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2 Hartelijk welkom          

HARTELIJK WELKOM | Bij HSK Duschkabinenbau KG

Midden in het hart van het Sauerland

vindt U de geboorteplaats van HSK. Het ge-

liefde 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, inter-

nationaal opererende onderneming en geac-

cepteerde 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 kwaliteits-

producten met een uitstekende prijs/kwa-

liteitsverhouding, overtuigende functionaliteit 

en een unieke service.

De mens maakt het verschil! HSK staat voor 

actief partnerschap. De persoonlijke betrok-

kenheid 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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HIER KLOPPEN CONCEPT, PRIJS EN KWALITEIT



4

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 hoog-

waardige materialen zoals aluminium,  

acryl of enkelvoudig veiligheidsglas ge-

bruikt. Hoogwaardige verwerking laat 

het toe, dat op alle HSK-douche-cabines, 

douchebakken en spiegelkasten een 10-

jarige kwaliteitsgarantie plus een 20-jarige 

nakoopgarantie voor alle onderdelen 

wordt verleend.

Bij HSK krijgt U meer dan een spatbe-

scherming 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.

Hoogwaardige verwerking laat het toe, dat 

op alle HSK-douchecabines*, douche-

bakken en spiegelkasten een 10-jarige 

kwaliteitsgarantie plus een 20-jarige  

nakoopgarantie voor alle onderdelen 

wordt gegeven.

10 jaaR

KWALITEITS-
gARANTIE

20 jaaR 

NAKOOP-
gARANTIE

48 uuR

SERvICE

CE 

gECERTIFICEERT

MadE in 

gERMANy

*
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INHOUd | Veelvoud rond om de douche
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Walk in betekend een vrij toegankelijk ruimtedouche concept

in een moderne vormgeving, een grote functionaliteit en met

buitengewoon veel variatiemogelijkheden.



9Walk In Lavida ruimteoplossing met 2 beweegbare zijdelen
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Walk in | Nieuwe vrije ruimte ontdekken

Stabiel

Speciaal voor de profielloze douche-

cabineseries Lavida, K2, Kienle en 

Atelier Pur ontwikkeld, bieden de

optionele HSK-volledig metalen-

plafondsteunen vertrouwde stand-

vastigheid. Schitterend in vorm en 

afwerking.

Praktisch en discreet

De optionele matglas uitvoering van 

HSK biedt een discrete zichtbescher-

ming en een tijdloos decor van extra-

klasse. Bij de Walk In Easy Comfort 

uitvoering wordt de greep uitsparing 

hierdoor nog eens extra benadrukt.

Sterke combinatie

Ideaal voor de combinatie met royale

HSK-ruimtedouches geschikt: de 

hoogwaardige rechthoekige modellen 

uit het acryl- en marmer-polymeer-

douchebakken assortiment (zie vanaf 

pag.176).

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.



11Walk In Lavida met 1 beweegbaar zijdeel
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beslag chroom
echtglas glasmattering
hoogte 220 cm
douchepaneel RVS gepolijst

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° zwenkba-

re zijdelen gecombineerd – vrij voor 

de wand, in een ruimtenis of een 

hoek. Het 8 mm glas en het bijpas-

sende Lavida douchepaneel zorgen 

met een hoogte van 220 cm voor een 

nieuwe dimensie.

Walk in | Nieuwe vrije ruimte ontdekken
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Walk in lavida hoekoplossing 
met deurelement

Plaats een eendelige draaideur naast 

het Lavida frontelement en U creëert 

een gesloten Lavida Walk In ruim-

tedouche. Deze verbindt een betere 

waterdichtheid in een onvergelijkbaar 

grote dimensie zonder compromis 

voor het eenvoudige onderhoud. U 

geniet van de weldadige ruimte van 

een Walk In met een warme omge-

ving. Het deurelement kan eventueel 

ook bij reeds bestaande situaties 

worden toegepast.

beslag chroom
echtglas helder
hoogte 220 cm
douchepaneel glas, wit

lavida Douchepanelen

Speciaal afgestemd op het Walk In 

Lavida design: de hoogwaardige en 

functionele Lavida douchepanelen. 

De corpusuitvoeringen - vloerstaand 

en verkort – zijn uitgerust met een 

op het glas rustende regentraverse

Deze biedt naast waterplezier extra 

stabiliteit. Leverbaar in de uitvoering 

RVS-look, RVS gepolijst en wit glas.

Uitvoering douchepaneel
· veiligheidsthermostaat met  

 38°C-begrenzer

· 3-weg-regelelement

· regentraverse met anti-kalk-functie

· aparte design-handdouche

· 4 instelbare massagejets

· glasplanchet met railing

ED
EL

G
LA

S

38
°-

BE
GR

EN
ZE

R

standaard



14 douchewanden

Walk in k2.70 ruimteoplossing

Purisme first class - bieden de deur-

loze Walk-In oplossingen van de K2. 

Bevestigd met massief, aan binnen- 

zijde glasvlakke geheel metalen be-

slag en stevige wandstabilisaties staan 

de prachtige 8 mm dikke glaspanelen

op het oog vrij in de ruimte. Spatwa-

terbescherming bieden de optionele 

zijdelen. Geniet van het gevoel van 

een verfrissende regenbui - iedere 

dag in de, naar Uw wensen ingerichte, 

eigen behaaglijke badkamer.

beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Walk in k2.72 met zijwand

Het markante, schitterend glanzende 

K2 beslag, maakt van deze luchtige 

glazen doucheafscheiding een echt 

pronkstuk. De hoogwaardige chroom 

afwerking onderstreept de elegante 

transparantie. De ideaal te combi-

neren Walk In Shower-Set RS 500 

vindt U op pag. 171.

beslag chroom
echtglas helder
hoogte 220 cm

 

ED
EL

G
LA

S

22
0

 cm

Gl
as

vl
ak

standaard optioneel

SH
O

W
ER

GU
AR

D

Walk in | Nieuwe vrije ruimte ontdekken
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k2P Walk in schuifdeur 
Deze innovatieve K2 en K2P Walk In-

oplossing is zeer geschikt voor lastige

badkamerontwerpen. Zowel direct 

naast een badkuip, in een smalle 

badkamer of tegenover een raam, 

vergroot deze de douchezone en 

verhoogd daarmee de spatwaterbe-

scherming. Extra houvast biedt

de speciale stabilisatiesteun. Chique 

en functioneel: het optioneel in 

spiegelglas uitgevoerd vaste ele-

ment. Naar gelang de belichting is 

een doorkijk niet mogelijk, wel het 

uitzicht.

profilen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder / spiegelglas
hoogte 200 cm

 

Alle modellen als profielloze K2
of profielarme K2P leverbaar.
 

nieuw
spiegelglas

inboUWvoorbeelDen:
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beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

Exclusief minimalistisch: Het vrijwel

los in de ruimte geplaatste 8 mm Ate-

lier Pur-glaselement. Dit wordt stevig 

vastgehouden door solide, aan bin-

nenzijde glasvlakke hoekverbinders. 

Extra veiligheid en groot waterplezier 

biedt de Walk In Shower-Set RS 500 

(zie pag. 171).

beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

MoDelvariant
Walk in atelier Pur Frontelement

Walk in atelier Pur
met draaibaar element in nis

Een klein glaselement met groot 

effect is het 180° zwenkbare glasele-

ment van dit nieuwe Walk In type. Nu 

is het mogelijk een eigen spatwand 

te creëren zonder beperking van de 

vrije toegang tot de douche. Onder-

houdsvriendelijk: de aan binnenzijde 

glasvlakke hoekverbinder.

Walk in | Nieuwe vrije ruimte ontdekken
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Walk in Pro

Deze Walk In-oplossing met het

nieuwe, vrijwel onzichtbare

muurprofiel voor 8 mm echtglas

doucheafscheidingen laat zelfs royale

glasfronten vrij in de ruimte staan.

Met het slanke Walk In PRO-profiel

wordt een schitterend transparant

douchebereik gecreëert.

MoDelvariant
Walk in atelier Pur Frontelement

MontaGeMoGeliJkHeDen
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beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
Shower-Set RS Softcube  
AquaSwitch Thermostat

...op tegels

...op stucwerk

...in het stucwerk
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Walk in atelier Frontelement

Degelijkheid en stabiliteit. Dat biedt 

de Walk In Atelier met het 8 mm 

dikke veiligheidsglas, gevat in een 

vernuftig klemprofiel waardoor geen 

schroeven zichtbaar zijn en de reini-

ging nog gemakkelijker wordt.

Walk in | Nieuwe vrije ruimte ontdekken

profielen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

Naar wens ook te combineren met 

een wijds openende draaideur: De 

Atelier biedt de grootste flexibiliteit 

bij de planning – geheel naar eigen 

wens.

 
beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

MoDelvariant
Walk in atelier met deurelement
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Walk in atelier
Micro/nis

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 RS 500 Walk In Shower-Set 

en een 75 x 90 cm douchebak. 

Geraffineerd: Het frontelement in 

een optionele spiegel-uitvoering. 

Naar gelang de lichtsituatie is geen 

inkijk, daarentegen wel een doorkijk 

mogelijk.

nis

Micro
profielen chroomoptiek
echtglas helder / spiegelglas
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm

ED
EL

G
LA

S

22
0

 cm

Alle Walk In Atelier Pur-modellen zijn ook 
leverbaar als profielarme Walk In Atelier.

optioneel

profielen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 200 cm
incl. Shower-Set 217 cm
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nieuw
spiegelglas

Walk in atelier
Hoekoplossing

Een high light in de moderne bad-

kamer – de met een prijs bekroonde 

Walk In Atelier-modellen. De modu- 

laire rangschikking van het schitte-

rende 8 mm glas en de rechthoekige 

profielen bieden een veelvoud aan

mogelijkheden. De ideaal te combine-

ren Walk In Shower-Set RS 500 vindt 

U op pag. 171.

MoDelvariant
Walk in atelier met deurelement
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Walk in | Nieuwe vrije ruimte ontdekken

profielen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 200 cm

Walk in Premium 2

Gereduceert op het essentiële –  

een royaal glaspaneel van 6 mm 

veiligheidsglas gefixeerd in een slank 

wandprofiel en een stevige stabilisa-

tiesteun. Zakelijk en modern is deze 

afscheiding met een open toegang.

MoDelvariant
Walk in Premium 1

profielen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 200 cm
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profielen chroomoptiek
echtglas helder
totale hoogte 204,5 cm
breedte x diepte 140/160 x 104 cm
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optioneel

Walk in 140/160

Door de innovatieve vormgeving ver-

groten de Walk In 140/160-oplossin-

gen de ruimte in een hoek of nis op 

een bijzondere manier. Het te inte-

greren alu-douchepaneel zorgt door 

de ongebruikelijke manier van 

plaatsing voor een zeer aparte dou-

chebeleving. De bijpassende douche-

bak versterkt de ruimtelijke inde- 

ling van nat- en droogzone. Ideale 

aanvulling in vorm en functie: de 

speciale aangevormde acryl-douche-

bakken.

Walk in exklusiv

Op basis van het innovatieve 

Exklusiv-profiel is deze zeer aparte 

Walk In oplossing ontworpen. De 

combinatie van het vaste zijpaneel 

en het draaibaar, licht afgeronde 

deurelement biedt een enorm grote 

instap en een optimale spatwaterbe-

scherming.

profielen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 200 cm

MoDelvariant

hoekversie

nisversie

MoDelvariant
Walk in Premium 1
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profielen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 210 cm

Walk in easy Comfort 1 
hoekoplossing met een zijwand

De nieuwe Walk In Easy comfort 

uitvoeringen bieden een profielarm 

doucheplezier met extra comfort en 

veel bewegingsvrijheid. De schitteren-

de, als optie te bestellen greepuitspa-

ring biedt een veilig houvast en 

steun, direct bij het profiel.

Walk in | Nieuwe vrije ruimte ontdekken
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Walk in easy Comfort 1
nisoplossing met zijdeel

Die nieuwe HSK-serie Walk In Easy 

Comfort schept in alle ruimtes —  

voor de muur, in een hoek of nis  

een eenvoudige comfortabele  

doucheoase. Zij biedt een veilig  

doucheplezier zowel met als zonder 

de optionele greepuitsparing. De 

hoogwaardige aluminium profielen 

en de stevige plafond- en vloerbeves-

tiging geven een vertrouwde steun.

profielen wit
echtglas helder
hoogte 200 cm

profielen chroomoptiek
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

Walk in easy Comfort 1
hoekoplossing

Bij deze compacte oplossing in de 

hoek van de ruimte wordt het prach-

tige frontpaneel met een plafond-

steun vrij geplaatst in de ruimte

Door het weglaten van een extra 

zijdeel ontstaat een extreem grote 

toegang. Greep uitsparingen zijn

direct in het frontelement mogelijk.
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profielen chroomoptiek
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

Walk in easy i met zijwand

De 180° zwenkbare zijpanelen van 

de veelvoudige Walk In Easy-mo-

delvarianten bieden een bijzonder 

comfortabele toegang Hier vergroot 

het zijpaneel het douchebereik tot in 

de ruimtehoek. Zeer geschikt voor de 

situatie: bad eruit – douche er in

Renovetro wandbekledingssystem, 

carbon-zwart (zie pag. 190).

Bad ervoor

Walk in | Nieuwe vrije ruimte ontdekken

RENOVETRO
Wandbekledingssysteem

 snel   schoon   modern
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profielen chroomoptiek
echtglas helder
hoogte 200 cm

Walk in easy i

„Easy“ staat voor eenvoudige toegang,

eenvoudige reiniging en grote vei-

ligheid. Het beweegbare zijpaneel 

dient als functionele spatwaterbe-

scherming. Het kan gemakkelijk 

naar buiten worden gedraaid. Door 

het liftsysteem zakt het zacht naar 

beneden. 
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standaard optioneel

Inspelend op de toenemende 

vraag naar klassieke vormgeving 

en heldere lijnen werden de recht-

hoekige, supervlakke HSK douche-

bakken uit marmer-polymeer,

in de vormgeving gerestyled.

Ze behouden de massieve uit-

straling, de warmte opslaande 

eigenschap en tevens de hoog-

waardige en onderhoudsvrien-

delijke afwerking (zie pag. 186).

 

DoUCHebakken
Marmer-Polymeer in nieuw design
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Profielloze elegantie in hoogste kwaliteit – de schitterende  

profielloze K2 biedt een opvallend markant design met  

functionele details.K
2
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27Draaivouwdeur hoekinstap

Profielloze elegantie in hoogste kwaliteit – de schitterende  

profielloze K2 biedt een opvallend markant design met  

functionele details.
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K2  | Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving

Profielloos

De massieve glas- en hoekbevestigin-

gen van de serie K2 zien er niet enkel 

glanzend uit, maar zorgen met de aan 

binnenzijde glasvlakke afwerking voor 

een groot reinigingsgemak en daar-

mee voor een duurzame glans.

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.

Comfortabel

Normaal of optioneel extra lang –

biedt de K2-geheel metalen staaf-

greep een prettig en stevig houvast. 

Aan de voorzijde is hij zakelijk strak 

en recht en comfortabel afgerond aan 

de achterzijde. 

Markant 

De onderhoudsvriendelijke, aan bin-

nenzijde glasvlakke K2-scharnieren 

zijn voorzien van een soepel werkend 

liftsysteem met vooraf ingesteld 

rustpunt. Het nieuwe draaivouwdeur 

scharnier zorgt voor het gemakkelijk 

afdruppelen en het drogen van 

de deuren aan binnenzijde.



29K2.02 Draaideur in nis met zijpaneel
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K2.01 Draaideur nis

Exclusieve nis met een duidelijk ka-

rakter: De profielloze draaideur wordt 

vastgehouden door hoogwaardige 

pendelconstructies. Zoals alle K2- 

oplossingen naar keuze met normale  

of optioneel met extra lange staaf-

greep leverbaar. 

beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2  | Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving
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K2.43 Kwartrond,
4-delig

Deze elegante kwartrondeoplossing

met naar binnen en buiten openende 

deurelementen verrast door het 

zakelijke design en de schitterende 

afwerking in chroom.

 

beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2.05 Pendeldeur nis

Met het pendelbare liftscharnier van

de K2 zijn ook functionele pendel-

deur oplossingen mogelijk – in een 

nis of in combinatie met een zijwand.
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beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2.20 
Draaideur met zijwand

Iedere K2-echtglasoplossing wordt 

persoonlijk op maat gesneden afhan-

kelijk van de binnen-architectuur en 

individuele voorkeur. Uitsparingen, 

schuintes en speciale vormen-geen 

hindernis.

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 douchewandenfa-

brikanten met een eigen glasverwer-

kingsinstallatie.

K2  | Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving
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K2.32 
Schuifdeur hoekinstap

De nieuwe innovatieve schuifdeurop-

lossing van de profielloze serie K2 

(en de profielarme modeluitvoering 

K2P)  verrassen met een onzichtbare 

rolgeleiding en het bijzonder zachte 

en rustige schuiven van de ruime 

deurelementen.

beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2.31
Schuifdeur met zijwand

De massieve glaselementen van de 

met een designprijs bekroonde K2 

schuifdeuroplossingen schuiven op 

nieuw ontwikkelde, kogel gelagerde

looprollen in een compleet gesloten 

geleiderail. Praktisch extra voor de 

zijwand of het vaste element:

de universele handdoekhouder.
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Alle K2-modellen ook lever- 
baar als profielarme K2P.

standaard optioneel
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K2 Draaivouwdeur met zijwand

De draai- en vouwbare deurelementen

van de nieuwe draaivouwdeur-oplos-

singen scheppen een maximaal grote 

toegang in de douche. Naar binnen of 

buiten geopend bieden zij veel comfort 

– ook in een nis of in combinatie met 

een zijwand.

 

K2 Draaivouwdeur hoekinstap

Groter en ruimer gaat niet. De nieuwe 

draaivouwdeur hoekinstap van de 

series K2 en K2P biedt door de extreem 

ver openende deurvleugels een bij-

zonder comfortabele toegang. Zo nodig 

kunnen de deurelementen – naar bin-

nen en buiten – geheel vlak tegen de 

wand worden weggevouwen. Douchen 

zonder hindernissen!

beslag chroom
grepen chroom/gummi
echtglas helder
hoogte 200 cm
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beslag chroom
greep chroom/gummi
echtglas grijs
hoogte 200 cm

K2  | Transparantie en precisie in een rechtlijnige vormgeving

standaard optioneel
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beslag chroom
grepen chroom/gummi
echtglas helder
hoogte 200 cm

 

K2 Draaivouwdeur nis

Ook in een nis biedt de nieuwe K2/

K2P-draaivouwdeur-techniek maxi-

maal grote doorgang. De deuren kun-

nen vlak tegen elkaar samen worden 

gevouwen en dan naar binnen en 

buiten draaien. De aan binnenzijde 

glasvlakke constructie zorgt voor een 

zeer eenvoudig reinigingsgemak. 

Alle K2-modellen ook lever- 
baar als profielarme K2P.
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Treed binnen in een badcultuur, die met unieke

glazen douches van 8 mm sterk veiligheidsglas een 

nieuwe esthetiek naast de traditionele benadering schept. K
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Glashelder

Kienle douchewanden zijn op maat 

gesneden uit 8 mm Echtglas. Het 

schitterende materiaal wordt aange-

past aan de bestaande ruimte-

situatie en de individuele wensen.

Duurzaam briljant blijft het met de

optionele Edelgas-coating.

 

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.

Solide

Voor een betrouwbare wandbevesti-

ging en stabiliteit van de profielloze 

glaselementen zorgen de slanke 

Kienle-hoekbevestigingen, die zich 

harmonisch invoegen en de heldere 

optiek.

Glanzend

Het vrijwel vlakke en pendelbare 

Kienle-scharnier overtuigd

door vorm en functie. Een geïnte-

greerd liftsysteem tilt de draaideuren 

bij het openen omhoog en ze zakken 

bij het sluiten zacht naar beneden.

Kienle | Grenzeloze transparantie
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K.01 Draaideur in nis

De glazen deur K.01 is een nisoplos-

sing, 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
echtglas helder
hoogte 200 cm

Kienle | Grenzeloze transparantie
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beslag chroom
grepen chroom
echtglas 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 kun-

nen maximaal naar binnen en buiten 

worden geopend.



42 douchewanden

K.20 Draaideur met zijwand  
als maatwerk

Bij deze hoekoplossing kan naar wens 

de zijwand individueel worden aange-

past aan bouwtechnische situaties zo-

als schuintes of uitstekende muurtjes. 

Voor een veilige stabiliteit van het  

8 mm glaselement zorgt de degelijke

stabilisatiesteun.

beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Kienle | Grenzeloze transparantie
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K.23 met verkort zijpaneel

K.23 met afschuining

K.23 met uitsparing

K.23 met dak schuinte

MoDelvarianten

beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

K.21 Draaideur met zijpaneel  
en zijwand

Een voorbeeld voor de ontwerp-

vrijheid 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.
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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.A
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Atelier pur | Elegante transparantie op maat

Gegrepen

Elegant als een juweel wordt de tijd-

loos markante esthetiek van de series 

Atelier en Atelier Pur afgerond met 

rechthoekige grepen. Schitterend 

afgewerkt met een zakelijke vormge-

ving. Nieuw: de elegante, optioneel 

verkrijgbare dubbelzijdige staafgreep.

Ideaal voor b.v. pendeloplossingen.

Onderhoudsvriendelijk

Geraffineerd in design en techniek –

de nieuwe Atelier Pur hoekverbin-

der. De markante, aan binnenzijde 

glasvlakke muurbevestiging houdt de 

8 mm glaselementen veilig en stabiel. 

Bovendien biedt deze optimale mon-

tage eigenschappen.

rechtlijnig

Het aan binnenzijde glasvlakke Atelier 

Pur scharnier zet accenten in de bad-

kamer. De heldere vormspraak met 

hoogwaardige afwerking biedt stan-

daard de functionele liftsysteemtech-

nieken is alternatief ook verkrijgbaar 

in een pendelbare uitvoering. 

Schuivend

Door toepassing van de kogel gelager-

de 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 voor de muur

Bij deze schuifdeur-variant glijdt het 

8 mm dikke glaselement vlak voor de 

muur over een stevige geleiderail 

en biedt een doorkijk zonder hinder 

en de vrije doorgang naar de douche-

ruimte afhankelijk van Uw wens 

en van de plaatselijke situatie. De 

deur kan zowel buiten als binnen in 

de doucheruimte worden gemonteerd 

en is ook een ideale oplossing voor 

afscheiding van een ander vertrek 

zoals slaapkamer of toilet.

beslag chroom
greep chroom
echtglas grijs
hoogte 220 cm

Atelier pur | Elegante transparantie op maat
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Draaideur nis

De profielloze draaideur verschaft bij 

een nis met een breedte van 100 cm 

een schitterende firstclass douche-

ruimte. De naar buiten openende 

8 mm deur wordt gedragen door 

veilige glasvlakke scharnieren. Voor 

extra afdichting zorgt een uitgekiende 

magneetsluiting.

beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
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standaard optioneel

beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Vijfhoek, 3-delig

Ideaal voor complexe ruimtesituaties

met obstakels zoals radiatoren of 

dergelijke of in zeer kleine badka-

mers.

SH
O

W
ER

GU
AR

D

Alle Atelier Pur-modellen zijn ook
leverbaar als profielarme Atelier.
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Kwartrond, 4-delig

Twee aan vaste zijpanelen bevestigde, 

ver naar buiten openende draaideu-

ren worden gedragen door schitteren-

de, van binnen glasvlakke scharnie-

ren. Markant: de rechthoekige

Atelier Pur standaardgreep. 

Kwartrond, 3-delig

Deze 3-delige kwartronde douche-

wand biedt bijzonder grote instapma-

ten. De deurvleugel wordt evenals de 

vaste elementen bevestigd met, aan 

binnenzijde glasvlak beslag. Ook met 

de markante dubbele staafgreep en in 

een hoogte van 185 cm leverbaar.

beslag chroom
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
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standaard optioneel

Atelier pur | Elegante transparantie op maat



51

 

beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Schuifdeur kwartrond

Edel bedieningscomfort verenigd met 

gereduceerd design. Deze buitenge-

wone gebogen douchewand maakt 

indruk door de bijzonder soepele 

geleiding van de hoogwaardige deur-

elementen. Door de vernieuwde, aan 

binnenzijde glasvlakke hoekverbin-

ders wordt deze veilig en tegelijkertijd

met grootste transparantie vast-

gehouden. Ook verkrijgbaar met 

matglas.

Alle Atelier Pur-modellen zijn ook
leverbaar als profielarme Atelier.
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Alle Atelier Pur-modellen zijn ook
leverbaar als profielarme Atelier.
                

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 si-

tuaties een gemakkelijke in- en uitstap 

mogelijkheid en meer bewegings-

vrijheid. Het pendelbeslag maakt de 

omvangrijke modelkeuze van de series 

Atelier Pur en Atelier compleet. 

beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Atelier pur | Elegante transparantie op maat
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beslag chroom
greep chroom
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm
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pendeldeur met zijpaneel in nis

Ideaal, afgestemd op de nieuwe 

pendeltechniek biedt de optionele 

staafgreep extra bedieningscomfort.

Aan weerszijde als staafgreep uitge-

voerd wordt ook vanaf de binnenzijde 

een gemakkelijke handling van de  

8 mm dikke glaselementen gegaran-

deerd. 
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Een combinatie van markante elegantie en gunstige

functionaliteit. De profielarme K2P verbindt ideale montage  

eigenschappen met de edele details van de profielloze K2.K
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Onderhoudsvriendelijk

De van binnen glasvlakke con-

structie van de hoogwaardige K2/

K2P-scharnieren vereenvoudigen 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 staaf-

greep een bijzonder aangename grip. 

Aan de binnenzijde heeft de extra 

lange uitvoering een slanke knop-

greep. Het standaardmodel is aan

beide zijdes als staafgreep uitgevoerd.

Goed gecombineerd

Voordelen uit beide werelden: 

Het profielloze K2-Scharnier biedt 

schitterend design en hoogwaardige 

pendeleigenschappen. Het aanvul-

lende klikprofiel maakt maatwerk 

grotendeels overbodig – dat spaart 

tijd en geld.

K2P | Rechtlijnig design met hoge verwachting

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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Draaideur met zijpaneel in nis

Perfect gecombineerd: het schitteren-

de K2-pendelbeslag en het smalle,  

af fabriek voorgemonteerde, K2P- 

muuraansluitprofiel. Door de opge-

klikte profielkappen wordt de schroef-

bevestiging volledig afgedekt. Dit

komt goed van pas bij bouwtech-

nische afwijkingen. Met zijpaneel 

ideaal voor grote nis openingen. Voor 

optimale sluiting zorgt de hoogwaar-

dige chroom magneetlijst.

profielen chroomoptiek
beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2P | Rechtlijnig design met hoge verwachting
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Vijfhoek, 3-delig

Het 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
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

Hoekinstap, 4-delig

De K2P biedt markant design

met vele hoogwaardige details.

De 4-delige hoekinstap is leverbaar 

van 75 x 75 cm tot een ruime

130 x 130 cm grote uitvoering.

Alle K2P-modellen zijn ook  
als profielloze K2 leverbaar.Gl
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ak
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K2p Draaivouwdeur in nis

Met deze draaivouwdeuroplossing 

biedt de 8 mm Serie K2P een com-

fortabele mogelijkheid, de schitte-

rende 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 schar-

nieren voor een zeer gemakkelijke 

reiniging.

beslag chroom
greep chroom/gummi   
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2P | Rechtlijnig design met hoge verwachting
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beslag chroom
grepen chroom/gummi
echtglas helder
hoogte 200 cm

K2p Draaivouwdeur hoekinstap

Veel plaats voor in- en uitstappen!

De 8 mm draaivouwdeuren van deze

hoogwaardige hoekinstap maken 

plaats, daar waar dit nodig is. Als de 

douche niet wordt gebruikt, kunnen 

deze vlak tegen de wand worden 

weggedraait. Daarmee wordt de eer-

dere doucheruimte een vrij doorloop-

bare wellnessruimte in de badkamer.

Alle K2P-modellen zijn ook  
als profielloze K2 leverbaar.Gl
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Heldere lijnen van markant-rechthoekige chroomaf-

werking alsmede 8 mm glaselementen onderstrepen  

de moderne badkamerinrichting.A
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Simpel

Het Atelier-klikprofiel biedt niet enkel

een optimaal verstelbereik, het maakt 

ook de reiniging gemakkelijker door 

de volledig verdekte bevestiging.

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.

Consequent

De consequent op de rechthoekige 

belijning van de series Atelier en  

Atelier Pur afgestemde stabilisatie-

steun biedt de 8 mm glaselementen 

een veilig houvast.

Markant
Elegant als een juweel rond de 

rechthoekige greep de tijdloos mar-

kante esthetiek van de series Atelier 

Pur en Atelier af. Schitterende

afwerking en zakelijke vorm.

Bijzonder prettig in de bediening:

de optionele dubbelzijdige staafgreep.
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Draaideur met zijwand

Deze draaideur met zijwand biedt

een ruime toegang en sluit vertrouwd

dicht met de hoogwaardige mag-

neetlijsten in schitterend chroom. De 

glasmattering is een optisch highlight 

en tegelijk een tijdloze zichtbescher-

ming!

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

SHOWerGUArD 
Een nieuwe generatie van glas –

speciaal ontwikkeld voor de douche 

omgeving. De op diamant gelijkende 

functielaag van het „Easy-to-clean” 

ShowerGuard-glas wordt bij de

productie verzegeld door een ionen-

verbindings-

proces zodat 

het duurzaam 

voor schade-

lijke invloeden

zoals vuil en 

kalk wordt 

beschermd.

Het onderhoud – een kinderspel! 

En dat 10 Jaar gegarandeerd!

SH
O

W
ER

GU
AR

D

Atelier | Elegante transparantie met profiel
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profielloze Atelier Pur leverbaar.

Kwartrond, 4-delig

Uitzonderlijk veel vrije ruimte voor 

ontspanning biedt deze asymmetri-

sche 4-delige kwartronde uitvoering. 

Door de zeer grote vrije ruimte is het 

mogelijk uitgebreid te douchen met 

veel waterplezier uit de hoofddouche. 

Na een uitgebreide douchebeurt kun-

nen de aan binnenzijde glasvlakke 

en de gladde profielen snel en een-

voudig worden gereinigd. De dubbele 

staafgreep is als optie verkrijgbaar. 

profielen chroomoptiek
beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

standaard optioneel
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profielen chroomoptiek
beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

 

Deze exclusieve gebogen oplossing

verrast door de soepele geleiding van

de hoogwaardige deurelementen en

de schitterende afwerking. De massie-

ve grepen schuiven volledig achter de 

vaste elementen en bieden daardoor 

een grootst mogelijke instap. 

MODelvAriAnt
Kwartrond schuifdeuren

Schuifdeur hoekinstap

Deze schitterende hoekinstap ver-

bindt tijdloos design met de meest 

comfortabele instapmaten. De 

massief metalen grepen schuiven bij 

het openen volledig achter de stevig 

bevestigde vaste elementen.

beslag chroom
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Atelier | Elegante transparantie met profiel
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Alle Atelier-Modellen ook als
profielloze Atelier Pur leverbaar.
.

profielen chroomoptiek
beslag chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Schuifdeur nis 2-delig

De optische voordelen van een 

profielloze glasafscheiding samenge-

voegd met de technische mogelijkhe-

den van een muurprofiel vindt U in 

deze elegante nisoplossing. Kogel-  

gelagerde 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.

optioneel
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Alle Atelier-Modellen ook als
profielloze Atelier Pur leverbaar.

neU
Pendeldeur Hoekinstap

Een bijzonder grote instap en hoog-

waardige details zoals aan binnenzij-

de glasvlakke pendelscharnieren en 

optionele staafgrepen – zowel aan 

binnen- als aan buitenzijde – maken 

deze nieuwe 8 mm Atelier-oplossing

tot een uitstekend inrichtingselement 

in de barrièrevrije comfortbadkamer.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Atelier PenDel | Elegante transparantie met profiel
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profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
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Pendeldeur nis

Voor het gemakkelijke in- en uitstap-

pen, zelfs in kleine ruimtes, of voor het 

comfortabel beluchten van het douche-

bereik met een naar binnen geopende

deur: de nieuwe Atelier nisoplossing 

met pendelscharnieren. Die maakt 

indruk door het design, de kwaliteit, het 

comfort en gemakkelijk onderhoud. 

standaard optioneel
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Heldere vormen, hoogwaardige materialen zoals 8 mm 

echtglas en aluminium, plus het extra bedieningscomfort: 

dat is de Solida – een dorpelvrije droomdouche met karakter.
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Solida | Soepel comfort met solide karakter

optioneel extra soft

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.

Hoogwaardig

Voor een buitengewoon bedienings-

comfort van de nieuwe Solida-model-

len werd een nieuwe schuifgeleiding

ontwikkeld, welke de royale vei-

ligheids glasdeuren licht en soepel 

transporteren.

Modern

Stabiliteit en duurzaamheid: dat zijn

eigenschappen van de bewezen 8 mm

serie Solida. Het profieldesign en de 

grepen werden getransformeerd naar 

een nieuwe, rechtlijnige vormspraak 

waarbij de functionaliteit werd ver-

fijnt.

Barrièrevrij

De nieuwe geheel metalen-deurgelei-

ding 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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profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Schuifdeur in nis, 2-delig

Zowel in een ruimtenis of -hoek, 

de hoogwaardige Solida schuifdeur

modellen bieden bij de tijdse functio-

naliteit 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. Excellent!

Solida | Soepel comfort met solide karakter
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profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

Schuifdeur hoekinstap, 4-delig

Deze hoekinstap bevat twee soepel 

schuivende deurelementen en twee 

vaste delen, omlijst door een hoog-

waardig profiel. Dit is leverbaar 

in de kleuren chroomoptiek en alu 

zilvermat. Ook ideaal: De combinatie 

met een van de attractieve glasdecors.
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Het frisse design voor een tijdloos moderne badkamerin-

richting. Kies uit het omvangrijke programma van doucheca-

bines en de veelvoud aan producten “Rond om de douche”.P
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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.

onderhoudsvriendelijk

De standaard aan binnenzijde glas-

vlakke Softcube draai- en pendeldeur

scharnieren vormen met het

enkelvoudig veiligheidsglas een

perfecte eenheid. De reiniging  

wordt daarmee duidelijk makkelijker.

onzichtbaar

Het op de zachte Softcube-vorm-

spraak afgestemde klikprofiel kan 

door deze kliktechniek nog mak-

kelijker worden gemonteerd en 

gereinigd.

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 stabilisa-

tiebeugel! Nieuwe opties voor extra 

comfort: de nieuwe staafgreep (bin-

nen/buiten) en het nieuwe pendel-

scharnier.
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Draaideur 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 bouwsi-

tuatie.

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Premium Softcube | De tijdloze trend in de badkamerinrichting
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Hoekinstap

Een maximaal ruime toegang, veel 

doucheplezier en gemakkelijke 

reiniging biedt de Premium Softcube 

hoekinstap. Voor extra gemak zorgt 

de optionele Edelglas-bescherming. 

welke de zeepresten en kalk weinig

kans geeft om zich te hechten. Voor 

het simpele bedienen van de deuren 

zorgen de schitterende greep oplos-

singen.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
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ak Alle Premium Softcube-modellen

zijn ook in Classic-uitvoering leverbaar!

standaard optioneel
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Kwartrond, 3-delig

De smalle vaste elementen van de 

serie Premium Softcube zijn uitste-

kend geschikt voor ruimtesituaties 

met uitstekende elementen, zoals 

radiatoren of voorzetmuren. De deur 

kan daardoor maximaal ver worden 

geopend.

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Premium Softcube | De tijdloze trend in de badkamerinrichting
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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
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Vijfhoekdouche

Zakelijk-modern en plaatsbesparend 

is deze oplossing voor de ruimte-

hoek. 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. 151).

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Alle Premium Softcube-modellen
zijn ook in Classic-uitvoering leverbaar!LI
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standaard optioneel
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Premium Softcube PenDel | De tijdloze trend in de badkamerinrichting

Pendeldeur hoekinstap
Onderhoudsvriendelijke pendeldeur-

oplossingen 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 rui-

me toegang toegevoegde pluspunten 

na het douchen, zoals het afdruipen 

van het glas en het beluchten van de 

douchezone. Zeer onderhoudsvriende-

lijk: de aan binnenzijde glasvlakke

constructie van de pendelscharnieren.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
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Pendeldeur met zijwand

Afhankelijk van de ruimtesituatie is 

ook de combinatie van de hoogwaar-

dige pendeltechniek mogelijk met 

een zijwand. Deze biedt uitgebreide 

mogelijkheden bij de aanpassing aan 

uitspringende muren of schuintes

– met behoudt van het nieuwe 

pendelcomfort en de grote onder-

houdsvriendelijkheid van het nieuwe 

scharnier.

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
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Klassiek design, een omvangrijk kleurenpalet en attractieve 

glasdecors uit 6 mm sterk veiligheidsglas vervullen de hoogste

aanspraak op optiek en materiaal.P
r

e
m

iu
m

 c
l

a
S

S
ic

Tr
an

sp
ar

an
te

 fr
is

he
id

 in
 d

e 
ba

dk
am

er



89Ronddouche, 4-delig (asymmetrisch)



90 douchewanden

Stabiel
De op de afstemming op het uitgebrei-

de modelpalet van de serie Premium 

Classic ontworpen stabilisatiebeugel 

zorgt voor een zeker houvast van de  

6 mm sterke glaselementen.

onderhoudsvriendelijk

De standaard aan binnenzijde 

glasvlakke Premium Classic scharnie-

ren vormen met het enkelvoudige 

veiligheidsglas een perfecte eenheid. 

Na het douchen kan het water ge-

makkelijk met een glaswisser worden 

afgetrokken. Overtuigend: de grote 

veelvoud aan standaard- en speciale 

kleuren!

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 reini-

ging mogelijk.

Premium claSSic | Transparante frisheid in de badkamer

ED
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onderhoudsvriendelijk

De af fabriek leverbare Edelglas-coa-

ting sluit de onzichtbare poriën van 

het glas. Het vastzetten van water-

druppels en het aankoeken van zeep-

resten, vuil en kalk wordt merkbaar 

gereduceerd. Het verlicht de regelma-

tige reiniging (zie pag. 243).
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profielen wit
scharniere wit
echtglas chinchilla
hoogte 200 cm

Draaideur nis

Een oplossing voor een nis tot een 

breedte van 120 cm! Door het ver-

plaatste draaipunt bieden zich ideale 

mogelijkheden bij ongunstig geplaats-

te radiatoren of uitstekende muurtjes. 

Veelvoudig: de keuze aan attractieve 

glasdecors.

Premium claSSic | Transparante frisheid in de badkamer
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profielen chroomoptiek
scharnieren chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Alle Premium Classic-modellen zijn  
ook in Softcube-uitvoering leverbaar!

Draaideur met zijwand/
verkorte zijwand

De zijwand biedt optische doorkijk

en ideale flexibiliteit voor de combina-

tie met badkuip. De verkorte glaswand 

overlapt aan de badrand, zodat het 

water eenvoudig wegloopt in de dou-

chezone. De reiniging van glas en 

badkuip is daardoor kinderspel.
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Exklusiv – bewezen constructie met nieuwe optische en

functionele details voor een bijdetijdse verschijning met

frisse look!
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Bevattelijk

De Exklusiv staafgreep biedt, net 

als de knopgreep, een comfortabele 

handling van de 6 mm echtglas-

deuren. Door de zachte afronding is 

hij perfect op het exclusieve design 

afgestemd.

Exklusiv | Tijdloze lijnen met bewezen functie

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.

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.

Ergonomisch

De nieuwe Exklusiv greep oplossin-

gen – de standaard knopgreep en 

optionele staafgreep vallen op door 

hoogwaardige afwerking het ergo-

nomische design.



97Kwartrond halfrond



98 douchewanden

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

kwartrond, 2-delig

Elegant en uitgebreid presenteert

zich dit Exklusiv-model. De uit vei-

ligheidsglas gevormde deurelemen-

tenlaten zich over de gehele breedte 

naar binnen en buiten openen. Com-

fort met en zonder douchebak.

Exklusiv | Tijdloze lijnen met bewezen functie
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Hoekinstap, 4-delig

Met haar vaststaande zijpanelen 

past deze glazen douchewand ook in 

onvoordelig geschapen ruimtesitua-

ties, uitstekende muren of radiatoren 

vormen geen hindernis meer. Naast 

veel uitgebreide profielkleuren ook 

verkrijgbaar met decorglas „Chinchil-

la“, „Carré“ en „Perla helder“.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas 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 ui-

terst individueel badkamer ontwerp 

mogelijk.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
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Ruimtenis, 2-delig

Met deze oplossing kunt U de ruimte 

in een nis of op het einde van een 

smalle badkamer zeer goed benut-

ten. Zowel in combinatie met een 

HSK douchebak of direct op de vloer 

gemonteerd – steeds exclusief. 

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Draaideur Nis /
Draaideur Nis, gedeeld

Zeer uitdagend is deze nis variant

met een bijzonder breed front (stan-

daard tot 100 cm). De deur opent naar 

buiten en is uitgerust met het func-

tionele liftsysteem mechanisme. Een

individuele variant biedt deze gedeel-

de nis draaideur. Door de tweedeling 

wordt het douchen verlicht voor jong 

en oud. Reiniging en onderhoud is 

zeer eenvoudig. 

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
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Exklusiv | Tijdloze lijnen met bewezen functie

standaard optioneel
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profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Comfortabele instapmaten voor 

nisbreedte tot maximaal 200 cm biedt 

deze pendeldeur-oplossing. De vaste 

elementen kunnen optimaal worden 

aangepast aan de ruimtesituatie.

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

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.

MoDElvaRiaNt
Pendeldeur ruimtenis, 4-delig
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Draaideur met wegzwenkbare 
zijwand

Ideaal voor naast elkaar staande

badkuip en douchebak met verschil-

lende breedtematen. Door de

separate, zwenkbare zijwand kan

duurder maatwerk worden verme-

den. Zeer eenvoudig: het reinigen!

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm

Exklusiv | Tijdloze lijnen met bewezen functie
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profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas 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 zij-

wand 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.

vijfhoekdouche, 4-delig

Deze plaatsbesparende doucheop-

lossing is ideaal voor kleine en on-

voordelig geschapen badkamers. Ze 

bieden een hoog douchecomfort op 

een kleine ruimte. Een prachtig extra 

voor nog meer comfort: de func-

tionele geheel metalen voetsteun 

(pag. 200).

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 200 cm
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standaard optioneel
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standaard optioneel

profielen chroomoptiek
grepen chroom/gummi
echtglas helder
hoogte 200 cm

Draaivouwdeur
Hoekinstap met vast element

De wijds openende deurvleugels van 

de Exklusiv draaivouwdeur oplossin-

gen bieden een comfortabele toegang 

tot de douchezone – ook bij ondiepe 

douchegelegenheden. Hier werd de 

badkuip simpelweg vervangen door 

een nieuwe 170 x 70 cm grote douche-

ruimte.
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Draaivouwdeur hoekinstap

Bijzonder ruim en leverbaar tot 

120 x 120 cm: De hoekinstap uit het 

draaivouwdeur-modellenpalet. De 

speciaal ontwikkelde greep is met een 

functionele rubberdop uitgerust.Deze 

verhinderd het harde aanslaan tegen

het glas en zorgt ook bij natte handen 

voor voldoende grip. 
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profielen chroomoptiek
scharnieren chroom/gummi
echtglas glasmattering
hoogte 200 cm

Exklusiv | Tijdloze lijnen met bewezen functie
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profielen chroomoptiek
grepen chroom/gummi
echtglas helder
hoogte 200 cm

Exklusiv draaivouwdeur 
vensteroplossing

Het 180°zwenkbare draaivouwprofiel

van deze innovatieve oplossing

wordt gecombineerd met het be-

faamde draaibare Exklusiv wandaan-

sluitprofiel. Daarmee kan de gehele

6 mm echtglas-douchecabine een-

voudig worden samengevouwen

en vlak tegen de wand worden

weggedraaid. Dat zorgt voor veel 

bewegingsruimte, zelfs in een kleine 

badkamer. Praktisch: de functionele

HSK-draaivouwdeur-greep.
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profielen chroomoptiek
grepen chroom/gummi
echtglas helder
hoogte 202 cm

Halfrond
met draaivouwdeur

Maximaal ver openende deurelemen-

ten, verenigd met minimaal benodig-

de ruimte, biedt deze samenvouw-

bare Exklusiv halfrond. De praktische 

draaivouwdeuroplossing schept

een zeer ruim douchebereik, dat bij 

niet gebruik zorgt voor extra bewe-

gingsruimte. Dit zorgt in zeer kleine 

badkamers voor meer comfort. 

In een handomdraai tovert U een 

vloervlakke douche om in een vrije 

wellnessruimte.

Exklusiv | Tijdloze lijnen met bewezen functie
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profielen chroomoptiek
greep chroom/gummi
echtglas helder
hoogte 200 cm

Draaivouwdeur nis

Draaivouwdeuren zijn ook voor een 

ruimtenis (max. 120 cm breedte) een 

perfecte oplossing. Het volledig weg-

draaien van de samengevouwen deu-

relementen zorgt voor een comfor-

tabele instap. Het onderhoud wordt 

eenvoudig door de aan binnenzijde 

glasvlakke scharnieren.

Draaivouwdeur met zijwand

De verschillende draaivouwdeur op-

lossingen 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/gummi
echtglas helder
hoogte 200 cm
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Beste kwaliteit in een frisse look!

De bewezen 5 mm serie verenigd een slank

design met bewezen HSK-kwaliteit.
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Favorit Nova | Praktisch perfect douchecomfort

vertrouwd

Een magneet sluitlijst zorgt

voor het correcte en vertrouwde

sluiten van de 5 mm veiligheidsglas-

deuren. De nieuwe draai- en

pendeldeuroplossingen zijn

leverbaar in een hoogte van 195 cm.

Pendelbaar

De slanke Favorit Nova profielen

in de kleuren chroomoptiek, alu-zil-

vermat of wit – hebben verchroomde

scharnierdelen met pendelfunctie.

Het geïntegreerde liftsysteem mecha-

nisme verlicht het openen en sluiten.

Slank

De tijdloze profieloptiek maakt  

het Favorit Nova-modellenpalet

fit voor de toekomst. Functionele  

details zoals het optimale verstelbe-

reik 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.
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Draaideur Nis

Ook als draaideuruitvoering in een 

nis biedt de Favorit Nova optimale

eigenschappen: grote instapmaten,

hoge functionaliteit en duurzame

kwaliteit. Het 5 mm echtglas is lever-

baar in „helderglas“ en naar wens

ook met een decoratieve glasmatte-

ring. 

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas matstreep
hoogte 195 cm

Favorit Nova | Praktisch perfect douchecomfort
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Pendeldeur Nis

Er in of er uit? 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
echtglas 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 zilvermat
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 195 cm
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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.F
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Favorit | Uitdagend verfrissend

tijdloos attractief

Details zoals hoogwaardige greep 

uitvoeringen, onderhoudsvrien-

delijke 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 handdoek-

houder van de Favorit zijwand  

biedt plaats aan iedere handdoek – 

direct daar, waar het nodig is –  

bij de douche (niet leverbaar voor 

ruimte oplossingen)!

onderhoudsgemak

De af fabriek aangebrachte edelglas-

coating sluit de onzichtbare poriën in 

het glas. Het aandrogen van wa-

terdruppels en het vastkoeken van 

zeepresten, vuil en kalk wordt

duidelijk gereduceerd. Dat vereen-

voudigd de regelmatige reiniging

(zie pag. 247).
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Schuifdeur hoekinstap

profielen chroomoptiek
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 185 of 200 cm

Schuifdeur hoekinstap, 4-delig

Bijzonder soepel openende deuren

zorgen voor een comfortabele

toegang. De bewegende deurelemen-

ten kunnen voor een gemakkelijke 

reiniging simpel worden ontgrendeld 

en naar binnen wegzwenken. Het 

hoogwaardige profiel met de decora-

tieve details zorgt voor extra dicht-

heid en solide veiligheid.
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Schuifdeur met zijwand, 2-delig

Veel doucheruimte waarbij geen naar 

buiten draaiende deur in de weg staat. 

Door het bodem profiel biedt deze een 

grote spatwaterberscherming. Deze 

prachtige schuifdeur is ook verkrijgbaar 

voor een nisopstelling.

profielen chroomoptiek
greep chroom
echtglas helder
hoogte 185 of 200 cm

Favorit | Uitdagend verfrissend

nis met zijwand
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Klapdeur nis

Ook in een nis of kleine badkamer een

optimale doucheoplossing. De naar 

binnen openende klapdeuren bieden 

een gemakkelijke instap. Technisch en 

optisch perfect gecombineerd met een

HSK-Shower-Set (zie v.a. pag. 156).

profielen alu zilvermat
grepen chroom
echtglas helder
hoogte 185 cm

ED
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G
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S

optioneel

MoDElvariaNt
Klapdeur met zijwand
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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 echtglas 

verkrijgbaar. De zijwand is standaard 

uitgerust met een praktische hand-

doekhouder.

Schuifdeur hoekinstap, 3-delig

Een populaire oplossing in een 

kleine badkamer. De deurelementen

schuiven licht 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

profielen alu zilvermat
echtglas helder
hoogte 185 cm

Favorit | Uitdagend verfrissend
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profielen wit
kunststofglas druppel helder
hoogte 185 cm

optioneel

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.
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Hoekinstap met draaipuntdeuren

Een hoekinstap met veel transparan-

tie en minder uitzwaai van de

deuren. Dit model is naast echtglas

„helder“ ook verkrijgbaar met

structuurglas „chinchilla“, „carré“  

en „perla helder“.

profielen wit
echtglas helder
hoogte 185 cm

optioneel

Favorit | Uitdagend verfrissend
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profielen wit
grepen wit
echtglas 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.
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Stap in de wereld van het douchecomfort met een veelvoud

aan modellen, kleuren en kunst- of echtglas. Comfortabele 

handling en tijdloze optiek gegarandeerd.P
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Praktisch 

Plaats voor bad spullen en hand- 

doeken kan men nooit genoeg 

hebben! Daarom is de 3-delige 

hoekinstap standaard uitgerust met 

handdoekhouder en planchet.

Prima | Eenvoudig overtuigend goed

Onderhoudsvriendelijk

Door een bijzonder reinigingssysteem

kunnen de bewegende schuifdeuren

van enkele modellen eenvoudig naar

binnen worden weggeklapt.

Gestructureerd

Het optioneel leverbare gestructu- 

reerd enkelvoudig-veiligheidsglas 

(ESG) verbindt perfect de veiligheid 

en optische raffinesse. Mogelijk voor 

de 2-delige Prima hoekinstap (afbeel-

ding toont „chinchilla“).

Perfect

De ideale basis voor dagelijks douche-

plezier: Douchebakken van huize HSK 

zijn in vorm en afmeting optimaal 

afgestemd op HSK douchecabines.
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profielen wit
kunststofglas druppel helder
hoogte 175 cm

Prima | Eenvoudig overtuigend goed

Schuifdeur, 3-delig

Stabiliteit voor de beste projectin-

richting! Hoogwaardige geleiding 

en magneetlijsten garanderen een 

onderhoudsvrije loop een en dichte 

sluiting. Het wegklapmechanisme van 

de deuren maakt een eenvoudige en 

snelle reiniging mogelijk.



129

 

profielen alu zilvermat
kunststofglas druppel helder
hoogte 175 cm

Hoekinstap, 3-delig

Het achter elkaar schuiven van de 

3-delige deurvleugels zorgt bij deze 

Prima voor een zeer gemakkelijke in-

stap – ook bij kleine douchebakken.

De standaardmaat is instelbaar van 

75 tot 90 cm. Maatwerk is overbodig.

Uitgerust met hoogwaardige kunst-

stofglas en aluminium profielen in 

wit of zilvermat wordt deze aange-

vuld met een handdoekhouder en 

een functioneel planchet. 
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Hoekinstap, 2-delig
Een voordelige oplossing voor 

starters, projectontwikkelaars en 

aannemers! De schuifdeuren over-

tuigen door soepele loop, betrouwde 

dichtheid en hoogwaardige glasvari-

anten. Voor de reiniging eenvoudig 

wegklapbaar.

profielen wit
echtglas helder
hoogte 185 cm

optioneel
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Maak van Uw badkuip een comfortabele douchegelegenheid

zonder compromis. Beleef de HSK-veelvoud van modellen,

kleuren en glassoorten en vindt Uw persoonlijke favoriet. 
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BadWaNdEN | Perfect douchecomfort in de badkuip

badwanden

Soft 

De modellen van de serie Premium

Softcube maken indruk met het zacht

afgeronde design, de onderhouds-

vriendelijke, aan binnenzijde glas-

vlakke 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. 

Geprofileerd

Geprofileerde badwanden bieden een 

veelvoud aan mogelijkheden van

spatwaterbescherming voor meer 

doucheplezier in de badkuip.

Wordt het de schuivende, vouwende,

klapbare, uitgevoerd in kunst- of 

echtglas, alleen U en Uw ruimtesitua-

tie vormen de beslissing.

Rechtlijnig

De hoogwaardige 8 mm HSK-series

K2, K2P en Kienle – vallen op door

het consequent rechtlijnig design

en de bijzonder hoogwaardige details.
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BadWaNdEN | Perfect douchecomfort in de badkuip

badwanden

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 samengevouwen en compleet 

naar binnen en buiten zwenken.

beslag chroom
echtglas helder
hoogte 150 cm
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Kienle K.82
Badwand, 2-delig

De Kienle- vouwwand K.82 is een

badkuip oplossing die uit een vast

zijdeel en een draaielement bestaat.

Ook als hoekoplossing, gecombineerd

met de zijwand K.99, een highlight in 

de badkamer.

beslag chroom
echtglas helder
hoogte 150 cm
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standaard optioneel
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BadWaNdEN | Perfect douchecomfort in de badkuip

badwanden

Premium Softcube, 2-delig

De badwanden uit de Softcube- 

Designwereld overtuigen met de 

hoogwaardige details en de moderne 

optiek. Met de aan binnenzijde glas-

vlakke uitvoering van de liftsysteem

scharnieren en de hoogwaardige 

materiaalafwerking is onderhoud 

een kinderspel. Ook leverbaar met 

glasmattering of in echtglas „grijs“ en 

„chinchilla“.

profielen chroomoptiek
scharnieren chroom
echtglas grijs
breedte/hoogte 114/140 cm

profielen chroomoptiek
scharnieren chroom
echtglas helder
hoogte 140 cm

ModelvaRiant
Premium Softcube, 3-delig

Ook als 3-delige uitvoering uistekend 

geschikt voor een groot douchecom-

fort in de badkuip. De 6 mm glas-

elementen kunnen plaatsbesparend 

tegen elkaar worden geklapt en door 

het 180° zwenkbare wandprofiel

naar keuze naar binnen- of naar 

buiten zwenken.
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walk in easy Comfort 1 
Hoekoplossing

Wat bij de douche mogelijk is, maakt 

ook het douchen in de badkuip veilig 

– vooral bij het in- en uitstappen 

over de badkuiprand. De optionele 

greepuitsparing in het glas biedt een 

vertrouwd houvast.

profielen chroomoptiek
echtglas helder
breedte/hoogte 114/140 cm
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optioneel
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BadWaNdEN | Perfect douchecomfort in de badkuip

badwanden

exklusiv, 2-delig
met planchet en handdoekhouder

Deze 2-delige Exklusiv-badwand

verbindt bewezen techniek met func-

tionele 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.

Het 180°zwenkbare deurdeel wordt 

direct aan de wand of vaste element 

gemonteerd. 

ModelvaRiant
exklusiv, 1-delig en 2-delig

profielen chroomoptiek
echtglas helder
breedte/hoogte 100/140 cm
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exklusiv, 2-delig
met zijwand

De ideale aanvulling op de Exklusiv-

badwand is de optionele zijwand 

met plafondsteun. Deze kan als maat-

werk zelfs worden geleverd

met afschuining voor moeilijke  

ruimtesituaties. 

profielen chroom-gesatineerd
scharnieren chroom
echtglas helder
breedte/hoogte 114/140 cm

profielen alu zilvermat
scharnieren chroom
echtglas helder
breedte/hoogte 114/140 cm

exklusiv, 2-delig

Hoogwaardig design voor de bad-

kuip. Dankzij de scharniertechniek

kan het voorste deurelement tegen 

het achterste worden gevouwen en 

de vouwwand 180° plaatsbesparend 

wegzwenken.
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BadWaNdEN | Perfect douchecomfort in de badkuip

badwanden

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

Prima hoekvouwwand, 3-delig

Prima, als cabine voor een

douchegelegenheid in de badkuip!

De beide voorste elementen sluiten 

dicht tegen het magnetisch wandpro-

fiel en kunnen samen met het zijpa-

neel in elkaar en dan wegzwenken.

profielen wit
echtglas helder
elementen 66/40/40 cm
hoogte 140 cm
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profielen alu zilvermat
kunststofglas druppel helder
breedte/hoogte 70-118/140 cm

Hoogwaardige badwand met veilig-

heidsglas en afgeronde profielen. Spe-

ciale scharnieren maken het draaien 

van de elementen mogelijk tot 360° 

en kunnen daardoor plaats besparend

worden weggevouwen.

Favorit schuifelement

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 stan-

daard uitgerust met een praktische 

handdoekhouder. In de hoogwaardige 

glasvarianten echtglas “helder” en 

kunststofglas “druppel helder” lever-

baar.

ModelvaRianten
Favorit, 1-, 2- of 3-delig
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De buitengewone veelvoud rond om water – biedt

een kranenprogramma en componenten voor douche,

badkuip en wastafel.



143RS 500 met supervlakke hoofddouche
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Shower & Co! | Individueel doucheplezier

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.

Sterke combinatie

Het 1 x 1 van het doucheplezier:

Combineer heel persoonlijk Uw ge-

wenste douchesysteem: de standaard

voorziene hoofddouches kunnen, zoals

de wand- en plafondaansluiting, optio-

neel worden verwisseld.

rechthoekig

Heldere vormspraak en doordach-

te 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-, spiegelkast-

en radiatoren-series.

Softcube 

Consequent afgestemd op de  

Softcube-designwereld, biedt het 

omvangrijke Softcube-armaturen-

programma kwaliteit, design en 

functionaliteit voor de badkamer  

uit één geheel!
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SoftCube | Consequent zacht tot in detail

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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fontein-
eenhendelkraan

· afwerking chroom

· keramische-kartouche

· flexibele aansluitslangen 3/8“

· afvoergarnituur 5/4“

· verstelbare perlator

bidet-
eenhendelkraan

· afwerking chroom

· keramische-kartouche

· flexibele aansluitslangen 3/8“

· afvoergarnituur 5/4“

· verstelbare perlator

wastafel-
eenhendelkraan

· afwerking chroom

· keramische-kartouche

· flexibele aansluitslangen 3/8“

· afvoergarnituur 5/4“

· verstelbare perlator

opbouw-douche-eenhen-
delkraan of opbouw-bad- en 
douche- eenhendelkraan

· afwerking chroom

· keramische-kartouche

· incl. S-koppelingen en     

  rozetten

wastafel-eenhendelkraan
voor vrijstaande waskommen

· afwerking chroom

· keramische-kartouche

· flexibele aansluitslangen 3/8“

· afvoergarnituur 5/4“

· verstelbare perlator

AP-veiligheids-douchethermostaat
Softcube met Safetouch-functie

· SafeTouch-functie en spaarknop

· afwerking chroom 

· beveiligingsknop bij 38°C

· koudwater-uitval-beveiliging

· incl. terugslagkleppen

· keramische stopkraan

· incl. S-koppelingen en rozetten

Safetouch
functie

38
°-
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standdaard
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het 1 x 1 van het doucheplezier – 
nu hebt u de keus!

De standaard in de set verpakte

Softcube hoofddouche en wandaanslui-

ting kan worden gewijzigd. De standaard-

hoofddouche (300 x 200 x 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.

Set 2.01

· opbouw-douche eenhendel

 kraan

· afwerking chroom

· glijstang met in hoogte ver-  

 stelbare douchekophouder

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

Set 2.01

optioneel met SafeTouch-

thermostaat-armatuur

Set 2.04

· inbouw-veiligheidsthermostaat  

 met 38°C-begrenzer en 2-weg- 

 omstelling

· afwerking chroom

· hoofddouche 300 x 200 x 2 mm

· wandaansluitbocht met rozet

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

· wandhouder

· haakse aansluiting

Set 2.24

Als Set 2.04, echter  

inbouw-douche-een- 

hendelkraan met omstelling

universele-inbouw-montagebox
Voor hSK-Inbouw-thermostaat en 
eenhendelkraan-armaturen. De kant-

en-klaar sets worden zonder univer-

sele inbouwmontagebox geleverd,  

s.v.p. apart bestellen! (zie pag. 156).

Set 2.02

· inbouw-veiligheidsthermostaat  

 met 38°C-begrenzer  

 en stopkraan

· afwerking chroom

· glijstang met in hoogte ver-  

 stelbare douchekophouder

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

· haakse aansluiting

Set 2.22

Als set 2.02, echter  

inbouw-douche-een- 

hendelkraan zonder omstelling

Set 2.03

· inbouw-veiligheidsthermostaat  

 met 38°C-begrenzer  

 en stopkraan

· afwerking chroom

· hoofddouche 300 x 200 x 2 mm

· haakse aansluiting met rozet

Set 2.23

Als Set 2.03, echter  

inbouw-douche-een- 

hendelkraan zonder omstelling

Safetouch
functie

SoftCube | Consequent zacht tot in detail
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optioneel combineerbare uitvoerings-componenten

Set 2.05

· inbouw-veiligheidsthermos- 

 taat met 38°C-begrenzer en  

 2-weg omstelling

· afwerking chroom

· hoofddouche 300 x 200 x 2 mm

· wandhouder met rozet

· glijstang met in hoogte ver-  

 stelbare douchekophouder

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

· haakse aansluiting

Set 2.25

Als Set 2.05, echter  

inbouw-douche-een- 

hendelkraan met omstelling

Lavida regentraverse
vrijhangend / walk In 
670 x 250 x 32 mm

871-1.010 x 250 x 32 mm

Softcube  
plafonduitloop

Softcube wanduitloop,
recht                     

L 
– 

XX
L

optioneel

Softcube hoofddouche 
super-vlak, 2 mm
XL  400 x 250 

XXL  550 x 350 

Set 2.09

· opbouw – eenhendel  

 badmengkraan

· afwerking chroom

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

· wandhouder

Set 2.10

· opbouw – eenhendel  

 badmengkraan

· afwerking chroom

· glijstang met in hoogte ver-  

 stelbare douchekophouder

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

Set 2.11

· inbouw-veiligheidsthermos- 

 taat met 38°C-begrenzer en  

 2-weg-omstelling

· afwerking chroom

· design-handdouche

· doucheslang, zilver 

· wandhouder

· haakse aansluiting

· baduitloop
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Shower-Set RS Softcube AquaSwitch Thermostaat met planchet spiegel

en standaard-hoofddouche Softcube, super-vlak 

Shower-Set rS Softcube AquaSwitch
thermostaat

Niet enkel optisch een verrijking voor 

Uw douche: de nieuwe 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 

nieuwe armatuurbody. Het nieuwe 

AquaSwitch thermostaatarmatuur 

heeft een degelijke wipschakelaar  

voor het duidelijke omschakelen

tussen hand- en hoofddouche. 

Individualiseerbaar:

de super-vlakke 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 x 200 x 2 mm  

· hoofd- en handdouche met 

 antikalk-noppen

· hoogte van de hoofddouche  

 individueel instelbaar

· aparte design-handdouche met in  

 hoogte verstelbare houder aan de  

 glijstang

RS Softcube mit optional super-flacher 

Kopfbrause Softcube (300 x 200 x 2 mm)

optioneel
te combineren hoofddouche

hoofddouche Softcube

super-vlak, 2 mm

XL  400 x 250 mm

38
°-
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standaard

Optioneel: designhanddouche

AquaSwitch Softcube

(3 straalsoorten) 

SoftCube | Consequent zacht tot in detail
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RS Softcube AquaSwitch 

Thermostaat,

planchet wit

RS Softcube AquaSwitch 

Universeel

RS Softcube AquaSwitch  

eenhendelkraan,

planchet spiegel

standaard

AquaSwitch-techniek

De degelijke AquaSwitch-waterschakelaar

van de nieuwe 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 nieuwe AquaSwitch-techniek leverbaar 

voor de Shower-Sets RS Softcube ther-

mostaat,  eenhendelkraan en universeel. 

Maak een keuze tussen de kleur van het 

planchet van de armatuurbody en Uw 

gewenste hoofddouche.

Optioneel: designhanddouche

AquaSwitch Softcube

(3 straalsoorten) 
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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. Nieuw: De optioneel te kiezen 

supervlakke hoofddouche in twee maten.

· veiligheids-thermostaatarmatuur met  

 38°C-begrenzer, geïntegreerde omstel- 

 ling en SafeTouch-functie

· spaarknop

· afwerking chroom

· standaard-hoofddouche   

 300 x 200 x 2 mm

· hoofd- en handdouche met 

 antikalk-noppen

· hoogte van de hoofddouche  

 individueel instelbaar

· aparte design-handdouche met in  

 hoogte verstelbare houder aan de  

 glijstang

Shower-Set rS Softcube
eenhendelkraan

· eenhendelkraan-armatuur 

· uitvoering zoals model thermostaat 

Safetouch

Door de nieuwe constructie wordt de 

kraanbody van de nieuwe Softcube 

veiligheids-thermostaatarmaturen 

op de belangrijke plaatsen niet meer 

onaangenaam heet.

Shower-Set RS Softcube met standaard-hoofddouche Softcube,

supervlak (300 x 200 x 2 mm)  

Safetouch
functie

SoftCube | Consequent zacht tot in detail
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optioneel
combineerbare hoofddouche

hoofddouche Softcube

super-vlak, 2 mm

XL  400 x 250 mm

ED
EL

G
LA

S

38
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R

standaard

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 veiligheids-

thermostaat-armatuur met een  

betrouwbaar regelement.

Afgedekt wordt deze met een  

schitterend echtglas-front (ESG)  

in wit of zwart. Het douchepaneel

Softcube XS 2 is uitgerust met een

aparte designhanddouche plus

royale Softcube-hoofddouche.

Een nuttig extra: Het praktische

aflegvlak op de functiebox.

douchepaneel Softcube

· Front glas wit of spiegel

· RVS-corpus (RVS gepolijst)

· 1.500 x 220 x 80 mm (h x b x d)

· veiligheidsthermostaat met  

 38°C-begrenzer

· 3-weg-regelelement

· standaard hoofddouche  (ø 250 x 8 mm)

 met antikalk-noppen

· design-handdouche, rond,  

 5 straalsoorten

· 6 verstelbare massagejets

· planchet met railing

Naar wens is het douchepaneel

Softcube ook verkrijgbaar met Softcube

standaard-hoofddouche (300 x 200 x

2 mm) en Softcube-handdouche

(1 straalsoort). Optioneel: Softcube

hoofddouche XL (400 x 250 x 2 mm).

optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche rond

vlak, 8 mm

XL  ø 300 mm

XXL  ø 400 mm

hoofddouche rond

supervlak, 2 mm

L  ø 250 mm

XL  ø 300 mm

XXL  ø 400 mm

hoofddouche Softcube

supervlak, 2 mm

XL  400 x 250 mm
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rond | Klassieke vorm voor tijdloze badkamers

armaturenserie
rond

De bewezen, ronde armaturenserie

voor de badkamer: van opbouw-

douchearmatuur tot wastafel-een-

hendelkraan. Ontdek het omvangrijke 

productpalet van de ronde HSK- 

designlijn voor douche, badkuip, 

wastafel en bidet.

3-gats wandarmatuur

· afwerking chroom

· keramische-kartouche

· verstelbare perlator
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fontein-
eenhendelkraan

· afwerking chroom

· keramische-kartouche

· flexibele aansluitslangen 3/8“

· afvoergarnituur 5/4“

· verstelbare perlator

bidet-
eenhendelkraan

· afwerking chroom

· keramische-kartouche

· flexibele aansluitslangen 3/8“

· afvoergarnituur 5/4“

· verstelbare perlator

wastafel-
eenhendelkraan

· afwerking chroom

· keramische-kartouche

· flexibele aansluitslangen 3/8“

· afvoergarnituur 5/4“

· verstelbare perlator

opbouw-veiligheids-
douchethermostaat

· afwerking chroom

· beveiligingsknop bij 38°C

· koudwater-uitval-beveiliging

· geïntegreerde terugslagkleppen

· incl. S-koppelingen en rozetten

wastafel-eenhendelkraan
voor vrijstaande waskom

· afwerking chroom

· keramische-kartouche

· flexibele aansluitslangen 3/8“

· afvoergarnituur 5/4“

· verstelbare perlator

opbouw-veiligheids-
badthermostaatkraan

· afwerking chroom

· beveiligingsknop bij 38°C

· koudwater-uitval-beveiliging

· geïntegreerde terugslagkleppen

· incl. S-koppelingen en rozetten

· verstelbare perlator

38
°-
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standaard
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standaard
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Set 1.01 rond

· Opbouw-veiligheidsther-  

  mostaat met 38°C-begrenzer

· afwerking chroom

· glijstang met in hoogte ver-  

 stelbare douchekophouder

· design-handdouche met  

 5 straalsoorten

· doucheslang, zilver

Set 1.04 rond

· Inbouw-veiligheidsther- 

 mostaat met 38°C-begrenzer  

 en 2-weg-omstelling

· afwerking chroom

· hoofddouche messing 

 (ø 250 x 8 mm)

· wandaansluitbocht met rozet

· design-handdouche met  

 5 straalsoorten

· doucheslang, zilver

· wandhouder

· haakse aansluiting

Set 1.02 rond

· Inbouw-veiligheidsthermo-  

 staat met 38°C-begrenzer en  

 2-weg-omstelling

· afwerking chroom

· glijstang met in hoogte ver-  

 stelbare douchekophouder

· design-handdouche met  

 5 straalsoorten

· doucheslang, zilver

· haakse aansluiting

Set 1.03 rond

· Inbouw-veiligheidsther- 

 mostaat met 38°C-begrenzer  

 en stopkraan

· afwerking chroom

· hoofddouche messing 

 (ø 250 x 8 mm)

· haakse aansluiting met rozet

rond | Klassieke vorm voor tijdloze badkamers

Glijstang, rond

Met de vrij op de glijstang

te positioneren bovenste

wandhouder is deze zeer  

geschikt voor renovatie met  

reeds aanwezige boorgaten.

universele-inbouw-montagebox voor hSK-inbouw-
thermostaat en eenhendelkraan-armaturen

De allrounder van het Shower & Co!-assortiment:  

De HSK-inbouw-montagebox. Volgens het  

devies „Een voor alle“ is deze voor alle HSK  

designseries – Softcube, rond en 

rechthoekig – en voor vrijwel alle inbouw-

armaturen toepasbaar. Zowel voor ther-

mostaatarmaturen als eenhendelmengkranen 

(DVGW-gecertificeerd) – de inbouw en de monta-

ge van de box blijft onveranderd montagevriendelijk 

en ongecompliceerd. De kant-en-klaar sets worden zonder 

universele inbouwmontagebox geleverd, s.v.p. apart bestellen!

79
5 

m
m

Ideaal voor  

renovatie
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optioneel combineerbare uitvoerings-componenten

Set 1.05 rond

· Inbouw-veiligheidsther- 

 mostaat met 38°C-begrenzer  

 en 2-weg-omstelling

· afwerking chroom

· hoofddouche messing 

 (ø 250 x 8 mm)

· wandaansluitbocht met rozet

· glijstang met in hoogte ver-  

 stelbare douchekophouder

· design-handdouche met  

 5 straalsoorten

· doucheslang, zilver

· haakse aansluiting

plafonduitloop
rond

wanduitloop, recht
rond

38
°-

BE
GR

EN
ZE

R

L 
– 

XX
L

standaard optioeneel

hoofddouche rond
vlak 8 mm
L  ø 300 mm

XL  ø 400 mm

Lavida regentraverse
vrijhangend / walk In
670 x 250 x 32 mm

871-1.010 x 250 x 32 mm

Set 1.09 rond

· opbouw-veiligheids-  

 badthermostaat met 38°C-  

 begrenzer

· afwerking chroom

· design-handdouche met  

 5 straalsoorten

· doucheslang, zilver

· wandhouder

Set 1.10 rond

· opbouw-veiligheids-  

 badthermostaat met 38°C-  

 begrenzer

· afwerking chroom

· glijstang met in hoogte ver-  

 stelbare douchekophouder

· design-handdouche met  

 5 straalsoorten

· doucheslang, zilver

Set 1.11 rond

· Inbouw-veiligheidsther- 

 mostaat met 38°C-begrenzer  

 en 2-weg-omstelling

· afwerking chroom

· design-handdouche met  

 5 straalsoorten

· doucheslang, zilver

· wandhouder

· haakse aansluiting

· baduitloop

hoofddouche rond
supervlak,  2 mm
L  ø 250 mm

XL  ø 300 mm

XXL  ø 400 mm
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Shower-Set RS 200 AquaSwitch thermostaat met planchet  

wit en standaard-hoofddouche, vlak (ø 250 x 8 mm)

rond | Klassieke vorm voor tijdloze badkamers

Shower-Set rS 200 AquaSwitch ther-
mostaat

Deze nieuwe Shower-Set uit de

ronde HSK-designwereld 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 keuzescha-

kelaar 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 x 8 mm  

· hoofd- en handdouche met 

 antikalk-noppen

· hoogte van de hoofddouche  

 individueel instelbaar

· aparte design-handdouche met 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

super-vlak, 2 mm

L  ø 250 mm

XL  ø 300 mm

XXL  ø 400 mm

38
° 

SP
ER

RE

standaard

L 
– 

XX
L

optioneel

optioneel: designhanddouche

AquaSwitch rond (3 straalsoorten)
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AquaSwitch

Handdouche of verfrissende straal van boven? 

Deze vraag wordt toekomstig vanzelf 

beantwoord met de nieuwe 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 pro-

jecten, maar ook thuis voor jong en oud.

Gewend aan de HSK-productflexibiliteit van 

het „1 x 1 van het doucheplezier‘‘ is de nieuwe 

AquaSwitch-techniek beschikbaar in de uit-

voeringsvarianten thermostaat, eenhendel-

kraan en universeel. Bovendien kunt U de 

kleur (wit, zwart en spiegel) van het glazen 

aflegvlak kiezen welk naast de schitterende 

look ook een praktische plaats biedt voor het 

deponeren van Uw douchespullen.

RS 200 AquaSwitch  

Thermostaat,

planchet zwart

RS 200 AquaSwitch 

Universeel

RS 200 AquaSwitch  

Eenhendelkraan,

planchet spiegel

Aq
u

AS
w
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Ch
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Shower-Set RS 200 thermostaat met 

standaard-hoofddouche, vlak  (ø 250 x 8 mm)

rond | Klassieke vorm voor tijdloze badkamers

Shower-Set rS 200
thermostaat

· veiligheids-thermostaatarmatuur  

 met 38°C-begrenzer en geïntegreerde  

 omstelling

· zwenkbare en in hoogte verstelbare  

 hoofddouche

· afwerking chroom

· standaard-hoofddouche (∅ 250 x  

 8 mm) met antikalk-noppen

· aparte design-handdouche met 5  

 straalsoorten en in hoogte  

 verstelbare houder aan de glijstang

Shower-Set rS 200
thermostaat voor de badkuip

· Bad-veiligheids-thermostaatarmatur  

 met 38°C-begrenzer en geïntegreerde  

 omstelling

38
° 

SP
ER

RE

standaard

L 
– 

XX
L

optioneel
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Shower-Set rS 200 universeel/
Shower-Set rS 200 walk In universeel

Voor aansluiting  aan bestaand douche-

armatuur (armatuur niet bij levering 

inbegrepen)

· 2-weg-functieomsteller 

· zwenkbare en in hoogte verstelbare   

 hoofddouche

· afwerking chroom

· standaard-hoofddouche (ø 250 x 8 mm)  

 met antikalk-noppen

· aparte design-handdouche met 5 straal- 

 soorten en in hoogte verstelbare houder  

 aan de glijstang

 

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

super-vlak, 2 mm

L  ø 250 mm

XL  ø 300 mm

XXL  ø 400 mm
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Glas-douchepaneel
AdP 100

· glasfront (ESG) incl. edelglas-coating

· aluminium-corpus (alu zilver-mat)

· paneel wit: 1.440 x 300 x 90 mm (h x b x d)  

 paneel groen: 1.440 x 330 x 90 mm (h x b x d)

· veiligheids-thermostaat met 38°C-begrenzer

· 3-weg-regelelement

· standaard-hoofddouche (∅ 250 x 8 mm) met  

 antikalk-noppen

· aparte design-handdouche, 5 straalsoorten

· 6 verstelbare massagejets

· planchet met railing

· glasfront (ESG) naar keuze in groen of wit  

 leverbaar

Alu-douchepaneel
AdP 100 exklusiv

· aluminium-corpus (alu zilver-mat)

· 1.400 x 260 x 80 mm (H x B x T)

· veiligheids-thermostaat met 38°C- 

 begrenzer

· 3-weg-regelelement

· standaard-hoofddouche (∅ 250 x 8 mm)  

 met antikalk-noppen

· aparte design-handdouche,  

 5 straalsoorten

· 6 verstelbare massagejets

· planchet met railing

rond | Klassieke vorm voor tijdloze badkamers

optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche rond

vlak, 8 mm

XL  ø 300 mm

XXL  ø 400 mm

hoofddouche rond

super-vlak, 2 mm

L  ø 250 mm

XL  ø 300 mm

XXL  ø 400 mm

38
° 

SP
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standaard

L 
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XX
L

optioneel
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Super-vlakke hoofddouches rond
(optioneel te combineren)

wand-/plafonduitloop

wandaansluitbocht, gebogen

wandaansluitbocht, recht

plafonduitloop

Ø
 2

50
 m

m

Ø
 3

00
 m

m

Ø
 4

00
 m

m

slechts 2 mm vlak!

L XL XXL
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Armaturenserie
rechthoekig

Heldere vormspraak en doordachte

functie – dat zijn de Shower Sets en 

losse componenten van de recht-

hoekige HSK-armaturenserie.

Deze passen zich perfect aan bij  

de rechtlijnige douchecabineseries.

reChthoeKIG | rechtlijnig – markant & functioneel
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Set 1.01 rechthoekig

· opbouw-veiligheidsther-  

  mostaat met 38°C-begrenzer 

 en stopkraan

· afwerking chroom

· glijstang met in hoogte ver-  

 stelbare douchekophouder

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

Set 1.02 rechthoekig

· inbouw-veiligheids-ther-  

  mostaat met 38°C-begrenzer 

 en stopkraan

· afwerking chroom

· glijstang met in hoogte ver-  

 stelbare douchekophouder

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

· haakse aansluiting

Set 1.04 rechthoekig

· inbouw-veiligheidsthermostaat  

 met 38°C-begrenzer en 2-weg- 

 omstelling

· afwerking chroom

· hoofddouche messing 

 (250 x 250 x 8 mm)

· wandaansluitbocht, recht  

 met rozet

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

· wandhouder

· haakse aansluiting

Set 1.03 rechthoekig

· inbouw-veiligheidsther-  

  mostaat met 38°C-begrenzer 

 en stopkraan

· afwerking chroom

· hoofddouche messing 

 (250 x 250 x 8 mm)

· haakse aansluiting recht   

 met rozet

het 1 x 1 van het doucheplezier  –  
nu heeft u de keus!

Stel geheel individueel Uw wens-

douchesysteem samen: De standaard 

bij de Shower Sets geleverde recht-

hoekige hoofddouche (250 x 250 x  

8 mm) en ook de wanduiloop kunnen 

kunnen optioneel worden verwisseld 

of anders gecombineerd.

L 
– 

XX
L

38
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standaard optioneel
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Set 1.05 rechthoekig

· inbouw-veiligheidsthermo-  

 staat met 38°C-begrenzer en  

 2-weg-omstelling

· afwerking chroom 

· hoofddouche messing 

 (250 x 250 x 8 mm)

· haakse aansluiting, recht   

 met rozet

· glijstang met in hoogte  

 verstelbare douche- 

 kophouder

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

· haakse aansluiting

 

optioneel combineerbare uitvoerings-componenten

plafonduitloop 
rechthoekig

Set 1.09 rechthoekig

· opbouw- veiligheids-  

 badthermostaat met  

 38°C-begrenzer

· afwerking chroom

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

· wandhouder

Set 1.10 rechthoekig

· opbouw- veiligheids-  

 badthermostaat met  

 38°C-begrenzer

· afwerking chroom

· glijstang met in hoogte  

 verstelbare douche- 

 kophouder

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

Set 1.11 rechthoekig

· inbouw-veiligheids- 

 badthermostaat met 38°C-  

 begrenzer en 2-weg- 

 omstelling

· afwerking chroom

· design-handdouche

· doucheslang, zilver

· wandhouder

· haakse aansluiting

· baduitloop

Lavida regentraverse
vrijhangend / walk In 
670 x 250 x 32 mm

871-1.010 x 250 x 32 mm

hoofddouche  vierkant 
vlak, 8 mm
XL  300 x 300 x 8 mm

XXL  400 x 400 x 8 mm

hoofddouche vierkant
super-vlak, 2 mm
L  250 x 250 x 2 mm

XL  300 x 300 x 2 mm

XXL  400 x 400 x 2 mm

reChthoeKIG | rechtlijnig – markant & functioneel
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Supervlakke hoofddouches rechthoekig  
(optioneel te combineren)

slechts 2 mm vlak!

250 mm

300 mm

400 mm

25
0 

m
m

30
0 

m
m

40
0 

m
m

L XL XXL

L

XL

XXL

universeel-inbouw-montagebox voor hSK-inbouw-thermostaat
en eenhendelkraan-armaturen

De allrounder van het Shower & Co!-assortiment: De HSK-inbouw-montagebox.

Volgens het devies „Een voor alle“ is deze voor alle HSK-designseries – Softcube,

rond en rechthoekig – en tevens voor vrijwel alle inbouwarmaturen toepasbaar. Zowel 

voor thermostaatarmaturen of eenhendelkranen (DVGW-gecertificeerd) – de inbouw

en de montage van de box blijft ongewijzigd montagevriendelijk en ongecompliceerd.

De onderhoudsvriendelijke inbouwbody vereenvoudigd de montage van de inbouw-

armaturen en zorgt voor een optimale afstelling bij minimale inbouwtijd. De kant-

en-klaar sets worden zonder universele inbouwmontagebox geleverd, s.v.p. apart 

bestellen! 



168 Shower & Co!

optioneel: designhanddouche
AquaSwitch Softcube
3 straalsoorten

Shower-Set RS 500 AquaSwitch eenhendelkraan met planchet

zwart en standaard-hoofddouche, vlak (250 x 250 x 8 mm)
 

Shower-Set rS 500 AquaSwitch  
eenhendelkraan

Ook in de rechthoekige HSK-design-

wereld biedt de nieuwe AquaSwitch-

techniek nog extra bedieningscomfort. 

Het glasplanchet van de eenhendel-

kraan zorgt voor veel plaats voor het 

plaatsen van Uw douchespullen. Naar 

keuze in wit,  zwart of spiegelglas is het 

een blikvanger in de douche. Door de 

edelglas-behandeling is deze gemakke-

lijk te reinigen en blijft daardoor

duurzaam briljant. De innovatie-

ve schakelaar zorgt, evenals bij de 

Shower-Set uitvoeringen thermostaat 

en universeel, voor een kinderlijk

eenvoudig gebruik.

· afwerking chroom

· eenhendelkraan met AquaSwitch-  

 techniek en planchet (zwart, wit,  

 spiegel)

· standaard-hoofddouche  

  250 x 250 x 8 mm  

· hoofd- en handdouche met 

 antikalk-noppen

· aparte design-handdouche met in  

 hoogte verstelbare houder aan de  

 glijstang

 

optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche  vierkant

vlak, 8 mm

XL  300 x 300 mm

supervlak, 2 mm

L  250 x 250 mm

XL  300 x 300 mm

reChthoeKIG | rechtlijnig – markant & functioneel
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optioneel: designhanddouche
AquaSwitch Softcube
3 straalsoorten

RS 500 AquaSwitch 

Thermostaat,

planchet zwart

RS 500 AquaSwitch

Universeel

RS 500 AquaSwitch 

eenhendelkraan,

planchet spiegel

Aq
u

AS
w
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Ch

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 uitloop-

keuze bij de nieuwe AquaSwitchmo-

dellen ontworpen voor een prettig

gebruik. En dat ziet dan ook nog

exclusief uit! Daardoor kan het model

„universeel“ zelfs een doucheomge-

ving met reeds bestaande opbouw-

armaturen optisch en technisch

opwaarderen.
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Shower-Set rS 500
thermostaat

· veiligheids-thermostaatarmatuur  

 met 38°C-begrenzer en geïntegreerde  

 omstelling

· afwerking chroom

· rechthoekige standaard-hoofddouche  

 (250 x 250 x 8 mm) met  

 antikalk-noppen 

· hoogte van de hoofddouche  

 individueel instelbaar

· aparte design-handdouche met in  

 hoogte verstelbare houder aan de  

 glijstang

Shower-Set RS 500 Thermostaat met

standaard-hoofddouche, vlak (250 x 250 x 8 mm) 
 

optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche vierkant

vlak, 8 mm

XL  300 x 300 mm

supervlak, 2 mm

L  250 x 250 mm

XL  300 x 300 mm

reChthoeKIG | rechtlijnig – markant & functioneel
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Shower-Set rS 500
walk In thermostaat

· veiligheids-thermostaatarmatuur   

 met 38°C-begrenzer en geïntegreerde  

 omstelling

· afwerking chroom

· rechthoekige standaard-hoofddouche   

 (250 x 250 x 8 mm) met antikalk- 

 noppen

· aparte Design-handdouche met in

 hoogte verstelbare houder aan de   

 glijstang

Shower-Set RS 500 Walk In thermostaat met  

standaard-hoofddouche, vlak  (250 x 250 x 8 mm) 
 

betrouwbare techniek

De ingebouwde veiligheids-thermos-

taatkartouche regelt de watertem-

peratuur met grootste precisie en

reactiesnelheid – ook bij het plotse-

ling wegvallen van waterdruk of het

uitvallen van de koudwaterdruk.

optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche vierkant

vlak, 8 mm

XL  300 x 300 mm

supervlak, 2 mm

L  250 x 250 mm

XL  300 x 300 mm

38
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standaard
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Lavida Plus
douchepaneel-veelvoud

Doucheplezier betekend op vandaag

meer dan een dagelijkse lichaamsver-

zorging. De wens naar individualiteit 

en persoonlijk welbehagen vindt 

men daarom ook in een vertrouwde 

woonruimte – de badkamer. HSK biedt 

waterplezier en douchegenot, geheel 

individueel afgestemd op de persoon-

lijke wensen. Het nieuwe Lavida Plus 

productpalet – met en zonder water-

val of standaard hoofddouche

zal U bekoren! De drie douchepaneel-

modellen zijn verkrijgbaar met 

echtglas-front (ESG) in wit of zwart.

  

Douchepaneel Lavida Plus,

Regentraverse met waterval, echtglas-front zwart

douchepaneel Lavida Plus met regentraverse
met/zonder waterval

·  regentraverse met/zonder waterval met  

 antikalk-noppen

· glasfront (ESG) incl. edelglas-coating, naar  

 keuze in wit of zwart

· metalen-corpus 

· 1.620 x 346 x 86 mm (H x B x D)

· veiligheids-thermostaat met 38°C-begrenzer

· 2- of 3-weg-regelelement

· aparte, in hoogte verstelbare design- 

 handdouche met 5 straalsoorten aan   

 glijstang

2.
22

0 
m

m

670  mm

douchepaneel Lavida Plus,
regentraverse zonder waterval,
echtglas-front wit

reChthoeKIG | rechtlijnig – markant & functioneel
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douchepaneel Lavida Plus 
met standaard-hoofddouche

· glasfront (ESG) incl. edelglas-coating,  

 naar keuze in wit of zwart

· metalen-corpus  

· 1.558 x 346 x 86 mm (H x B x D)

· veiligheids-thermostaat met 38°C-begrenzer

· 2-weg-regelelement

· standaard-hoofddouche, ∅ 250 x 8 mm met   

 antikalk-noppen aan douchearm 

· aparte, in hoogte verstelbare designhanddouche  

 met 5 straalsoorten aan glijstang

L 
– 

XX
L

optioneel

optioneel
combineerbare hoofddouches

hoofddouche rond

vlak, 8 mm

XL  ø 300 mm

XXL  ø 400 mm

hoofddouche rond

supervlak, 2 mm

L  ø 250 mm

XL  ø 300 mm

XXL  ø 400 mm

Lavida Plus regentraversen

De beide nieuwe Lavida Plus regentraversen

– vrijhangend en als Walk In-uitvoering –

bieden naast een zachte regenbui een

nieuwe 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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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.

· RVS-look, RVS gepolijst, RVS gepolijst  

 met glasfront wit

· veiligheids-thermostaat met 38°C- 

 begrenzer

· 3-weg-regelelement

· regentraverse met antikalk-noppen

· aparte design-handdouche

· 4 instelbare massagejets

· planchet met railing

Lavida douchepaneel met vrijhangende
hoofddouche en verkort corpus, glas wit

reChthoeKIG | rechtlijnig – markant & functioneel
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ModeLVArIAnten
Lavida douchepaneel,
regentraverse vrijhangend

Lavida douchepaneel,
regentraverse met oplegsysteem
voor walk In-doucheafscheiding

vloerstaand

2.
20

0 
m

m

670  mm

corpus verkort

2.
20

0 
m

m

670  mm

vloerstaand

2.
00

0 
/ 2

.2
00

 m
m

871 -1.010 mm

corpus verkort

2.
20

0 
m

m

871 -1.010 mm

Lavida regentraverse

vrijhangend

2.
22

0 
m

m

670  mm

met oplegsysteem voor 

Walk In-doucheafscheiding

2.
22

0 
m

m

871 -1.010 mm

Lavida regentraverse

Absoluut minimalistisch design

een weldadige waterbeleving –

biedt de vrijhangende Lavida regen-

traverse – nu nog vlakker. Deze kan

perfect met bestaande armaturen

of losse elementen uit de Shower & 

Co! bouwdoos worden gecombineerd.

Vorm, afwerking en noppen zijn zeer 

onderhoudsvriendelijk. Ook als on-

dersteunde variant voor combinatie 

met een tegenoverliggend frontpaneel 

leverbaar.

VLAK deSIGn
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Douchebakken van HSK overtuigen in design,

kwaliteit en prijs net zo goed als de innovatieve

productoplossingen voor de barrièrevrije badkamer.



177Marmer-Polymeer-douchebakken vloervlak, vierkant
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Montageraam

Speciaal afgestemd op de eisen 

voor een vakkundige montage van 

barrièrevrije douchebakken biedt het 

nieuwe vloerinbouwraam optimale 

montage eigenschappen voor super-

vlakke HSK-douchebakken.

douchebakken

douchebakken | Basis voor alle doucheplezier

Marmer-polymeer

De super-vlakke HSK-douchebak-

kenserie van marmer-polymeerhars 

biedt naast tijdloos design en veel-

voudige toepassings-mogelijkheden, 

bijzonder aangename materiaaleigen-

schappen zoals stabiliteit, standvastig-

heid, onderhoudsvriendelijkheid en

warmtevastheid.

douche-vloerelement

Het vloerelement van HSK levert de

optimale basis voor doorgetegelde,

vloervlakke douchesituaties. De voor-

gevormde afloop en de hoogwaardige

afvoer voeren het douchewater snel 

af. Het rolstoelgeschikte dragersys-

teem heeft een betrouwbare bouwaf-

dichting en comfortabele warmte- en 

geluiddempende eigenschappen.

acryl

Of vlak, super-vlak, vloervlak, met of

zonder afvoergoot: met het omvan-

grijke acryl douchebakken assorti-

ment biedt HSK voor iedere bad-

kamer de ideale oplossing. Blijvend 

mooi door onderhoudsvriendelijke 

afwerking en afvoer, sterk in combi-

natie door de grote keuze aan vormen 

en kleuren.



179Acryl-douchebak met afvoergoot smal, rechthoekig
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Vierkant, vloervlak

· douchebakdiepte: ca. 0 - 1,5 cm

· kleur wit

5325090 90 x 90 x 3,5 cm
(zonder plint)

5325010 100 x 100 x 3,5 cm
(zonder plint)

5325012 120 x 120 x 3,5 cm
(zonder plint)

douchebakken | Acryl –  supervlak

 5325125 80 x 120 x 3,5 cm
(zonder plint)

 5325120 90 x 120 x 3,5 cm
(zonder plint)

 5325140 90 x 140 x 3,5 cm
(zonder plint)

 5325160 90 x 160 x 3,5 cm
(zonder plint)

optisch en functioneel
zonder hindernissen

Die nieuwe inbouw HSK-douchebakken, vloervlak uit

acryl en marmer-polymeer zijn het perfecte alterna-

tief 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.

Rechthoekig, vloervlak

· douchebakdiepte: ca. 0 - 1,5 cm

· kleur wit
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rechthoekig met afvoergoot

gootdeksel naar keuze

· RVS gepolijst

· wit

· douchebakdiepte ca. 0 - 2,5 cm

· kleur wit

vierkant met afvoergoot

gootdeksel naar keuze

· RVS gepolijst

· wit

 

· douchebakdiepte ca. 0 - 2,0 cm 

· kleur wit

rechthoekig met afvoergoot, smal

gootdeksel naar keuze

· RVS gepolijst

· wit

· douchebakdiepte ca. 0 - 3,5 cm 

· kleur wit

vierkant met afvoergoot, smal

gootdeksel naar keuze

· RVS gepolijst

· wit

· douchebakdiepte ca. 0 - 2,0 cm 

· kleur wit

5425090 90 x 90 x 6,5 cm 
(zonder plint)

5425010 100 x 100 x 6,5 cm 

(zonder plint)

optioneel

5525090 90 x 90 x 6,5 cm  
(zonder plint)

5525010 100 x 100 x 6,5 cm 
(zonder plint)

5525120 90 x 120 x 6,5 cm 
(zonder plint)

5525140 90 x 140 x 6,5 cm 
(zonder plint)

5525160 90 x 160 x 6,5 cm 
(zonder plint)

onderhoudsvriendelijk

Bij HSK zijn alle afvoeren perfect in

design en functie op de douchebak-

ken en de betegelde douche-vloerele-

menten afgestemd. Vanzelfsprekend 

zijn deze bij de levering inbegrepen!
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5425125 80 x 120 x 7,5 cm
(zonder plint)

5425095 90 x 100 x 7,5 cm
(zonder plint)

5425120 90 x 120 x 7,5 cm
(zonder plint)

5425140 90 x 140 x 7,5 cm
(zonder plint)

5425160 90 x 160 x 7,5 cm
(zonder plint)
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vijfhoek

· douchebakdiepte 0,5 - 2,0 cm

· hoogte incl. plint ca. 14 cm

· passende plint apart verkrijgbaar

 (hoogte  ca. 11 cm)

kwartrond assym. R550

· douchebakdiepte ca. 0,5 - 2,5 cm

· hoogte incl. plint ca. 14 cm

· passende plint apart

 verkrijgbaar (hoogte ca. 11 cm)

versie links

505079 75 x 90 x 3,5 cm
(zonder plint)

505171 80 x 90 x 3,5 cm 
(zonder plint)

505211 90 x 100 x 3,5 cm 
(zonder plint)

505250 90 x 120 x 3,5 cm 
(zonder plint)

versie rechts

505097 90 x 75 x 3,5 cm
(zonder plint)

505151 90 x 80 x 3,5 cm 
(zonder plint)

505201 100 x 90 x 3,5 cm
(zonder plint)

505240 120 x 90 x 3,5 cm 
(zonder plint)

515090 90 x 90 x 3,5 cm
(zonder plint)

515100 100 x 100 x 3,5 cm 
(zonder plint)

kwartrond R550

· douchebakdiepte ca. 0,5 - 2,0 cm

· hoogte incl. plint ca. 14 cm

· passende plint apart

 verkrijgbaar (hoogte ca. 11 cm)

halfrond

· douchebakdiepte ca. 1,5 - 3,0 cm

· hoogte incl. plint ca. 14 cm

· passende plint apart

 verkrijgbaar (hoogte ca. 11 cm)

505080 80 x 80 x 3,5 cm
(zonder plint)

505090 90 x 90 x 3,5 cm
(zonder plint)

505100 100 x 100 x 3,5 cm 
(zonder plint)

535090 96 x 82 x 3,5 cm 
(zonder plint)

535110 110 x 90 x 3,5 cm 
(zonder plint)

hSk-acryl-douchebakken

· 5 mm materiaalsterkte

· door en door gekleurd materiaal

· licht- en temperatuurbestendig

· belastbaar en stroef tegen uitglijden

douchebakken | Acryl –  supervlak

versie links versie rechts
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rechthoekig

· douchebakdiepte 0 - 4,5 cm

vijfhoek

· douchebakdiepte 0,5 - 2,0 cm

· hoogte incl. plint ca. 14 cm

· passende plint apart verkrijgbaar

 (hoogte  ca. 11 cm)

525075 75 x  90 x 3,5-4,5 cm
(zonder plint)

525100 80 x 100 x 3,5-4,5 cm
(zonder plint)

525095 90 x 100 x 3,5-4,5 cm
(zonder plint)

525125 80 x 120 x 3,5-4,5 cm
(zonder plint)

525120 90 x 120 x 3,5-4,5 cm
(zonder plint)

525140 90 x 140 x 3,5-4,5 cm
(zonder plint)

525165 80 x 160 x 3,5-4,5 cm
(zonder plint)

525160 90 x 160 x 3,5-4,5 cm
(zonder plint)

525170 75 x 170 x 3,5-4,5 cm
(zonder plint)

vierkant

· douchebakdiepte 0,5 - 2,0 cm

525080 80 x 80 x 3,5 cm
(zonder plint)

525090 90 x 90 x 3,5 cm
(zonder plint)

525010 100 x 100 x 3,5 cm
(zonder plint)

optioneel

wit

pergamon

manhattan

bahama-beige

ägäis

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! 

verdere kleuren op aanvraag
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vierkant

· douchebakdiepte ca. 8,5 cm

520080 80 x 80 x 10 cm
(zonder plint)

520090 90 x 90 x 10 cm 
(zonder plint)

520010 100 x 100 x 10 cm 
(zonder plint)

hSk-acryl-douchebakken

· 5 mm materiaalsterkte

· door en door gekleurd materiaal

· licht- en temperatuurbestendig

· belastbaar en stroef tegen uitglijden

kwartrond R550

· douchebakdiepte ca. 8,5 cm

· hoogte incl. plint ca. 22 cm

kwartrond assym. R550

· douchebakdiepte ca. 8,5 cm

· hoogte incl. plint ca. 22 cm

douchebakken | Acryl – vlak

500080 80 x 80 x 10 cm
(met plint)

500081 80 x 80 x 10 cm 
(zonder plint)

500090 90 x 90 x 10 cm
(met plint)

500091 90 x 90 x 10 cm
(zonder plint)

500100 100 x 100 x 10 cm 
(met plint)

500101 100 x 100 x 10 cm 
(zonder plint)

versie rechts

500150 90 x 80 x 10 cm
(met plint)

500151 90 x 80 x 10 cm 
(zonder plint)

500200 100 x 90 x 10 cm
(met plint)

500201 100 x 90 x 10 cm
(zonder plint)

versie links

500170 80 x 90 x 10 cm
(met plint)

500171 80 x 90 x 10 cm 
(zonder plint)

500210 90 x 100 x 10 cm
(met plint)

500211 90 x 100 x 10 cm 
(zonder plint)

versie links versie rechts

rechthoekig

· douchebakdiepte ca. 3,0 cm

520075 75 x 90 x 4 cm
(zonder plint)

520125 80 x 120 x 4 cm 
(zonder plint)
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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 uitslui-

tend speciale afvoeren van het merk 

„Dallmer“, welke uitmunten door

een hoge afvoercapaciteit en eenvou-

dige reinigingsmogelijkheid door de 

uitneembare stankafsluiter.

afvoergarnituur (ø 52 mm) 
voor super-vlakke douchebakken
gem. DIN EN 329 und DIN 19545 

horizontale uitloop, kogelscharnier-

verstelling, kap: RVS

afvoergarnituur (ø 90 mm)
voor super-vlakke douchebakken
gem. DIN EN 329 und DIN 19545

horizontale uitloop, kogelscharnier-

verstelling, 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.

bij de levering van hSk-douchebakken is het afvoergarnituur inbegrepen.

optioneel

afneembare plint

De deels als optie verkrijgbare 

acryl-plinten zijn afneembaar voor

servicedoeleinden en zorgen daarmee

voor een heldere verbinding van 

optiek en functionaliteit.

wit

pergamon

manhattan

bahama-beige

ägäis

verdere kleuren op aanvraag
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rechthoekig, vloervlak 

· douchebakdiepte: ca. 0 - 1,5 cm

· kleur wit

douchebakken | marmer-polymeer

Marmer-polymeer-douchebakken

De supervlakke HSK douche-

bakken uit marmer-polymeer-

hars 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 montage-

vriendelijkheid en natuurlijke 

materiaaleigenschappen.materiaalsterkte 35 mm 

Materiaaleigenschappen

· massieve uitvoering

· slaat warmte op

· huid sympathisch

· stroef tegen uitglijden

· onderhoudsvriendelijk

Toepassingsmogelijkheden
· vloervlakke inbouw

· op in hoogte verstelbare   

 poten met/zonder plint

· direct op de vloer

kwartrond R=550

· douchebakdiepte ca. 0,5 - 2,0 cm

· kleur wit

575090 90 x 90 x 3,5 cm 
(zonder plint)

575100 100 x 100 x 3,5 cm 
(zonder plint)

vierkant, vloervlak

· douchebakdiepte: ca. 0 - 1,5 cm

· kleur wit

5925080 80 x 80 x 3,5 cm
(zonder plint)

5925090 90 x 90 x 3,5 cm
(zonder plint)

5925010 100 x 100 x 3,5 cm
(zonder plint)

5925012 120 x 120 x 3,5 cm
(zonder plint)

 5925085 80 x 90 x 3,5 cm
(zonder plint)

 5925100 80 x 100 x 3,5 cm
(zonder plint)

 5925125 80 x 120 x 3,5 cm
(zonder plint)

 5925120 90 x 120 x 3,5 cm
(zonder plint)

 5925140 90 x 140 x 3,5 cm
(zonder plint)
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585090 90 x 90 x 3,5 cm 
(zonder plint)

585100 100 x 100 x 3,5 cm 
(zonder plint) 

rechthoekig

· douchebakdiepte ca. 0,5 - 2,5 cm

· kleur wit

 585010 80 x 100 x 3,5 cm 
(zonder plint)

 585125 80 x 120 x 3,5 cm 
(zonder plint)

 585015 90 x 100 x 3,5 cm  
(zonder plint)

 585120 90 x 120 x 3,5 cm  
(zonder plint)

 585140 90 x 140 x 3,5 cm 
(zonder plint)

optioneel

antiSlip – optionele veiligheid

HSK-douchebakken: marmer- 

polymeer, vlakke en super-vlakke 

acryl-douchebakken, met goot of 

vloerinbouwsysteem – kunnen af  

fabriek worden voorzien van een 

antislip laag voor meer bescherming 

tegen uitglijden.

vierkant

· douchebakdiepte ca. 0,5 - 2,0 cm

· kleur wit
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Inbouwhoogte 65 mm

Inbouwhoogte ca. 170 mm

Inbouwhoogte ca. 120 mm

Inbouwhoogte ca. 85 mm

dunbedmortel / tegellijm
tegel

dichtkoord
geluidsisolatieband

m
uu

rw
er

k

dekvloer/
lastverdelingslaag

isolatie elastisch voegmateriaal/
silicone

cement/
kalkcementlaag

staalbeton/ruwe vloer

dichtkoord
dunbedmortel/ 
tegellijm
tegel

bak

poten

1. Verbindingsafdichting
dichtband
2. afdichting verbinding
geluidsisolatieband

douchebakken-MonTage | Voor acryl- en marmer-polymeer

Inbouwhoogte 65 mm

Inbouwhoogte ca. 170 mm

Inbouwhoogte ca. 120 mm

Inbouwhoogte ca. 85 mm

dunbedmortel / tegellijm
tegel

dichtkoord
geluidsisolatieband
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dekvloer/
lastverdelingslaag

isolatie elastisch voegmateriaal/
silicone

cement/
kalkcementlaag

staalbeton/ruwe vloer

dichtkoord
dunbedmortel/ 
tegellijm
tegel

bak

poten

1. Verbindingsafdichting
dichtband
2. afdichting verbinding
geluidsisolatieband

Voorbeelden:

Snelle montage:
hoogte aanpassing
zonder gereedschap.

optimale handhaving:
Eenvoudige verstelling
in de lengte.

bij de levering inbegrepen:
De nieuwe EasyLift douchebakpoot –  
simpel aan de lijn trekken en de midden-
steun past zich als vanzelf aan.

automatische afstelling 
van een onregelmatige bak
door veergelagerde en
vastgelijmde stiften

aqua-Proof-afdichtset
Art. Nr. 599994

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 systeemcom-

ponenten bieden mogelijkheden voor een vakkundige en

snelle montage plus optimale afdichtings-oplossingen.

Productkenmerken

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
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afdichtstrook*

betegeling

reeds aangebrachte afdichtfolie 

randisolatiestrook*

dekvloer

afdichtstrook*

betegeling

reeds aangebrachte afdichtfolie 

randisolatiestrook*
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*niet bij levering inbegrepen

douche-vloerelement

dekvloer

aanzetlijm ca. 0,5 cm*

afvoergarnituur

standaard  

horizontaal

verticaal

Systeem

Betegelbaar douche-vloerelement

incl. af fabriek aangebrachte afdicht-

folie en vast aangeschuimd dragersys-

teem,  optioneel verkrijgbaar met ho-

rizontaal of verticaal afvoergarnituur.

een stevige verbinding 

De vast aangeschuimde drager biedt 

met de ingewerkte manchet een een-

voudige bouwtechnische afdichting. 

Bovendien biedt de drager een com-

fortabele warmte- en geluidsisolatie.

Productkenmerken

· af fabriek aangebrachte afdichtfolie  

 (geen afdichtband nodig)

· inclusief afvoergarnituur,  

 verticaal of horizontaal

· grote afvoercapaciteit

· inclusief afvoerrooster

· voorgegeven 2 %-verval

· geringe opbouwhoogte  

 ca. 120 mm incl. afvoer

· rolstoelgeschikt

· eenvoudige en veilige opbouw

· optioneel onderbouwelement 

 70 mm hoog

douche-vloerelement, betegelbaar artikel-Nr. bakmaat

vierkant

       

optioneel onderbouwelement 
(hoogte ca. 7 cm)

5125090
5125010
5125020

5225090
5225010
5225020

 90 x 90 cm 
100 x 100 cm
120 x 120 cm

  90 x 90 cm 
100 x 100 cm
120 x 120 cm

rechthoekig 5125125
5125120
5125140
5125160
5125170

  80 x 120 cm 
 90 x 120 cm 
 90 x 140 cm 
 90 x 160 cm 
 75 x 170 cm

Maatwerk leverbaar binnen  7 werkdagendankzij eigen fabricage!

douche-vloerelement voor optimale
betegeling van een barrièrevrije douchegebied
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Fris Uw badkamer op voor de toekomst met het innovatieve

wandbekledingssysteem voor een snelle en schone

badkamer renovatie – vooral in de douchezone!
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RenovetRo | Wandbekledingssysteem

Schoon

Dankzij de voortreffelijke afwerkings- 

eigenschappen vinden kalk, vuil en 

zeepresten op de porievrije panelen 

nauwelijks kans om zich aan te hech-

ten. 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 uit-

straling met het tijdloze kleurenpalet.

Klassiek of modern – welk Renovetro-

Type bent U?

Snel

„Oubollige“ betegeling,

onbeschermde oppervlaktes

en ondichte oude betegelingen kun-

nen met Renovetro zonder veel tijds-

verlies onzichtbaar worden gemaakt.

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 bouwtech-

nische situatie.

 

De renovatie 
van Uw douche 

mogelijk

binnen één dag! 
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veelvoudige mogelijkheden voor
deelrenovatie en modernisering

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.

Renovetro

RenovetRo | Wandbekledingssysteem

erna, glacier-groen

ervoor
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erna, carbon-zwart met artic-wit

ervoor

exclusieve optiek met
hoog reinigingsgemak

Met zeven tijdloze kleuren zet

Renovetro decoratieve highlights in 

de badkamer. De lichtechte design-

panelen hebben een op glas gelijken-

de optiek met schitterende diepte-

werking.

arctic-wit

carbon-zwart

titaan-grijs

glacier-groen 

crema-beige

mocca-bruin*

flame-rood*

Paneelkleuren

* niet in 162 x 255 cm leverbaar
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RenovetRo | Wandbekledingssysteem

Profieltypes

hoekprofiel binnen afsluitprofiel rond

afsluitprofiel recht

De Renovetro-systeembouwdoos

Het nieuwerwetse Renovetro-wandbekle-

dingssysteem bestaat uit hoogwaardige

acrylglaspanelen, decente profielen en een 

bijpassende montage-kit. In tegenstelling 

tot echtglas kunnen de 4 mm dikke  

designpanelen ter plaatse worden be-

werkt. De designpanelen in de maten  

100 x 255 cm en 162 x 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.

alu zilver-mat

chroomoptiek

Profiel-kleuren

koppelprofiel

Renovetro, flame-rood

hoekprofiel buiten
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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.

Montage-Kit

Voor een optimale montage van

Renovetro-panelen levert HSK op-

tioneel een speciaal samengestelde 

montagekit, bestaande uit speciaal 

lijm, plakband en bijpassende onder-

leg wiggen.

1. wandvlakken volgens     
 voorschrift voorbereiden

4. doorgangen boren en  
    ontgraten

6. siliconelijm  
 aanbrengen

8. randbereik  
 afkitten

2. bouwmaten opnemen 3. panelen op maat  
    snijden en ontgraten

5. plakband aanbrengen 9. armaturen en douche- 
 cabine monteren – klaar!

7. uitrichten &  
 aandrukken

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 natuursteen- 

 silicone gebruiken



198

Decoratief Renoveren!

Nu brengt U huiselijkheid in Uw  

badkamer – trieste witte wanden  

zijn verleden tijd! Vervanging van  

de badkuip naar een comfortabele  

douchegelegenheid, ook als de be-

staande tegels niet meer verkrijgbaar 

zijn, is nu een peuleschil. In het 

RenoDeco-decorpalet vindt U voor  

elk wat wils – ontdek Uw lievelings-

decor en maak van Uw saaie of  

ouboullige badkamer een persoon-

lijke comfort oase!

nIeUW 
RenoDeco

RenoDeco | Wandbekledingssysteem

RenoDeco natuursteen, champagne
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Weinig moeite – veel plezier!

RenoDeco is een resistent-aluminium

product met een zeer onderhouds-

vriendelijke oppervlakte bewerking.

Dit maakt het geschikt als ideale

wandbekleding voor natte ruimtes

zoals de douchegelegenheid maar

ook achter een wastafel of toilet.RenoDeco eiken, gerookt
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natuursteen, basaltbruin (607)natuursteen, champagne (606)

natuursteen asgrijs (602) marmer wit-grijs (603)natuursteen, grafietgrijs (601)

Steendecor

mergel, terrabeige (604) zichtbeton, geschaald (605)

Grote diversiteit in decors

Met de RenoDeco panelen vindt  

U altijd een passende afwerking –  

met het brede scala aan decors  

veranderd U de badkamer in  

een handomdraai.

RenoDeco | Wandbekledingssysteem
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dennenhout, vintage (620) eiken, natuur licht (621) eiken, gerookt (622)

Houtdekor

metaal, roest rood (611)

Metaaldecor

fotodruk, individueel

Individueel

Schitterende combinatie

Daar waar duurzame waterdichtheid

en eenvoudig onderhoud belangrijk

zijn, is RenoDeco de juiste keuze.

Met het hoogwaardige wandbekle-

dings- materiaal kunnen complete 

wanden of aparte functievlakken wor-

den bekleed – geheel zonder voegen. 

Bij grotere oppervlaktes zorgen smalle

aluminumprofielen voor een mooie

en strakke verbinding.

RenoDeco natuursteen asgrijs
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Doordacht toebehoor in hoogste kwaliteit

en tijdloos-modern design maakt de dagelijkse

douchebeurt nog aangenamer en veiliger.
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Comfort & onderhoud | Doucheplezier met het bepaalde extra

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 gemak-

kelijker en veiliger.

edel

De HSK-dubbele haak is een mooi

toebehoor voor meer plaats in de 

douchezone. Hij is universeel toepas-

baar bij alle profielloze en profiel-

arme doucheafscheidingen met  

5-8 mm glasdikte.

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.
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Wandgreep, universeel

Universeel toepasbaar in douche-  

en badkuipsituatie: De nieuwe HSK 

wandgreep in twee lengtes (50 en  

100 cm). Door de ergonomische 

vormgeving verleend deze een

veilige grip en steun. Hij kan geheel

naar wens recht of schuin worden

geplaatst.

Comfort & onderhoud | Doucheplezier met het bepaalde extra
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metalen-glaswisser

De verchroomde HSK-metalen-

glaswisser helpt bij het dagelijkse

onderhoud van iedere glazen douche-

wand. Naar keuze in breedte 250 mm 

of 400 mm. Het glas blijft briljant  

als op de eerste dag. Wandhaakje 

inclusief.

.

Solida wandhouder

De verchroomde, geheel metalen-

houder geeft met de uitzonderlijk so-

lide muurbevestiging, een vertrouwd

houvast en dient als basis

voor het Solida-douchezitje.

Kunststofhaakje

Een praktisch detail voor meer

opgeruimdheid in de douche bieden 

de, bij de levering inbegrepen en 

aan de stabilistatiesteun aangebrach-

te, kunststofhaakjes.

Solida zitje

Door de innovatieve en onderhouds-

vriendelijke constructie van het dou-

chezitje kan dit plaatsbesparend

omhoog worden geklapt en worden

verwijderd voor reiniging.

onderhoud

Glasschild 

De achteraf aan te brengen opperv-

laktecoating tegen aanhechting van

waterresten – ideaal voor

douchecabines, badkuipen en

tegels.

edelglas-cleaner

Het speciale reinigingsmiddel voor

glasplaten zorgt voor briljante en

duurzame glans.

edelglas-Set

Ideaal voor de achteraf coating van 

glas zoals bij reeds geïnstalleerde 

echtglas douches, tegels en kerami-

sche producten.
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Helder design en schitterend briljant maken HSK-spiegel-

kasten tot een highlight in iedere badkamer. Met moderne 

verlichtingstechniek plaatst U zich schitterend in scène!
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Alu-SpiegelkASten | Een helder zicht voor iedere badkamer

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 vor-

men.

Ondiep

Het optioneel op slechts 12,5 cm

gereduceerde design van de HSK-

spiegelkastmodellen laat de hoog-

waardige kasten optisch in de

wand verdwijnen.

intelligent

De in alle modellen geïntegreerde

elektro box biedt een optimale

greep op de lichtschakelaar en op

een resp. twee praktische stopcon-

tacten.
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ASp Softcube

· afmetingen:

 45 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 45 x 75 x 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 x 14 Watt)*

Alu-SpiegelkASten | ASP Softcube

* Deze lampen zijn geschikt voor verlichtings  

  middelen van de energie efficiëntieklasse  

  A , B   (14 kWh/1.000h)
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ASp Softcube

· afmetingen:

 60 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 60 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 2 dubbele spiegeldraaideuren

· 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· geïntegreerde spaarlamp 

 (2 x 14 Watt)*

ASp Softcube

· afmetingen:

 75 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 75 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 2 dubbele spiegeldraaideuren

· 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· geïntegreerde spaarlamp   

 (2 x 14 Watt)*

ASp Softcube

· afmetingen:

 105 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 105 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 3 dubbele spiegeldraaideuren

· 2 x 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· geïntegreerde spaarlamp 

 (2 x 14 Watt)*

ASp Softcube

· afmetingen:

 35 x 175 x 17 cm 
 of ondiep 

 35 x 175 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 1 dubbelspiegeldraaideur

· deur links/rechts naar keuze

· 6 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

plaats besparend

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 bew
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ASp 500

· afmetingen:

 45 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 45 x 75 x 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 x 14 Watt)*

Alu-SpiegelkASten | ASP 500

* Deze lampen zijn geschikt voor verlichtings  

  middelen van de energie efficiëntieklasse  

  A , B   (14 kWh/1.000h)
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ASp 500

· afmetingen:

 60 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 60 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 2 dubbele spiegeldraaideuren

· 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· geïntegreerde spaarlamp 

 (2 x 14 Watt)*

ASp 500

· afmetingen:

 75 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 75 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 2 dubbele spiegeldraaideuren

· 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· geïntegreerde spaarlamp 

 (2 x 14 Watt)*

ASp 500

· afmetingen:

 105 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 105 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 3 dubbele spiegeldraaideuren

· 2 x 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· geïntegreerde spaarlamp 

 (2 x 14 Watt)*

ASp 500

· afmetingen:

 35 x 175 x 17 cm 
 of ondiep 

 35 x 175 x 12,5 cm

· 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 

energiebesparende verlichting een 

aangenaam en helder, verblindings-

vrij licht voor een comfortabel ron-

dom zicht. 
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* Deze lampen bevatten ingebouwde      

  LED´s van energie efficiëntieklasse  

   A    (4,8 kWh/1.000h)

ASp 300 leD

· afmetingen:

 45 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 45 x 75 x 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 x 5 Watt)*

Alu-SpiegelkASten | ASP 300 LED
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ASp 300 leD

· afmetingen:

 60 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 60 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 2 dubbele spiegeldraaideuren

· 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· 1 LED-verlichting (1 x 5 Watt)*

ASp 300 leD

· afmetingen:

 75 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 75 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 2 dubbele spiegeldraaideuren

· 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· 1 LED-verlichting (1 x 5 Watt)*

ASp 300 leD

· afmetingen:

 105 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 105 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 3 dubbele spiegeldraaideuren

· 2 x 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· 2 LED-verlichting (2 x 5 Watt)*

ASp 300 

· afmetingen:

 35 x 175 x 17 cm 
 of ondiep 

 35 x 175 x 12,5 cm

· 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 nieuwe

spiegelkastmodellen met LED 

verlichting overtuigen vooral met 

een gering stroomverbruik, langere 

levensduur en een helder en ver-

blindingsvrij licht. Achter de schit-

terende dubbele spiegeldeuren zit 

veel bergruimte verborgen voor Uw 

badspullen.
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**Deze lampen zijn geschikt voor

   verlichtingsmiddelen van de 

   energie efficiëntieklasse C    

   beugelspot: 22 kWh/1.000h 

   staafspot: 11 kWh/1.000h

ASp 300

· afmetingen:

 45 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 45 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 1 dubbelspiegeldraaideur

· deur links/rechts naar keuze

· 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· laagspanning-halogeenverlichting,

 1 staaflamp (2 x 20 Watt) of 2 beugelspots*

Alu-SpiegelkASten | ASP 300

* Deze lampen zijn geschikt voor

   verlichtingsmiddelen van de energie  

   efficiëntieklasse C   (22 kWh/1.000h)
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ASp 300

· afmetingen:

 60 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 60 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 2 dubbele spiegeldraaideuren

· 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· laagspanning-halogeenver-  

 lichting, 1 staaflamp  

 (2 x 20 Watt) of 2 beugelspots*

ASp 300

· afmetingen:

 75 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 75 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 2 dubbele spiegeldraaideuren

· 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/ 

 dubbel stopcontact

· laagspanning-halogeenver-  

 lichting, 1 staaflamp  

 (2 x 20 Watt) of 2 beugelspots*

ASp 300

· afmetingen:

 105 x 75 x 17 cm
 of ondiep 

 105 x 75 x 12,5 cm

· aluminium-corpus  

 alu zilver-mat

· 3 dubbele spiegeldraaideuren

· 2 x 3 in hoogte verstelbare  

 glasplanchets

· lichtschakelaar/dubbel    

 stopcontact

· laagspanning-halogeenver-          

 lichting, 2 staaflampen (4 x 10 Watt)

  of 3 beugelspots (3 x 20 Watt)**

ASp 300 

· afmetingen:

 35 x 175 x 17 cm 
 of ondiep 

 35 x 175 x 12,5 cm

· 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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Toegevoegd aan het designradiatoren-assortiment: Atelier Highline,  

Yenga, Atelier LED, Line Aero en toebehoor. Ze bieden modern design,  

optimale functionaliteit en hoge kwaliteit – niet enkel voor de badkamer.



221Yenga, grafietzwart
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Functioneel

Praktisch toebehoor voor de aanslui-

ting en het gebruik van moderne ra-

diatoren: Voor het electrisch gebruik

van het nieuwe HSK-warmte element 

3 LED en voor de midden aansluiting

de nieuwe, aan weerzijde te gebrui-

ken aansluitarmaturen.

Flexibel

De HSK-midden aansluiting armatu-

ren bieden nog meer flexibiliteit bij 

de montage. Variabele schroefinzetten

maken deze thermostaatknop draai-

baar en is daarom links en rechts 

toepasbaar.

222

Decent of markant

Op aanvraag is iedere HSK-design-

radiator buiten de standaardkleuren 

in talrijke andere kleuren verkrijg-

baar. Bijzondere Clou: De zijdematte 

afwerking van de kleuren zandsteen, 

parelgrijs en grafietzwart.

Warm & droog

De moderne vormgeving en de

hoogwaardige handdoekhouder

scheppen functioneel plaats voor het

drogen en opwarmen van hand- en

badhanddoeken.



223Softcube Plus, wit
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Afbeelding toont standaardkleur matwit.

atelier Highline

Zweeft vlak voor de wand en is

met zijn moderne vormgeving een

werkelijk design-highlight: de nieuwe

Atelier Highline designradiator.

Zowel het witte echtglasfront

(62 x 186 cm) als de uitvoering

met gekleurd metalen front (61 x  

186 cm) zijn voorzien van drie mooi 

gevormde uitsparingen voor het 

ophangen van handdoeken. De meta-

len uitvoering biedt standaard de kleu-

ren matwit en grafietzwart, vervult 

echter ook de wens naar individuele 

invulling met behulp van de uitgebrei-

de speciale kleuren. De Atelier Highli-

ne met schitterend glasfront overtuigt

met een fris wit. Dankzij de aansluit-

flexibiliteit is der Atelier Highline ook 

inzetbaar voor elektra gebruik.

standaardkleuren

  matwit

  grafietzwart

warmteafgifte in Watt
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standaard
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Afbeelding toont standaardkleur grafietzwart.

Aansluit- en thermostaatarmatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

HsK-kleurenpalet

  wit

  bahama-beige

  manhattan-grijs

  ebony zwart

  pergamon

  anthraciet

  zilver

  zandsteen

  grafietzwart

  parelgrijs

verdere kleuren op aanvraag!

Yenga

De nieuwe HSK-designradiator Yenga

biedt chic en functionaliteit voor de 

badkamer. De open indeling van de 

warmte lamellen maakt het gemakke-

lijk ophangen van handdoeken vanaf 

de zijkant mogelijk. Door de symmet-

rische opbouw kan de Yenga „over de 

kop ‘‘ worden gedraaid en is daardoor 

flexibel als linkse of rechtse Yenga 

toepasbaar.

standaardkleuren

  wit

  grafietzwart 

warmteafgifte in Watt
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500 x 1.800 900 1.230 978 500 688
600 x 1.200 600  986 784 400 551
600 x 1.800 900 1.409 1.120 572 788
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Premium

In fris wit of tijdloos zilver is de 

designradiator Premium een opti-

maal 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 uitge-

rust met (zijdelings verplaatste)

midden aansluiting.

standaardkleuren

  wit

  zilver

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

warmteafgifte in Watt

afbeelding toont standaardkleur wit. Aansluit- en  

thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.
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500 x 1.215 900 1.227 968 498   681
500 x 1.775 900 1.792 1.414 731   994
600 x 1.215 900 1.429 1.133 580   797
600 x 1.775 900 2.101 1.658 855 1.166

standaard
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Afbeelding toont standaardkleur zandkleur. 

Aansluit- en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.
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standaard

image

Klassieke radiatoren geïnterpreteerd: 

De nieuwe Image designradiator biedt 

door de practische rangschikking van 

de modern gevormde verwarmings-

buizen voldoende tussenruimte voor 

het drogen en opwarmen van meerde-

re handdoeken. Geef Uw handdoeken 

de juiste plaats - naar keuze in veel 

moderne en tijdloze kleuren.

standaardkleuren

  wit

  grafietzwart

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

Warmteafgifte in Watt
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600 x 1.720 1.154 916 480 644
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Afbeelding toont de standaardkleur grafietzwart.

Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet bij levering inbegrepen.

atelier LeD

Een echte blikvanger: Deze nieuwe

HSK-Designradiator biedt naast de 

goede warmteafgifte ook een buiten-

gewoon design en practische toepas-

singsmogelijkheden. De decoratieve 

LED-lichtlijsten kunnen traploos 

worden geregeld van rood, blauw 

naar groen. De instelling gebeurd met 

een modern touch bedieningspa-

neel – direct op het spiegelfront. Het 

geïntegreerde LED-Display toont naar 

wens de tijd, ruimtetemperatuur of de 

luchtvochtigheid. De 60 x 180 cm grote

Atelier LED is voorzien van een mid-

denaansluiting en is in de corpuskleur 

wit en grafietzwart leverbaar.

standaardkleuren

  wit

  grafietzwart

warmteafgifte in Watt

standaard
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Warmte element 3 LeD

Niet alleen technisch „up to date’’, ook

met flexibele middenaansluiting arma-

turen, optisch een blikvanger: dat is het 

nieuwe witte of zilverkleurige HSK-

warmtelement LED voor electrogebruik 

van radiatoren. De gewenste tempera-

tuur kan eenvoudig door lichte aanra-

king worden ingesteld op verschillende 

verwarmingsniveaus. Ook kan door 

lichte aanraking de uren timer worden 

ingesteld. Het gekozen niveau wordt 

goed leesbaar getoont op de 2 kleurige 

display. Voor extra veiligheid is het LED 

warmteelement ook uitgerust met een 

veilige oververhitting- en vorstbescherming.

Flexibele middenaansluiting  
armaturen

Twee nieuwe HSK-middenaansluiting

garnituren bieden toegevoegde

flexibiliteit bij de montage. Met de

variabele schroefbeen-sets is de

thermostaatknop draaibaar en daar-

door links en rechts toe te passen.

Warmte element 3 LED 

wit of zilver

artikel-nr. vermogen
892 300 300 Watt
892 600 600 Watt
892 900 900 Watt
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Lavida

Met twee modelhoogtes en kleurvari-

anten biedt de Lavida designradiator 

optimale aanpassing in vele badkamer

inrichtingen.

standaardkleuren

  wit

  antraciet

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

warmteafgifte in Watt

Afbeelding toont de standaardkleur wit.

Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet bij levering inbegrepen.
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Afbeelding toont de versie rechts in de standaardkleur antraciet.

Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.
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610 x 1.210 600  794 632 334 444
610 x 1.610 900 1.094 871 460 613

softcube Plus

Het hoogwaardige dubbelpijps-paar 

van de Softcube Plus zorgt voor com-

fortabele temperaturen en aangenaam

warme handdoeken. Twee geweldige 

tussenruimtes bieden plaats voor 

ophangen en drogen.

standaardkleuren

  wit

  antraciet

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

warmteafgifte in Watt
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softcube
met wit glasfront

Een perfecte combinatie van design 

en functie! Met het schitterende, grote 

echtglasfront in de gewilde Softcube-

look is deze nieuwe softcube designra-

diator niet enkel in de badkamer een

blikvanger. Hij past door de frisse

uitstraling net zo goed als perfect

woonelement in de hal, keuken en

slaapkamer. De zijdelingse afdekkap-

pen verbergen een vlakke convectie-

radiator met een hoge warmteafgifte. 

Praktisch extra voor de badkamer: de 

optionele handdoekhouder (zie de 

versie met spiegelfront).

standaardkleuren

  wit mat

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

warmteafgifte in Watt

Afbeelding toont standaardkleur wit mat.

Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen. B 
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softcube met spiegelfront
en optionele handdoekhouder

Deze buitengewone Softcube designra-

diator is uitgerust met een schitterend, 

zacht afgerond en een optioneel getint 

spiegelfront. Comfortabel: Geen damp-

aanslag bij verwarming.

Afbeelding toont standaardkleur antraciet.

Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

standaardkleuren

  wit mat

  antraciet

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

warmteafgifte in Watt
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atelier Line

De supervlakke van huize HSK: de 

Atelier Line. Deze bijzonder vlakke 

radiator zweeft vrijwel voor de muur 

en werkt zonder de optionele hand-

doekhouder als een grafisch inrich-

tingselement. Kies uit het omvangrijke 

kleurenpallet van decent tot decoratief 

voor de woning, het kantoor en het 

projectontwerp. De aangename stra-

lingswarmte en ook de combinatie met 

de optionele handdoekhouder

in schitterend chroom maken de

Atelier Line tot een functioneel ele-

ment bij het badkamerontwerp.

standaardkleuren

  wit

  grafietzwart

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

warmteafgifte in Watt

Afbeelding toont standaardkleur grafietzwart.

Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.
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standaard



235

M
ID

D
EN

Afbeelding toont standaardkleur antraciet.

Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

standaard

atelier
met optionele handdoekhouder

Een zeer markante desigradiator van

huize HSK is de Atelier. In de kleuren

wit en antraciet plaatst deze heldere

design-accenten en slaat ook in de

woonruimte een goed figuur. De als

optie leverbare, geheel metalen hand-

doekhouder biedt niet alleen plaats

voor handdoeken, maar zet ook

accenten in schitterend chroom of fris

wit. Individuele flexibiliteit bieden

de beide montagehoogtes. Standaard

uitgevoerd met middenaansluiting.

standaardkleuren

  wit

  antraciet

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

warmteafgifte in Watt
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sky
met optionele handdoekhouder

De slanke lijn van de Sky radiator-

modellen geeft zelfs een vorm van 

dynamiek in de kleinste ruimte. De 

moderne plaatsing van de vlakke ver-

warmingsribben zijn niet alleen 

esthetisch, maar zij zorgen bovendien 

voor de grootste warmteafgifte in een 

kleine ruimte. Twee kleurvarianten 

onderstrepen en volmaken iedere mo-

derne binnenarchitectuur. Standaard 

uitgevoerd met middenaansluiting. 

Nog meer flexibiliteit biedt de Sky

als maatwerk. Extra gemak biedt de 

nieuwe, optionele handdoekhouder.

standaardkleuren

  wit

  zilver

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

warmteafgifte in Watt
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295 x 1.800 1.745 1.374 619 966
415 x 1.800 2.433 1.916 863 1.347
595 x 1.800 3.493 2.750 1.239 1.934
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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

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

warmteafgifte in Watt
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312 x 2.000  955   752 339   529
464 x 2.000 1.431 1.127 507   793
616 x 2.000 1.908 1.502 677 1.056

standaard optioneel

Afbeelding toont de standaardkleur wit.

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

Aansluit en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen

twin

Twin - de gewilde samensmelting van

een slanke vormgeving, hoogwaardige

afwerking en optimale warmteafgifte. 

De verticale belijning van de op twee

vlakken aangebrachte verwarmings- 

buizen verbindt helderheid en ele-

gantie.

standaardkleuren

  wit

  zilver

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

warmteafgifte in Watt
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standaard

Afbeelding toont standaardkleur wit.

Aansluit- en thermostaatarmatuur niet bij levering inbegrepen.

Line aero

Een klassieke badkamerradiator in een

jong design: de Line Aero. Door de

vormgeving van de verwarmingsbui-

zen past deze perfect in de moderne 

vormspraak van veel badkamerin-

richtingen. De ruime buisafstan-

den bieden plaats aan douche- en 

handdoeken. De Line Aero is in vier 

modelmaten (50/60 x 120 cm en 50/60 

x 180 cm) en in de kleuren wit en gra-

fietzwart snel leverbaar. Het omvan-

grijke assortiment aan speciale kleuren 

maakt deze zeer aantrekkelijk.

standaardkleuren

  wit

  grafietzwart

HSK-kleurenpalet zie pag. 225.

warmteafgifte in Watt
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500 x 1.800 600 968 770 393 541
600 x 1.200 300  802 638 326 449
600 x 1.800 900 1.126 895 457 629
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Line

Deze designradiator is met zijn 

veelvoudige afmeting-, kleur- en ook 

aansluitmogelijkheden een bekende 

alrounder. Bijzonder populair: de 

praktische tussenruimtes en de opti-

male muurbevestiging.

warmteafgifte in Watt

Afbeelding toont de standaardkleur wit.

Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet bij levering inbegrepen.
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400 x 1.215 300  688  543 260 382
400 x 1.775 900  971  766 352 539
500 x   775 300  561  443 190 312
500 x 1.215 600  845  667 325 469
500 x 1.775 900 1.192  941 433 662
600 x   775 300  636  532 246 374
600 x 1.215 600 1.014 800 418 563
600 x 1.775 900 1.430 1.129 595 794
750 x 1.215 600 1.268 1.000 433 703
750 x 1.775 900 1.787 1.411 625 992

standaard optioneel
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aansluitsets

Afgestemd op de verschillende

aansluitmogelijkheden

biedt HSK de passende

design thermostaatsets  

in schitterend chroom:

Mogelijke varianten

· middenaansluiting muur

· middenaansluiting vloer

· zijaansluiting muur

· zijaansluiting vloer

Line Round

De mooie ronding van de Line Round 

brengt dagelijks plezier in Uw badka-

mer. Zeer geschikt voor het ophangen

van handdoeken. Net als de Line ook 

toepasbaar met elektro of mengge-

bruik.

 
warmteafgifte in Watt

Afbeelding toont de standaardkleur wit.

Aansluit- en thermostaat armatuur zijn niet bij levering inbegrepen.
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500 x   775 300  498   389 189 274
500 x 1.215 600  818   645 319 454
500 x 1.775 900 1.322 1.043 532 733
600 x   755 300  580   457 235 321
600 x 1.215 600  960   758 390 533
600 x 1.775 900 1.552 1.224 630 861

standaard optioneel



242

DesignRaDiatoRen | Ruimte voor meer wooncomfort

Designradiatoren

Line maatwerk radiatoren – flexibi-
liteit voor badkamer of woonruimte

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 be-

paald. 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.

hoogte: 640 – 1990 mm (45 mm raster)

breedte: 300 – 1000 mm (10 mm raster)

aanpassingsmogelijkheid
in hoogte en breedte

De radiatorenseries Sky en Alto bieden 

ruimte voor speciale wensen bij hoogte 

en breedtematen. Beide series kunnen 

binnen het constructieraster indivi-

dueel worden aangepast aan de ruim-

tegegevens of op een speciale architec-

tonische wens worden gemaakt.

sky maatwerk

hoogte: 500 – 1800 mm (10 mm raster)

breedte: 281 – 701 mm (60 mm raster)

alto maatwerk

hoogte: 500 – 2000 mm (10 mm raster)

breedte: 236 – 692 mm (76 mm raster)

Line maatwerk
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middenaansluiting  weerszijde
 zijaansluiting

aansluiting
onderzijde

zijaansluiting
bij maatwerk

atelier Highline
Yenga
Premium
image
atelier LeD
Lavida
softcube Plus
softcube
atelier Line
atelier
sky
alto
twin
Line aero
Line
Line Round

legenda standaard optioneel    niet leverbaar

elektra gebruik  

Voor elektra gebruik zijn die series Atelier Highline, Yenga, Premium, Lavida, Softcube Plus,  

Line Aero, Line en Line Round met de volgende warmte elementen te combineren:

t-stuk, verchroomd

Bij menggebruik naar

keuze tegen meerprijs

leverbaar.

glykol 

Bij enkel toepassing van een elektro-element adviseren wij

om de radiator vanwege een betere warmteafgifte en vorst-

beveiliging te vullen met een mengsel van water met glykol.

warmte  

element 2, wit

artikel-nr. vermogen
891 300 300 Watt
891 600 600 Watt
891 900 900 Watt

warmte element 

3 LED, wit of zilver

artikel-nr. vermogen
892 300 300 Watt
892 600 600 Watt
892 900 900 Watt

artikel-nr. vermogen
890 300 300 Watt
890 600 600 Watt
890 900 900 Watt

warmte  

element 1, wit

toebehoor

(aansluit- en thermostaatarmaturen zijn nimmer bij levering inbegrepen)

CV systeem-/elektro-
aansluiting

warmte element 3 LED

elektroaansluiting

aansluitmogelijkheden
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EDELGLAS

De speciaal op echtglas-doucheafscheidingen 

afgestemde Edelglas-coating minimaliseerd het 

aandrogen van waterdruppels en het vastkoeken van zeep-

resten, vuil en kalk.

glas en kleuren

GLASSOORTEN | Designveelvoud voor Uw badkamer

kunst-
stofglas

echtglas
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 d
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Walk In
Walk In Lavida
Walk In K2 / K2P

Walk In Atelier Pur / Atelier
Walk In 140/160
Walk In Premium I
Walk In Premium II
Walk In Exklusiv
Walk In Easy
K2 + K2P

schuifdeuren
draaideuren
kwartrond
Kienle
draaideuren
kwartrond
Atelier Pur + Atelier
schuifdeur, 2-delig
schuifdeur nis, 4-delig
schuifdeur voor de wand
schuifdeur kwartrond
schuifdeur hoekinstap
kwartrond, 3-delig
kwartrond, 4-delig  
draaideuren
hoekinstap, 2-/4-delig
ruimtenis, 3-delig
vijfhoekdouche, 3-delig
Solida
hoekinstap, 4-delig
schuifdeur, 2-delig
Premium Softcube + Classic 
kwartrond, 3-delig
kwartrond, 4-delig
kwartrond Halfrond
vijfhoekdouche, 3-delig
hoekinstap, 4-delig
draaideuren
ruimtenis, 3-delig
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Exklusiv
kwartrond, 2-delig
kwartrond, 4-delig
kwartrond halfrond
vijfhoek, 4-delig
hoekinstap, 2-/4-delig
draaideur
zijwand  
pendeldeur
ruimtenis, 2-/4-delig
draaivouwdeur halfrond
draaivouwdeur / vensteroplossing
Favorit Nova / Favorit
draaideuren Favorit Nova
pendeldeuren Favorit Nova
schuifdeur kwartrond  
schuifdeur hoekinstap
schuifdeur, 2-delig
draaipuntdeur
hoekinstap, draaipuntdeur
schuifdeur
vouwdeur
klapdeur
hoekinstap, 3-delig
Prima
kwartrond
kwartrond halfrond
hoekinstap, 2-delig
hoekinstap, 3-delig
schuifdeur, 3-delig

 standaard leverbaar 
 niet leverbaar 
 tegen meerprijs verkrijgbaar

ED
EL

GL
AS

SHOWERGUARD

Een nieuwe generatie glas – speciaal ontwikkeld

voor het douchebereik. De op diamant lijkende 

functie laag van het „Easy-to-clean” ShowerGuard- glas 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!

SH
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D

kunststofglas 
10 druppel helder

Echtglas (ESG)
50 helder 47 spiegel  52 grijs 54 chinchilla

   

56 carré 60 matglas 88 perla helder    100 matglas, midden

   

 

Glassoorten

De glassoorten zijn naar keuze verkrijgbaar als hoogwaardig kunst-

stofglas of als enkelvoudig-veiligheidsglas (ESG). Het kunststofglas 

is aan de buitenzijde gestructureerd en voor een probleemloze 

reiniging aan de binnenzijde glad. Het echtglas is volgens DIN EN 

12150 vervaardigd enkelvoudig kwaliteits veiligheidsglas.
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KLEUREN | Designveelvoud in de badkamer

scharnieren
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pergamon 

manhattan 
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 k
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en

rood (RAL 3003) 

ebony (zwart)

bahama-beige 

ägäis 

RVS-look

jasmijn 

hewi geel 

ultramarijnblauw 

edelweiss

scharnierkleuren

De greep wordt in de kleur van de  

scharnieren geleverd!

profielkleuren

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.

Scharnieren – functioneel en onderhoudsvriendelijk

De hoogwaardige, voorgemonteerde lift-scharnieren

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 biedt de serie

Kienle met scharnieren in RVS-look en de serie  

Premium Classic met scharnieren in chroom, wit  

en RVS-look.

profielen Kunststofdelen
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n 41  chroomoptiek (alu hoogglans gepolijst) chroom

01 alu zilvermat grijs 
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en 04 wit wit

25 pergamon grijs  
*

08 manhattan grijs  
*
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07 rood (RAL 3003) grijs  
*

09  ebony (zwart) grijs  
*

05 bahama-beige grijs   
*

31 ägäis wit

90 RVS-look grijs  
*

10 jasmijn grijs  
*

14 hewi geel grijs  
*

33 ultramarijnblauw grijs  
*

20 edelweiss wit  
*

81 chroom gesatineerd chroom 

verdere kleuren op aanvraag      leverbaar    niet leverbaar      * scharnieren, grepen en stabilisatiesteunen in chroom
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Premium Softcube

Premium Classic

Atelier / Atelier Pur Atelier / Atelier Pur
pendelbaar

Premium Softcube 
pendelbaar

Kienle

K2 / K2P
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ALGEmENE AANWIjzIGINGEN | Veilig – mooi – betrouwbaar

Algemene aanwijzingen 

Tips voor de praktijk

montage op de douchebak 

Standaard is de maatvoering van HSK-douchecabines 

berekend voor montage op een douchebak en daar-

door, omdat de wand enkele centimeters vanaf de 

rand naar binnen wordt geplaatst, altijd kleiner dan 

de douchebakmaat.

Verdere inbouw mogelijkheden

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!

Maten 
buitenkant 
douchebak

Maten 
midden 
glas

Maten 
buitenkant 
profiel

Maten 
buitenkant 
douchebak

Maten 
midden 
glas

Maten 
buitenkant 
profiel

montage op tegelvloer  

„Tegelvloer-montage met  
standaardmaat”, altijd bij bestelling opgeven.

Als een montage op tegelvloer met een standaard- 

maat cabine wordt gedaan, waarbij het glas op een  

voeg moet staan dan moet het betegelde vlak dien- 

overeenkomstig 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 tegel- 

vloer wordt gewoonlijk door HSK maatwerk ver- 

vaardigd zodat het glas mooi op de overgangsvoeg  

staat.

Maten 
buitenkant 
douchebak

Maten 
midden 
glas

Maten 
buitenkant 
profiel

Veiligheid in de badkamer met
enkelvoudig veiligheidsglas

Veiligheid in de badkamer met enkelvou-

dig veiligheidsglas. Het in de eigen glas-

verwerkingsinstallatie van HSK volgens 

DIN EN 12150 geproduceerde enkelvou-

dig veiligheidsglas (ESG) overtuigd met

haar uitgesproken kwaliteit en uitstra-

ling! Vervaardigd zonder compromis, 

volgens strenge DIN-voorschriften getest

(duur- en „Crash“tests), verrast het, on-

danks de schitterende transparantie,

met buitengewone materiaaleigenschap-

pen, zoals grote elasticiteit en breuk- en

slagvastigheid. Kleine glasfoutjes zijn fab-

ricageafhankelijk en zijn geen reden tot

reclamatie. De weerstand tegen invlo-

eden van buiten en thermische belastin-

gen 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 ge-

paard gaande verwondingen voorkomen.

Echtglas is bovendien sterker belastbaar

als meestal wordt aangenomen! Ver-

trouw op de grote veiligheid van HSK 

douchecabines – maakt niet uit in welke 

schitterende glas- of structuuruitvoering 

– „helder“, „grijs“, „chinchilla“, „carré“, 

„perla helder“ of met glasmattering.
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Onderhouds-tips

Voor duurzame schittering in badkamer 

en lang plezier van de glazen doucheaf-

scheiding is een consequente reiniging 

belangrijk. HSK biedt door details, zoals 

de aan binnenzijde glasvlakke schar-

nieren, 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 zeep- en 

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 douchege-

woontes 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 opge-

stuwd water dan de schitterende profiello-

ze 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 spatbescher- 

     

   

profielloos 

 

profielarm 

 

 

geprofileerd

ming en grenzeloos doucheplezier 

voor onbezwaarde vrijheid in de 

badkamer! Het volledig weglaten van 

wand- en vloerprofielen kan geen 

absolute dichtheid waarborgen. De 

zakkende deuren en transparante 

afdichtingen verhinderen het weglo-

pen van spatwater echter behoorlijk. 

Constructies zonder profielen bij 

de instapopening verhinderen het 

wegstromen van spatwater door de 

toepassing van deuren met liftsys-

teem. Afwaterstrips verhinderen het 

uitstromen. Rondom-geprofileerde 

modellen bieden maximale spatwa-

terbescherming. Het op de douche-

bakrand kaatsende en opgestuwde 

spatwater wordt door het stevige 

vloerprofiel veilig tegengehouden en 

teruggevoerd.
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