneel
L-XXL

Veiligheidsbadthermostaatarmatuur
met 38 °C-begrenzer en geïntegreerde
omstelling

Shower-Set RS 200 universeel
Voor aansluiting aan bestaand douchearmatuur (armatuur niet bij levering
inbegrepen)
· 2-weg omsteller
· zwenkbare en in hoogte verstelbare
hoofddouche
· afwerking chroom
· standaard hoofddouche (ø 250 × 8 mm)
met antikalk-nozzles
· aparte designhanddouche met
5 straalsoorten en in hoogte
verstelbare houder aan de glijstang

Optioneel
combineerbare hoofddouches
hoofddouche rond
vlak, 8 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm
hoofddouche rond
supervlak, 2 mm
ø 250 mm
L
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm
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Shower-Set RS 200
Mix
· eenhendelkraan met geïntegreerde
functieomsteller
· zwenkbare en in hoogte verstelbare
hoofddouche

Optioneel
combineerbare hoofddouches
hoofddouche rond
vlak, 8 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm
hoofddouche rond
supervlak, 2 mm
ø 250 mm
L
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm
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wand-/plafonduitloop

Supervlakke hoofddouches rond
(Supervlakke hoofddouches rond)

slechts 2 mm vlak

L

XL

ø 400 mm

ø 300 mm

wandaansluitbocht, recht

ø 250 mm

wandaansluitbocht, gebogen

XXL

wandaansluitbocht, recht

229

RECHTHOEKIG | Rechtlijnig – markant & functioneel

Pop-Up-plug
Ideale combinatie: De praktische
Pop-Up-wastafelplug. Deze opent
en sluit met simpele vingerdruk.
De toegepaste mengkraan heeft
daardoor geen
trekstang
nodig.
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Markant rechthoekig tot in detail
Aanvullend aan de strakke opbouwbadthermostaat wordt de designwereld afgerond met aparte elementen
zoals de handdouchehouder en de
haakse wanduitloop met handdouchehouder.

Set 3.01 rechthoekig

Set 3.04 rechthoekig

Set 3.05 rechthoekig

Set 3.09 rechthoekig

· opbouw-veiligheids-

· inbouw-veiligheids-

· opbouw-veiligheids-

thermostaat
· afwerking chroom
· glijstang met in hoogte verstelbare douchekophouder
· designhanddouche
· doucheslang, zilver

thermostaat
met 38 °C-begrenzer
en 2-weg omstelling
· afwerking chroom
· hoofddouche messing
(250 × 250 × 8 mm)
· wandaansluitbocht, recht
met rozet
· designhanddouche
· doucheslang, zilver
· wandhouder
· haakse aansluiting

· inbouw-veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer en
2-weg omstelling
· afwerking chroom
·	hoofddouche messing

thermostaat
· afwerking chroom
· designhanddouche
· doucheslang, zilver
· wandhouder

(250 × 250 × 8 mm)
· haakse aansluiting, recht
met rozet
· glijstang met
in hoogte verstelbare
douchekophouder
· designhanddouche
· doucheslang, zilver
· haakse aansluiting

Optioneel combineerbare uitvoerings-componenten

hoofddouche vierkant
vlak, 8 mm
XL

300 × 300 × 8 mm
XXL 400 × 400 × 8 mm

hoofddouche vierkant
supervlak, 2 mm
L

250 × 250 × 2 mm
XL 300 × 300 × 2 mm
XXL 400 × 400 × 2 mm

Lavida Regentraverse
vrijhangend / Walk In
670 × 250 × 32 mm
871 –1.010 × 250 × 32 mm

plafonduitloop
rechthoekig
Universeel-inbouwbox
passend voor inbouwthermostaat
Zie pag. 220

optioeneel
L-XXL

38°
BEGRENZING

standaard

231

RECHTHOEKIG | Rechtlijnig – markant & functioneel

Shower-Set RS 500 AquaSwitch
eenhendelkraan
Ook in de rechthoekige HSK designwereld biedt de AquaSwitch-techniek
nog extra bedieningscomfort.
Het glasplanchet van de eenhendelkraan
zorgt voor veel plaats voor het plaatsen
van uw douchespullen. Naar keuze
in wit en zwart is het een blikvanger
in de douche. Door de edelglasbehandeling is deze gemakkelijk
te reinigen en blijft daardoor duurzaam
briljant. De innovatieve schakelaar
zorgt, evenals bij de Shower-Set uitvoeringen thermostaat en universeel,
voor een kinderlijk envoudig gebruik.
· afwerking chroom
· eenhendelkraan met AquaSwitchtechniek en planchet (zwart, wit)
· standaard hoofddouche
250 × 250 × 8 mm
· hoofd- en handdouche met
antikalk-nozzles
· aparte designhanddouche
met in hoogte verstelbare houder
aan de glijstang
Optioneel: designhanddouche
AquaSwitch Softcube
3 straalsoorten

Optioneel
combineerbare hoofddouches
hoofddouche
vierkant
vlak, 8 mm
XL 300 × 300 mm
hoofddouche
vierkant
supervlak, 2 mm
250 × 250 mm
L
XL 300 × 300 mm
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Shower-Set RS 500
AquaSwitch eenhendelkraan
met planchet zwart
standaard hoofddouche, vlak
(250 × 250 × 8 mm)

AQUASWITCH

Mooi & comfortabel
Niet alleen het schitterende design,
maar ook geraffineerde techniek –
dat bieden de drie Shower-Sets RS 500
AquaSwitch met uitgekiende water
keuzeschakelaar. Eenvoud is altijd
beter. En daarom is de water uitloopkeuze bij de AquaSwitch-modellen
ontworpen voor een prettig gebruik.
En dat ziet dan ook nog exclusief uit.
Daardoor kan het model “universeel”
zelfs een doucheomgeving met reeds
bestaande opbouw-armaturen optisch
en technisch opwaarderen.

RS 500 AquaSwitch
universeel

RS 500 AquaSwitch
tenhendelkraan,
planchet wit

RS 500 AquaSwitch
thermostaat,
planchet zwart
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Shower-Set RS 500
thermostaat
· veiligheidsthermostaatarmatuur
met 38 °C-begrenzer en
geïntegreerde omstelling
· afwerking chroom
· rechthoekige standaard hoofddouche
(250 × 250 × 8 mm) met antikalk-nozzles
· hoogte van de hoofddouche individueel
instelbaar
· aparte designhanddouche met in hoogte
verstelbare houder aan de glijstang

Betrouwbare techniek
De ingebouwde veiligheidsthermostaatkartouche regelt de
watertemperatuur met grootste
precisie en reactiesnelheid –
ook bij het plotseling wegvallen van
waterdruk of het uitvallen van de
koudwaterdruk.

Optioneel
combineerbare hoofddouches
Hoofddouche vierkant
vlak, 8 mm
XL

300 × 300 mm

Hoofddouche vierkant
supervlak, 2 mm
250 × 250 mm
L
XL 300 × 300 mm
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Shower-Set RS 500 thermostsaat met
standaard hoofddouche, vlak
(250 × 250 × 8 mm)

Supervlakke hoofddouches rechthoekig

L

250 mm

XL

300 mm

250 mm

300 mm

400 mm

(optioneel te combineren)

L

XL

XXL

XXL 400 mm

slechts 2 mm vlak

Het 1 × 1 van het doucheplezier –
nu heeft u de keus
Stel geheel individueel uw wensdouchesysteem samen: De standaard bij
de Shower-Sets geleverde rechthoekige
hoofddouche (250 × 250 × 8 mm)
en ook de wanduitloop kunnen kunnen
optioneel worden verwisseld of anders
gecombineerd.
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Lavida Plus douchepaneel
Doucheplezier betekend vandaag de dag meer
dan alleen maar dagelijkse persoonlijke verzorging.
Individualiteit en persoonlijk welzijn spelen een
grote rol in de badkamer. HSK biedt waterplezier
en douchegenot volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen. Het Lavida Plus assortiment –
met of zonder waterval – zal u inspireren.
Douchepaneel Lavida Plus met regentraverse –
met/zonder waterval
· regentraverse met/zonder
waterval met antikalk-nozzles
· glasfront (ESG) incl. edelglas-coating,
naar keuze in wit of zwart
· metalen-corpus 1.620 × 346 × 86 mm (H × B × D)
· veiligheidsthermostaat met 38 °C -begrenzer
· 2- of 3-weg regelelement
· aparte, in hoogte verstelbare designhanddouche
met 5 straalsoorten aan glijstang

2.220 mm

670  mm

Lavida Plus douchepaneel-veelvoud
De beide Lavida Plus regentraversen – vrijhangend
en als Walk In-uitvoering – bieden naast een
zachte regenbui een en toegevoegde waterstraal –
de waterval. De brede waterval laat het water
verkwikkend neerstorten. De traversen zijn een
attractieve optie bij alle Shower-Sets met aparte
hoofddouche.
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Douchepaneel Lavida Plus,
regentraverse zonder waterval,
veiligheidsglasfront (ESG) wit

Douchepanelen Softcube XS 2
Het HSK douchepaneel Softcube XS  2
biedt functionele uitvoering in extreem
slank design. Het corpus verbergt
naast drie verstelbare jets een hoogwaardige veiligheidsthermostaatarmatuur met een betrouwbaar
regelement. Afgedekt wordt deze met
een schitterend veiligheidsglasfront (ESG)
in wit of zwart. Het douchepaneel
Softcube XS 2 is uitgerust met een
aparte designhanddouche AquaSwitch
plus royale Softcube hoofddouche.
Een nuttig extra: Het praktische
aflegvlak op de functiebox.

Optioneel
combineerbare hoofddouches
hoofddouche
softcube
supervlak, 2 mm
XL

400 × 250 mm

Douchepaneel Softcube
· Frontglas wit of spiegel
· RVS-corpus (RVS gepolijst)
· 1.500 × 220 × 80 mm (H × B × D)
· veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
· 3-weg regelelement
· standaard hoofddouche (ø 250 x 8 mm)
met antikalk-nozzles
· designhanddouche, rond,
3 straalsoorten
· 6 verstelbare massagejets
· planchet met railing
Naar wens is het douchepaneel
Softcube ook verkrijgbaar met
Softcube standaard hoofddouche
(300 × 200 × 2 mm) en AquaSwitch
Softcube handdouche (3 straalsoort).
Optioneel: Softcube hoofddouche XL
(400 × 250 × 2 mm).

Optioneel
combineerbare hoofddouches
hoofddouche
rond
vlak, 8 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm
hoofddouche
rond
supervlak, 2 mm
ø 250 mm
L
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm
hoofddouche
softcube
supervlak, 2 mm
XL 400 × 250 mm

38°
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Lavida douchepaneel
De navraag voor flexibiliteit in het
badkamerontwerp wordt steeds groter.
Door de vele variaties kan een Lavida
douchepaneel ook flexibel in iedere
willekeurige douchecabine worden
toegepast. De individuele combinatie
van een vrijhangende of ondersteunde
regentraverse met een op de bodem
staande of verkort corpus maken de
toepassingsmogelijkheden grenzeloos.

Lavida douchepaneel,
regentraverse vrijhangend
670 mm

vloerstaand

Lavida regentraversen

2.200 mm

corpus verkort

Absoluut minimalistisch design een
weldadige waterbeleving biedt de
vrijhangende Lavida regentraverse –
nu nog vlakker. Deze kan perfect
met bestaande armaturen of losse
elementen uit de Shower & Co!
bouwdoos worden gecombineerd.
Ook als ondersteunde variant voor
combinatie met een tegenoverliggend frontpaneel leverbaar.

670  mm

2.220 mm

871 -1.010 mm
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vrijhangend

2.220 mm

871 – 1.010 mm

2.000 / 2.200 mm

871 – 1.010 mm

Douchepaneel Lavida met vrijhangende regentraverse
en verkort corpus, glas wit

SIGN

corpus verkort

Douchepaneel Lavida,
regentraverse met oplegsysteem
voor Walk In doucheafscheidi

vloerstaand

VL AK DE

2.200 mm

2.200 mm

670 mm

met oplegsysteem
voor Walk Indoucheelementen

Douchepaneel Lavida Wall 2.0
Veiligheidsglasfront (ESG) wit of zwart
incl. edelglas-behandling
· zeer vlak metalen-corpus
· veiligheidsthermostaat
met 38 °C-begrenzer
en 2-weg omstelling
· planchet
· koudwateruitval beveiliging
· inclusief terugslagklep
· keramische stopkraan
· traverse met geïntegreerde
regendouche
· a parte designhanddouche rond,
met 3 straalsorten
(Rain, SoftRain, Massage)
·d
 oucheslang 1,5 m, zilver
met weerszijde verdraai beveiling
·G
 ½ aansluiting
voor koud- en warmwater
· 1 50 mm hartmaat
· incl. montagetoebehoor

Lavida baduitloop waterval
Een markante blikvanger voor de
badkuip is de Lavida baduitloop met
watervalfunctie. Het water stroomt
daarmee in een brede straal in de
badkuip. De waterval- uitloop is
zeer goed te combineren met andere
Shower & Co! elementen uit de
rechthoekige designwereld, zoals o.a.
een inbouw armatuur en een glijstang
met designhanddouche – alles in een
opvallend rechthoekig design.

38°
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Doucheplezier met het bepaalde extra

COMFORT & ONDERHOUD
240

Comfort & onderhoud

Doordacht toebehoor in hoogste kwaliteit en tijdloos-modern design
maakt de dagelijkse douchebeurt nog aangenamer en veiliger.

Exklusiv draaivouwdeur oplossing met wandgreep, universeel (100 cm)
241
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Gemakkelijk
Gemak en veiligheid zijn geen vraag
van leeftijd of vitaliteit. Het Solida
douchezitje biedt veiligheid en comfort
in de douche. Het zilver-grijze zitgedeelte
kan plaatsbesparend omhoog worden
geklapt en voor de reiniging eenvoudig
worden uitgenomen.

Solide
De hoogwaardig verchroomde Solida
bad- en douchegreep geeft met haar
buitengewoon solide muurbevestiging
een vertrouwd houvast en dient
daarmee ook als basis voor het
Solida douchezitje.

Stavast
Een dagelijkse bijdrage voor meer
comfort bij het douchen, biedt de universele geheel metalen voetsteun van
HSK. Deze maakt de persoonlijke
verzorging onder de douche gemakkelijker en veiliger.

Edel
De HSK dubbele haak is een mooi toebehoor voor meer plaats in de douchezone.
Hij is universeel toepasbaar bij alle
profielloze en profielarme doucheafscheidingen met 5 – 8 mm glasdikte.
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Solida douchezitje en wandhouder
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Steungreep
Voor een breed scala aan eisen en
toepassingen zijn er nu ook
steungrepen in het assortiment.
De hoogwaardige grepen zijn
TÜV getest en bieden een veilige
steun en comfortabele greep.
Daarnaast overtuigd de eenvoudige
montage.

bel
varia ar
ba
l
e
inst

Varianten
T-vorm

De HSK steungreep is in meerdere
uitvoeringen verkrijgbaar:
·· Steungreep, recht, 500 mm
·· Steungreep, recht, 1.100 mm
·· Steungreep T-vorm,
1.100 x 500 mm,
variabel instelbaar
·· Steungreep, L-vorm,
1.100 x 500 mm,
links/rechts monteerbaar

recht

ts
/rech
links rbaar
tee
mon

L-vorm

244

Comfort & onderhoud

Solida zitje
Door de innovatieve en onderhoudsvriendelijke constructie
van het douchezitje kan dit
plaatsbesparend omhoog worden
geklapt en worden verwijderd
voor reiniging.

Steungreep, universeel

ONDERHOUD

De HSK steungreep is in twee
maten van 50 en 100 cm
verkrijgbaar. De ergonomische
vormgeving vereenvoudigd het
grijpen en ondersteunen.
De greep is in baden en douches
te gebruiken en kan naar
wens recht of schuin gemonteerd worden.

Glasschild
De achteraf aan te brengen
oppervlaktecoating tegen
aanhechting van waterresten – ideaal voor douchecabines, badkuipen en tegels.
Edelglas-Cleaner
Het speciale reinigingsmiddel voor glasplaten zorgt
voor briljante en duurzame
glans.

Kunststofhaakje
Een praktisch detail voor meer
opgeruimdheid in de douche
bieden de, bij de levering
inbegrepen en aan de stabilistatiesteun aangebrachte, kunststofhaakjes.

Edelglas-Set

Metalen glaswisser

Ideaal voor de achteraf
coating van glas zoals bij
reeds geïnstalleerde veilig-

De verchroomde HSK metalen
glaswisser helpt bij het dagelijkse
onderhoud van iedere glazen
douchewand. Naar keuze in
breedte 250 mm of 400 mm.
Het glas blijft briljant als op de
eerste dag. Wandhaakje inclusief.

heidsglas douches, tegels
en keramische producten.
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Een helder zicht voor iedere badkamer

A LU - S P I EG E L K A S T E N
246

Alu-spiegelkasten

Helder design en schitterende brillance maken HSK spiegelkasten
tot een highlight in iedere badkamer. Met moderne verlichtingstechniek plaatst u zich schitterend in scène.

247
ASP 300 LED

ALU-SPIEGELK ASTEN | Een helder zicht voor iedere badkamer

Ondiep
Het optioneel op slechts 12,5 cm
gereduceerde design van de
HSK spiegelkast-modellen laat
de hoogwaardige kasten optisch
in de wand verdwijnen.

Schitterend
De zijdelingse energiespaarlampen
van de ASP 500 en Softcube-modellen
worden door het gezandstraalde
glas elegant afgedekt. Vanaf de
bovenzijde stralen de lampen van de
ASP 300/300 LED modellen.

Spiegelend
Perfect rondom zicht bieden de aan
weerszijde gespiegelde draaideuren,
waarvan de uitgekiende scharnieren
een extra grote openingshoek vormen.

Intelligent
De in alle modellen geïntegreerde
elektro box biedt een optimale greep
op de lichtschakelaar en op een
resp. twee praktische stopcontacten.
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ASP 500
249

ALU-SPIEGELK ASTEN | ASP Softcube

ASP Softcube
· afmetingen:
45 × 75 × 17 cm
of ondiep
45 × 75 × 12,5 cm
· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(1 × 14 Watt)*

energie efficiëntieklasse
* Deze lampen zijn geschikt
voor middelen van de
energie efficiëntieklasse
A , B (14 kWh/1.000h)
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ASP Softcube

ASP Softcube

ASP Softcube

ASP Softcube

· afmetingen:
60 × 75 × 17 cm
of ondiep
60 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
75 × 75 × 17 cm
of ondiep
75 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
105 × 75 × 17 cm
of ondiep
105 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
35 × 175 × 17 cm
of ondiep
35 × 175 × 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(2 × 14 Watt)*

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(2 × 14 Watt)*

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 2 × 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· g eïntegreerde spaarlamp
(2 × 14 Watt)*

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 6 in hoogte verstelbare
glasplanchets

Plaats besparend

eg

i ng

s vr i

j h e id !

De populaire alu-spiegelkasten
van HSK bieden met de optioneel
ondiepe uitvoering onzichtbare
bergruimte precies daar, waar het
nodig is. Optimaal voor kleine
en bijzonder ondiepe wastafels.

meer

be

w
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ASP 500
· afmetingen:
45 × 75 × 17 cm
of ondiep
45 × 75 × 12,5 cm
· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(1 × 14 Watt)*

energie efficiëntieklasse
* Deze lampen zijn geschikt
voor middelen van de
energie efficiëntieklasse
A , B (14 kWh/1.000h)
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Alu-spiegelkasten

ASP 500

ASP 500

ASP 500

ASP 500

· afmetingen:
60 × 75 × 17 cm
of ondiep
60 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
75 × 75 × 17 cm
of ondiep
75 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
105 × 75 × 17 cm
of ondiep
105 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
35 × 175 × 17 cm
of ondiep
35 × 175 × 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(2 × 14 Watt)*

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· geïntegreerde spaarlamp
(2 × 14 Watt)*

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 2 × 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· g eïntegreerde spaarlamp
(2 × 14 Watt)*

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 6 in hoogte verstelbare
glasplanchets

Buitenzijde schitterend –
binnenzijde praktisch
Ook bij geopende deuren geeft
de energie-besparende verlichting
een aangenaam en helder,
verblindingsvrij licht voor een
comfortabel rondom zicht.
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ASP 300 LED
· afmetingen:
45 × 75 × 17 cm
of ondiep
45 × 75 × 12,5 cm
· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· 1 LED-verlichting (1 × 5 Watt)*

energie efficiëntieklasse
* Deze lampen bevatten
ingebouwde LED`s
van energie efficiëntieklasse
A (4,8 kWh/1.000h)
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Alu-spiegelkasten

ASP 300 LED

ASP 300 LED

ASP 300 LED

ASP 300

· afmetingen:
60 × 75 × 17 cm
of ondiep
60 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
75 × 75 × 17 cm
of ondiep
75 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
105 × 75 × 17 cm
of ondiep
105 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
35 × 175 × 17 cm
of ondiep
35 × 175 × 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· 1 LED-verlichting (1 × 5 Watt)*

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· 1 LED-verlichting (1 × 5 Watt)*

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbele spiegeldraaideuren
· 2 × 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/
dubbel stopcontact
· 2 LED-verlichting (2 × 5 Watt)*

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 6 in hoogte verstelbare
glasplanchets

Highlight voor iedere badkamer
Tijdloos design verbindt zich met
moderne lichttechniek: De spiegelkastmodellen met LED verlichting
overtuigen vooral met een gering
stroomverbruik, langere levensduur
en een helder en verblindingsvrij licht.
Achter de schitterende dubbele
spiegeldeuren zit veel bergruimte
verborgen voor uw badspullen.
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ASP 300
· afmetingen:
45 × 75 × 17 cm
of ondiep
45 × 75 × 12,5 cm
· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/stopcontact
· laagspanninghalogeenverlichting,
1 staaflamp (2 × 20 Watt) of
2 beugelspots* (2 × 20 Watt)*

energie efficiëntieklasse
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Alu-spiegelkasten

* Deze lampen zijn geschikt
voor verlichtingsmiddelen van de
energie efficiëntieklasse C
(22 kWh/1.000h)
** Deze lampen zijn geschikt
voor verlichtingsmiddelen van de
energie efficiëntieklasse C
beugelspot: 22 kWh/1.000h
staafspot: 11 kWh/1.000h

ASP 300

ASP 300

ASP 300

ASP 300

· afmetingen:
60 × 75 × 17 cm
of ondiep
60 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
75 × 75 × 17 cm
of ondiep
75 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
105 × 75 × 17 cm
of ondiep
105 × 75 × 12,5 cm

· afmetingen:
35 × 175 × 17 cm
of ondiep
35 × 175 × 12,5 cm

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/stopcontact
· laagspanninghalogeenverlichting,
1 staaflamp (2 × 20 Watt) of
2 beugelspots* (2 × 20 Watt)*

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 2 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/stopcontact
· laagspanninghalogeenverlichting,
1 staaflamp (2 × 20 Watt) of
2 beugelspots* (2 × 20 Watt)*

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 3 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 2 × 3 in hoogte verstelbare
glasplanchets
· lichtschakelaar/stopcontact
· laagspanninghalogeenverlichting,
2 staaflampen (4 × 10 Watt) of
2 beugelspots* (3 × 20 Watt)**

· aluminium-corpus
alu zilver-mat
· 1 dubbelspiegeldraaideur
· deur links/rechts naar keuze
· 6 in hoogte verstelbare
glasplanchets

Veel plaats en functie
De elektrobox biedt een goede greep
op de lichtschakelaar en stopcontact.
In hoogte verstelbare glasplanchets
passen zich aan, aan de individuele
wens voor opbergruimte.
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Designradiatoren

Weldadige warmte, helder van vorm en kleur voor een tijdloze binnenarchitectuur plus extra functionaliteit voor meer comfort – dat biedt het
veelvoudige HSK designradiatorenpallet voor badkamer en woonruimte.

Yenga Plus, grafiet-zwart
259
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Warm & droog
De moderne vormgeving en de hoogwaardige handdoekhouder scheppen
functioneel plaats voor het drogen en
opwarmen van hand- en badhanddoeken.

Decent of markant
Op aanvraag is iedere HSK designradiator
buiten de standaardkleuren in talrijke
andere kleuren verkrijgbaar. Bijzondere
Clou: De zijdematte afwerking van
de kleuren zandsteen, parel-grijs en
grafiet-zwart.

Flexibel
De HSK midden aansluiting armaturen
bieden nog meer flexibiliteit bij de
montage. Variabele schroefinzetten
maken deze thermostaatknop draaibaar
en is daarom links en rechts toepasbaar.

Functioneel
Praktisch toebehoor voor de aansluiting
en het gebruik van moderne radiatoren:
voor het electrisch gebruik van het
HSK warmte element 4 LED en voor
de midden aansluiting de aan weerzijde
te gebruiken aansluitarmaturen.
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Designradiatoren

Als er een warmtekostenverdeler (WKV)
op de radiator moet worden geïnstalleerd
om de verwarmingskosten te registreren,
neem dan contact op met de fabrikant van deze
apparaten voordat u de radiator aanschaft.
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Yenga Plus
De Yenga Plus heeft uitstekende lamellenparen die gebruikt kunnen worden
om handdoeken te verwarmen of te
drogen. Dankzij dit ontwerp kan
het de badkamer tegelijkertijd een
aangename warmte geven – zonder
verlies van verwarmingsvermogen.
Afgeleid van het populaire Yenga-model,
scoort Yenga Plus ook punten met een
opvallend uiterlijk en wordt zo in
elke badkamer een blikvanger.
Hij is verkrijgbaar in de afmetingen
600 × 1.214 mm en 600 × 1.742 mm en
in de standaardkleuren wit en
grafiet-zwart.
Standaardkleuren
wit
grafiet-zwart (fijngestructureerd)

706

510

375

600 × 1.742

992

715

525

ZIJDELINGS

standaard
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55/45/20

70/55/24

600 × 1.214

B×H

75/65/20
EN 442

Warmteafgifte in watt

Afbeelding toont standaardkleur grafiet-zwart.
Aansluit- en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

KLEURENWERELD
D E S I G NR A D I AT O R E N

Hoogglans, mat of fijnstructureerd. De kleuren van de
HSK designradiatoren stralen in de mooiste tonen,
zet accenten en toont de radiator als decoratief woonelement – volledig naar eigen wens. Afgestemd op de
nieuwste kleurentrends presenteert zich de geselecteerde
HSK kleurenwereld: harmonieus, decoratief en markant.

HSK kleurenpalet designradiatoren

wit

bahama-beige

manhattan-grijs

ebony

pergamon

antraciet

zilver

zandkleur
(fijngestructureerd)

grafiet-zwart
(fijngestructureerd)

parel-grijs
(fijngestructureerd)

Verdere kleuren op aanvraag
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Yenga
De HSK designradiator Yenga biedt chic
en functionaliteit voor de badkamer.
De open indeling van de warmte lamellen
maakt het gemakkelijk ophangen van
handdoeken vanaf de zijkant mogelijk.
Door de symmetrische opbouw kan de
Yenga “over de kop” worden gedraaid
en is daardoor flexibel als linkse of rechtse Yenga toepasbaar.
Standaardkleuren
wit
grafiet-zwart (fijngestructureerd)
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.
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Designradiatoren

70/55/24

55/45/20

600

455

325

239

500 × 1.824

900

638

456

336

600 × 1.186

600

528

377

278

600 × 1.824

900

740

528

388

ELEKTRAGEBRUIK

standaard

75/65/20
EN 442

aanbevolen
element

500 × 1.186

ZIJDELINGS

Afbeelding toont standaardkleur grafiet-zwart.
Aansluit- en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

B×H

Warmteafgifte in watt

Line Plus
De Line Plus is een echt multitalent:
Dankzij de uitstekende verwarmingsbuizen verwarmt het zowel handdoeken als
de badkamer gelijktijdig – zonder afbreuk
te doen aan het verwarmingsvermogen.
Om er zeker van te zijn dat hij werkelijk
in elke badkamer past, is hij verkrijgbaar in de maten 600 × 1.215 mm en
500/600 × 1.775 mm. De Line Plus wordt
standaard geleverd met een middenaansluiting. De standaard beschikbare
kleuren zijn wit en het fijn gestructureerde grafiet-zwart, speciale kleuren zijn ook
probleemloos mogelijk.
Standaardkleuren
wit
grafiet-zwart (fijngestructureerd)
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

1.067

761

560

600

765

545

400

600 × 1.775

900

1.265

902

663

55/45/20

75/65/20
EN 442

900

600 × 1.215

70/55/24

aanbevolen
element

500 × 1.775

ELEKTRAGEBRUIK

standaard
MIDDEN

Afbeelding toont standaardkleur grafiet-zwart.
Aansluit- en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

B×H

Warmteafgifte in watt
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Line Two
De dubbele rij buizen maakt van deze
klassieke handdoekradiator een waar
krachtpakket. Zelfs in de kleine modelmaat biedt deze een zeer hoge
warmteafgifte. Beide modelafmetingen
(600 x 1.220/1.770 mm) zijn standaard
uitgevoerd met middenaansluiting.
Naast het gebruikelijke grote, als optie
verkrijgbare kleurenpallet, liggen de
beide formaten in de tijdloze kleuren wit
en grafiet-zwart op voorraad voor een
snelle levering.
Standaardkleuren
wit
grafiet-zwart (fijngestructureerd)
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

70/55/24

55/45/20

600 × 1.230

995

709

522

600 × 1.770

1.423

1.015

746

B×H

75/65/20
EN 442

Warmteafgifte in watt

MIDDEN

standaard
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Afbeelding toont standaardkleur wit.
Aansluit- en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

Line

Ook als
gelijk
erk mo
maatw

Deze designradiator is met zijn
veelvoudige afmeting-, kleuren ook aansluitmogelijkheden
een bekende alrounder.
Standaardkleuren
wit
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

75/65/20
EN 442

70/55/24

55/45/20

400 × 1.215

300

543

382

260

400 × 1.775

900

766

539

352

500 × 775

300

443

312

190
325

B×H

aanbevolen
element

Warmteafgifte in watt

500 × 1.215

600

667

469

500 × 1.775

900

941

662

433

600 × 775

300

532

374

246

600 × 1.215

600

800

563

418

600 × 1.575

600

985

700

517

600 × 1.775

900

1.129

794

595

750 × 1.215

600

1.000

703

433

750 × 1.775

900

1.411

992

625

ELEKTRAGEBRUIK

WEERSZIJDE
ONDER

standaard

MAATWERK

WEERSZIJDE

MIDDEN

optioneel

Afbeelding toont standaardkleur wit.
Aansluit- en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.
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Line Round
De mooie ronding van de Line Round
brengt dagelijks plezier in uw badkamer.
Zeer geschikt voor het ophangen van
handdoeken. Net als de Line ook toepasbaar met elektro of menggebruik.
Standaardkleuren
wit
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

70/55/24

55/45/20

300

389

274

189

500 × 1.215

600

645

454

319

500 × 1.775

900

1.043

733

532

B×H
500 × 775

600 × 775

300

457

321

235

600 × 1.215

600

758

533

390

600 × 1.775

900

1.224

861

630
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Designradiatoren

MIDDEN

optioneel

ELEKTRAGEBRUIK

WEERSZIJDE
ONDER

standaard

Afbeelding toont de standaardkleur wit.
Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

75/65/20
EN 442

aanbevolen
element

Warmteafgifte in watt

Afbeelding toont standaardkleur wit.
Aansluit- en thermostaatarmatuur zoals handdoekhouder
zijn niet bij levering inbegrepen.

Line Aero
met optionele handdoekhouder
Een klassieke badkamerradiator in een
jeugdig design: de Line Aero. Door de
vormgeving van de verwarmingsbuizen
past deze perfect in het ontwerp
van veel moderne badkamers. De ruime
buisafstanden bieden plaats voor
handdoeken. De Line Aero is in vier
modelafmetingen (500/600 × 1.200 mm
en 500/600 × 1.800 mm) en twee
standaardkleuren snel leverbaar.
Standaardkleuren
wit
grafiet-zwart (fijngestructureerd)
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

70/55/24

300

550

387

281

500 × 1.800

600

770

541

393

55/45/20

75/65/20
EN 442

500 × 1.200

B×H

aanbevolen
element

Warmteafgifte in watt

600 × 1.200

300

638

449

326

600 × 1.800

900

895

629

457

ELEKTRAGEBRUIK

MIDDEN

standaard
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Afbeelding toont de
standaardkleur wit.
Aansluit- en
thermostaat-armatuur
zijn niet bij levering
inbegrepen.
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Juke
De designradiator Juke valt op door
het supervlakke en markante design.
Hij biedt, naast behaaglijke warmte,
plaats voor het ophangen, opwarmen en
drogen van handdoeken. Bovendien is
deze ook een attractieve designradiator
voor Keuken & Co.
Standaardkleuren
wit
grafiet-zwart (fijngestructureerd)
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

695

491

359

900

965

682

498

270

Designradiatoren

ELEKTRAGEBRUIK

ZIJDELINGS

standaard

55/45/20

600

606 × 1.746

70/55/24

aanbevolen
element

606 × 1.226

75/65/20
EN 442

B×H

Warmteafgifte in watt

Image
Klassieke radiatoren niuew geïnterpreteerd: De Image designradiator biedt
door de practische rangschikking van de
modern gevormde verwarmingsbuizen
voldoende tussenruimte voor het
drogen en opwarmen van meerdere
handdoeken. Geef uw handdoeken
de juiste plaats – naar keuze in veel
moderne en tijdloze kleuren.
Standaardkleuren
wit
grafiet-zwart (fijngestructureerd)
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

70/55/24

55/45/20

75/65/20
EN 442

600 × 1.200

662

466

346

600 × 1.720

916

644

480

standaard
MIDDEN

Afbeelding toont zonderkleur zandkleur.
Aansluit- en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

B×H

Warmteafgifte in watt
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Lavida
Met twee modelhoogtes en kleurvarianten biedt de Lavida designradiator
optimale aanpassing in vele badkamer
inrichtingen. De tussenruimtes bieden
veel plaats voor het ophangen van
handdoeken. Verdere felixibiliteit bieden
de vele aantrekkelijke specialkleuren.
Standaardkleuren
wit
antraciet
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

aanbevolen
element

70/55/24

55/45/20

550 × 1.120

600

558

392

296

550 × 1.520

900

800

563

425

75/65/20
EN 442

B×H

Warmteafgifte in watt
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ELEKTRAGEBRUIK

WEERSZIJDE
ONDER

standaard

Designradiatoren

Afbeelding toont de standaardkleur antraciet.
Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet
bij levering inbegrepen.
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Premium
In fris wit of tijdloos zilver is de designradiator Premium een optimaal element
voor de hedendaagse badkamerplanning.
De verschillende hoogte- en breedtematen maken een optimale aanpassing
in de bestaande ruimte mogelijk. De
Premium is draaibaar en daarmee zowel
rechts als links toepasbaar. Standaard
uitgerust met (zijdelings verplaatste)
midden aansluiting.
Standaardkleuren
wit
ziver
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

aanbevolen
element

70/55/24

55/45/20

500 × 1.215

900

968

681

498

500 × 1.775

900

1.414

994

731

600 × 1.215

900

1.133

797

580

600 × 1.775

900

1.658

1.166

855

ELEKTRAGEBRUIK

ZIJDELINGS

standaard

75/65/20
EN 442

B×H

Warmteafgifte in watt

Afbeelding toont de standaardkleur wit.
Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet
bij levering inbegrepen.

273

DESIGNRADIATOREN | Ruimte voor meer wooncomfort

Softcube met wit glasfront
met optionele handdoekhouder
Een perfecte combinatie van design
en functie. Met het schitterende,
grote veiligheidsglasfront in de gewilde
Softcube look is deze designradiator niet
enkel in de badkamer een blikvanger.
Hij past net zo goed als perfect woonelement in de hal, keuken en slaapkamer
door de frisse uitstraling. De zijdelingse
afdekkappen verbergen een vlakke
convectieradiator met een hoge warmteafgifte. Practisch extra voor de badkamer:
de optionele handdoekhouder.
Standaardkleuren
wit-mat

274

Designradiatoren

75/65/20
EN 442

70/55/24

55/45/20

570 × 1.800

1.050

738

538

standaard
MIDDEN

Afbeelding toont standaardkleur wit-mat met glasfront wit.
Aansluit en thermostaatarmatuur zoals handdoekhouder
zijn niet bij levering inbegrepen.

B×H

Warmteafgifte in watt

Afbeelding toont standaardkleur antraciet met spiegelfront.
Aansluit en thermostaatarmatuur zoals handdoekhouder
zijn niet bij levering inbegrepen.

Softcube met spiegelfront
met optionele handdoekhouder
Deze buitengewone Softcube designradiator is uitgerust met een schitterend,
zacht afgerond en een optioneel getint
spiegelfront. Comfortabel: Geen dampaanslag bij verwarming.
Standaardkleuren
wit-mat
antraciet
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

B×H

75/65/20
EN 442

70/55/24

55/45/20

Warmteafgifte in watt

570 × 1.800

1.050

738

538

MIDDEN

standaard
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Afbeelding toont standaardkleur wit-mat met individueel decor.
Aansluit en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

EF
MOTINZON
E
DUIN

Softcube met individueel-decor
en optionele handdoekhouder
Design en functie zijn perfect gecombineerd in de Softcube designradiator.
Het hoogwaardige front van echt glas
in een afgeronde Softcube-look kan
individueel met een gewenst motief
bedrukt worden. Zo krijgt de favoriete
foto van uw laatste vakantie al snel
een heel bijzondere plek – niet alleen
in de badkamer, maar ook in de woonkamer, hal of keuken.
Standaardkleuren
wit-mat

B×H

75/65/20
EN 442

70/55/24

55/45/20

Warmteafgifte in watt

570 × 1.800

1.050

738

538

MIDDEN

standaard
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Designradiatoren

Softcube Plus
Het hoogwaardige dubbelpijps-paar
van de Softcube Plus zorgt voor
comfortabele temperaturen en aangenaam warme handdoeken. Twee
geweldige tussenruimtes bieden plaats
voor ophangen en drogen.
Standaardkleuren
wit
antraciet
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

B×H

aanbevolen
element

75/65/20
EN 442

70/55/24

55/45/20

Warmteafgifte in watt

610 × 1.210

600

632

444

334

610 × 1.610

900

871

613

460

ELEKTRAGEBRUIK

ZIJDELINGS

standaard

Afbeelding toont de versie rechts in de standaardkleur antraciet.
Aansluit en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen
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Atelier Line
met optionele handdoekhouder
De supervlakke van huize HSK:
de Atelier Line. Deze bijzonder vlakke
radiator zweeft vrijwel voor de muur en
werkt zonder de optionele handdoekhouder als een grafisch inrichtingselement. Kies uit het omvangrijke kleurenpallet van decent tot decoratief voor de
woning, het kantoor en het projectontwerp. De aangename stralingswarmte
en ook de combinatie met de optionele
handdoekhouder in schitterend chroom
maken de Atelier Line tot een functioneel element bij het badkamerontwerp.
Standaardkleuren
wit
grafiet-zwart (fijngestructureerd)
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

70/55/24

55/45/20

456 × 1.806

805

566

411

608 × 1.806

1.070

752

547

B×H

75/65/20
EN 442

Warmteafgifte in watt

MIDDEN

standaard
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Designradiatoren

Afbeelding toont standaardkleur wit.
Aansluit en thermostaatarmatuur zoals handdoekhouder
zijn niet bij levering inbegrepen.

Atelier Highline
Zweeft vlak voor de wand en is met
zijn moderne vormgeving een werkelijk
design-highlight: de Atelier Highline
designradiator. Zowel het witte veiligheidsglasfront (620 × 1.860 mm) als de
uitvoering met gekleurd metalen front
(610 × 1.860 mm) zijn voorzien van drie
mooi gevormde uitsparingen voor het
ophangen van handdoeken. De metalen
uitvoering biedt standaard de kleuren
matwit en grafiet-zwart, vervult echter
ook de wens naar individuele invulling
met behulp van de uitgebreide speciale kleuren. De Atelier Highline met
schitterend glasfront overtuigt met een
fris wit. Dankzij de aansluitflexibiliteit is
der Atelier Highline ook inzetbaar voor
elektra gebruik.
Standaardkleuren
wit
grafiet-zwart (fijngestructureerd)
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

Empf.
Heizstab

75/65/20
EN 442

70/55/24

55/45/20

610/620 × 1.860

900

665

468

340

ELEKTRAGEBRUIK

MIDDEN

standaard
WEERSZIJDE

Afbeelding toont standaardkleur wit-mat met glasfront wit.
Ansluit en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

B×H

Warmteafgifte in watt
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Afbeelding toont de standaardkleur zilver.
Aansluit en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

Twin
met handdoekhouder
Twin – de gewilde samensmelting van
een slanke vormgeving, hoogwaardige
afwerking en optimale warmteafgifte.
De verticale belijning van de op twee
vlakken aangebrachte verwarmingsbuizen verbindt helderheid en elegantie.
Praktisch: de standaard handdoekhouder.
Standaardkleuren
wit
zilver
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

B×H

75/65/20
EN 442

70/55/24

55/45/20

Warmteafgifte in watt

500 × 1.200

1.226

877

647

500 × 1.800

1.557

1.100

803

600 × 1.200

1.334

938

694

600 × 1.800

1.667

1.172

867

MIDDEN

standaard
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Afbeelding toont de standaardkleur wit. Aansluit- en thermostaat armatuur
zoals handdoekhouder zijn niet bij levering inbegrepen.

Alto
met optionele handdoekhouder
De designradiator Alto vleit zich vlak
tegen de wand en is daardoor ideaal geschikt voor smalle ruimtes, zoals krappe
badkamers en trapportalen. Uitgerust
met een handdoekhouder biedt hij design
en functionaliteit.
Standaardkleuren
wit
zilver
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.

55/45/20

70/55/24

312 × 2.000

752

529

339

464 × 2.000

1.127

793

507

616 × 2.000

1.502

1.056

677

B×H

75/65/20
EN 442

Warmteafgifte in watt

Ook als
gelijk
erk mo
maatw

WEERSZIJDE
ONDER

standaard

MAATWERK

MIDDEN

optioneel
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Sky met optionele handdoekhouder
De slanke lijn van de Sky radiatormodellen geeft zelfs een vorm van dynamiek in
de kleinste ruimte. De moderne plaatsing
van de vlakke verwarmingsribben zijn
niet alleen esthetisch, maar zij zorgen
bovendien voor de grootste warmteafgifte in een kleine ruimte. Twee kleurvarianten onderstrepen en volmaken iedere
moderne binnenarchitectuur. Standaard
uitgevoerd met middenaansluiting.
Nog meer flexibiliteit biedt de Sky als
maatwerk. Extra gemak biedt de optionele handdoekhouder.
Standaardkleuren
wit
zilver
Bekijk het HSK kleurenpalet van de
designradiatoren op pagina 263.
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Designradiatoren

55/45/20

70/55/24

B×H

1.374

966

619

415 × 1.800

1.916

1.347

863

595 × 1.800

2.750

1.934

1.239

standaard

optioneel
MAATWERK

Afbeelding toont de standaardkleur zilver. Aansluit en thermostaatarmatuur
zoals handdoekhouder zijn niet bij levering inbegrepen.

295 × 1.800

MIDDEN

m

75/65/20
EN 442

Warmteafgifte in watt
Ook als
elijk
k mog
aatwer
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INDIVIDUELE
VORMEN

K
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sch

Line maatwerk radiatoren – flexibiliteit
voor badkamer of woonruimte

speciale hoogte

maatwerk hoek

De Line maatwerk radiatoren bieden
naast een tijdloos en functioneel design,
persoonlijke toepassingsmogelijkheden
en een hoge flexibiliteit bij nieuwbouw
en renovatie. De afmetingen kunnen vrij
in hoogte en breedte worden bepaald.
Schuintes of deelafschuining aan boven –
of onderzijde en trapvorm zijn mogelijk.
Vooral bij renovatie biedt de individueel
toepasbare afstand van de aansluiting een
enorm voordeel.

Sky

hoogte: 400 – 2.000 mm (45 mm raster)
breedte: 250 – 1.000 mm (10 mm raster)

Aanpassingsmogelijkheid
in hoogte en breedte

hartafstand in maatwerk

De radiatorenseries Sky en Alto bieden
ruimte voor speciale wensen bij hoogte
en breedtematen. Beide series kunnen
binnen het constructieraster individueel
worden aangepast aan de ruimtegegevens of op een speciale architectonische
wens worden gemaakt.

Sky maatwerk
hoogte: 600 – 2.000 mm (10 mm raster)
breedte: 295 – 715 mm (60 mm raster)

speciale breedte

Alto maatwerk
hoogte: 600 – 2.000 mm (10 mm raster)
breedte: 236 – 692 mm (76 mm raster)
Line

Alto
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Mogelijke versies
Middenaansluiting:
· kraanset haaks
· kraanset recht
Zijaansluiting:
· kraanset haaks
· kraanset recht
· klepset hoek
Alle HSK radiatorkranen zijn
uitsluitend geschikt voor
tweepijpsverwarminssystemen

Aansluitsets en toebehoor
voor een perfecte verbinding
Voor een optimale aansluiting van de
HSK designradiatoren een het centrale verwarmingssysteem biedt het moderne programma
ook passende aansluitgarnituren voor de
midden en zijaansluiting. Afgestemd op de
verschillende aansluitmaterialen en
praktijksituaties hebben de sets hoogwaardige
thermostaatkranen in chroom met traploze
temperatuur begrenzer.
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Designradiatoren

A ANSLUIT TECHNIEK
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Flexibele middenaansluitsets

aansluiting aan
de zijkant

middenaansluiting

weerszijde
zijaansluiting

aansluiting
onderzijde

MAATWERK

WEERSZIJDE
ONDER

WEERSZIJDE

MIDDEN

ZIJDELINGS

HSK middenaansluitsets bieden verhoogde flexibiliteit bij de montage.
Variabele schroefinzetten maken de thermostaatkop en de „toevoer“ draaibaar en zo links alsook rechts te gebruiken.

zijaansluiting
bij maatwerk

Yenga Plus
Yenga
Line Plus
Line Two
Line
Line Round
Line Aero
Juke
Image
Lavida
Premium
Softcube
Softcube Individualdruck
Softcube Plus
Atelier Line
Atelier Highline
Twin
Alto
Sky
legenda

standaard

optioneel

niet leverbaar

Aansluit- en thermostaatarmaturen zijn nimmer bij levering inbegrepen.
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Elektrogebruik

Menggebruik
(Alleen combineerbaar
met verwarmingselement 1 en 2)

286

Designradiatoren

ELEK TROGEBRUIK

ELEKTRAGEBRUIK
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HSK designradiatoren in
elektrisch en gemengd gebruik
Is de aansluiting van de radiator op het
centrale verwarmingssysteem niet
mogelijk? Of hebt u een energiezuinig
huis met vloerverwarming en wilt u
in overgangstijden flexibel en selectief
kunnen bijverwarmen?
Met veel HSK designradiatoren is dit mogelijk – hetzij in zuiver elektrisch gebruik
of in zogenaamd menggebruik. Voor het
elektrische gebruik heeft u alleen een
stroomaansluiting via het stopcontact en
een verwarmingselement nodig. Daarbij
wordt aangeraden de radiator te vullen
met een speciaal water-glycol-mengsel.
In gemengd gebruik wordt de radiator op
het centrale verwarmingssysteem en het
verwarmingselement aangesloten. Daarmee heeft men de voordelen van beide
bedrijfsmodi. HSK biedt veel moderne
en functionele designradiatormodellen,
die ook geschikt zijn voor elektrisch en
gemengd gebruik.
De series Juke, Atelier Highline, Yenga,
Premium, Softcube Plus, Lavida, Line,
Line Plus, Line Aero en Line Round zijn
combineerbaar met vier verwarmingselementen.

EHO
TOEB

OR

Glycol
Bij een zuivere elektrische
aansluiting adviseren wij het
verwarmingselement vanwege de betere warmte- afgifte
en de vorstbescherming met
een water-glycol-mengsel te
gebruiken.

Verwarmingselement

Verwarmingselement

Verwarmingselement LED

Het enkelvoudige verwarmingselement 1 is uitstekend
geschikt voor de combinatie
met een tijdschakelaar. Stekker erin
en gaan!

Het verwarmingselement 2
beschikt over een draairegelaar voor
instelling van de verwarmingscycli
en maakt de bediening zodoende tot
kinderspel.

Via de moderne touch-functie van het
verwarmingselement 3 led kan de
verwarmingstemperatuur meervoudig
worden ingesteld en door een timer
(2/4/6 of 8 uur) worden geregeld.

Standaardkleuren

Standaardkleuren

Standaardkleuren

wit

wit

wit
zilver

Vermogen in watt
*

300/600/900

Vermogen in watt

300/600/900

Vermogen in watt

300/600/900

C onform de Eco-design-richtlijn willen wij erop wijzen dat dit product uitsluitend als handdoekverwarmer is bedoeld.
Dit product is niet geschikt als hoofdverwarming.

Verwarmingselement 4
met afstandsbediening

Verwarmingselement

Het slimme verwarmingselement 4
met afstandsbediening maakt een
individueel verwarmingsprogramma
met omvangrijke mogelijkheden
mogelijk. Het voldoet aan de ecodesignrichtlijn.
Standaardkleuren
wit
zilver
De kleur van de afstandsbediening
is wit.
Vermogen in watt 

300/600/800
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GLASSOORTEN | Designveelvoud voor uw badkamer

SHOWER
GUARD

164 Linea.01 / 165 Linea.02

100 matglas, midden

168 perla

60 matglas

56 carré

54 chinchilla

52 grijs

47 spiegelglas

50 helder

10 druppel helder

164 Linea.01 / 165 Linea.02

100 matglas, midden

168 perla

60 matglas

56 carré

54 chinchilla

52 grijs

47 spiegelglas
*
*
*
*
*
*

niet leverbaar

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

ShowerGuard

Edelglas
De speciaal op veiligheidsglasdoucheafscheidingen afgestemde
Edelglas-coating minimaliseerd het aandrogen
van waterdruppels en het vastkoeken
van zeepresten, vuil en kalk

Glas en kleuren

*
*
*
*
*
*

tegen meerprijs leverbaar

De op diamant lijkende functie laag
van het “Easy-to-clean” ShowerGuardglas wordt bij de fabricage door een ionen
verbindend proces verzegeld, zodat het duurzaam
voor schadelijke invloeden zoals vuil en kalk
is beschermd. Het onderhoud – een kinderspel.
En dat ook nog 10 jaar gegarandeerd.
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Veiligheidsglas

Exklusiv
Kwartrond, 2-delig
Kwartrond, 4-delig
Halfrond
Vijfhoek, 4-delig
Hoekinstap, 2-/4-delig
Draaideur
Pendeldeur
Ruimtenis 4-delig
Draaivouwdeur Halfrond
Draaivouwdeuren/raamoplossing
Favorit Nova
Hoekinstap, 2-/4-delig
Kwartrond, 4-delig
Draaideuren
Pendeldeuren
Favorit
Schuifdeur Kwartrond
Schuifdeur Hoekinstap
Schuifdeur, 2-delig
Draaipuntdeur
Schuifdeur, 3-delig
Vouwdeur 2-delig
Klappdeur 2-delig
Schuifdeur Hoekinstap 3-delig
Prima
Schuifdeur Hoekinstap 2-delig
Schuifdeur Hoekinstap 3-delig
Schuifdeur 3-teilig

Walk In
Walk In Lavida
Walk In K2 / K2P
Walk In Atelier Pur / Atelier
Walk In Pro Concept / Pro
Walk In Premium II
Walk In Exklusiv
Walk In Easy Comfort / Easy
K2 + K2P
Schuifdeuren
Draaideuren
Kwartrond
Draaivouwdeur
Pendeldeur
Kienle
Draaideuren
Pendeltüren
Atelier Plan + Atelier
Schuifdeur, 2-delig
Schuifdeur Kwartrond
Schuifdeur Hoekinstap
Kwartrond, 3-delig
Kwartrond, 4-delig
Draaideuren
Draaivouwdeur
Hoekinstap, 4-delig
Ruimtenis, 3-delig
Atelier Plan Pur + Atelier Pur
Schuifdeuren
Kwartrond, 3-delig
Kwartrond, 4-delig
Draaideuren
Hoekinstap, 4-delig
Solida
Schuifdeur Hoekinstap, 4-delig
Schuifdeur, 2-delig
Aperto
Kwartrond, 4-delig
Hoekinstap, 4-delig
Draaideuren
Ruimtenis, 3-delig
Premium Softcube + Classic
Schuifdeuren
Kwartrond, 3-delig
Kwartrond, 4-delig
Vijfhoekdouche, 3-delig
Hoekinstap, 4-delig *
Draaideuren
Ruimtenis, 3-delig
standaard leverbaar

Kunststofglas

Veiligheidsglas

50 helder

10 druppel helder

Kunststofglas

*

alleen voor Premium Softcube leverbaar

Glassoorten
De glassoorten zijn naar keuze verkrijgbaar als hoogwaardig kunststofglas
of als enkelvoudig-veiligheidsglas (ESG). Het kunststofglas is aan de buitenzijde gestructureerd en voor een probleemloze reiniging aan de binnenzijde
glad. Het veiligheidsglas is volgens DIN EN 12150 vervaardigd enkelvoudig
kwaliteits veiligheidsglas. Geen reden voor reclamatie zijn afdrukken welke
bij waterdamp op het glas zichtbaar zijn (b.v. van zuignappen).

Veiligheidsglas (ESG)
**

50 helder

47 spiegel

56 carré

60 matglas

Kunststofglas
52 grijs

54 chinchilla

88 perla

100 matglas, midden

10 druppel helder

Premium Classic

Exklusiv

04 wit

wit

*

*

25 pergamon

grijs

*

*

08 manhattan

grijs

*

*

rood (RAL 3003)

07 rood (RAL 3003)

grijs

*

*

ebony

09 ebony

grijs

*

*

bahama-beige

05 bahama-beige

grijs

*

*

ägäis

31 ägäis

wit

*

*

90 RVL-look

grijs

*

*

Metaalkleuren
Standaardkleuren

wit
pergamon

Speciaalkleuren

manhattan

RVS-look

Atelier

K2P

Atelier Pur

Kienle

K2
Metaalkleuren
Standaardkleuren

goldkleur

Aperto

*

chroom

Kunststofdelen

Solida

*

Profielen

Atelier Plan

chroom
grijs

Atelier Plan Pur

41 chroomoptiek (alu hogglans gepolijst)
01 alu zilver-mat

Scharnieren

68 zwart-mat

zwart

jasmin

10 jasmin

grijs

Hewi-geel

14 hewi-geel

grijs

*

*
*
*

zwart-mat

Ultramarijnblauw

33 ultramarijnblauw

grijs

*

edelwit

20 edelwit

wit

*

leverbaar

niet leverbaar

*

scharnieren, draailagers, grepen, stabilisatiesteunen en c.g. verdere kunststofdelen en toebehoor in chroom

GLASVLAK

LIFT
SYSTEEM

Andere kleuren op aanvraag

Prima

HSK aluminiumprofielen zijn hoogwaardig verwerkt, hebben een zeer lange levensduur
en zijn onderhoudsvriendelijk. De anodisatie resp. de gekleurde poederlaklaag van de
profielen dient als een beschermlaag voor het hoogwaardige aluminium.

Favorit

De greep wordt in de kleur
van de scharnieren geleverd.

Favorit Nova

Profielkleuren

Premium Softcube

Scharnierkleuren

Speciaalkleuren

Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen mogelijk. Daarom staan wij niet garant voor eventuele
kleurafwijkingen. Constructie- en modelwijzigingen voorbehouden. Technische vermeldingen zijn vrijblijvend.

KLEUREN | Designveelvoud voor uw badkamer

Atelier / Atelier Pur
Scharnieren – functioneel en
onderhoudsvriendelijk
De hoogwaardige, voorgemonteerde liftscharnieren van HSK – schitterend in design en solide in de
constructie – zijn allemaal standaard aan binnenzijde glasvlak uitgevoerd (m.u.v. Kienle producten).
De series K2 / K2P, Kienle, Atelier- en Premium
Softcube zijn standaard uitgevoerd in schitterende
chroomoptiek. Verdere kleurveelvoud bieden de
serie Atelier Plan in zwart-mat, Kienle met scharnieren in RVS-look en de serie Premium Classic
met scharnieren in chroom, wit en RVS-look.

PENDELBAAR

Premium Classic

Atelier Plan

Premium Softcube

Aperto
PENDELBAAR

Premium Softcube

PENDELBAAR

K2 / K2P

Kienle

PENDELBAAR

PENDELBAAR
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ALGEMENE A ANWIJZIGINGEN | Veilig – mooi – betrouwbaar

Veiligheid in de badkamer met
enkelvoudig veiligheidsglas

Montage op de douchebak

Maten
buitenkant
Maten
douchebak
buitenkant
douchebak
Maten
buitenkant
douchebak

Maten
midden
Maten
glas
midden
glas
Maten
midden
glas

Standaard is de maatvoering van HSK
douchecabines berekend voor montage
op een douchebak en daardoor, omdat
de wand enkele centimeters vanaf de
rand naar binnen wordt geplaatst,
altijd kleiner dan de douchebakmaat.

Montage op tegelvloer
“Tegelvloer-montage met standaardmaat“ altijd bij bestelling opgeven.
Als een montage op tegelvloer met een
standaardmaat cabine wordt gedaan,
waarbij het glas op een voeg moet staan
dan moet het betegelde vlak dienovereenkomstig kleiner worden gemaakt.
Graag stellen wij hiervoor een inbouw
maatschets ter beschikking.

“Tegel-montage” midden glas
Graag bestelling “tegel-montage” met de
juiste maat van het natte bereik opgeven.
Bij bestelling van een douchecabine voor
de montage op tegelvloer wordt altijd
door HSK maatwerk zo vervaardigd dat
het glas mooi op de overgangsvoeg staat.

Verdere inbouw mogelijkheden
Maten
buitenkant
Maten
profiel
buitenkant
profiel
Maten
buitenkant
profiel

Alternatief bieden wij indien gewenst
ook verdere uitvoeringen zoals montage
“buitenkant profiel” aan.
Bij niet duidelijke, bouwtechnische
situaties dient u een geschikte schets op
te sturen.
Wij geven u graag advies. Ook ter plaatse.
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Algemene aanwijzigingen

Veiligheid in de badkamer met enkelvoudig veiligheidsglas. Het in de eigen
glasverwerkingsinstallatie van HSK volgens
DIN EN 12150 geproduceerde enkelvoudig
veiligheidsglas (ESG) overtuigd met haar
uitgesproken kwaliteit en uitstraling.
Vervaardigd zonder compromis, volgens
strenge DIN-voorschriften getest (duur- en
“Crash”-tests), verrast het, ondanks de
schitterende transparantie, met buitengewone materiaaleigenschappen, zoals grote
elasticiteit en breuk- en slagvastigheid.
Kleine glasfoutjes zijn fabricageafhankelijk
en zijn geen reden tot reclamatie.
De weerstand tegen invloeden van buiten
en thermische belastingen zorgen voor
vertrouwde veiligheid bij de montage en
in het bijzonder bij het dagelijks gebruik
in de badkamer – ook als het er hier eens
turbulent aan toegaat.
Mocht er echter een extreme situatie
onstaan en een hoge puntbelasting op het
glas terechtkomen, dan valt dit in ontelbare kleine kruimels uit elkaar. Daarmee
wordt de vorming van gevaarlijke scherven
en de daarmee gepaard gaande verwondingen voorkomen. Veiligheidsglas
is bovendien sterker belastbaar als meestal
wordt aangenomen. Vertrouw op de
grote veiligheid van HSK douchecabines –
maakt niet uit in welke schitterende glasof structuuruitvoering – “helder“, “grijs”,
“chinchilla”, “carré”, “perla helder” of met
glasmattering.

Onderhouds-tips
Voor duurzame schittering in badkamer
en lang plezier van de glazen doucheafscheiding is een consequente reiniging
belangrijk. HSK biedt door details, zoals de
aan binnenzijde glasvlakke scharnieren,
gladde profielen en praktische schoonmaakhulpjes, een optimale ondersteuning.
In principe wordt de toepassing van zachte reinigingsmiddelen geadviseerd omdat
“scherpe” reinigings- en schuur-middelen
onnodige krassen kunnen veroorzaken.
En dat biedt aanslag weer meer kans voor
een agressieve aanval.
Onze tip: Duurzaam briljant blijft uw
douche het beste, als u verse zeepen vuilafzetting direct afspoelt en het glas
met een wisser droog trekt.

Afdichting en spatwaterbescherming – is afhankelijk van de persoonlijke wens en design keuze
Steeds naar individuele wensen en de
keus voor design zoekt u de gewenste
douche uit op de persoonlijke douchegewoontes en de beschikbare ruimte.
Alle HSK douchecabineseries vervullen de
eisen voor spatwaterbescherming volgens
DIN EN 14428. Naargelang de bouwwijze zullen daarbij sterk geprofileerde
series meer beschermen tegen spat- en
opgestuwd water dan de schitterende
profielloze constructies. Het is in principe
normaal, dat bij schoonmaken/ afspoelen
water naar buiten kan stromen.
Walk In
Een deurvrije en open doucheoplossing
kan geen volledige dichtheid garanderen.
Vaste of bewegende zijpanelen en ruime
afmetingen bieden exclusieve spatbescherming en grenzeloos doucheplezier voor
onbezwaarde vrijheid in de badkamer.

profielloos

profielarm

geprofileerd

Het volledig weglaten van wand- en
vloerprofielen kan geen absolute dichtheid waarborgen. De zakkende deuren
en transparante afdichtingen verhinderen het weglopen van spatwater echter
behoorlijk.
Constructies zonder profielen bij de
instapopening verhinderen het wegstromen van spatwater door de toepassing
van deuren met liftsysteem. Afwaterstrips verhinderen het uitstromen.
Rondom-geprofileerde modellen bieden
maximale spatwaterbescherming. Het
op de douchebakrand kaatsende en
opgestuwde spatwater wordt door het
stevige vloerprofiel veilig tegengehouden
en teruggevoerd.
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