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INHOUD | Noviteiten rondom de douche & warmte in de badkamer

Douchecabines
Meer individualiteit - dat is wat de
nieuwe HSK-douchecabines onderscheidt. Het Aperto-scharnier zwaait
de douchedeur naar buiten en naar
binnen en de nieuwe series Atelier
Plan Pur en Atelier Plan zijn bijzonder
in filigraan-design.

Douchebakken
Of het nu gaat om een supervlakke
douchebak of een gelijkvloerse Walk
In-oplossing: Onze noviteiten maken
van elke douche een hoogtepunt.
De nieuwe douchebakken brengen
de huidige trend van steenoptiek in
de badkamer. Met RenoDeco douche
bakelementen is douchen een fluitje
van een cent.

Shower&Co!
Twee nieuwe douchesets completeren het HSK-armatuurprogramma:
De nieuwe RS AquaTray Shower-Set
met stortdouche biedt een ideale feel
good-ervaring en veel ruimte voor
doucheaccessoires. De nieuwe RS 200
Mix Shower-Set scoort met zijn slanke
design voor hand- en hoofddouche.

Designradiatoren
Warme badkamers en wollige handdoeken - met Line Plus en Yenga Plus
is dat geen probleem meer. Uitstekende verwarmingsbuizen zorgen voor
perfecte verwarmingsprestaties.
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Nieuwe gerieflijkheid op maat

ATELIER PLAN PUR
4

Atelier Plan Pur brengt gerieflijkheid in uw badkamer. De frameloze
douchewanden creëren niet alleen visuele vrijheid - met deze serie zijn
er ook vrijwel geen grenzen aan functionaliteit.

Draaideur-nis met RenoDeco-decor castello-beige5

ATELIER PLAN PUR | nieuwe gerieflijkheid op maat

Filigraan
Gerieflijk uiterlijk en hoogwaardige
techniek – daar staat het nieuwe Atelier Plan-scharnier voor. Spoelen van
glas aan de binnenkant vereenvoudigt
de reiniging. Het Liftsysteem maakt
de bediening bijzonder comfortabel.

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

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

Onderhoudsvriendelijk
Ook de Atelier Plan Pur wandconsole
is slim vormgegeven: Hij is eenvoudig te monteren en houdt de 8 mm
glazen elementen stevig en stabiel op
hun plaats. Bovendien garandeert het
glasvlakke binnenoppervlak een eenvoudige reiniging en onderhoud.
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Douchecabines

Kwartrond, 3-delig met RenoDeco
natuursteen-afwerking, travertin-beige7

ATELIER PLAN PUR | nieuwe gerieflijkheid op maat

Hoekinstap, 4-delig
De 4-delige variant is perfect voor
krappe ruimtes: Radiatoren of badkamermeubilair kunnen direct naast
de douche worden geïnstalleerd, de
draaideuren bieden een comfortabele
entree. Samen met het nieuwe RenoDeco douchebakelement ontstaat zo
een barrièrevrije douche uit één stuk.
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Douchecabines

Beslag chroom
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm

Kwartrond, 3-delig
Ook onze kwartrond is perfect voor
de hoek van de badkamer en scoort
met zijn royale toegang. Perfect voor
de wand: HSK-RenoDeco met een
breed assortiment decors. Met de
bedrukbare MyGlass design-radiator
wordt de badkamer volledig individueel.

Beslag chroom
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm

Draaideur in het zijgedeelte
met zijwand
De draaideur met hoogwaardig beslag
is makkelijk te openen. Dankzij de
vaste zijwand is de ruimte rondom
de douchecabine uiterst flexibel vorm
te geven. Bijzonder fraai: de MyGlass
achterwand met een eigen beeld naar
keuze.

Beslag chroom
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm

EDELGLAS

SHOWERGUARD

BÜNDIG

Optioneel
HEB-SENK

Serie
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Nieuwe gerieflijkheid met profiel

ATELIER PLAN
10

Heldere lijnen, filigraan scharnieren en beproefde handgrepen in combinatie met 8 mm dikke glazen elementen
zorgen voor een moderne, lichte uitstraling.

Draaideur in het zijgedeelte
met zijwand
De draaideur met zijwand biedt veel
comfort, zelfs in een kleine ruimte.
Het optionele matglas Linea.01 zorgt
voor een optisch highlight en is tevens
een tijdloos modern privacyscherm.
Profielen met chroom uitstraling
Handgrepen verchroomd
Veiligheidsglas decor Linea.01
Hoogte 200 cm
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ATELIER PLAN | Nieuwe gerieflijkheid met profiel

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

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

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

Pendelbaar
De Atelier Plan-profielen van de
draaivouwdeuroplossingen zijn
voorzien van verchroomde draailagers
met zwenkfunctie. Het geïntegreerde
liftsysteem zorgt voor gemakkelijk
openen en sluiten.
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Douchecabines

Kwartrond, 4-delig
De ruimtebesparende kwartrond is
de perfecte hoekoplossing. Dankzij de
vaste zijpanelen kunnen bijvoorbeeld
radiatoren direct naast de douchecabine worden geïnstalleerd. Het filigraan
design van de scharnieren geeft de
deuren een bijna gewichtloze uitstraling. De combinatie met een MyGlass
achterpaneel, dat individueel bedrukt
kan worden, is bijzonder hoogwaardig.
Profielen met chroom uitstraling
Handgrepen verchroomd
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm
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ATELIER PLAN | Nieuwe gerieflijkheid met profiel

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

Profielen met chroom uitstraling
Handgrepen chroom/rubber
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm

Draaivouwdeur nis
De draaivouwdeur is ideaal voor een
nis: Het biedt een royale entree bij
weinig ruimte. De deur kan naar
binnen of naar buiten worden geklapt
zodat hij in de douche kan afdruipen
en drogen. Voor een individueel
ontwerp kan MyGlass ook worden
gebruikt om een doorschijnend decor
op de deur aan te brengen.
Profielen met chroom uitstraling
Handgrepen chroom/rubber
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm

EDELGLAS

SHOWERGUARD

BÜNDIG

Optioneel
HEB-SENK

Serie
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Innovatie voor nieuwe vrije ruimte

APERTO

Een comfortabele toegang in elke ruimte: Het nieuwe Aperto
scharnier maakt het mogelijk om deuren naar buiten en binnen te
openen en biedt zo een breed scala aan ontwerpmogelijkheden.
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Draaideur pendelbaar aan vast deel met zijwand
17
en RenoDeco decor van natuursteen, stucwerk wit

APERTO | Innovatie voor nieuwe vrije ruimten
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Het nieuwe Aperto scharnier scoort
met zijn ruimhartigheid - de douchedeur draait naar buiten en naar
binnen. Handgrepen, scharnieren,
wandprofielen en stabilisatiebeugels
zijn perfect op elkaar afgestemd in
een fris en soft design.

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

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

Onzichtbaar
Het softclip profiel is ook perfect
afgestemd op de andere elementen
van de douchecabine. De verborgen
klemmentechniek zorgt bovendien
voor een nog eenvoudigere montage
en onderhoud van de douchecabine.
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Douchecabines

Draaideur nis pendelbaar aan vast deel in de nis,
met RenoDeco decor van natuursteen, mediterraan-beige
19

APERTO | Innovatie voor nieuwe vrije ruimten

Ruimtenis zwenkbaar, 3-delig
Perfect voor de nis: een pendeldeur
die veel comfort biedt in een kleine
ruimte. Samen met het RenoDeco
douchebakelement resulteert dit in
een hoogwaardige uitstraling.
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Douchecabines

Profielen met chroom uitstraling
Handgreep chroom
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm

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

Profielen met chroom uitstraling
Handgrepen chroom
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm
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Optioneel
HEB-SENK

Serie
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APERTO | Innovatie voor nieuwe vrije ruimten

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

Profielen met chroom uitstraling
Handgreep chroom
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm

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

Profielen met chroom uitstraling
Handgreep chroom
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm

Pendelbare draaideur aan vast deel
met verkorte zijwand
De zwenkdeur met de ingekorte
zijwand is bijzonder ruimtebesparend voor de hoekopstelling in kleine
badkamers. De AquaTray armatuur
als inbouwvariant in combinatie met
de Lavida stortdouche zorgt voor
optimaal doucheplezier in krappe
ruimtes.
Profielen met chroom uitstraling
Handgreep chroom
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm
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Douchecabines | douchebakken | douchesystemen| muurbekledingssytemen | designradiatoren

NIEUW IN HET ASSORTIMENT
24

Nieuwe doucheconcepten, armaturen en designradiatoren van
HSK combineren design, functionaliteit en mogelijkheden van
interieurinrichting op zijn mooist.

Premium Softcube schuifdeur 2-delig met zijpaneel
25
en RenoDeco decor van natuursteen, travertin-beige

PREMIUM SOFTCUBE | schuifdeur

Premium Softcube-schuifdeur
2-delig met zijwand
Het nieuwe schuifdeurmodel van de
populaire Premium Softcube-serie is
speciaal voor kleine badkamers een
Highlight. Dankzij de standaard platte
greep loopt de deurruit volledig achter het vaste deel en garandeert een
royale ingang. Het soft Design is terug
te vinden in alle elementen - van de
klemprofielen tot de handgreep. Het
klemprofiel is ook praktisch, omdat
het schuine wanden tot 20 mm gemakkelijk wegwerkt.
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Douchecabines

Profielen met chroom uitstraling
Handgreep chroom
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm

WALK IN | Exklusiv

Walk In Exklusiv-draaivouwdeur
Een royale, barrièrevrije douche in
een krappe badkamer - dat is mogelijk
met de nieuwe Walk In Exclusiv draaivouwdeur. Indien gewenst kunnen
de 6 mm dikke glazen elementen
eenvoudig worden gevouwen en
weggedraaid. Dat schept veel extra
ruimte. Alle metalen draailagers en
scharnieren maken het hanteren
kinderlijk eenvoudig, het liftsysteem
zorgt ervoor dat de elementen steeds
weer voorzichtig en veilig in de juiste
positie worden gebracht.
Profielen met chroom uitstraling
Handgreep chroom/rubber
Veiligheidsglas helder
Hoogte 200 cm

Profielkleuren van de serie Exklusiv
Metaalkleuren
Chroomoptiek
(alu hoogglans-gepolijst)

alu zilvermat
Standaardkleuren

wit

pergamon

manhattan
verdere kleuren op aanvraag

EDELGLAS

BÜNDIG

Optioneel
HEB-SENK

Serie
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DOUCHEBAKKEN | Marmer-polymeer in steenoptiek

Vierkant

Rechthoek

5825090 90 × 90 × 4,0 cm

5825710

75 × 100 × 4,0 cm

5825010 100 × 100 × 4,0 cm

5825712

75 × 120 × 4,0 cm

5825012 120 × 120 × 4,0 cm

5825714

75 × 140 × 4,0 cm
(zonder plint)

5825100

80 × 100 × 4,0 cm

5825125

80 × 120 × 4,0 cm

5825145

80 × 140 × 4,0 cm

5825140

90 × 140 × 4,0 cm

5825095

90 × 100 × 4,0 cm

5825112

100 × 120 × 4,0 cm

5825120

90 × 120 × 4,0 cm

5825114

100 × 140 × 4,0 cm

(zonder plint)
(zonder plint)
(zonder plint)

Materiaaleigenschappen
· massieve utivoering
· warmteopslag
· huidvriendelijk
· loopveilig
· onderhoudsvriendelijk
Toepassingsmogelijkheden

Kleuren:
■ wit (04)
■ antraciet (57)
■ steengrijs (117)
■ zandsteen(172)

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

(zonder plint)
(zonder plint)

(zonder plint)
(zonder plint)
(zonder plint)
(zonder plint)
(zonder plint)

(zonder plint)
(zonder plint)
(zonder plint)

Kleuren:
■ wit (04)
■ antraciet (57)
■ steengrijs (117)
■ zandsteen(172)

Kleuren:

Marmer-polymeer douchebakken in steenoptiek

wit (04)
(overeenk. RAL 9003)
antraciet (57)
(overeenk. RAL 7016)
steengrijs (117)
(overeenk. RAL 7004)
zandsteen (172)
(overeenk. RAL 1013)
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Douchebakken

m

ikte 40m
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Materia

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

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

DOUCHEBAKELEMENT | Met RenoDeco-oppervlak

Vierkant met puntafvoer

Rechthoek met puntafvoer

5194090

90 × 90 × 5,0 cm

5194125

5194010

100 × 100 × 5,0 cm

5194120

5194020

120 × 120 × 5,0 cm

(zonder plint)
(zonder plint)
(zonder plint)

Kleuren:
RenoDeco kleurenpalet zie
pag. 35 individuele prints niet
mogelijk

Vierkant met afvoergoot

Rechthoek met afvoergoot

80 × 120 × 5,0 cm

5195090 90 × 90 × 4,5 cm
(zonder plint)

5195125

80 × 120 × 4,5 cm

90 × 120 × 5,0 cm

5195010 100 × 100 × 4,5 cm
(zonder plint)

5195120

90 × 120 × 4,5 cm

5194140

90 × 140 × 5,5 cm

5195020 120 × 120 × 4,5 cm
(zonder plint)

5195140

5194160

90 × 160 × 5,5 cm

5195160

5194170

75 × 170 × 5,5 cm

5195170

(zonder plint)
(zonder plint)
(zonder plint)
(zonder plint)
(zonder plint)

Kleuren:
RenoDeco kleurenpalet zie
pag. 35 individuele prints niet
mogelijk

Kleuren:
RenoDeco kleurenpalet zie
pag. 35 individuele prints niet
mogelijk

(zonder plint)
(zonder plint)

90 × 140 × 4,5 cm

(zonder plint)

90 × 160 × 4,5 cm
(zonder plint)

75 × 170 × 4,5 cm

(zonder plint)

Kleuren:
RenoDeco kleurenpalet zie
pag. 35 individuele prints niet
mogelijk

Onderhoudsvriendelijk
Naast het buitengewone installatiegemak en de natuurlijke materiaaleigenschappen van de douchebak scoren de
afvoeren eveneens. Ze zijn qua design
en functie perfect afgestemd op de
douchebakken en betegelbare douchebakelementen en zijn uiteraard altijd
bij de levering inbegrepen.
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SHOWER&CO! | Individueel doucheplezier

Shower-Set RS AquaTray
thermostaat met stortdouche
Tijdloos design, hoge functionaliteit
en veel wellness - dit wordt gegarandeerd door onze nieuwste Shower-Set.
Een royale hoofddouche zorgt voor
ontspanning en tegelijkertijd biedt
de AquaTray armatuur met planchet
veel ruimte voor alle benodigde
doucheaccessoires. Het hoogwaardige
chroomoppervlak in combinatie met
het briljant-witte glazen planchet
AquaTray maakt de Shower-Set een
blikvanger in de badkamer.
· Oppervlak chroom
· Veiligheidsthermostaat-armatuur
AquaTray met 38 °C-blokkering
· Glazen planchet (wit)
· Hoofd- en handdouche met
anti-kalk-noppen
· Afzonderlijke design-handdouche
met houder op de doucherail

Shower-Set AquaTray thermostaat met glazen planchet wit
en douchekop met waterval functie

L – XXL
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Optioneel
38 °C SPERRE

Serie

Shower-Set RS 200
mix
De tweede nieuwe Shower-Set heeft ook
veel te bieden: Naast het slanke ontwerp
scoort hij met een bijzonder eenvoudige installatie en eenvoudige wisseling
tussen de thermostaat en eenhendelmengkraan.
· Eenhendelmengkraan met
geïntegreerde functieomsteller
· Draaibare en in hoogte verstelbare
hoofddouche

Optioneel
combineerbare hoofddouches
Hoofddouche rond
plat, 8 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm
Hoofddouche rond
super-plat, 2 mm
L
ø 250 mm
XL ø 300 mm
XXL ø 400 mm

Shower-Set RS 200 Mix

EDELGLAS

Serie
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DESIGNRADIATOREN | Ruimte voor meer wooncomfort

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

EN 442
75/65/20

70/55/24

55/45/20

De afbeelding toont de speciale kleur parelgrijs
Aansluitings- en thermostaatarmatuur niet meegeleverd

B×H

Thermische vermogens in Watt

500 × 1.775
600 × 1.215
600 × 1.775

1.067
765
1.265

761
545
902

560
400
663
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Designradiatoren

MITTIG

Serie

Yenga Plus
De nieuwe Yenga Plus heeft uitstekende lamellenparen die gebruikt kunnen
worden om handdoeken te verwarmen
of te drogen. Dankzij dit ontwerp kan
het de badkamer tegelijkertijd een
aangename warmte geven - zonder
verlies van verwarmingsvermogen.
Afgeleid van het populaire Yenga-
model, scoort Yenga Plus ook punten
met een opvallend uiterlijk en wordt
zo in elke badkamer een blikvanger. Hij
is verkrijgbaar in de afmetingen 600 ×
1.214 mm en 600 × 1.742 mm en in de
standaardkleuren wit en grafietzwart.
Standaardkleuren
wit
grafietzwart (fijn gestructureerd)

B×H

EN 442
75/65/20

70/55/24

55/45/20

Thermische vermogens in Watt

606 × 1.214
606 × 1.742

706
992

510
715

375
525

De afbeelding toont standaardkleur grafiet-zwart
Aansluitings- en thermostaatarmatuur niet in de leveringsomvang inbegrepen

SEITLICH

Serie
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DESIGNRADIATOREN | Ruimte voor meer wooncomfort

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

B×H

EN 442
75/65/20

70/55/24

55/45/20

Thermische vermogens in Watt

570 × 1.800

1.050

738

538

MITTIG

Serie

De afbeelding toont standaardkleur mat wit met individuele print
Aansluitings- en thermostaatarmatuur niet meegeleverd

Verwarmingselement 4 met afstandsbediening

Verwarmingselement 4

De nieuwe alleskunner maakt individuele
verwarming comfortabeler dan ooit tevoren.
Met dag-/weekprogramma voor gebruiksvriendelijke en comfortabele verwarming.
Verwarmingselement 4 met afstandsbediening
voldoet aan de eco-design richtlijn.

wit en zilver
Vermogen

83

300/600/800 Watt

∅36
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Designradiatoren

0,5 m - 1,5 m

RENODECO | Decorvariëteit
Natuursteen-decors

Natuursteen,
grafiet-grijs (601)

Natuursteen,
asgrijs (602)

Natuursteen,
mediterraan-beige (618)

Zandsteen-decors

Zandsteen,
terra-beige (604)

Natuursteen,
stucco-wit (619)

Natuursteen,
travertin-beige (684)

Natuursteen-decor

Zandsteen,
terra-bruin (614)

Zandsteen,
terra-grijs (615)

Marmer,
wit-grijs (603)

Tegel-decors

Natuursteen,
champagne (606)

Houtdecor

Tegel,
castello-beige (685)

Tegel,
castello-grijs (686)

Tegel,
antico-grijs (687)

Beton-decor

Metaal-decor

Textiel-decors

Tegel,
antico-beige (688)

Dennenhout,
vintage (620)

Individuele print
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Zichtbeton,
lichtgrijs (625)

Metaal,
roestrood (611)

Linnen,
naturel-antraciet (616)

Linnen,
naturel-beige (617)

Fotoprint,
individueel

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