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DESIGN. ONTWIKKELING. HART.
ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA

Het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige armaturen met een tastbare signatuur is een kunst die ons bij
Herzbach al decennialang bezighoudt en ons elke dag opnieuw inspireert. We volgen een zeer menselijke en traditionele passie: de harmonieuze vormgeving van de objecten om ons heen.
Het is ook voor ons altijd een hoogtepunt als we u een indrukwekkend getuigenis van deze passie kunnen voorleggen in de vorm van een complete catalogus. De hoge kwaliteit en het unieke karakter van onze producten vervult
ons met een zekere vreugde van hart, die we graag aan u doorgeven.
Met trots presenteren wij u een designwereld die evenzeer op zichzelf staat en nieuwe impulsen kan absorberen.
Ook dit jaar weer.
Wij hopen dat u deze inspanningen zult waarderen en dat u zich zult laten inspireren door de diepgang van ons
uitgebreide assortiment om uw eigen individuele badkamerwereld te creëren.
Voel de krachtige energie van een uitstekende vorm. Met Herzbach.

Illustratie in originele grootte: edele vormgeving en uitgekiende techniek met een diameter van slechts 150 mm.

KWALITEIT. DIVERSITEIT. INNOVATIE.
EEN DUIDELIJKE LIJN.

Naast een eersteklas functionaliteit moet een herzbach armatuur ook deze bijzondere vonk van creatieve kracht met zich meebrengen, die altijd al kenmerkend is geweest voor ons productassortiment. Dat is
precies wat de uitbreiding van ons productassortiment telkens weer zo uitdagend maakt.
- die we graag onder ogen zien.
We waren vooral succesvol met de gloednieuwe DEEP iX-serie in het topsegment en de DEEP en DEEP
BLACK-serie in het essentiële segment. Vooral de laatste mat-zwarte serie DEEP BLACK verdient net zo
veel aandacht als de slanke nieuwe editie van de toch al klassieke NEO CASTELL dankzij de aantrekkelijke
diepte van het assortiment en een volledig nieuwe look.
De uitbreiding van de PVD- en SPA-PVD-reeks - met inbegrip van nieuwe regendouches in PVD - past ook
naadloos in het bestaande gamma, samen met andere innovaties in roestvrij staal.
Warme tip: Met het LOGIC XL VARIO systeem kunt u uw douche volledig naar eigen behoefte regelen,
want de thermostaatkranen en afsluiters kunnen nu overal worden geïnstalleerd en niet meer alleen
naast of boven elkaar. Ons nieuwe SEVEN-systeem wordt ook aanbevolen als een verstandige uitbreiding van uw badkamer en vooral van onze LOGIC XL-thermostaten. Met zijn uniforme rozetmaat van 70
mm in ronde en vierkante vorm dekt het de gehele badkamerinrichting.
Wij hopen dat u deze stap in de toekomst van onze portefeuille net zo spannend zult vinden als wij.
Trouwens: als Herzbach-klant kunt u er zeker van zijn dat onze armaturen ook in de toekomst in onze
eigen kwaliteitstests getest zullen worden voor een levensduur van meer dan 15 jaar. Bovendien garandeert de herzbach-klantenservice u een vervangingsgarantie van 10 jaar voor reserveonderdelen - ook
na de stopzetting van de serie.
Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten en maak deel uit van de tevreden klantenkring van
Herzbach. U zult blij zijn - omdat u een echt origineel bezit.
Origineel Herzbach.
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PERFECTE OPPERVLAKKEN IN DE BESTE KWALITEIT.
HERZBACH FITTINGEN VOOR DE EEUWIGHEID.
Naast het tijdloos smakelijke design en de innovatieve techniek van de Herzbach beslagwereld, zijn het vooral de perfecte
oppervlakken die onze producten bijzonder maken. Dankzij
onze jarenlange ervaring, beproefde productiemethoden en
een uitstekend kwaliteitsmanagement kunnen wij deze veel-

eisende standaard op betrouwbare wijze handhaven. Met de
aantrekkelijke PVD-oppervlakken, waarmee we ook talrijke
spa-artikelen verfijnen, zijn we er opnieuw in geslaagd om een
innovatie te creëren die we graag met u delen. Herzbach - voor
u op een heel bijzondere manier.

CHROOM
De bijzonder bestendige chroomoppervlakken van Herzbach hebben hun waarde altijd al bewezen. Dankzij de beste grondstoffen
en uitgekiende productietechnieken krijgt u verchroomde armaturen, regendouches, handdouches, douchestaven en accessoires
met een constante hoge kwaliteit.

GEPOLIJST ROESTVRIJSTAAL
Met onze gepolijste roestvrijstalen oppervlakken combineren we
de hygiënische voordelen van roestvrijstaal met een glanseffect
dat dicht bij een chroomoppervlak ligt. Dit bereiken we door een
meerfasig polijstproces, waarbij de jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van badkameruitrustingen de doorslaggevende factor wordt.

GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL
Een van de mooiste eigenschappen van roestvrij staal! Het geborstelde oppervlak combineert materiaalspecifieke voordelen
met een moderne, koele en onvergelijkbare esthetiek. Hightech
voor uw badkamer, waarin de karakteristieke designelementen van
de bijbehorende serie smaakvol zijn samengesteld uit alle afzonderlijke elementen.

ROESTVRIJSTAAL MET PVD COATING
De PVD-oppervlakken zijn afgewerkt met een bijzonder harde
coating op het geborstelde roestvrijstalen oppervlak, dat reeds
van zeer hoge kwaliteit is. Verkrijgbaar in de aantrekkelijke kleuren Black Steel, Copper Steel en Brass Steel en in alle productvarianten, is dit een spannende keuze, ver weg van de mainstream.

MAT ZWART
DEEP BLACK is het nieuwe zwart! Dankzij een ondoorzichtige poedercoating op de messing behuizing is dit oppervlak een echte
blikvanger. Het resultaat van de coating is een rijke, diepzwarte en
prachtige matte oppervlaktestructuur. Echte Herzbach kwaliteit
om verliefd op te worden.
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LIVING
PREMIUM

Perfecte badkamerarchitectuur
De fijnste oppervlakken, designtalen van de hoogste perfectie en de modernste techniek – dat is waar de
premium serie van Herzbach voor staat. Hier komen vakkundig accenten van hoogwaardige badkamerarchitectuur samen met haptiek en de uitstraling van de extra klasse.
Waarom zou u tevreden zijn met minder?

LIVING
ESSENTIAL
De zuiverheid van het ontwerp

In de reductie van een formele taal tot haar essentiële elementen, toont de geest van een nobele houding zich.
De Herzbach Essential-serie leeft precies deze substantiële geest in een voorzichtige perfectie – modern, helder
en altijd klassiek gereduceerd.
Toon houding met een badkamerarchitectuur die uw duidelijke gevoel voor goed design weerspiegelt en vind de
essentie van goede smaak. Met Herzbach.

LIVING
CLASSIC
De elegantie
van een tijdloze stijl

De moderniteit van een tijd komt ook tot uiting in de interpretatie van klassiekers en de herinrichting van iconen.
Het is precies deze geest die onze Classic serie verlevendigt en die dankzij de perfecte technologie deze moderne
schatten tot zeer speciale favorieten maakt. Kortom: dat bepaalde iets met een bijzondere charme.
Maak jezelf een stukje ware grandeur en onderscheid je van de mainstream.
Natuurlijk met Herzbach.

LIVING
PURE
De fijnheid
van de eenvoudige
Echte schoonheid ligt vaak in eenvoud. Het heeft geen uitleg nodig en spreekt alleen via zichzelf. De organisch vloeiende vormen en sobere vormentaal van de LIVING PURE lijn ontlenen
hun expressiviteit aan een charmante terughoudendheid en de innerlijke waarden van een echt
Herzbach-armatuur.
VENTURA, CINO en MARE hebben een duidelijk effect en zijn gereduceerd tot de essentiële elementen. Laat u betoveren door de sensuele subtiliteit van de LIVING PURE lijn en ontdek de weg
van de ongetemde elegantie.
Met Herzbach.

PREMIUM
ESSENTIAL
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DESIGN NEW

DESIGN iX PVD

DEEP iX

NEO CASTELL

LIVING SERIE OVERZICHT

ONTWERPCULTUUR
OP HET HOOGSTE NIVEAU
HERZBACH VAT DE EDELSTE FORMELE TALEN SAMEN.
Waar de moderniteit van een hoogwaardige designtaal en tijdloos classicisme elkaar ontmoeten, is de energie
van iets heel bijzonders altijd voelbaar. Met precies dit gevoel voor een uitstekend design zijn wij bij Herzbach
altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van onze serie - en dat wordt ons altijd beloond. Met hoogwaardige armaturen die de eersteklas smaak van onze klanten flatteren en zelfs aan de hoogste eisen met speels
gemak voldoen.
Ontdek de verscheidenheid van onze lijnen PURE, CLASSIC, ESSENTIAL en PREMIUM en laat u leiden door
uw innerlijke stem. Want herzbach biedt voor elke geraffineerde badkamerarchitectuur de juiste serie - van
heldere soberheid tot moderne koelte tot speels classicisme. In chroom, roestvrij staal, iX PVD of de nieuwe
matzwarte iX PVD.
Ervaar het bijzondere. Met Herzbach.

LIVING PREMIUM

DESIGN iX PVD
Next Level Staal

21.139565.1.39 / 40 / 41
Inbouw wastafelkraan

21.133600.1.39 / 40 / 41
Eenhendel bidet kraan

21.950860.1.39 / 40 / 41
Fonteinkraan voor koud water

af montage set voor bevestiging

Y 105 mm \ 108 mm

voor wastafels / kleine wastafels

op LOGIC inbouw huis

met afvoerset

alleen voor koud water, zonder kraan

Uitloop en koppelingen rozet Ø 80 mm

Roestvrijstaal PVD

zonder afvoerset

copper steel / black steel / brass steel

Y 106 mm \ 97 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

Roestvrijstaal PVD

Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm

copper steel / black steel / brass steel

Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel
Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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LIVING PREMIUM

DESIGN iX PVD
Next Level Staal

Als de perfectionistische designtaal van de DESIGN iX-serie verder wordt verfijnd met een PVD-coating, ontstaat er een premium
serie van ongekende elegantie.
De aantrekkelijke coating wordt gecreëerd in een vacuüm PVD kamer waarin een fijne coating wordt aangebracht op het geborstelde roestvrijstalen oppervlak door middel van condensatie. Dankzij deze uitgebreide verfijning zijn de drie prachtige oppervlakken
Koperstaal (39), Zwart Staal (40) en Messing Staal (41) ontstaan.
Het oppervlak is niet alleen optisch zeer aantrekkelijk, maar ook bestand tegen krassen en reinigingsmiddelen. Het totale geluid
resulteert in een serie die niet extravaganter kan zijn.
Puur premium, een zeer bijzondere attractie.

21.133210.1.39 / 40 / 41
Eengats wastafel mengkraan s-size

21.133100.1.39 / 40 / 41
Eengats wastafel mengkraan

voor wastafels / kleine wastafels

Y 125 mm \ 101 mm

21.133200.2.39 / 40 / 41
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body

zonder afvoerset

met afvoerset

Y 125 mm \ 238 mm

Y 105 mm \ 93 mm

21.133200.1.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

zonder afvoerset

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

zonder afvoerset

copper steel / black steel / brass steel
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DESIGN iX PVD WANNE

21.132055.2.39 / 40 / 41
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
Y 250 mm \ max 800 mm
Roestvrijstaal PVD*
copper steel / black steel / brass steel

21.142000.1.39 / 40 / 41
Wand uitloop
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel
verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
Y 212 mm / Y 240 mm
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* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek

DESIGN iX PVD BAD + DOUCHE

21.130555.2.39 / 40 / 41
Inbouw douche mengkraan

21.130305.2.39 / 40 / 41
Uitloop en inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

21.500550.2. .. / 11.503050.2. .. /
21.503055.2.39 / 40 /41
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel
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DESIGN iX PVD REGENDOUCHES

21.650200.2.39 / 40 / 41
Verzonken hoofd regen douche
2 functies vierkant
500 x 500 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 15 l/Min

waterval

ca. 15 l/Min

Meer Spa Artikelen voor
Uw wellness oase
kan worden gevonden
vanaf pagina 174.

Verzonken hoofd regen douche vierkant
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel
ò 380 mm
ò 500 mm
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21.638000.2.39 / 40 / 41
21.655000.2.39 / 40 / 41

DESIGN iX PVD REGENDOUCHES WANDBEVESTIGING

21.661600.2.39 / 40 / 41
Wand hoofd regen douche 2 functies vierkant
539 x 165 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandbevestiging
Roestvrijstaal PVD

Doorstroom bij 3 Bar:

copper steel / black steel / brass steel

regen

ca. 13 l/Min

waterval

ca. 15 l/Min

21.661700.1.39 / 40 / 41
Wand hoofd regen douche vierkant
537 x 165 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT und Wandhalterung
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l/Min

21.694000.1.39 / 40 / 41
Waterval-wand uitloop
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 15 l/Min
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DESIGN iX PVD REGENDOUCHES

Hoofd regen douche
voor plafond arm en wand arm installatie
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, ½" kogel gewricht
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.610200.1.39 / 40 / 41
21.610250.1.39 / 40 / 41
21.610300.1.39 / 40 / 41

Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm

Hoofd regen douche vierkant
voor plafond arm en wand arm installatie
ò 200 mm
21.610200.2.39 / 40 / 41
ò 250 mm
21.610250.2.39 / 40 / 41
ò 300 mm
21.610300.2.39 / 40 / 41

DESIGN iX PVD PLAFOND EN WAND ARMEN

Plafond arm voor hoofd regen douche
seven round

Plafond arm voor hoofd regen douche
seven square

rozet Ø 70 mm

rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

100 mm

100 mm

200 mm

200 mm

21.964810.2.39 / 40 / 41
21.964820.2.39 / 40 / 41

Wand arm voor hoofd regen douche
seven round

Wand arm voor hoofd regen douche
seven square

Wand arm rond

rozet Ø 70 mm

rozet 70 x 70 mm

copper steel / black steel / brass steel

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

350 mm

350 mm

450 mm
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21.964810.1.39 / 40 / 41
21.964820.1.39 / 40 / 41

21.960350.1.39 / 40 / 41
21.960450.1.39 / 40 / 41

450 mm

21.960350.2.39 / 40 / 41
21.960450.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

350 mm
450 mm

21.963500.1.39 / 40 / 41
21.963500.2.39 / 40 / 41

DESIGN iX PVD DOUCHE EN GLIJSTANG SETS SEVEN

21.922700.1.39 / 40 / 41
Douche glijstang set seven round

21.914000.1.39 / 40 / 41
Bad set met conische houder seven round

21.914000.2.39 / 40 / 41
Bad set met conische houder seven square

rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm

rozet Ø 70 mm

rozet 70 x 70 mm

douche slang 1600 mm

douche slang 1250 mm1

douche slang 1250 mm1

conische houder - traploos in hoogte verstel-

conische houder

conische houder

baar en kantelbaar

staaf hand douche rond

staaf hand douche rond

staaf hand douche rond

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

21.922700.2.39 / 40 / 41
Douche glijstang set seven square

21.914400.1.39 / 40 / 41
met conische wand houder
met geintegreerde wand aansluiting

21.914400.2.39 / 40 / 41
met conische wand houder
met geintegreerde wand aansluiting

rozet 70 x 70 mm, lengte 900 mm

rozet Ø 70 mm

rozet 70 x 70 mm

copper steel / black steel / brass steel

DESIGN IX PVD WAND-MONTAGE DOUCHE HOUDER EN WAND AANSLUITING SEVEN

21.994100.1.39 / 40 / 41
Wand montage douche houder seven round

21.995100.1.39 / 40 / 41
Wand aansluiting seven round

21.995200.1.39 / 40 / 41
Douche wand aansluiting seven square

rozet Ø 70 mm

rozet Ø 70 mm

rozet Ø 70 mm

voorzien van terugstroom beveiliging

geintegreerde conische wand houder

21.994100.2.39 / 40 / 41
Wand montage douche houder seven square

voorzien van terugstroom beveiliging

rozet 70 x 70 mm,

21.985200.2.39 / 40 / 41
Wand aansluiting seven square

Roestvrijstaal PVD

rozet 70 x 70 mm

21.995200.2.39 / 40 / 41
Douche wand aansluiting seven square

copper steel / black steel / brass steel

voorzien van terugstroom beveiliging

rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal PVD

geintegreerde conische wand houder

copper steel / black steel / brass steel

voorzien van terugstroom beveiliging
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

1

ook verkrijgbaar met doucheslang 1.600 mm

31

21.523015.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 3
voor inbouw hoge druk thermostaat
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL PVD
Alle producten van ons LOGIC XL en XL VARIO System in de
trendkleuren Copper Steel, Black Steel und Brass Steel voor
maximaal 3 gebruikers kunt u finden vanaf de pagina 218.

DESIGN iX PVD LOGIC XL THERMOSTATEN

21.521010.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 1 / XL 1+
voor inbouw hoge druk thermostaat
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.521015.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 1 / XL 1+
voor inbouw hoge druk thermostaat
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.522010.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 2
voor inbouw hoge druk thermostaat
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

DESIGN iX PVD LOGIC XL VARIO THERMOSTATEN
21.500100.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO kleurset round

21.500100.2.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO kleurset square

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rond thermostaat rozet Ø 116 mm

vierkant thermostaat rozet 110 x 100

Roestvrijstaal PVD

mm

copper steel / black steel / brass steel

Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.958750.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO kleurset round

21.958750.2.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO kleurset square

voor afsluit en omstel module

voor afsluit en omstel module

rond thermostaat rozet Ø 70 mm

vierkant thermostaat rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel
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DESIGN iX PVD ACCESSOIRES

21.811000.1.39 / 40 / 41
Zeep dispenser

21.812000.1.39 / 40 / 41
Tandborstel houder

Roestvrijstaal PVD

voor 200ml vloeibare zeep

wand montage

copper steel / black steel / brass steel

wand montage

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

Handdoekrail

Handdoekhaak

32 mm
62 mm

21.819000.1.39 / 40 / 41
21.819500.1.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

21.818500.1.39 / 40 / 41
Handdoekrail

21.817000.1.39 / 40 / 41
Wand greep

copper steel / black steel / brass steel

twee armen, 340 mm

300 mm

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

21.820000.1.39 / 40 / 41
Wand planchet

21.821000.1.39 / 40 / 41
Hoek planchet

21.818000.1.39 / 40 / 41
Handdoekrail

lengte 300 mm

giek 216 mm

lengte 450 mm

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

21.810000.1.39 / 40 / 41
Toiletborstelgarnituur

21.814000.1.39 / 40 / 41
Toiletrolhouder

21.815050.1.39 / 40 / 41
Toiletrolhouder voor reserverol

wand montage

zonder klep

voor 2 rollen

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

600 mm
800 mm

21.816000.1.39 / 40 / 41
21.816500.1.39 / 40 / 41
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LIVING PREMIUM

DESIGN iX

RVS in zijn mooiste vorm!

17.133600.1.09
Eenhendel bidet kraan

17.950860.1.09
Fonteinkraan voor koud water

17.133335.1.09
Eengats wastafel mengkraan

Y 105 mm \ 108 mm

for wastafels / kleine wastafels

draaibare uitloop 150 °

met afvoerset

alleen voor koud water, zonder kraan

Y 135 mm \ 205 mm

Roestvrijstaal

zonder afvoerset

met afvoerset

Y 105 mm \ 93 mm

17.133330.1.09

Roestvrijstaal

zonder afvoerset
Roestvrijstaal

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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LIVING PREMIUM

DESIGN iX

RVS in zijn mooiste vorm!
De herzbach DESIGN iX serie interpreteert het thema van roestvrij staal in zijn mooiste vorm. Het geborsteld roestvrij staal combineert hygiënische voordelen met moderne, koele en onvergelijkbare esthetiek. Architectonisch uitgekiend ontwerp en technisch
uitstekende uitvoering.
Deze serie is niets minder dan hightech voor uw badkamer en keuken, waarin de karakteristieke designelementen in alle afzonderlijke elementen smaakvol zijn samengesteld. Een Herzbach premium serie voor de hoogste eisen.
Herzbach - merkbaar anders.

17.133210.1.09
Eengats wastafel mengkraan s-size

17.133100.1.09
Eengats wastafel mengkraan

for wastafels / kleine wastafels

Y 125 mm \ 101 mm

17.133200.2.09
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body

Y 105 mm \ 93 mm

met afvoerset

Y 125 mm \ 238 mm

zonder afvoerset

17.133200.1.09

Roestvrijstaal

zonder afvoerset

zonder afvoerset
Roestvrijstaal

Roestvrijstaal
ook verkrijgbaar als ECO-Mengkraan
(met waterbesparing Perlator)
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De perfecte accessoires in roestvrij staal
vindt u vanaf pagina 156.

17.139565.1.09
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
Uitloop en koppelingen rozet Ø 80 mm
Roestvrij staal*
verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm

17.959060.1.09
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
Uitloop en koppelingen rozet Ø 52 mm
Roestvrij staal
verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm
Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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DESIGN iX BAD

17.132500.1.09
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
Y 203 mm \ 74 mm
Roestvrij staal

17.132450.2.09
Badrand combinatie
drie-gats bad set
Roestvrij staal
Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

17.132055.2.09
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
Y 250 mm \ max 800 mm
Roestvrijstaal

* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek
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DESIGN iX BAD + DOUCHE

17.131000.1.09
Opbouw douche kraan

17.130555.1.09 / 17.130555.2.09
Inbouw douche mengkraan

douche slang aansluiting ½"

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

Roestvrijstaal

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm / 180 x 130 mm
Roestvrijstaal *

17.132150.1.09
Opbouw bad/douche kraan

17.130305.1.09 / 17.130305.2.09
Uitloop en inbouw douche mengkraan

douche slang aansluiting ½"

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

Roestvrijstaal

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm / 180 x 130 mm
Roestvrijstaal *

Douche kolom met opbouw thermostaat
opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel valve
veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
met CLEAN EFFECT
conische houder – traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar,
met staaf hand douche, douche slang 1600 mm
Roestvrijstaal geborstelt *
hoogte 980 mm

Ø 200 mm regen douche 17.988920.2.09

Ø 250 mm regen douche 17.988925.2.09
Ø 300 mm regen douche 17.988930.2.09
hoogte 1.180 mm

Ø 200 mm regen douche 17.988920.1.09
Ø 250 mm regen douche 17.988925.1.09
Ø 300 mm regen douche 17.988930.1.09
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17.142000.1.09
Wand uitloop V“
diameter 28 mm
rozet Ø 52 mm
Roestvrijstaal
verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
Y 160 mm / Y 212 mm / Y 240 mm

DESIGN iX THERMOSTATEN

17.131070.1.09
Thermostaat-opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
Roestvrijstaal

17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09
Inbouw Thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm / 180 x 130 mm
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
Roestvrijstaal *

17.500550.2.09 / 17.503050.2.09 / 17.503055.2.09
180 x 130 mm

17.959750.3.09
inbouw kraan,
twee/drie-weg omstel set
voor inbouw wand installatie
Roestvrijstaal

* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek
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DESIGN iX KEUKEN

17.136000.1.09
Keukenmengkraan
draaibare uitloop 135°
uittrekbare douche kop
Y 215 mm \ 145 mm
Roestvrijstaal

17.136000.2.09
Keukenmengkraan lage druk
Roestvrijstaal

17.135210.1.09
Keukenmengkraan
met draaibare spiraal uitloop 360°
uittrekbare douche kop met 2 sproei functies
Y 220 mm \ 229 mm
Roestvrijstaal

17.136090.1.09
Keukenmengkraan
met draaibare spiraal uitloop 135°
uittrekbare douche kop met 2 sproei functies
Y 181 mm \ 258 mm
Roestvrijstaal

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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DESIGN iX SPA

Roestvrij staal in zijn mooiste vormen is ook terug te vinden in ons
LIVING SPA assortiment vanaf p. 174.
Uitstekende designcomposities, perfecte techniek en adembenemende oppervlakken maken van uw badkamer uw eigen wellnesslandschap.
Ontdek de lichtheid. Met Herzbach.
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LIVING PREMIUM

DEEP iX

The Style Of Steel

28.203956.1.09
Inbouw wastafelkraan

28.133330.1.09
Eengats wastafel mengkraan

28.203200.1.09
Eengats wastafel mengkraan s-size

af montage set voor bevestiging

draaibare uitloop 150 °

for wastafels / kleine wastafels

op LOGIC inbouw huis

Ø 45 mm Y 135 mm \ 205 mm

Ø 35 mm Y 115 mm \ 80 mm

Uitloop en koppelingen rozet Ø 80 mm

zonder afvoerset

zonder afvoerset

Roestvrij staal

28.133335.1.09
met afzonderlijke drukafvoerklep

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm
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28.200086.1.09
Fonteinkraan voor koud water
alleen voor koud water

LIVING PREMIUM

DEEP iX

The Style Of Steel
Met de DEEP iX komen twee buitengewone werelden samen en verenigen zich tot een sierlijk totaalkunstwerk: roestvrij staal met
alle bekende voordelen en de krachtige vormentaal van de nieuwe DEEP-lijn. De hoge kwaliteit van de productie met verstopte
uitloop en offset-afrondingen ontmoet haptiek en uitstraling van de extra klasse. Beperkt en toch indrukwekkend. Expressief en
ongelooflijk nobel.
Met zijn zeer omvangrijk assortiment wordt DEEP iX aanbevolen voor alle badkamerwerelden die in een moderne omgeving een
gesloten en uniforme roestvrijstalen designtaal tot uitdrukking willen brengen. Vooral in het wastafelgedeelte kan DEEP iX overtuigen van klein tot groot en van slank tot volumineus met diameters van 35 mm, 40 mm en 45 mm en verschillende uitlooplengtes.
Ontdek DEEP iX als wandmengkraan, bidet-, douche- en badkraan in de beproefde Herzbach-kwaliteit en wordt verliefd op deze
unieke lijn.

28.203420.1.09
Eengats wastafel mengkraan m-size
Ø 40 mm Y 130 mm \ 77 mm

28.203200.2.09
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body l-size

28.203520.2.09
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body l-size

zonder afvoerset

Ø 35 mm Y 170 mm \ 227 mm

Ø 45 mm Y 185 mm \ 215 mm

zonder afvoerset

zonder afvoerset

28.203410.1.09
met afzonderlijke drukafvoerklep

28.203520.1.09
Eengats wastafel mengkraan m-size

28.203420.2.09 / 28.203420.3.09
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body l-size

Ø 45 mm Y 130 mm \ 79 mm

Ø 40 mm Y 130 mm/ 185 mm \ 213 mm

zonder afvoerset

zonder afvoerset

met afzonderlijke drukafvoerklep

Ø= Lichaamsdiameter Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt

28.203510.1.09
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DEEP iX BIDET

28.233600.1.09
Eenhendel bidet kraan
Ø 40 mm Y 120 mm \ 85 mm
met afzonderlijke drukafvoerklep
Roestvrijstaal

DEEP iX BAD + DOUCHE

28.210000.1.09
Opbouw douche kraan

28.210550.1.09
Inbouw douche mengkraan

douche slang aansluiting ½"

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

Roestvrijstaal

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

28.220035.1.09
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm / 180 x 130 mm
Roestvrijstaal *

28.131070.1.09
Thermostaat-opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
Roestvrijstaal

28.221500.1.09
Opbouw bad/douche kraan

28.142000.3.09
Wand uitloop V“

douche slang aansluiting ½"

diameter 25 mm

Roestvrijstaal

rozet Ø 80 mm
Roestvrijstaal
verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
Y 160 mm / Y 212 mm / Y 240 mm

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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28.220250.2.09
Badrand combinatie
drie-gats bad set
Roestvrij staal

28.220250.1.09
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
Y 231 mm \ 98 mm
Roestvrijstaal
Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

28.220700.1.09
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
Y 280 mm \ max 780 mm
Roestvrijstaal *

17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
Roestvrijstaal *

17.500550.2.09 / 17.503050.2.09 / 17.503055.2.09
180 x 130 mm

* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek
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LIVING ESSENTIAL

DEEP

High Class

18.203956.1.01
Inbouw wastafelkraan
af montage set voor bevestiging

18.203210.1.01
Eengats wastafel mengkraan slim s-Size

18.203420.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size

op LOGIC inbouw huis

zonder afvoerset

draaibare uitloop 150 °

uitloop rozet Ø 65 mm

Y 125 mm \ 92 mm

zonder afvoerset

koppelingen rozet Ø 90 mm

Y 127 mm \ 155 mm

18.203420.2.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body l-size

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm

zonder afvoerset
Y 127 mm \ 224 mm
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Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt

LIVING ESSENTIAL

DEEP

High Class
DEEP is wat alleen DEEP is: even jong en fris als bedachtzaam en wijs. Met grote kracht betovert hij met zijn lineaire geometrie
en slanke lijnen. De kenner kan de hoge kwaliteit van de productie onder andere zien aan de ingestoken en uitvoerig opgekrulde
tuiten. DEEP is daarom aanbevolen voor esthetici die een ingetogen stijl waarderen.
De heldere, gedempte overgangen en karakteristieke design elementen van DEEP doorlopen natuurlijk alle variaties van deze
smaakvolle serie, wat resulteert in een uitgebreid assortiment voor alle toepassingen. Naast inbouwmengkranen en opbouw—
elementen biedt DEEP alle gangbare afmetingen en is daarmee de perfecte keuze voor grote, overhangende wastafels en gastentoiletten. Vooral de langbenige wastafelmengkraan lokt met sterke sensuele indrukken.
Dit alles maakt DEEP tot een echte herzbach serie, die niet alleen door een perfecte techniek gedurende het hele badkamerleven
steeds weer indruk maakt.

18.203520.1.01 / 18.203620.1.01
Eengats wastafel mengkraan s-size

18.203200.1.01 / 18.203720.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size

18.2033330.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:

draaibare uitloop 360°

Y 115 mm/ Y 130 mm \ 68 mm

Y 130 mm/ Y 150 mm \ 88 mm

Y 170 mm \ 219 mm

zonder afvoerset

zonder afvoerset

zonder afvoerset

met afvoerset

met afvoerset

met afvoerset

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:

zonder afvoerset

Y 130 mm/ Y 170 mm \ 218 mm

Y 170 mm \ 284 mm

18.203510.1.01 / 18.203610.1.01

18.203100.1.01 / 18.203710.1.01
18.203200.2.01 / 18.203200.3.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body l-size

18.203335.1.01
18.203330.2.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body l-size

zonder afvoerset
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DEEP WASTAFEL

18.203810.1.01
Staande wastafelkraan vloermontage
vloermontage af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
Y 260 mm \ 949 mm
zonder afvoerset

DEEP BIDET

18.233600.1.01
Eenhendel bidet kraan
Y 109 mm \ 70 mm
met afvoerset

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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DEEP BAD + DOUCHE

18.210000.1.01
Opbouw douche kraan

18.221500.1.01
Opbouw bad/douche kraan

douche slang aansluiting ½"

douche slang aansluiting ½"

18.210550.1.01
Inbouw douche mengkraan

18.220035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm
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DEEP WANNE + BRAUSE

18.220250.1.09
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
Y 210 mm \ 162 mm

18.220250.2.09
Badrand combinatie
drie-gats bad set
Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

18.220700.1.01
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
Y 260 mm \ max 800 mm
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Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt

DEEP THERMOSTATEn + VENTIELEN

High Class Mix.
De thermostaatische douchemengkraan in de hoogwaardige
verchroomde uitvoering biedt optimale controle in de beproefde
Herzbach-kwaliteit:
· LOGIC-EasyClean-thermostaat element
· veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
· snelsluitende keramisch cartouche 90° met metaal grepen
· douche slang aansluiting 1/2”
· schroefbare wand afdekplaat
11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat rond

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

11.958700.1.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel
omstel set voor inbouw wand installatie
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LIVING ESSENTIAL

DEEP BLACK
Dark Passion

23.203956.1.12
Inbouw wastafelkraan

23.203210.1.12
Eengats wastafel mengkraan slim s-Size

23.203420.1.12 / 23.203330.1.12
Eengats wastafel mengkraan m-size

af montage set voor bevestiging

zonder afvoerset

draaibare uitloop 360 °

op LOGIC inbouw huis

Y 125 mm \ 92 mm

zonder afvoerset

uitloop rozet Ø 65 mm

Y 127 mm \ 155 mm / Y 170 mm \ 219 mm

koppelingen rozet Ø 90 mm
verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm
Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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LIVING ESSENTIAL

DEEP BLACK
Dark Passion

DEEP BLACK is het nieuwe zwart: nobel, sierlijk en eenvoudigweg anders. De uitgebreide matte coating is een aanvulling op de
verstopte uitloop en de hoge kwaliteit van de productie. Dat is precies wat DEEP BLACK tot een serie voor gepassioneerde individualisten maakt die eersteklas vakmanschap en innovatieve technologie waarderen.
Net als bij ons DEEP zijn de karakteristieke vormelementen van DEEP BLACK smaakvol gecombineerd in een omvangrijk programma
voor een complete badkamerinrichting - van wastafels inclusief wandwandwastafels tot bidets, inbouwthermostaten, accessoires
en een veelzijdig SPA-programma met ingebouwde regendouches. Naast inbouwmengkranen, wastafel- en badstatiefarmaturen,
dient DEEP BLACK alle gangbare afmetingen en is daarom altijd een perfecte keuze.
Kies een nieuwe kleurenwereld voor uw badkamerontwerp en ontdek DEEP BLACK.

23.203520.1.12
Eengats wastafel mengkraan s-size

23.203200.1.12 / 23.203720.1.12
Eengats wastafel mengkraan m-size

23.203810.1.12
Staande wastafelkraan vloermontage

zonder afvoerset

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:

vloermontage af montage set voor bevestiging

Y 115 mm \ 68 mm

Y 130 mm/ Y 150 mm \ 88 mm

op LOGIC inbouwhuis

zonder afvoerset

Y 260 mm \ 949 mm

23.203200.3.12
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body l-size

zonder afvoerset

Y 170 mm \ 218 mm
zonder afvoerset
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DEEP BLACK BIDET

DEEP BLACK DOUCHE

23.233600.1.12
Eenhendel bidet kraan

23.210550.1.12
Inbouw douche mengkraan

Y 109 mm \ 70 mm

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

zonder afvoerset

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

DEEP BLACK BAD

23.220700.1.12
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
Y 260 mm \ max 800 mm

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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DEEP BLACK BAD

23.220035.1.12
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

DEEP BLACK THERMOSTATEN

23.500550.1.12 / 23.503050.1.12 / 23.503055.1.12
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

23.521010.1.12
LOGIC XL 1 / XL 1+

23.522010.1.12
LOGIC XL 2

23.523015.1.12
LOGIC XL 3

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

LOGIC XL THERMOSTATEN
Meer informatie over onze LOGIC XL- en XL VARIO-hogecapaciteitsthermostaten vindt u vanaf pagina 218.
65

DEEP BLACK REGENDOUCHES

23.661600.2.12
Wand hoofd regen douche 2 functies square
539 x 165 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder

Doorstroom bij 3 Bar:

23.661700.1.12
Wand hoofd regen douche square
537 x 165 mm
water jet modus: regen

Doorstroom bij 3 Bar:

met CLEAN EFFECT en wandhouder

regen

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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regen

ca. 13 l/Min

waterval

ca. 15 l/Min

ca. 13 l/Min

DEEP BLACK REGENDOUCHES

23.638000.2.12
Verzonken hoofd regen douche square
380 x 380 mm
23.650000.2.12
Verzonken hoofd regen douche vierkant
500 x 500 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l / Min

23.613110.1.12 / 23.613115.1.12
Hoofd regen douche voor plafond arm
en wand arm installatie ø 250 mm / ø 300 mm
water jet modus: regen

met CLEAN EFFECT, ½" kogel gewricht

Wand arm voor regen douche round

Plafond arm voor regen douche round

met rozet

met rozet

354 mm
420 mm

23.673540.1.12
23.674200.1.12

100 mm
200 mm

23.664810.1.12
23.664820.1.12
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DEEP BLACK DOUCHE EN GLIJSTANG SETS

23.690200.1.12
Douche glijstang slide m 900 mm
conische houder - traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar

23.690276.1.12
Douche glijstang set slide m
met staaf hand douche rond en douche slang 1.500 mm

23.690310.1.12
Douche glijstang set slide m

met hand douche 100 mm multi functies en douche slang 1.500 mm

23.620222.1.12
Bad set met conische houder round

23.620222.2.12
Badset met slang aansluiting round

23.677600.1.12
Staaf hand douche round

douche slang 1250 mm

douche slang 1.500 mm

messing

conische houder

conische houder

met CLEAN EFFECT

staaf hand douche rond messing

staaf hand douche rond messing

23.620225.1.12

met hand douche 100 mm multi functies

voorzien van terugstroom beveiliging

23.620225.2.12

23.675400.1.12
Hand douche deep 100 multi

met hand douche 100 mm multi functies

water jet modus: regen / regen soft / massage
met CLEAN EFFECT

DEEP BLACK WAND-MONTAGE

23.646300.2.12
Wand montage douche houder round

23.685100.1.12
Wand slang aansluiting round

23.685200.1.12
Wand slang aansluiting round

conische houder kantelbaar

voorzien van terugstroom beveiliging

met conische houder
voorzien van terugstroom beveiliging
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DEEP BLACK ACCESSOIRES

23.811000.1.12
Zeep dispenser

23.812000.1.12
Tandborstel houder

Handdoekhaak

voor 200ml vloeibare zeep

wand montage

62 mm

23.818500.1.12
Handdoekrail

23.817000.1.12
Wand greep

twee armen, 340 mm

300 mm

32 mm

23.819000.1.12
23.819500.1.12

wand montage

Handdoekrail
600 mm
800 mm

23.816000.1.12
23.816500.1.12

23.814000.1.12
Toiletrolhouder
zonder klep

23.815050.1.12
Toiletrolhouder voor reserverol

23.810000.1.12
Toiletborstelgarnituur

voor 2 rollen

wand montage

69

LIVING ESSENTIAL

DESIGN NEW
Tijdloze coolness

DESIGN NEW WASTAFEL

De balans tussen de vormentaal en het sierlijke design maken DESIGN NIEUW een ware verleiding.

10.145335.1.01
Eengats wastafel mengkraan

10.145310.2.01
Eengats wastafel mengkraan lage druk

draaibare uitloop 360 °

10.145333.3.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body

Y 150 mm \ 217 mm

Y 150 mm \ 376 mm

met afvoerset

met afvoerset

zonder afvoerset

10.145333.1.01

Y 125 mm \ 87 mm

10.145320.2.01
zonder afvoerset

zonder afvoerset

10.145333.2.01

10.145320.4.01
met verhoogde body

lage druk

Y 125 mm \ 247 mm
zonder afvoerset
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LIVING ESSENTIAL

DESIGN NEW
Tijdloze coolness

De geraffineerde designtaal van de DESIGN NEW-serie is de perfecte enscenering van een modernistische basishouding en de ideale
basis voor moderne badkamerarchitectuur. Een werkelijk tijdloos design ontmoet een sobere koelte, die altijd resoneert met een
vriendelijke houding.
De designelementen van deze smaakvol op elkaar afgestemde serie lopen door alle afzonderlijke elementen heen - van douches en
thermostaten tot bidet- en badarmaturen. Alles in de beste herzbach-kwaliteit en overtuigend design.
Als moderne en hoogwaardige inbouwserie overtuigt DESIGN NIEUW met uitsluitend hoogwaardige componenten en een eersteklas afwerking. Op deze manier garanderen wij een optimaal gebruiksgemak en een lange levensduur.
Laat ons zien wat u wilt en ervaar het verschil.

10.950860.1.01
Fonteinkraan voor koud water

10.145321.1.01
Eengats wastafel mengkraan s-size

10.145310.1.01
Eengats wastafel mengkraan

voor wastafels / kleine wastafels

voor wastafels / kleine wastafels

Y 125 mm \ 110 mm

10.145320.3.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body

alleen voor koud water

Y 110 mm \ 75 mm

met afvoerset

Y 125 mm \ 268 mm

zonder afvoerset

zonder afvoerset

Y 83 mm \ 65 mm

10.145320.1.01

zonder afvoerset

zonder afvoerset
ook verkrijgbaar als ECO mengkraan
(met water besparende Perlator)

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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DESIGN NEW WASTAFEL

10.145954.1.01
Inbouw wastafelkraan

10.145857.1.01
Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging

af montage set voor bevestiging

op LOGIC inbouw huis

op LOGIC inbouw huis

Uitloop rozet Ø 65 mm

Uitloop rozet Ø 65 mm

Koppelingen rozet Ø 90 mm

Koppelingen rozet Ø 90 mm

Uitloop kan zowel links als rechts gepositioneerd worden

Uitloop kan zowel links als rechts gepositioneerd worden

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm

Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm

DESIGN NEW BIDET

10.145360.1.01
Eenhendel bidet kraan
Y 131 mm \ 73 mm
met afvoerset

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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DESIGN NEW BAD

10.145207.1.01
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
Y 285 mm \ max 786 mm
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DESIGN NEW BAD+DOUCHE

10.145250.2.01
Badrand combinatie
drie-gats bad set
Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

10.145250.1.01
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
Y 170 mm \ 125 mm
Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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10.145100.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

10.145215.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

10.145555.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø
150 mm

10.145305.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm
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DESIGN NEW THERMOSTATEn + VENTIELEN

Perfect getemperd, optimaal afgestemd.
De thermostaatische douchemengkraan in de hoogwaardige verchroomde
uitvoering biedt optimale controle in de beproefde herzbach-kwaliteit:
· LOGIC-EasyClean-thermostaat element
· veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
· snelsluitende keramisch cartouche 90° met metaal grepen
· douche slang aansluiting 1/2”
· schroefbare wand afdekplaat

11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat rond

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

11.958700.1.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel rond
omstel set voor inbouw wand installatie
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DESIGN NEW KEUKEN

10.145515.1.01
Een gats keukenmengkraan

10.135240.1.01
Een gats keukenmengkraan

draaibare uitloop 360 °

draaibare uitloop 360 °

Y 220 mm \ 292 mm

Y 229 mm \ 276 mm

10.145515.2.01
lage druk

10.137000.1.01
Een gats keukenmengkraan
kantelbaar draaibare uitloop 360°
geschikt voor montage onder ramen
Y 215 mm \ 255 mm

10.135270.1.01
Een gats keukenmengkraan

10.136080.1.01
Een gats keukenmengkraan

draaibare uitloop 360°

draaibare uitloop 360°

spiraal uitloop met uitneembaare handdouche

spiraal uitloop met uitneembaare handdouche

met 2 sproei functies

met 2 sproei functies

Y 220 mm \ 139 mm

Y 220 mm \ 139 mm

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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LIVING ESSENTIAL

NEO CASTELL
Het origineel – geherinterpreteerd.

81

NEO CASTELL WASTAFEL

12.203954.1.01
Inbouw wastafelkraan

12.203330.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size

af montage set voor bevestiging

met draaibare uitloop 360°

op LOGIC inbouw huis

Y 150 mm \ 232 mm

Uitloop rozet 65 x 100 mm

zonder afvoerset

Koppelingen rozet 100 x 100 mm

12.203335.1.01

Uitloop kan zowel links als rechts gepositioneerd worden

met afzonderlijke drukafvoerklep

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
Y 207 mm / Y 240 mm
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LIVING ESSENTIAL

NEO CASTELL

Het origineel – geherinterpreteerd.
NEO CASTELL combineert in de nieuwe editie ook rechthoekige basisvormen met een bewust gereduceerde vormgeving. De slanke
herinterpretatie verjongt de klassieker voor een nieuwe generatie elegante badwerelden. Zo blijft NEO CASTELL een lifestylecollectie
voor een zelfbewuste badkamerarchitectuur met dat zekere. Een duidelijk statement en een bewuste uitdrukking van individualiteit.
De overtuigende veelzijdigheid van de NEO CASTELL-modellen garandeert maximale flexibiliteit in de badkamerinrichting – van
douche tot thermostaat tot bad. Alles perfect gecoördineerd.
Naast het hoogwaardige verchroomde oppervlak en een unieke designtaal overtuigt NEO CASTELL vooral door zijn innerlijke waarden. U krijgt de beste componenten voor optimaal gebruiksgemak.
Een perfect assortiment – nu nog beter.

12.203510.1.01
Eengats wastafel mengkraan s-size

12.203200.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size

voor wastafels / kleine wastafels

Y 140 mm \ 116 mm

12.203200.2.01
Eengats wastafel mengkraan l-size
met verhoogde body

Y 103 mm \ 79 mm

zonder afvoerset

Y 181 mm \ 235 mm

met afvoerset

12.203520.1.01

12.203100.1.01

zonder afvoerset

met afvoerset

zonder afvoerset

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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NEO CASTELL BIDET

12.233600.1.01
Eenhendel bidet kraan

12.250860.1.01
Fonteinkraan voor koud water

12.250960.1.01
Fonteinkraan voor koud water

Y 94 mm \ 72 mm

alleen voor koud water

alleen voor koud water

met afvoerset

Y 108 mm \ 68 mm

Y 123 mm

zonder afvoerset

NEO CASTELL BAD

12.202070.1.01
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
Y 250 mm \ max 785 mm

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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NEO CASTELL BAD + DOUCHE

12.210000.1.01
Opbouw douche kraan

12.221500.1.01
Opbouw bad/douche kraan

douche slang aansluiting ½"

douche slang aansluiting ½"

12.210550.1.01
Inbouw douche mengkraan

12.220035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm

11.142000.1.01
Wand uitloop V“

12.220250.2.01
Badrand combinatie

rozet 65 x 100 mm

drie-gats bad set

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
Y 207 mm / Y 240 mm

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

85

NEO CASTELL THERMOSTATEN + VENTIELEN

Perfect getemperd, optimaal afgestemd.
De armaturen van de NEO CASTELL-serie worden optimaal aangevuld met de herzbach-thermostaten en -kranen in de betreffende
designtaal. Dankzij hoogwaardige componenten zoals het LOGIC EasyClean thermokoppel met 38°C warmwaterbarrière en 90° snelwerkende keramische afsluiters met metalen handgrepen profiteert u van de beproefde herzbach-kwaliteit.
De precieze afwerking van de afzonderlijke componenten spreekt voor zich: herzbach op zijn best.

11.132090.1.01
Opbouw douche thermostaat square
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
douche slang aansluiting ½"
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NEO CASTELL THERMOSTATEN + VENTIELEN

11.500550.2.01 / 11.503050.2.01 / 11.503055.2.01
Inbouw thermostaat square
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
180 x 130 mm

12.958700.3.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel
omstel set voor inbouw wand installatie
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LIVING ESSENTIAL

NANO
De esthetiek van helderheid

89

NANO WASTAFEL

De NANO-serie is niet alleen delicaat en perfect geproportioneerd, maar ook
uit één stuk gefreesd. Een meesterwerk.

22.120956.1.01
Inbouw wastafelkraan

22.120955.1.01
Inbouw wastafelkraan

10.950860.1.01
Fonteinkraan voor koud water

af montage set voor bevestiging

af montage set voor bevestiging

alleen voor koud water

op LOGIC inbouw huis

op LOGIC inbouw huis

Y 83 mm \ 65 mm

Y 160 mm

Y 160 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm

Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm
Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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De wastafel inbouwmengkraan is te zien in
de sierlijke basishouding van de NANO-serie.

LIVING ESSENTIAL

NANO

De esthetiek van helderheid
NANO ontleent zijn esthetische aantrekkingskracht aan een consequente reductie tot perfecte proporties en een diep modernistische vormentaal. De concentratie op de essentiële designkenmerken heeft altijd een evenwichtig en bijna harmoniserend effect op
de veelzijdigheid ervan. Perfect voor de moderne badkamer met een zekere innerlijke behoefte.
De vormgevingselementen van deze uitgekiende serie komen vooral tot uiting in de diepte van het programma. Alle afzonderlijke
componenten zijn perfect samengesteld en zien eruit alsof ze uit dezelfde mal gegoten zijn.
Het interieur van de NANO-serie, hoe sierlijk het er ook uitziet in zijn design, is voorzien van hoogwaardige componenten. Zo garanderen wij een optimaal gebruiksgemak in de hele badkamer.
Een symfonie van helderheid.

22.120310.1.01
Eengats wastafel mengkraan

22.120321.1.01
Eengats wastafel mengkraan s-size

Y 129 mm \ 94 mm

22.120320.2.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body

met afvoerset

Y 129 mm \ 251 mm

Y 106 mm \ 61 mm

zonder afvoerset

zonder afvoerset

22.120320.1.01

ook verkrijgbaar als ECO mengkraan

22.120320.3.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body en lange uitloop

(met water besparende Perlator)

Y 209 mm \ 251 mm

zonder afvoerset

voor kleine wastafels

zonder afvoerset
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NANO BIDET

22.120360.1.01
Eenhendel bidet kraan
Y 117 mm \ 86 mm
met afvoerset

NANO BAD + DOUCHE

22.120100.1.01
Opbouw douche kraan

22.120215.1.01
Opbouw bad/douche kraan

douche slang aansluiting ½"

douche slang aansluiting ½"

22.120207.1.01
Staande badmengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
Y 285 mm \ max 786 mm
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22.120550.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

22.120550.2.01
vierkant koppelingen rozet 180 x 130 mm

22.120035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

22.120035.2.01
vierkant koppelingen rozet 180 x 130 mm

22.120250.2.01
Badrand combinatie
drie-gats bad set
Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

22.120250.1.01
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
Y 170 mm \ 125 mm
Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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NANO THERMOSTATEN + VENTIELEN

De optimale aanvulling!
De Herzbach thermostaten en ventielen in het ronde design zijn de perfecte aanvulling op de NANO serie. Met hoogwaardige componenten zoals het LOGIC-EasyClean thermostaat element met heetwater begrenzer op 38 graden en 90 graden keramische cartouches
met metalen knoppen heeft u ook hier het goede gevoel absolute top kwaliteit in uw badkamer te hebben.
Inclusief het uniek ingetogen ontwerp op de beste Herzbach-manier. Gewoon geweldig.

11.131090.1.01
Thermostaat-opbouw douche kraan round
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
douche slang aansluiting ½"
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NANO THERMOSTATEN + VENTIELEN

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

11.500550.3.01 / 11.503050.3.01 / 11.503055.3.01
Inbouw thermostaat square
koppelingen rozet 180 x 130 mm

11.958700.1.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel rond
omstel set voor inbouw wand installatie
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LIVING ESSENTIAL

MEMO
Ambitieuze frisheid
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16.128320.1.01
Eengats wastafel mengkraan

16.128325.2.01
Eengats wastafel mengkraan
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LIVING ESSENTIAL

MEMO

Ambitieuze frisheid
MEMO combineert op speelse wijze de eenvoudige elegantie van een modernistische, ronde vormentaal met de eenvoudige sereniteit van een innovatief ontwerp. De fraai vormgegeven armaturen overtuigen door hun ergonomie en functionaliteit en verrassen
altijd door hun vriendelijke frisheid.
Het design van de MEMO-serie loopt natuurlijk consequent door alle afzonderlijke onderdelen heen - van de wastafel tot de regendouche. Perfect voor ambitieuze badkamerwerelden.
Modernistische basishouding en eenvoudige elegantie aan de buitenkant - toptechnologie aan de binnenkant. MEMO overtuigt
met hoogwaardige componenten voor optimaal gebruiksgemak en een lange levensduur.
Helder, vers, herzbach.

16.128310.1.01
Eengats wastafel mengkraan

16.128325.1.01
Eengats wastafel mengkraan

16.128954.1.01
Inbouw wastafelkraan

Y 114 mm \ 87 mm

Y 131 mm \ 109 mm

af montage set voor bevestiging

met afvoerset

met afvoerset

op LOGIC inbouw huis

16.128320.1.01
zonder afvoerset

16.128325.2.01

Y 200 mm

zonder afvoerset

ook verkrijgbaar als ECO mengkraan
(met water besparende Perlator)
Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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MEMO BIDET

16.128360.1.01
Eenhendel bidet kraan
Y 107 mm \ 68 mm
Met waste set

MEMO BAD + DOUCHE

16.128100.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

16.128215.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"
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16.128550.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

16.128035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

16.128250.2.01
Badrand combinatie
drie-gats bad set
Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

16.128250.1.01
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
Y 170 mm \ 96 mm
Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar
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MEMO THERMOSTATEN + VENTIELEN

Chroom in zijn mooiste vorm
De universele thermostaten en afsluiters in de beste herzbach-kwaliteit zijn de perfecte aanvulling op de ronde vormentaal van
de MEMO-serie. Met hoogwaardige componenten zoals het LOGIC EasyClean thermokoppel met 38°C heet water begrenzer en
90° snelwerkende keramische afsluiters met metalen grepen, staat niets een uniforme badkamerarchitectuur met indrukwekkende details in de weg.
Eersteklas verchroomde oppervlakken en de perfecte pasvorm van de afzonderlijke componenten ronden het overtuigende totaalplaatje smaakvol af.

11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat round
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
douche slang aansluiting ½"
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MEMO THERMOSTATEN + VENTIELEN

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

11.958700.1.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel
omstel set voor inbouw wand installatie
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LIVING CLASSIC

STILO
De hogere voorziening van
de oppositie

De karakteristieke kruisgrepen van de STILO-serie bieden
een authentieke vintage aanpak met twee gemengde grepen – net als in de goede oude tijd.

14.953300.1.01
Drie-gats wastafelkraan
met kruis grepen en
draaibare uitloop 360°
Y 135 mm \ 180 mm
met afvoerset

14.959000.2.01
Wand-montage brug wastafelkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouw installatie unit

14.954000.1.01
Wand-montage wastafelkraan
draaibare uitloop 180 °
]Y 235 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm

Y = lengte ]
Y = lengte totaal \ = hoogte uitloop laagste punt
106

LIVING CLASSIC

STILO

De hogere voorziening
van de oppositie
Waar tegenpolen vakkundig met elkaar verbonden zijn, ontstaat er vaak iets prachtigs. Dit is ook het geval bij STILO, waar de gebogen uitloop handig gecombineerd wordt met de karakteristieke kruisgrepen. Het resultaat is een moderne interpretatie van een
klassieke schoonheid die een zelfbewuste uitspraak doet in de badkamerarchitectuur.
Bijzonder indrukwekkend is de consequente uitvoering in de hele lijn - ook de wastafel, de wastafel, de wastafel en de regendouche
volgen deze bijzondere designtaal.
De unieke uitstraling van STILO wordt perfect aangevuld door het eersteklas interieur met hoogwaardige techniek.
Op deze manier garanderen wij het optimale gebruiksgemak en de indrukwekkende kwaliteit van deze topfitting.
Toon stijl met Stilo.

14.950860.1.01
Fonteinkraan voor koud water

14.953100.1.01
Eengats wastafel mengkraan

alleen voor koud water

draaibare uitloop 360 °

14.953200.2.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body

Y 83 mm \ 65 mm

Y 135 mm \ 180 mm

draaibare uitloop 360 °

met afvoerset

Y 135 mm \ 340 mm

14.953200.1.01

zonder afvoerset

zonder afvoerset
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STILO BIDET

14.953600.1.01
Eenhendel bidet kraan
Y 125 mm \ 165 mm
met afvoerset

STILO BAD + DOUCHE

14.951000.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

14.952160.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

14.952150.1.01
Opbouw bad/douche kraan
draaibare uitloop 360 °
douche slang aansluiting ½"
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14.952450.2.01
Badrand combinatie

14.952450.1.01
Badrand combinatie

vier-gats bad set

vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
Y 125 mm \ 170 mm
Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

11.451400.1.01
Wand uitloop
rozet Ø 65 mm
verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
Y 210 mm / Y 250 mm

STILO KEUKEN

14.955000.1.01
Een gats keukenmengkraan

14.954000.1.01
Wand-montage keukenmengkraan

draaibare uitloop 360 °

draaibare uitloop

Y 210 mm \ 260 mm

Y = lengte ]
Y = lengte totaal \ = hoogte uitloop laagste punt
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LIVING CLASSIC

EPOCA
De Renaissance
van Harmonie

111

Vooral in de licht gebogen vormentaal van de EPOCA-serie is de duidelijke vintage referentie een duidelijk statement en een buiging naar de
klassiekers van de badkamerarchitectuur. De stijlvolle combinatie van
verchroomde en gouden elementen maakt deze hoes nog duidelijker.
Verfijn uw badkamermeubilair met dit waardevolle item en ervaar
een echt vintage gevoel met de modernste technologie en een tijdloos design. Een echte Herzbach kraan begeleidt u uw hele badkamerleven lang.
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LIVING CLASSIC

EPOCA

De Renaissance van Harmonie
Met EPOCA buigt Herzbach zich op een ongelooflijk smaakvolle manier voor de iconen van de badkamerarchitectuur. De licht gebogen vormentaal van de klassieke badkamerinrichting wordt vakkundig gecombineerd met moderne functionaliteit en vormt een
harmonisch en sculpturaal statement.
Ontdek EPOCA voor nostalgisch geïnspireerde badkamerwerelden, waarin de belangrijke designelementen ook terug te vinden zijn
in de bidet, de douche en het bad en samen een harmonieus totaalbeeld vormen.
Een smaakvolle klassieker.

34.153100.1.01
Eengats wastafel mengkraan

34.153600.1.01
Eenhendel bidet kraan

Y 125 mm \ 92 mm

Y 125 mm \ 105 mm

met afvoerset

met afvoerset

zonder afvoerset

beschikbaar in:

34.153200.1.01

chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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EPOCA BAD + DOUCHE

34.151000.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)

34.150055.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02)
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34.152150.1.01
Opbouw bad/douche kraan

34.150035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan

douche slang aansluiting ½"

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen

beschikbaar in:

Ø 150 mm

chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02)

EPOCA KEUKEN

34.155000.1.01
Een gats keukenmengkraan

34.154000.1.01
Wand-montage keukenmengkraan

draaibare uitloop 360°

draaibare uitloop

Y 250 mm \ 170 mm
beschikbaar in:
beschikbaar in:

chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)

chroom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)

Y = lengte ]
Y = lengte totaal \ = hoogte uitloop laagste punt
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LIVING CLASSIC

ANAIS
De klassieke schoonheid
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chroom (01)

chroom-goud (02
(02)
02)

wit-goud (04)

brons (05)

32.412000.1.01
Drie-gats wastafelkraan

32.422000.1.01
Drie-gats wastafelkraan

32.486000.1.01 / 32.487000.1.01
Fonteinkraan of wandkraan voor koud water

Y 140 mm \ 110 mm

draaibare uitloop 360°

alleen voor koud water, zonder kraan

met afvoerset

Y 200 mm \ 170 mm

voor wastafels / kleine wastafels

met afvoerset

Y 82 mm \ 102 mm / Y 105 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)
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goud (03)

LIVING CLASSIC

ANAIS

De klassieke schoonheid
ANAIS haalt de kracht van zijn esthetiek volledig uit de klassiekers van de badkamerarchitectuur en combineert nostalgische vormelementen met echte herzbach-kwaliteit en de techniek van vandaag. De ronduit speelse vormentaal van deze charmante serie is
een duidelijk engagement voor de sensuele verlokking van een verfijnde badkamerwereld.
De bijzondere aantrekkingskracht van deze klassieke compositie is de consequente toepassing van de belangrijke elementen in het
hele gamma. Kortom: Anais verleidt met spannende elegantie van het bad tot de douche en de bidet.
De sierlijke vormentaal van de ANAIS-serie wordt binnenin perfect aangevuld door eersteklas state-of-the-art technologie.
Gewoonweg mooi.

32.452000.1.01
Eengats wastafel mengkraan

32.454000.1.01
Eengats wastafel mengkraan

Y 125 mm \ 70 mm

draaibare uitloop 360°

met afvoerset

Y 185 mm \ 165 mm
met afvoerset

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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ANAIS WASTAFEL

32.959000.1.01
Wand-montage brug wastafelkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouw
installatie unit
Y 200 mm
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

32.473000.1.01
Wand-montage wastafelkraan
draaibare uitloop 180°
Y 180 mm ]Y 235 mm
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

ANAIS BIDET

32.463000.1.01
Eenhendel bidet kraan
Y 110 mm \ 75 mm
met afvoerset
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

Y = lengte ]
Y = lengte totaal \ = hoogte uitloop laagste punt
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ANAIS BAD + DOUCHE

32.496000.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

32.145200.1.01
Wand uitloop
Y 200 mm
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

32.958700.1.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel
omstel set voor inbouw wand installatie
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)
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32.400000.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche set met retro hand douche en
metaal agraff douche slang 1.500 mm
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)
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ANAIS BAD + DOUCHE

32.401000.1.01
Staande badmengkraan
douche set met retro hand douche en
metaal agraff douche slang 1.500 mm
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

32.419000.8.01
Badrand combinatie, vier-gats bad set

32.409000.1.01
Badrand combinatie, vijf-gats bad set

beschikbaar in:

Y 190 mm \ 115 mm

chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

ANAIS KEUKEN

32.471000.1.01
Een gats keukenmengkraan

32.473000.1.01
Wand-montage keukenkraan

draaibare uitloop 360°

draaibare uitloop

Y 200 mm \ 170 mm

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
Y 180 mm

beschikbaar in:

Y 250 mm

chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)
Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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LIVING CLASSIC

ANAIS
Die klassische Schönheit

ANAIS CLASSIC

Pure nostalgie

Eperis mo eatem adi tem ea voluptatur? Agnitiam quissit landi autatatum es
vendusciis ma volupta epudam exernatur, cullorenis cusdae dolore peresenis
essitionse pre ditati tempori onsene volorio nsequi unt rem rehenes cimosaped
Nem illia consequae eos quam reiciatis ma volorest praecab intium laccat.
Te eum dolo iducit landi od qui volupta volenda niscil inctatiam none pro dent
dolorum voluptati apid que mo to volorio cusantio. Ectem iurio modit, ulpa
prest delesciatio doluptatem ipsae. Mus, si nonessincit il eos eossita si doluptat.
Tem andaeceped quostis aut et utaturessit, quae aut prati volorum voluptaque
nonsed qui idessitia!
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De hoge uitloop van de ANAIS Classic is een
echte blikvanger en ook een indrukwekkend bewijs van uw stilistisch vertrouwen.
Kortom: een sieraad voor uw badkamer.

32.486000.1.01 / 32.487000.1.01
Fonteinkraan of wandkraan voor koud water

32.422000.3.01
Drie-gats wastafelkraan

alleen voor koud water, zonder kraan

Y 186 mm \ 160 mm

voor wastafels / kleine wastafels

met afvoerset

Y 82 mm \ 102 mm

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)
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LIVING CLASSIC

ANAIS CLASSIC
Pure nostalgie

ANAIS CLASSIC vertaalt het vintage thema van de ANAIS-serie naar een ander nostalgisch eerbetoon aan de grote klassiekers. Vooral
de schuine uitloop en de karakteristieke stijl van de handgrepen stralen een heel bijzondere nostalgische charme uit.
Onder de klassieke cover ligt natuurlijk de allernieuwste technologie in de gebruikelijke herzbach-kwaliteit. Een serie armaturen
waarvan de vormtaal ook in de badkuip en bidet perfect is geënsceneerd.
De bijzondere charme van de ANAIS CLASSIC ligt in de moderniteit waarmee de ANAIS CLASSIC het vintage thema in de wereld van
vandaag brengt. Alleen de hoogste kwaliteitscomponenten en de allernieuwste technologie zorgen voor optimaal gebruiksgemak.
Een heel badkamerleven lang.
Een must voor esthetici.

32.422000.2.01
Drie-gats wastafelkraan

32.454000.2.01
Eengats wastafel mengkraan

Y 186 mm \ 160 mm

Y 186 mm \ 171 mm

met afvoerset

met afvoerset

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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ANAIS CLASSIC WASTAFEL

32.959000.2.01 / 32.959000.3.01
Wand-montage brug wastafelkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouw
installatie unit
Y 200 mm
naar keuze met klassieke dwarsgreep of met klassieke
hendelgreep
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC BIDET

32.463000.2.01
Eenhendel bidet kraan
Y 139 mm \ 84 mm
met afvoerset
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC BAD + DOUCHE

32.145200.1.01
Wand uitloop
Y 200 mm
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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ANAIS CLASSIC BAD + DOUCHE

32.402000.1.01 / 32.402000.2.01
Opbouw bad/douche kraan
douche set met retro hand douche en
metaal agraff douche slang 1.500 mm
naar keuze met klassieke dwarsgreep of met klassieke
hendelgreep
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC VENTIELEN
32.958700.2.01 / 32.958700.3.01
Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel
omstel set voor inbouw wand installatie
naar keuze met klassieke dwarsgreep of met klassieke
hendelgreep
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04)
goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC KEUKEN

32.471000.2.01
Een gats keukenmengkraan
draaibare uitloop 360°
Y 236 mm \ 169 mm
beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)
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LIVING PURE

CINO
Natuurlijk fijn

15.250956.1.01
Inbouw wastafelkraan

15.236000.1.01
Eenhendel bidet kraan

af montage set voor bevestiging

Y 92 mm \ 76 mm

uitloop rozet Ø 65 mm

met afvoerset

koppelingen rozet Ø 90 mm
Y 160 mm
verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
Y 160 mm / Y 210 mm / Y 240 mm
Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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LIVING PURE

CINO

Natuurlijk fijn
De discrete charme van deze speels ingetogen serie met zijn organisch vloeiende vormen past perfect in de moderne badwereld
en overtuigt met de bekende hoogwaardige herzbach-technologie. De ongewoon vloeiende overgang aan de zuil en het ontbreken
van de gebruikelijke bodemring tonen de zin voor een uitstekend design.
De organische, frisse vormen met een soft-edge attitude zijn de ideale metgezellen voor de huidige trendy wasbakvormen.
Met drie maten biedt CINO ook de juiste kraan voor elke wastafel: van de kleine s-maat tot de verhoogde versie voor vrijstaande
wastafels.

15.231000.1.01
Eengats wastafel mengkraan s-size

15.241000.1.01
Eengats wastafel mengkraan

Y 100 mm \ 72 mm

Y 110 mm \ 107 mm

15.242000.2.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body

met afvoerset

met afvoerset

Y 165 mm \ 229 mm

15.232000.1.01
zonder afvoerset

15.242000.1.01

zonder afvoerset

zonder afvoerset
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CINO BAD + DOUCHE

Esthetische alliantie: CINO laat zien dat u ook in goedkope segmenten een
goed design en hoogwaardige componenten kunt verwachten.

11.620222.1.01
Bad set

15.221500.1.01
Opbouw bad/douche kraan

metaal staaf hand douche

douche slang aansluiting ½"

conische wand houder
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15.210000.1.01
Opbouw douche kraan

15.230555.1.01
Inbouw douche mengkraan

15.230305.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan

douche slang aansluiting ½"

af montage set voor bevestiging op

af montage set voor bevestiging op

LOGIC PLUS-Box

LOGIC PLUS-Box

met metalen rozet ten behoeve van de

met metalen rozet ten behoeve van de

koppelingen Ø 150 mm

koppelingen Ø 150 mm

CINO THERMOSTATEN

Voor uw gewenste temperatuur
De bijpassende thermostaten zijn ook ontworpen volgens de
organische lijnen van de CINO. Met hoogwaardige componenten
zoals het LOGIC EasyClean thermokoppel met 38°C warmwaterbarrière en 90° snelwerkende keramische ventielen met metalen
handgrepen, heeft u ook het goede gevoel dat u een uitstekende
topkwaliteit in uw badkamer heeft.

11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat round

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm
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LIVING PURE

VENTURA
De elegantie
van terughoudendheid

Met de hendel aan de zijkant kan dit VENTURA beslag zijn
smaakvolle proporties volledig tot hun recht laten komen en
met zijn overtuigende functionaliteit punten scoren.

51.100950.1.01
Inbouw wastafelkraan

51.100360.1.01
Eenhendel bidet kraan

af montage set voor bevestiging

Y 112 mm \ 75 mm

op LOGIC inbouw huis

met afvoerset

uitloop rozet Ø 90 mm
koppelingen rozet Ø 90 mm
Y 194 mm

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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De klassieke eengats wastafelmengkraan toont ondanks
alle terughoudendheid de grandeur van een hoogwaardige
Herzbach-kraan.

LIVING PURE

VENTURA

De elegantie van terughoudendheid
De discrete moderniteit van de VENTURA serie van de herzbach LIVING Pure lijn is een uitnodiging voor iedereen die houdt van een
ingetogen designtaal, een overtuigende functionaliteit en eersteklas technologie. De terughoudendheid hier is een aantrekkelijk
gebaar van elegantie.
Zo presenteert VENTURA zich als een verchroomde en tijdloze klassieker voor de moderne badkamer. Een complete en doordachte
lijn die ook bij de bidet of als douche- of badtoestel een mooi figuur slaat.
De terughoudendheid die VENTURA in zijn uiterlijke verschijningsvorm laat zien, wordt door het interieur op indrukwekkende wijze
weerlegd: alleen de hoogwaardige componenten zorgen voor een optimale functionaliteit.
Aantrekkelijk discreet. Herzbach.

51.100310.1.01
Eengats wastafel mengkraan

51.100335.1.01
Eengats wastafel mengkraan

Y 125 mm \ 75 mm

51.100320.2.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body

met afvoerset

Y 125 mm \ 234 mm

Y 144 mm \ 190 mm

zonder afvoerset

met afvoerset

51.100320.1.01
zonder afvoerset

draaibare uitloop 360 °

51.100333.1.01
zonder afvoerset

ook verkrijgbaar als ECO mengkraan

51.100333.2.01

(met water besparende Perlator)

lage druk
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VENTURA BAD + DOUCHE

51.100100.1.01
Opbouw douche kraan

51.100550.1.01
Inbouw douche mengkraan

douche slang aansluiting ½"

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

51.100215.1.01
Opbouw bad/douche kraan

51.100035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan

douche slang aansluiting ½"

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

51.145200.1.01
Wand uitloop
rozet Ø 65 mm
Y 194 mm
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51.100245.2.01
Badrand combinatie
drie-gats bad set

51.100245.1.01
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geintegreerde badvul optie
Y 186 mm \ 100 mm

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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VENTURA THERMOSTATEN

De optimale aanvulling!
VENTURA presenteert ook haar complete en doordachte lijn
thermostaten. Met hoogwaardige componenten zoals het
LOGIC EasyClean thermokoppel met 38°C warmwaterbarrière
en 90° snelwerkende keramische ventielen met metalen handgrepen, heeft u ook het goede gevoel dat u een uitstekende
topkwaliteit in uw badkamer heeft.

11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat round

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm
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VENTURA KEUKEN

51.100515.1.01
Een gats keukenmengkraan
draaibare uitloop 360°
Y 206 mm \ 252 mm

51.100515.2.01
lage druk

51.100400.1.01
Spültisch-Wandarmatur
draaibare uitloop
Y 200 mm

Y = lengte ]
Y = lengte totaal \ = hoogte uitloop laagste punt
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LIVING PURE

MARE
Helder en fris.
Tijdloos mooi.
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LIVING PURE

MARE

Helder en fris. Tijdloos mooi.
MARE brengt een ontspannen mediterrane sfeer in uw badkamer en overtuigt met de heldere en rechte lijnen van een tijdloze
klassieker. MARE is daarom niet alleen geschikt voor bijna elke badkamerarchitectuur, maar onderstreept ook uw gevoel voor stijl en
understatement. Dankzij de uitstekende herzbach-technologie heeft MARE het potentieel om u steeds weer opnieuw te verrassen
en het hart van uw badkamerinrichting te worden. Ontdek een serie die overtuigt door zijn consistente vormentaal, van de wastafel
tot de thermostaat.
Gewoon herzbach. Gewoon goed.

24.133100.1.01
Eengats wastafel mengkraan

24.133600.1.01
Eenhendel bidet kraan

Y 107 mm \ 76 mm

Y 107 mm \ 79 mm

met avfalset

met avfalset

24.133200.1.01
ohne Ablauf

Y = lengte \ = hoogte uitloop laagste punt
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MARE BAD + DOUCHE

24.131000.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"

24.130055.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

24.132150.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

24.130035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op
LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de
koppelingen Ø 150 mm
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MARE THERMOSTATEN

Goed gekozen
Voor de heldere en frisse vormgeving van MARE adviseren wij de
bijpassende universele thermostaten en afsluiters. De thermostaten zijn zoals gebruikelijk in hoge kwaliteit en natuurlijk met een
warmwaterafsluiter van 38°C en snel werkende keramische afsluiters van 90° met metalen handgrepen.
Eersteklas verchroomde oppervlakken en de perfecte pasvorm van
de afzonderlijke componenten ronden het overtuigende totaalplaatje smaakvol af.
11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat round

11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm
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ACCESSOIRES

AUREL

De perfecte afronding

11.818000.1.01
Handdoekring

De AUREL-serie biedt de ideale accessoires
om de herzbach-serie esthetisch aan te vullen met een ronde vormentaal.

Ø 180 mm

Van de zeepbak tot de handgreep van de
badkuip, alles van een enkele vorm. Hoogwaardige chroomoppervlakken en de beproefde herzbach-kwaliteit ronden de geraffineerde badkamerarchitectuur af tot in het
kleinste detail.
· Praktische wandmontage
· Verborgen montage
· Mat glas
· Hoogwaardige verchroomde oppervlakken

11.811000.1.01
Zeep dispenser

11.812000.1.01
Tandenborstel houder

11.813000.1.01
Zeepschaal set

met mat glazen kom

met mat glazen kom

met mat glazen kom

voor 300 ml vloeibare zeep
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AUREL ACCESSOIRES ROND

11.816000.1.01
Handdoekrail

11.810600.1.01
Planchet en houders

verkrijkbar in 2 lengten:

met mat glazen kom 600 mm

Y 600 mm / Y 800 mm

11.818500.1.01
Handdoekrail

11.817000.1.01
Wandgreep

11.819000.1.01
Handdoekhaak

met 2 armen

Y 300 mm

verkrijkbar in 2 lengten:

Y 400 mm

Y 30 mm / Y 50 mm

11.814000.1.01
Toiletrolhouder rond

11.815000.1.01
Toiletrolhouder

zonder klep

met klep

11.815050.1.01
Toiletrolhouder voor reserverol

11.810000.1.01
Toiletborstelgarnituur

voor 2 rollen

met mat glazen kom
borstel verwisselbaar
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PIXA

Hoeken van chroom en elegantie
De accessoires van de PIXA-serie zijn ideaal voor de consequente toepassing
van een hoekige vormentaal met de bijbehorende herzbachbeslag. Exclusieve
juwelen die een duidelijke taal spreken met hoogwaardige verchroomde oppervlakken: Perfect gevormd en altijd geschikt.
· Praktische wandmontage
· Verborgen montage
· Mat glas
· Hoogwaardige verchroomde oppervlakken

11.826500.2.01
Handdoekrail
800 mm

11.821000.2.01
Zeep dispenser

11.822000.2.01
Tandenborstel houder

11.823000.2.01
Zeepschaal set

met mat glazen kom

met mat glazen kom

met mat glazen kom

voor 300 ml vloeibare zeep
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PIXA ACCESSOIRES ECKIG

11.826000.2.01
Handdoekrail

11.820600.2.01
Planchet en houders

verkrijkbar in 2 lengten:

met mat glazen kom 600 mm

Y 600 mm / Y 800 mm

11.828500.2.01
Handdoekrail

11.827000.2.01
Wandgreep

11.829000.2.01
Handdoekhaak

met 2 armen

Y 300 mm

verkrijkbar in 2 lengten:

Y 400 mm

Y 40 mm / Y 50 mm

11.824000.2.01
Toiletrolhouder

11.825000.2.01
Toiletrolhouder

zonder klep

met klep

11.825050.2.01
Toiletrolhouder voor reserverol

11.820000.2.01
Toiletborstelgarnituur

voor 2 rollen

met mat glazen kom
borstel verwisselbaar
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DESIGN iX ACCESSOIRES
Edel en praktisch.

Vooral de DESIGN iX-serie heeft dankzij het geborstelde roestvrijstalen
ontwerp geschikte begeleiders nodig. Met name de hygiënische voordelen komen hier tot hun recht. Architectonisch verfijnd en technisch
uitstekend uitgevoerd.
Gewoonweg perfect.

17.811000.1.09
Zeep dispenser

17.812000.1.09
Tandborstel houder

17.819000.1.09 / 19.829000.1.09
Handdoekhaak

voor 200ml vloeibare zeep

wand montage

met rond of vierkant rozet

wand montage

Roestvrijstaal

verkrijkbar in 2 lengten:

Roestvrijstaal

Y 30 mm / Y 50 mm
Roestvrijstaal
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DESIGN iX ROESTVRIJ STALEN ACCESSOIRES

17.816000.1.09 / 19.816000.1.09
Handdoekrail

17.818000.1.09
Handdoekrail

17.818500.1.09 / 19.828500.1.09
Handdoekrail

met rond of vierkant rozetten

lengte 450 mm

met rond of vierkant rozetten

verkrijkbar in 2 lengten:

Roestvrijstaal

twee armen, 340 mm

Y 600 mm / Y 800 mm

Y 340 mm

Roestvrijstaal

Roestvrijstaal

17.820000.1.09
Wand planchet

17.821000.1.09
Hoek planchet

17.817000.1.09 / 19.827000.1.09
Wand greep

lengte 300 mm

giek 216 mm

met rond of vierkant rozetten

Roestvrijstaal

Roestvrijstaal

Y 300 mm
Roestvrijstaal

17.814000.1.09 / 19.824000.1.09
Toiletrolhouder

17.815000.1.09 / 19.825000.1.09
Toiletrolhouder

zonder klep

met rond of vierkant rozet

Roestvrijstaal

met klep
Roestvrijstaal

17.815050.1.09 / 19.825050.1.09
Toiletrolhouder voor reserverol

17.810000.1.09
Toiletborstelgarnituur

met rond of vierkant rozet

wand montage

voor 2 rollen

borstel verwisselbaar

Roestvrijstaal

Roestvrijstaal
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LIVING TOEBEHOREN

11.954780.1.01
Design hoekstopkraan

11.954780.2.01
Design hoekstopkraan

17.954780.1.09
Design hoekstopkraan

23.954780.1.12
Design hoekstopkraan

wand aansluiting ½“

wand aansluiting ½“

wand aansluiting ½“

wand aansluiting ½“

chroom

chroom

Roestvrijstaal *

zwart mat

21.954780.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD *
copper steel / black steel / brass steel

11.485800.1.01
Design siphon 1 W”

11.486000.1.01
Design siphon 1 W”

17.485800.1.09
Design siphon 1 W”

23.485800.1.12
Design siphon 1 W”

stijgbuis hoogte verstelbaar

stijgbuis oogte verstelbaar

stijgbuis oogte verstelbaar

stijgbuis oogte verstelbaar

wand buis inkortbaar

wand buis inkortbaar

wand buis inkortbaar

wand buis inkortbaar

met service opening

met service opening

met service opening

met service opening

chroom

chroom

Roestvrijstaal *

zwart mat

21.954780.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD *
copper steel / black steel / brass steel

11.452500.1.01 / 23.452500.1.12 /
25.452500.1.07
Design universele waste valve 1 W”

11.452300.1.01
11.452900.1.01
Design universele pop up waste 1 W” Design universele waste valve 1 W”

11.432600.1.01
design universele pop up waste 1 W”

met afsluit functie

zonder afsluit functie

met/zonder afsluit functie

met/zonder afsluit functie

kan gebruikt worden voor alle wastafels

kan gebruikt worden voor alle wastafels

kan gebruikt worden voor alle wastafels

kan gebruikt worden voor alle wastafels

met overloop

zonder overloop

met en zonder overloop

met en zonder overloop

chroom

chroom

chroom

17.432500.1.09
Design universele waste valve 1 W”

21.432500.1.39 / 40 / 41
Design universele waste valve 1 W”

met/zonder afsluit functie

met/zonder afsluit functie

kan gebruikt worden voor alle wastafels

kan gebruikt worden voor alle wastafels

met en zonder overloop

met en zonder overloop

Roestvrijstaal *

Roestvrijstaal PVD*

chroom / zwart mat / witt matt

copper steel / black steel / brass steel

* afzonderlijke onderdelen in RVS-/PVD-optiek
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Next Generation Inbouw:
De nieuwe standard.
De revolutionaire minimale inbouwdiepte en de intelligente buisgeleiding maken de herzbach LOGIC PLUSBOX tot een absolute productinnovatie binnen ons huidige productassortiment. Met deze ingenieuze oplossing kunnen de fraai gevormde en goed geproportioneerde afsluitingen en overgangen van ons complete
inbouwassortiment ook in de moeilijkste inbouwsituaties probleemloos worden gerealiseerd.
Bovendien behoudt u met de herzbach inbouwarmaturen de volledige keuzevrijheid, zonder dat u vooraf een
ontwerp hoeft te kiezen. Bovendien is de herzbach LOGIC PLUS-BOX snel en eenvoudig te installeren en biedt
natuurlijk alle voordelen van een moderne verdekte armatuur.
Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van de hoogste kwaliteit individuele componenten en een
innovatief, goed doordacht ontwerp dat ongeëvenaard is in de hele markt.
Ontdek een innovatie!

LOGIC PLUS

De inbouwthermostaat rond in de originele maat: edel design en uitgekiende techniek met een diameter van slechts 150 mm.

LOGIC PLUS UNIVERSELE INBOUW INSTALLATIE UNIT

LOGIC PLUS BOX = SIMPEL + PERFECT
ALLEE

N

Eenvoudiger installatie, perfecte technologie
Ondanks een inbouwdiepte van slechts 60 mm is het ons
gelukt om een massief messing hart en hoogwaardige componenten te installeren, die veel verder gaan dan de gebruikelijke marktstandaarden in de LOGIC PLUS-BOX. Dit maakt
van ons nieuwe wonderkind de ideale inbouwlichaam met
uitstekende eigenschappen.

m
E
6B O0U Wm
DIEPT
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EEN BOX VOOR ALLE DESIGNS

Geschikt voor alle Herzbach mengkranen of thermostaten.
LOGIC PLUS biedt 3 uitgangen voor maximale ontwerpvrijheid.

EENVOUDIGE MONTAGE, ULTRAVLAKKE BEHUIZING

Zeer eenvoudig te installeren dankzij het LOGIC-montagesysteem en perfect afgestemd op de geïntegreerde steunvlakken
voor de waterpas. Met een inbouwdiepte van slechts 60 mm
past de LOGIC PLUS-Box in bijna elke inbouwsituatie.

Onmiskenbaar gemarkeerde inlaten en een geïntegreerd spoelen persapparaat zorgen ervoor dat het hart van de installateur
sneller klopt.
122 MM

Geen storende geluidsoverdracht naar uw muur of metselwerk. Een ingebouwde behuizing die absoluut waterdicht is
– de perfecte vochtbescherming voor uw muur.

199 MM

GELUIDSDICHTE, RUBBEREN BEHUIZING

herzbach LOGIC PLUS – het belangrijke pluspunt in uw badkamer.

42 MM

60 MM
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Illustratie op origineel formaat

EENVOUDIGE INSTALLATIE

VERBRUIKER 1

MONTAGE VOOR OF OP DE MUUR

AFSLUITER / TWEE OF DRIEWEG OMSTEL

VERBRUIKER 3

VERBRUIKER 2

UITNEEMBARE FILTERS
MET KEERKLEP

LOGIC THERMO UNIT

INLAAT WARM

INLAAT KOUD
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LOGIC PLUS THERMOSTAAT VOOR 1 AFNEMER

Ideaal voor een comfortabele bediening van één enkele SPA-afnemer – ideaal voor een eenvoudige douchetoepassing of in de wellness-ruimte:
¼ een regendouche of

¼ een bad-/doucheset of
¼ een waterval

= optionele verbruiker

LOGIC PLUS THERMOSTAAT VOOR 2 AFNEMERS

De praktische tweeweg omstel biedt een intuïtieve en
eenvoudige bediening voor twee SPA-afnemers:
¼ een regendouche + een bad-/doucheset of
¼ een waterval + een bad-/doucheset of
¼ zijdouche + een regendouche

= aansluiting thermostaat-afnemer
= optionele verbruiker
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LOGIC PLUS THERMOSTAAT VOOR 3 AFNEMERS

Unser Highlight:
LOGIC PLUS Thermostaat voor 3 gebruikers
Met de driewegomstel heeft u alle functies in één greep
– zonder storende extra knoppen en zeer eenvoudig te
reinigen:
¼ een regendouche met 2 functies

+ een bad-/doucheset of

¼ een waterval + een bad-/doucheset + regendouche

of

¼ zijdouche + regendouche + bad-/doucheset

= aansluiting thermostaat-verbruiker
= optionele verbruiker

LOGIC PLUS AANSLUITMOGELIJKHEDEN

EEN SPA-WERELD VOL MET MOGELIJKHEDEN
LOGIC PLUS kan meer doen

De charmante en innovatieve mogelijkheden van onze LOGIC PLUS-BOX eindigen natuurlijk niet bij de overtuigende innerlijke waarden.
Vooral in de toepassing zijn er uitgebreide aansluitmogelijkheden voor de meest verschillende combinaties van consumenten in het
SPA-gebied. Zo wordt LOGIC PLUS de optimale thermostaat voor uw wellnessruimte. Van één tot drie consumenten, u heeft alle functies
onder intuïtieve controle.
De versie van de LOGIC PLUS-thermostaat voor één verbruiker is ideaal voor de comfortabele bediening van één enkele SPA-verbruiker d.w.z. een regendouche, een bad/douche-set of een overspanningsuitloop.
Met de LOGIC PLUS-thermostaat voor twee verbruikers maakt de praktische tweewegomschakeling het mogelijk om twee van uw SPAgebruikers tegelijkertijd te bedienen - inclusief de intuïtieve en eenvoudige bediening.
Hoogtepunt is de LOGIC PLUS-thermostaat voor drie verbruikers: met de driewegomschakeling heeft u alle functies onder één controle.
De bediening is kinderspel en er zijn geen vervelende extra knoppen of bedieningselementen.
Ontdek LOGIC PLUS!
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LOGIC PLUS THERMOSTATEn

21.500550.2. .. / 21.503050.2. .. /
21.503055.2.39 / 40 / 41
iX PVD inbouw thermostaat square

De iX PVD Black Steel inbouwthermostaat iX PVD in originele grootte: doordachte techniek op elegante 130 x 180 mm
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17.500550.2.09
17.503050.2.09 / 17.503055.2.09
iX inbouw thermostaat square

19.500550.1.09
19.503050.1.09 / 19.503055.1.09
iX inbouw thermostaat square

17.500550.1.09
17.503050.1.09 / 17.503055.1.09
iX inbouw thermostaat round

23.500550.1.12
23.503050.1.12 / 23.503055.1.12
Inbouw thermostaat round
zwart mat

11.500550.1.01
11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round

11.500550.2.01
11.503050.2.01 / 11.503055.2.01
Inbouw thermostaat square

11.500550.4.01
11.503050.4.01 / 11.503055.4.01
Inbouw thermostaat soft

11.500550.3.01
11.503050.3.01 / 11.503055.3.01
Inbouw thermostaat square

OPTIMAAL GETEMPERD
THERMOSTATEN VOOR ELKE STIJL
Onze LOGIC PLUS-thermostaten met massieve, volledig metalen omlijstingen en handgrepen garanderen een discreet badkamerdesign in alle designrichtingen. De watertemperatuur kan veilig en precies op de temperatuurgreep worden ingesteld. Bovendien biedt de warmwaterbarrière een betrouwbare bescherming bij 38°.
De praktische uitschakelingstechniek van de thermostaten zorgt voor een eenvoudige bediening:
In de uitvoering voor één verbruiker wordt de verbruiker via een soepel lopende snelafsluiter met een 90°-sluiting aangestuurd. De versies voor twee of drie verbruikers zijn uitgerust met afsluiters en een geïntegreerde omstelinrichting.
Dankzij deze omschakelingstechniek kunt u probleemloos schakelen tussen de aangesloten verbruikers en ook de hoeveelheid water regelen. Met de ronde, zachte en vierkante frontplaatuitvoeringen en de discreet kleine afmetingen passen onze
LOGIC PLUS-thermostaten perfect in elk badkamerontwerp.
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PREMIUM
ESSENTIAL

21.130555.2. .. / 21.130305.2.39 / 40 / 41
DESIGN iX PVD Farbsets

22.120550.1.01 / 22.120035.1.01
22.120550.2.01 / 22.120035.2.01
NANO af montage set

23.210550.1.12 / 23.220035.1.12
DEEP BLACK af montage set

CLASSIC

16.128550.1.01 / 16.128035.1.01
MEMO af montage set

PURE

34.150055.1.01 / 34.150035.1.01
EPOCA af montage set

15.230555.1.01 / 15.230305.1.01
CINO af montage set
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51.100550.1.01 / 51.100035.1.01
VENTURA af montage set

24.130055.1.01 / 24.130035.1.01
MARE af montage set

17.130555.1.09 / 17.130305.1.09
DESIGN iX Farbsets

17.130555.2.09/17.130305.2.09
DESIGN iX Farbsets

28.130555.1.09 / 28.130305.1.09
DEEP iX Farbsets

18.210550.1.01 / 18.220035.1.01
DEEP af montage set

10.145555.1.01 / 10.145305.1.01
DESIGN NEW af montage set

12.210550.1.01 / 12.220035.1.01
NEO CASTELL af montage set

LOGIC PLUS DESIGNS

1 BOX, 4 LIJNEN = 14 DESIGNS
VOOR ELKE GELEGENHEID
Voor welke herzbachserie uw hart ook slaat, met de LOGIC PLUS-BOX kunt u uw favoriete verdekte pasvorm ook
in de moeilijkste inbouwsituaties realiseren. Het minimalistische design van de panelen met een diameter van
slechts 150 mm of 180 x 130 mm en de gladde overgangen zijn ideaal voor elke smaakvolle badkamerarchitectuur.
Het maakt niet uit welke serie uit onze vier lijnen PURE, CLASSIC, ESSENTIAL of PREMIUM u wenst - wij hebben
voor elke designtaal de juiste kleurenset. De massieve metalen afdekkingen en grepen van de ééngreeps mengkraankleurensets zijn verkrijgbaar in ronde en vierkante uitvoering, maar ook in chroom en geborsteld roestvrij
staal - zo staat niets een uniform, discreet en modern badkamerdesign in de weg.
Gewoonweg ingenieus. Gewoon herzbach.

De LOGIC PLUS-Box universele inbouw installatie unit (11.110000.1.09) is niet bij de levering van de af montage set inbegrepen.
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17.959050.1.09
17.959000.1.09
17.959060.1.09
DESIGN iX af montage set

17.139545.1.09
17.139565.1.09
17.139575.1.09
DESIGN iX af montage set

21.139565.1.39 / 40 / 41
21.139545.1.39 / 40 / 41
21.139575.1.39 / 40 / 41
DESIGN iX PVD af montage set

22.120954.1.01
22.120956.1.01
22.120957.1.01
NANO af montage set

22.120950.1.01
22.120955.1.01
22.120958.1.01
NANO af montage set

18.203956.1.01
18.203954.1.01
18.203957.1.01
DEEP af montage set

32.959000.1.01
ANAIS af montage set

32.959000.2.01
32.959000.3.01
ANAIS CLASSIC af montage set

14.959050.2.01
14.959000.2.01
14.959060.2.01
STILO af montage set

16.128954.1.01
MEMO af montage set

15.250954.1.01
15.250956.1.01
15.250957.1.01
CINO af montage set

51.100950.1.01
VENTURA af montage set

28.203956.1.09
28.203954.1.09
28.203957.1.09
DEEEP iX af montage set

23.203956.1.12
23.203954.1.12
23.203957.1.12
DEEP BLACK af montage set

10.145954.1.01 / 10.145854.1.01
10.145956.1.01 / 10.145856.1.01
10.145957.1.01 / 10.145305.1.01
DESIGN NEW af montage set

12.203954.1.01
12.203957.1.01
NEO CASTELL af montage set

LOGIC WASTAFEL AF MONTAGE SETS

OPTIMALE CONTROLE MET LOGIC
FLEXIBEL EN GOED DOORDACHT
In overeenstemming met het ontwerp van onze serie armaturen sluiten de herzbach wandwastafelarmaturen
naadloos aan op de respectievelijke designtalen. Hier wordt de besturing verzorgd door het beproefde LOGICsysteem in massief messing, dat voor elke verbruiker de optimale voeding biedt.
Met de ééngreeps mengkranen kunt u zelf de positie van de uitloop bepalen (links of rechts).
Dit geeft u maximale ﬂexibiliteit en tegelijkertijd een consequente implementatie van uw individuele designlijn.
Natuurlijk met Herzbach.

De betreffende LOGIC-wandwastafel universele inbouw installatie unit (11.730000.1.09 / 11.731000.1.09 / 21.731000.1.39 / 40 / 41) is niet bij de levering van de af montage sets inbegrepen.
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LOGIC XL THERMOSTATEN

WIL JE NOG
WAT MEER?
Voor een optimale regeling van onze multifunctionele regendouches adviseren wij onze LOGIC XL-hogevermogensthermostaten voor de gelijktijdige regeling van maximaal 5 verbruikers met een gelijktijdige verhoging van het
debiet.
Meer vanaf pagina 218.
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LIVING SPA
De ontdekking van lichtheid:
Herzbach douche- en SPA-systemen.
Ook al staat uw douche altijd op dezelfde plaats, het is nog steeds een van uw meest trouwe metgezellen - door de tijd heen. Elke ochtend
ontdekt u uw levensvreugde onder de douche en ervaart u de eerste beloning van de dag door de verkwikkende kracht van een speciaal
badkamerinterieur.
Met onze geselecteerde ontwerpen en uitgekiende, beproefde en hoogwaardige technologie hopen wij uw dag een beslissende impuls
te geven. Voor meer levensvreugde en meer energie.
Volg ons op deze weg en kijk uit naar vele uren van LIVING SPA-lichtheid – met herzbach.
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NOG MEER MOGELIJKHEDEN. NOG MEER SPA PLEZIER.
DOUCHES MET ALLE ZINTUIGEN.
In ons streven om de herzbach LIVING SPA-lijn verder te perfectioneren en de mogelijkheden van onze eersteklas designproducten verder uit te breiden, hebben we het spectrum van
wat haalbaar is, opnieuw aanzienlijk uitgebreid.

Naast de innovatieve LED-kleurige lichtdouches kan uw favoriete
muziek nu ook zonder vervelende extra apparaten onder de douche komen. Om de mogelijkheden van onze Herzbach LIVING SPA
wereld in detail te onderzoeken, bekijk deze catalogus.

LED-KLEURIG LICHT VOOR
DE JUISTE STEMMING
Met de innovatieve LED-kleurenlichttechniek van de serie LIVING
SPA worden inbouwdouches een eersteklas wellnessbeleving. Negen
kleuren, afwisselend of individueel instelbaar, evenals verschillende
kleurlichtprogramma's zorgen voor een optimale lichtstemming.

BLUETOOTH™ SOUNDSYSTEM:
DOUCHEN MET ALLE ZINTUIGEN
Dankzij de innovatieve Bluetooth™-technologie kunt u nu rechtstreeks
muziek van uw smartphone streamen naar de hoogwaardige en optimaal afgestelde luidsprekers van de plafonddouches.
Beleef een concert douche sensatie met al uw zintuigen!

EEN ONTWIKKELING DIE ZINVOL IS:
CLEAN EFFECT
Met de modernste cartridge-technologie en de innovatieve CLEAN
EFFECT nozzles is de herzbach LIVIG SPA-serie extreem duurzaam en
nagenoeg onderhoudsvrij. Kalkresten en vervelende verstoppingen
kunnen eenvoudigweg worden weggeveegd, waardoor ze tot het verleden behoren.

WATERBESPARING MET COMFORT:
ECOAIR
De EcoAir-technologie helpt u om tot 50% water te besparen zonder
dat u een perfect straalbeeld hoeft te missen. De toevoeging van lucht
zorgt ook voor een aangenaam gevoel van water op de huid. EcoAir
werkt voortdurend bij elke waterdruk - welzijn gegarandeerd!
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WATER IN ZIJN ZUIVERSTE VORM – VIER STRAALSOORTEN VOOR PUUR DOUCHEPLEZIER.
Met de herzbach multifunctionele douches van de LIVING
SPA lijn ervaart u het doucheplezier van de extra klasse. Naast
het verfrissende regendouchegevoel hebben wij ook andere,
niet minder verfrissende straalsoorten voor u ontwikkeld. Dus
zelfs de eerste douche in de ochtend wordt een verkwikkend

schot van levensvreugde en niets staat het ontdekken van je
persoonlijke lichtheid in de weg. Het hoogtepunt: met onze
LOGIC XL thermostaten kunnen alle functies natuurlijk ook
gelijktijdig worden gebruikt. Probeer het - wij hebben de juiste
thermostaat voor u! het is het de moeite waard!

REGENSTRAAL:
VERKWIKKENDE VERFRISSING.
Niets is verfrissender dan een verfrissende regendouche met een
perfecte temperatuurregeling – in de natuur of onder de douche.
Met een herzbach regendouche ervaart u de lichtheid van het
zijn wanneer u maar wilt. Heel eenvoudig!

WATERVAL:
BETOVERENDE NATUURLIJKHEID.
De watervallen van de Herzbach LIVING SPA lijn bieden u een
waterbelevenis die niet natuurlijker kan zijn. Of u de watervaluitloop als onderdeel van uw regendouche of als een aantrekkelijke wand of baduitloop wilt ervaren, is geheel aan u.

SPRAY:
EEN ZACHTE SLUIER.
De sproei-instelling van de herzbach multifunctionele douches
zorgt voor een SPA-ervaring die u niet snel zult vergeten. De zachte sluier op uw huid laat u de stress van het dagelijks leven vergeten en biedt uw huid de ontspanning die ze nodig heeft.
De perfecte rust voor lichaam en geest.

SPIN:
DE MASSAGE-ERVARING.
Met twee roterende Spin-Jet-jets beleeft u een massage-ervaring
in een klasse op zich. Speciaal voor ruime douches is deze nieuwste innovatie van de Herzbach-designwereld een aanrader voor
elke doucheliefhebber vanwege de aangename SPA- en ontspannende werking.
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NIEUW: Dankzij de innovatieve Bluetooth™technologie kunt u nu rechtstreeks muziek van
uw smartphone streamen naar de hoogwaardige en optimaal afgestelde luidsprekers van
de plafonddouches. Beleef een concert douche
sensatie met al uw zintuigen!

LIVING SPA REGEN DOUCHES MET LED-KLEURIG LICHT

REGENDOUCHE MET LED-KLEURIG LICHT:
WELLNESS VOOR ALLE ZINTUIGEN
De herzbach regendouches met LED-kleurig licht openen voor u een douchewereld van de extra klasse.
De innovatieve inbouwdouches bieden u negen kleuren die afwisselend of individueel kunnen worden
ingesteld. Verschillende kleuren lichtprogramma's voor een optimale lichtstemming ronden het beeld
af. Zo wordt zelfs de ochtenddouche een eersteklas wellness-ervaring.
Het nieuwste hoogtepunt in deze lijn zijn de ingebouwde luidsprekers met innovatieve Bluetooth™functie. Muziekstreaming vanaf uw smartphone wordt kinderspel. In combinatie met de LED-verlichtingssferen en de aantrekkelijke lichtbundeltypes ontstaat zo een douchefestival voor alle zintuigen.

Met de vrij te plaatsen afstandsbediening kunnen negen
verschillende kleuren en verschillende lichtstemmingen
worden ingesteld.
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PREMIUM
ESSENTIAL

11.634800.2.01
LED regen douche  multifunction 2
met Bluetooth™ Soundsystem    
630 x 480 mm  

11.600390.3.01 / 11.600390.3.09
LED regen douche  700 x 380 mm  

CLASSIC

11.600395.3.01
LED regen douche 700 x 380 mm  

PURE

11.600385.2.01 / 11.600385.2.09
LED regen douche  500 x 500 mm  

11.600380.1.01
LED regen douche
Ø 380 mm  

182

11.603800.2.01 / 11.603800.2.09
LED regen douche
380 x 380 mm  

11.630300.2.01 / 11.630300.2.09
LED regen douche
300 x 300 mm  

11.603030.2.01
LED regen douche
300 x 300 mm  
(Vooraf ingestelde
kleurovergang)

11.695000.2.01
LED regen douche  multifunction 4   
950 x 950 mm     

11.663480.2.01 / 11.663480.2.09
LED regen douche  multifunction 3      
630 x 480 mm  

LIVING SPA REGEN DOUCHES MET LED-KLEURIG LICHT

INNOVATIEVE REGENDOUCHES
MET PERFECTE FUNCTIONALITEIT.
De inbouwdouches van de serie LIVING SPA zijn echte multifunctionele meesterwerken in zeer
aantrekkelijk ontwerp. Met maximaal vier verschillende straalsoorten, die individueel of in combinatie te bedienen zijn, en spannende extra's wordt uw douche een trendy wellnesstempel.
Met de innovatieve LED-kleurenlichtfunctie en Bluetooth™-muziekstreaming laten onze regendouches onder de douche niets te wensen over. De aantrekkelijke oppervlakken in gepolijst
of geborsteld roestvrij staal maken elk model in deze lijn tot iets heel bijzonders.
Inbouwdouches uit de serie LIVING SPA overtuigen natuurlijk ook door hun praktische aspecten
– zoals u van herzbach gewend bent. De innovatieve CLEAN EFFECT-sproeiers met innovatieve CLEAN EFFECT-sproeiers worden bijvoorbeeld gereinigd van kalkresten in een oogwenk. Het
praktische inbouwframe voor de eenvoudige inbouw in het plafond spreekt ook voor zich.
Heel eenvoudig: herzbach at it’s best.
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Naast drie verschillend gepositioneerde regendouches
beloven de spatuitloop en vier verfrissende sproeikoppen
onbeperkt SPA-plezier.
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LIVING SPA REGEN DOUCHES MET LED-KLEURIG LICHT

OPUS MAGNUM –
DE WELLNESS OASE VAN EEN VIERKANTE METER.
De indrukwekkende 950 x 950 mm versie van de Herzbach regendouches combineert vier aantrekkelijke straalsoorten op bijna
een vierkante meter. Ideaal voor ruime douches en perfect voor twee personen. Dankzij de praktische afstandsbediening voor een
optimale LED-lichtsturing is de perfecte lichtstemming altijd binnen handbereik.

11.695000.2.01
Verzonken hoofd LED regen douche multifunction 4
950 x 950 mm
water jet modus:

Doorstroom bij 3 Bar:

binnenste regendeel / buitenste regendeel / spray / waterval

binnenste regen deel ca. 13 l/Min

met CLEAN EFFECT, afstandsbediening

buitenste regen deel ca. 23 l/Min

installatie frame

spray

ca. 8 l/Min

Roestvrijstaal gepolijst

waterval

ca. 17 l/Min
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LIVING SPA REGEN DOUCHES MET LED-KLEURIG LICHT EN SOUND-SYSTEEM

DOUCHES MET PERFECT SOUND.

Dankzij de vier hoogwaardige en optimaal afgestemde luidsprekers zorgen de innovatieve LIVING SPA
regendouches voor een tintelende concertsfeer in de douche.
Perfecte technologie en verbluffend design in de beste Herzbach-stijl.

Met de Bluetooth™-functie kunt u eenvoudig uw
favoriete muziek van uw smartphone streamen.
Makkelijk als een taart en gewoon spectaculair!

11.634800.2.01
Verzonken hoofd LED regen douche multifunction 2
630 x 480 mm
water jet modus: regen / spray
met Bluetooth™ Sound-systeem
CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l/Min

spray

ca. 8 l/Min
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Maximaal doucheplezier met praktische
CLEAN EFFECT, afstandsbediening en het
uitstekende herzbach-design.
Technologie en design op het hoogste niveau.

11.663480.2.01 / 11.663480.2.09
Verzonken hoofd LED regen douche multifunction 3
630 x 480 mm
water jet modus: regen / spin-jet / waterval
CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l / Min

spin-jet

ca. 13 l / Min

waterval

ca. 17 l / Min

ook verkrijkbar zonder LED-kleurig licht
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11.600390.3.01 / 11.600390.3.09
Verzonken hoofd LED regendouche multifunction 2
700 x 380 mm
water jet modus: regen / 2x waterval
met CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l / Min

waterval

ca. 28 l / Min
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11.600385.2.01 / 11.600385.2.09
Verzonken hoofd LED regen douche
500 x 500 mm

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 17 l / Min

water jet modus: regen / waterval / spray

waterval

ca. 17 l / Min

CLEAN EFFECT, afstandsbediening

spray

ca. 12 l / Min

installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

11.600395.3.01
Verzonken hoofd LED regendouche
700 x 380 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, afstandsbediening
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installatie frame

Doorstroom bij 3 Bar:

Roestvrijstaal gepolijst

regen

ca. 26 l / Min

LIVING SPA REGEN DOUCHES MET LED-KLEURIG LICHT

11.630300.2.01 / 11.630300.2.09
Verzonken hoofd LED regen douche
300 x 300 mm

11.603030.2.01
Verzonken hoofd LED regen douche
300 x 300 mm

water jet modus: regen

als 11.630300.2.01

CLEAN EFFECT, afstandsbediening

met automatische kleurverandering

installatie frame

zonder afstandsbediening

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l / Min

11.603800.2.01 / 11.603800.2.09
Verzonken hoofd LED regendouche 380 x 380 mm
11.600380.1.01
Verzonken hoofd LED regendouche Ø 380 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame

Doorstroom bij 3 Bar:

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

regen

ca. 13 l / Min
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11.670385.3.01
Regen douche multifunction 2
700 x 380 mm

11.650300.2.01 / 11.650300.2.01
Regen douche multifunction 3
500 x 500 mm

11.638000.1.01 / 11.638000.1.09
Regen douche Ø 380 mm
11.650000.1.01 / 11.650000.1.09
Regen douche Ø 500 mm

11.638000.2.01 / 11.638000.2.09
21.638000.2.39 / 40 / 41
Regen douche 380 x 380 mm
11.650000.2.01 / 11.650000.2.09
21.655000.2.39 / 40 / 41
Regen douche 500 x 500 mm

PURE

11.650200.2.01 / 11.650200.2.09
21.650200.2.39 / 40 / 41
Regen douche multifunction 2
500 x 500 mm

11.630000.2.01 / 11.630000.2.09
Regen douche 300 x 300 mm
11.642000.1.01
Regen douche soft 420 x 420 mm
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11.690500.3.01
Regen douche 900 x 500 mm     

11.670380.3.01 / 11.670380.3.09
Regen douche 700 x 380 mm  

11.630480.2.01 / 11.630480.2.09
Regen douche multifunktion 3
630 x 480 mm

LIVING SPA VERZONKEN HOOFD REGEN DOUCHES

PERFECTE TECHNOLOGIE EN UNIEKE LIJNEN.
DE NIEUWSTE GENERATIE REGENDOUCHES.
De regendouches voor de plafondinstallatie zijn altijd de succesvolle voltooiing van een buitengewoon badkamerlandschap, passend bij alle herzbach-designlijnen. Met verschillende straalsoorten, altijd perfecte techniek en de praktische CLEAN EFFECT zijn
de regendouches aan te bevelen voor elke veeleisende badkamer.
Het praktische inbouwframe voor de eenvoudige inbouw in het plafond vereenvoudigt ook de installatie van de Regendouches in
je badkamer. Zo beantwoorden de douches vanaf het eerste moment aan de Herzbach-filosofie van een perfecte gebruikswaarde.
De aantrekkelijke oppervlakken maken het beeld van deze bijzonder hoogwaardige regendouches compleet. Van geborsteld en
gepolijst roestvrij staal tot de nieuwe PVD-afwerking - alle modellen maken van uw douche iets heel bijzonders.
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ELEGANTIE
EN FUNCTIE.
Niet alleen het praktische inbouwframe
spreekt voor de herzbach plafonddouches,
maar ook de extreem vlakke buitenbak met
een groot aantal functies overtuigt.
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LIVING SPA VERZONKEN HOOFD REGEN DOUCHES

11.638000.1.01 / 11.638000.1.09
Verzonken hoofd regen douche Ø 380 mm
11.650000.1.01 / 11.650000.1.09
Verzonken hoofd regen douche Ø 500 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l / Min

11.630000.2.01 / 11.630000.2.09
Verzonken hoofd regen douche 300 x 300 mm
11.642000.1.01
Verzonken hoofd regen douche soft 420 x 420 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l / Min

11.638000.2.01 / 11.638000.2.09
Verzonken hoofd regen douche 380 x 380 mm
11.650000.2.01 / 11.650000.2.09
Verzonken hoofd regen douche 500 x 500 mm
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l / Min

21.638000.2.39 / 40 / 41
Verzonken hoofd regen douche 380 x 380 mm
Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel
23.638000.2.12
zwart mat
21.655000.2.39 / 40 / 41
Verzonken hoofd regen douche 500 x 500 mm
Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel
23.655000.2.12
zwart mat
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LIVING SPA VERZONKEN HOOFD REGEN DOUCHES

11.650200.2.01 / 11.650200.2.09
21.650200.2.39 / 40 / 41
Verzonken hoofd regendouche multifunction 2
500 x 500 mm

11.650300.2.01 / 11.650300.2.09
Verzonken hoofd regendouche multifunction 3
500 x 500 mm

water jet modus: regen / waterval

met CLEAN EFFECT, installatie frame

met CLEAN EFFECT, installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel
Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 15 l / Min

waterval

ca. 15 l / Min

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l / Min

waterval

ca. 17 l / Min

spray

ca. 17 l / Min

11.630480.2.01 / 11.630480.2.09
Verzonken hoofd regendouche multifunction 3
630 x 480 mm

11.670380.3.01 / 11.670380.3.09
Verzonken hoofd regendouche 700 x 380 mm

water jet modus: regen / spin-jet / waterval

met CLEAN EFFECT, installatie frame

met CLEAN EFFECT, installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
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water jet modus: regen / waterval / spray

regen

ca. 13 l / Min

spin-jet

ca. 13 l / Min

waterval

ca. 17 l / Min

water jet modus: dubbele regen

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca.23 l / Min

11.670385.3.01
Verzonken hoofd regendouche multifunction 2
700 x 380 mm
water jet modus: regen / dubbele waterval
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l / Min

waterval

ca. 28 l / Min

11.690500.3.01
Verzonken hoofd regendouche 900 x 500 mm
zum Deckeneinbau
water jet modus: dubbele regen
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 23 l / Min
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LIVING SPA WAND MONTAGE HOOFD REGEN DOUCHES

GEWOON PURISTISCH.
PRAKTISCH FENOMENAAL.
Smaakvol gereduceerd design en een puristisch dunne voorrand - zo presenteren zich de herzbach regendouches voor wandmontage. Dankzij de eenvoudige installatie zonder extra montage-elementen
overtuigen ze ook door hun praktische voordelen.
Alle straalsoorten zijn gescheiden en kunnen in combinatie worden aangestuurd voor een optimaal
massage-effect – inclusief de innovatieve Spin-Jet-rotatiesproeiers.
Eenvoudigweg van hoge kwaliteit – gewoon herzbach.
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PREMIUM
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11.663000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 soft
593 x 270 mm

PURE

11.661600.2.01 / 21.661600.2.39 / 40 / 41
23.661600.2.12
Wand montage hoofd regen douche
537 x 165 mm

11.661700.1.01 / 11.661700.1.09
21.661700.1.39 / 40 / 41
23.661700.1.12
Wand montage hoofd regen douche
539 x 165 mm
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11.662000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 3 soft
593 x 270 mm

11.662500.2.01 / 11.662500.2.09
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 3
587 x 270 mm

11.664000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2
593 x 270 mm

11.661500.2.01 / 11.661500.2.09
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 slim
592 x 270 mm

LIVING SPA WAND MONTAGE HOOFD REGEN DOUCHES

VARIABEL EN ALTIJD IETS HEELS EN IETS HEELS
SPECIAAL – HEEL EENVOUDIG HERZBACH.
De verschillende versies van de herzbach regendouches voor wandmontage zijn uitstekende aanvullingen op alle
herzbach design lijnen. Gemaakt van roestvrij staal - altijd in de beste herzbach-kwaliteit en met uitstekende
technologie.
De functies van de regendouches zijn zeer variabel: van de volledige uitrusting met drie straalsoorten tot de
minimalistische uitvoering als regendouche zonder spin-jet-functie – nog slanker en de ideale introductie in de
hoogwaardige Herzbach-wereld van de armaturen.
Kortom: minder is hier meer. En meer is Herzbach.
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LIVING SPA WAND MONTAGE HOOFD REGEN DOUCHES

EEN LIJN OM VERLIEFD OP TE WORDEN.
TIJDLOOSHEID IN ROESTVRIJ STAAL.

11.662500.2.01 / 11.662500.2.09
Wand montage hoofd regen douche multifunction 3
587 x 270 mm
water jet modus: regen / spin-jet / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 14 l/Min

waterval

ca. 15 l/Min

spin-jet

ca. 10 l/Min
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Twee roterende Spin-Jet-jets zorgen voor een
massage-ervaring van de extra klasse.
CLEAN EFFECT jets maken het reinigen bijzonder
eenvoudig. Een echte ontdekking.
herzbach Spin-Jet zijdouches en de aantrekkelijke
douchesets zijn de perfecte aanvulling voor een
opwindende allround wellnessbeleving.
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Sierlijkheid en technische precisie kenmerken het tijdloze design van de Herzbach regendouches. Het gepolijste roestvrijstalen oppervlak en de CLEAN EFFECT-technologie garanderen
ook in het dagelijks leven een eenvoudige bediening. Kortom:
het bijzondere in eenvoud – dat is Herzbach.
Wie het effectieve massage-effect van de hydropeaking spout
heeft ervaren, zal nooit meer anders douchen. Beloofd.

11.662000.1.01
Wand montage hoofd regen douche multifunktion 3 soft
593 x 270 mm
water jet modus: regen / spin-jet / waterval
Roestvrijstaal gepolijst
met CLEAN EFFECT en wandhouder

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 14 l/Min

waterval

ca. 15 l/Min

spin-jet

ca. 10 l/Min
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LIVING SPA WAND MONTAGE HOOFD REGEN DOUCHES

11.661500.2.01 / 11.661500.2.09
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 slim
592 x 270 mm

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 14 l/Min

waterval

ca. 15 l/Min

water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

11.664000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2
593 x 270 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst
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Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 14 l/Min

waterval

ca. 15 l/Min

11.663000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 soft
593 x 270 mm

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 14 l/Min

waterval

ca. 15 l/Min

water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst

11.661600.2.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2
539 x 165 mm
water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst

21.661600.2.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

23.661600.2.12
mat zwart

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l/Min

waterval

ca. 15 l/Min

11.661700.1.01 / 11.661700.1.09
Wand montage hoofd regen douche
537 x 165 mm
water jet modus: regen
mit CLEAN EFFECT en wandhouder
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

21.661700.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

23.661700.2.12
mat zwart

Doorstroom bij 3 Bar:
regen

ca. 13 l/Min
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11.694000.1.01 / 11.694000.1.09
Waterval-wand uitloop
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

21.694000.1.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 17 l/Min

11.692000.1.01
Tegel/badrand-montage waterval uitloop
Roestvrijstaal gepolist

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 17 l/Min
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LIVING SPA WATERVALLEN

11.693000.1.01 / 11.693000.1.09
Waterval-wand uitloop
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 13 l/Min

HERZBACH WATERVALLEN –
WATER IN ZIJN ZUIVERSTE VORM.
Of het nu onder de douche of in het bad is – met een herzbach waterval-wand uitloop ervaart u een
smaakvol design highlight.
Een handig tegenwicht in uw individuele badkamerarchitectuur.
Water in zijn zuiverste vorm – herzbach.
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Inbouw lichaamsspray
Ø 130 mm / 125 x 125 mm
sproeihoek 20° verstelbaar
met CLEAN EFFECT en installatie unit

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 6 l/Min

11.674300.1.01 chroom
11.674300.1.09 Roestvrijstaal geborsteld

11.672005.1.01 chroom

11.674500.2.01 chroom
11.674500.2.09 Roestvrijstaal geborsteld

11.676000.3.01 chroom

11.676000.2.01 chroom
11.676000.2.09 Roestvrijstaal geborsteld

Inbouw lichaamsspray
92 x 92 mm
water jet modus spin-jet
met installatie unit

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 4 l/Min

11.676000.1.01 chroom
11.676000.1.09 Roestvrijstaal geborsteld
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LIVING SPA LICHAAMSSPRAY

DE ONTDEKKING VAN DE NIEUWE LICHTHEID:
HERZBACH LICHAAMSSPRAY.
OF HET NU MET OF ZONDER SPROEIERS IS – HET AANGENAME,
ZIJDELINGSE MASSAGE-EFFECT VAN EEN HERZBACH ZIJDOUCHE
BETOVERT U OP BETROUWBARE WIJZE.

Met drie verschillende uitvoeringen en een gereduceerd formaat van 92 mm wordt de nieuwe LIVING SPAzijdouche met draaibare sproeiers aanbevolen. Twee draaiende Spin-Jet-jets zorgen voor een massageervaring van een eigen klasse. Deze nieuwste innovatie uit de Herzbach-designwereld wordt met name
aanbevolen voor ruime douches vanwege de aangename, zijdelingse SPA- en ontspannende werking.
De eenvoudige installatie van de ingebouwde carrosserie en de eenvoudige reiniging van het CLEAN
EFFECT mondstuk maken de nieuwe Spin-Jet zijdouches tot een echte ontdekking. Bij een debiet van
ca. 4,0 l/min bij 3 bar is er altijd voldoende druk beschikbaar voor een ontspannende werking. Verkrijgbaar in vierkant, rond en zacht design – en in chroom en geborsteld roestvrij staal.
Ontdek je Spin!
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LIVING SPA REGENDOUCHES

MEER DAN REGEN. MEER DAN DOUCHES.
HERZBACH REGENDOUCHES.
De verfrissende ervaring van een perfect getemperde regenbui heeft een reinigende werking op de ziel. Het
zal u lang blijven betoveren, want zelfs de ochtenddouche wordt een hoogtepunt.
De herzbach regendouches zijn niet alleen verkrijgbaar in gepolijst en geborsteld roestvrij staal - ook onze
nieuwe PVD-oppervlakken van roestvrij staal passen zich uitstekend aan het uitgekiende design aan. Bovendien is er natuurlijk voor elke Herzbach-designlijn een bijpassende regendouche.
Dankzij de perfecte afwerking en de bekende hoge herzbach-kwaliteit is er voor elke kenner van hoogwaardige badkamerarchitectuur een aanbeveling voor elke kenner. Echte Herzbach.
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LIVING SPA REGENDOUCHES

Regendouche round

chroom

Ø 130 mm

voor plafond arm en wand arm installatie

chroom

Ø 200 mm

water jet modus: regen

chroom

Ø 250 mm

met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"

chroom

Ø 300 mm

chroom

Ø 400 mm

mat zwart

Ø 250 mm

ook verkrijgbaar met waterbesparende ECO-AIR technologie

mat zwart

Ø 300 mm

RVS geborsteld*

Ø 200 mm

RVS geborsteld*

Ø 250 mm

RVS geborsteld*

Ø 300 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm

chroom

ò 200 mm

voor plafond arm en wand arm installatie

chroom

ò 250 mm

water jet modus: regen

chroom

ò 300 mm

met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"

chroom

ò 390 mm

chroom

ò 400 mm

RVS geborsteld*

ò 200 mm

RVS geborsteld*

ò 250 mm

RVS geborsteld*

ò 300 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel
ò 200 mm
ò 250 mm
ò 300 mm

11.600247.1.01
Regendouche soft
247 x 247 mm
voor plafond arm en wand arm installatie
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"
chroom

11.613000.1.01
11.613005.1.01
11.613010.1.01
11.613015.1.01

21.610200.1.39 / 40 / 41
21.610250.1.39 / 40 / 41
21.610300.1.39 / 40 / 41

Regendouche square

ook verkrijgbaar met waterbesparende ECO-AIR technologie
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11.613100.1.01
11.613105.1.01
11.613110.1.01
11.613115.1.01
11.613120.1.01
23.613110.1.12
23.613115.1.12
17.600200.1.09
17.600250.1.09
17.600300.1.09

met ECO-AIR

11.614105.1.01
11.614106.1.01
11.614110.1.01
11.614125.1.01
11.614115.1.01
19.600200.1.09
19.600250.1.09
19.600300.1.09

21.610200.2.39 / 40 / 41
21.610250.2.39 / 40 / 41
21.610300.2.39 / 40 / 41

met ECO-AIR

11.614005.1.01
11.614006.1.01
11.614010.1.01

Perfecte vormentaal in perfecte combinatie:
Regendouche soft
Wand arm

11.600247.1.01
11.670350.2.01

Regendouche slim round
voor plafond arm en wand arm installatie
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"

rond
chroom

Ø 200 mm

chroom

Ø 228 mm

chroom

Ø 300 mm

chroom

Ø 400 mm

oval
chroom

340 x 220 mm

chroom

450 x 300 mm

11.600200.1.01
11.600228.1.01
11.600300.1.01
11.600400.1.01

11.600340.1.01
11.600450.1.01

kwadratisch
chroom

200 x 200 mm

chroom

254 x 254 mm

chroom

300 x 300 mm

chroom

400 x 400 mm

rechthoekig
chroom

340 x 220 mm

chroom

450 x 300 mm

11.600200.2.01
11.600254.2.01
11.600300.2.01
11.600400.2.01

11.600340.2.01
11.600450.2.01
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LIVING SPA WAND EN PLAFOND ARMEN SEVEN

21.610250.1.41
Regen douche 250 mm
21.960350.1.41
Wand arm seven round

Plafond arm voor regen douche seven round

Plafond arm voor regen douche seven square

rozet Ø 70 mm

rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal geborsteld

Roestvrijstaal geborsteld

100 mm

100 mm

17.964810.1.09
17.964820.1.09

200 mm

17.964810.2.09
17.964820.2.09

200 mm

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

100 mm

100 mm

200 mm

21.964810.1.39 / 40 / 41
21.964820.1.39 / 40 / 41

200 mm

21.964810.2.39 / 40 / 41
21.964820.2.39 / 40 / 41

SEVEN
gewoon passend!
Binnen ons nieuwe SEVEN-systeem kunt
u uw ontwerp nu de vrije loop laten, want
de uniforme rozetmaat van 70 mm loopt
door al uw badkamermeubilair heen.
Dit betekent dat wand- en plafondarmen,
douchestangen, bad- en douchesets en
wandverbindingsbochten dezelfde rozetafmetingen hebben als onze LOGIC XL
thermostaten.
Zo eenvoudig. Dus Herzbach.
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Wand arm voor regen douche seven round

Wand arm voor regen douche seven square

rozet Ø 70 mm

rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal geborsteld

Roestvrijstaal geborsteld

350 mm

350 mm

17.960350.1.09
17.960450.1.09

450 mm

17.960350.2.09
17.960450.2.09

450 mm

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

350 mm

350 mm

450 mm

21.960350.1.39 / 40 / 41
21.960450.1.39 / 40 / 41

450 mm

21.960350.2.39 / 40 / 41
21.960450.2.39 / 40 / 41

LIVING SPA WAND EN PLAFOND ARMEN

11.671670.1.01
Wand arm voor regen douche round

11.671400.1.01
Wand arm voor regen douche round

11.660350.1.01
Wand arm voor regen douche round

167 mm

140 mm

350 mm

chroom

chroom

chroom

Wand arm voor regen douche round

11.673500.2.01
Wand arm voor regen douche square

Wand arm voor regen douche square

350 mm

340 mm

chroom

420 mm

chroom

11.673540.1.01
11.674200.1.01
11.675000.1.01

354 mm
420 mm
500 mm
mat zwart

chrom

500 mm

11.663500.2.01
11.674200.2.01
11.675000.2.01

23.673540.1.12
23.674200.1.12

354 mm
420 mm

11.670350.2.01
Wand arm voor regen douche soft
370 mm, afgeronde hoeken
chroom

Plafond arm voor regen douche square

Plafond arm voor regen douche square

chroom

chroom

50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
mat zwart
100 mm
200 mm

11.664805.1.01
11.664810.1.01
11.664820.1.01
11.664830.1.01
11.670500.1.01

150 mm
300 mm
500 mm

11.674815.2.01
11.674830.2.01
11.670500.2.01

23.664810.1.12
23.664820.1.12

Wand arm voor regen douche round
Roestvrijstaal geborsteld
350 mm
450 mm

17.963500.1.09
17.963500.2.09

Roestvrijstaal PVD
350 mm
450 mm

21.963500.1.39 / 40 / 41
21.963500.2.39 / 40 / 41
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LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATEN

LOGIC XL THERMOSTATEN – ABSOLUT HIGH END.
UNIEK IN INSTALLATIEGEMAK, VEILIGHEID, FUNCTIONALITEIT EN KWALITEIT: DE NIEUWE LOGIC XL
THERMOSTATEN KUNNEN ZOWEL HORIZONTAAL ALS VERTICAAL WORDEN GEÏNSTALLEERD.
ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INSTALLATIE KUNNEN EENVOUDIG WORDEN GECORRIGEERD.

De nieuwe Logic XL thermostaten voor maximaal vijf verbruikers
presenteren zich als optimale regeling voor alle multifunctionele
douches van herzbach. Alle knoppen kunnen gelijktijdig of afzonderlijk worden gebruikt. De toewijzing van de afzonderlijke straalsoorten is vrij te kiezen, zodat dit ene systeem alle toepassingen
van de multifunctionele douches kan aansturen. Dankzij de hoge
doorstromingscapaciteit tot 40 liter bij 3 bar (51 liter bij 5 bar) is er
altijd voldoende waterdruk, ook bij gebruik van alle straalsoorten
tegelijk.

Het minimalistische design van de Logic XL-thermostaten in
de verschillende uitvoeringen past zich optimaal aan de verschillende herzbach-designlijnen aan en sluit naadloos aan bij
elke veeleisende badkamerarchitectuur. Handgrepen en panelen uit massief messing kenmerkt zich door het gebruik van
zeer hoogwaardige materialen – een lange levensduur is hier
vanzelfsprekend onze stelregel.

Naast een optimale werking dankzij de 90° snelwerkende keramische ventielen, is er ook absolute vrijheid in ontwerp en planning.
Verticale en horizontale installatie is zonder problemen mogelijk.
Hoogtepunt hierbij is het geïntegreerde LOGIC-thermostaat unit
en een geluiddempende installatie met behulp van de LOGICinstallatiebox.

De oppervlakken zijn verkrijgbaar in chroom, geborsteld roestvrij staal en in de drie kleuren PVD roestvrij staal en zwart mat.
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LIVING SPA LOGIC XL1/XL1+ THERMOSTATEN VOOR 1-2 VERBRUIKER

LOGIC XL 1 / XL 1+

LOGIC XL 1 / XL 1+

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets Ø 70 / 116 mm

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chroom

chroom

11.521010.1.01
mat zwart
23.521010.1.12
Roestvrijstaal geborsteld
11.521010.1.09
Roestvrijstaal PVD 21.521010.1.39 / 40 / 41

11.521015.1.01
11.521015.1.09
Roestvrijstaal PVD 21.521015.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal geborsteld

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL 1 / XL 1+

LOGIC XL 1 / XL 1+

LOGIC XL 1 / XL 1+

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet 220 x 100 mm

rozet 70 x 70 / 110 x 100 mm

rozet 220 x 100 mm

chroom
Roestvrijstaal geborsteld

11.521005.1.01
11.521005.1.09

chroom
Roestvrijstaal geborsteld

11.521010.2.01
11.521010.2.09

chroom
Roestvrijstaal geborsteld

11.521000.2.01
11.521000.2.09

LOGIC XL 1 EN LOGIC XL 1+

11.210000.1.09
LOGIC XL 1
Thermostaat inbouw installatie unit
met 1 afsluitklep

11.210500.1.09
LOGIC XL1+
Thermostaat inbouw installatie unit

Met de LOGIC XL 1 universele thermostaatmodule die maximaal één verbruiker aanstuurt, is
het de ideale keuze voor eenvoudige systemen waarbij slechts één verbruiker hoeft te worden
aangesloten, bijvoorbeeld in de wellness-ruimte of in de sauna.
LOGIC XL 1+ gaat nog een stap verder en is ideaal voor twee consumenten. Met een 2-wegschakelaar is deze perfect geschikt voor bijvoorbeeld het regelen van de badinlaat, een doucheset
of zelfs een douchekop en handdouche. Het minimalistische design van de verschillende LOGIC
af montage set voor bevestiging past zich op natuurlijke wijze aan de verschillende herzbachdesignlijnen aan.
Kortom: alles past – alles herzbach.

met twee-weg omstel
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LIVING SPA LOGIC XL2 THERMOSTATEN VOOR 2 VERBRUIKERS

LOGIC XL 2

LOGIC XL 2

LOGIC XL 2

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets Ø 70 / 116 mm

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

rozet 320 x 100 mm

chroom

chroom

chroom

11.522010.1.01
mat zwart
23.522010.1.12
Roestvrijstaal geborsteld
11.522010.1.09
Roestvrijstaal PVD 21.522010.1.39 / 40 / 41

11.522015.1.01
Roestvrijstaal geborsteld
11.522015.1.09
Roestvrijstaal PVD 21.522015.1.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal geborsteld

11.522005.1.01
11.522005.1.09

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL 2

LOGIC XL 2

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

rozet 320 x 100 mm

chroom

chroom

Roestvrijstaal geborsteld

11.522010.2.01
11.522010.2.09

Roestvrijstaal geborsteld

11.522000.2.01
11.522000.2.09

LOGIC XL 2
LOGIC XL 2 is net als de LOGIC XL 1+ geschikt voor twee verbruikers, maar biedt een doorslaggevende uitbreiding: omdat hij is uitgerust met twee afsluiters, kunnen de twee aangesloten
verbruikers tegelijkertijd worden bediend.

11.220000.1.09
LOGIC XL 2
Thermostaat inbouw installatie unit

LOGIC XL 2 biedt dus een zinvolle oplossing voor het gelijktijdig gebruik van twee toepassingen
- een eenvoudige regendouche in combinatie met zijdouches of een handdouche. De optimale
bedienbaarheid van de thermostaatregelaars door hoogwaardige 90° snelsluitende keramische
afsluiters is een duidelijke indicatie van de beproefde herzbach topkwaliteit.

met 2 afsluitkleppen
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LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATEN VOOR 3 VERBRUIKERS

LOGIC XL 3

LOGIC XL 3

LOGIC XL 3

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets Ø 70 / 116 mm

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

rozet 420 x 100 mm

chroom

chroom

chroom

11.523015.1.01
schwarz matt
23.523015.1.12
Roestvrijstaal geborsteld
11.523015.1.09
Roestvrijstaal PVD 21.523015.1.39 / 40 / 41

11.523010.1.01
Roestvrijstaal geborsteld
11.523010.1.09
Roestvrijstaal PVD 21.523010.1.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal geborsteld

11.523005.1.01
11.523005.1.09

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL 3

LOGIC XL 3

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

rozet 420 x 100 mm

chroom

chroom

Roestvrijstaal geborsteld

11.523010.2.01
11.523010.2.09

Roestvrijstaal geborsteld

11.523000.2.01
11.523000.2.09

LOGIC XL 3
Met drie ingebouwde afsluiters is de LOGIC XL 3 de ideale thermostaat voor drie verbruikers.
Aangezien alle aansluitingen van de LOGIC XL 3 tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, zijn de
volgende voorbeelden nuttig:

11.230000.1.09
LOGIC XL 3
Thermostaat inbouw installatie unit
met 3 afsluitkleppen

¼ hoofd regendouche + zijdouche + douche set
¼ hoofd regendouche + waterval + douche set
¼ hoofd regendouche met 2 functies + douche set
¼ regendouche multifunction 2 + douche set
Dankzij de verschillende kleurensets zijn mogelijke combinaties met alle herzbach designlijnen mogelijk. Niets staat een perfecte afstemming tussen de ontwerptaal van de afsluiter en
de thermostaat in de weg. Gewoon herzbach!
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LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATEN VOOR 4 VERBRUIKERS

LOGIC XL 4

LOGIC XL 4

LOGIC XL 4

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets Ø 70 / 116 mm

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

rozet 520 x 100 mm

chroom

chroom

chroom
Roestvrijstaal geborsteld

11.524015.1.01
11.524015.1.09

Roestvrijstaal geborsteld

11.524010.1.01
11.524010.1.09

Roestvrijstaal geborsteld

11.524005.1.01
11.524005.1.09

LOGIC XL 4

LOGIC XL 4

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

rozet 520 x 100 mm

chroom

chroom

Roestvrijstaal geborsteld

11.524010.2.01
11.524010.2.09

Roestvrijstaal geborsteld

11.524000.2.01
11.524000.2.09

LOGIC XL 4
Hoe gevarieerder de mogelijkheden van regendouches of sanitair, hoe complexer de bediening.
Met de LOGIC XL 4 thermostaat kunnen tot vier verbruikers eenvoudig worden bediend. Dit
maakt het geschikt voor de volgende scenario's:

11.240000.1.09
LOGIC XL 4
Thermostaat inbouw installatie unit
met 4 afsluitkleppen

¼ regendouche multifunction 3 + douche set
¼ regendouche multifunction 2 + zijdouche + douche set
¼ waterval + zijdouche + hoofd regen douche + douche set
¼ regendouche multifunction 3 + douche set
De Logic XL thermostaten bieden ook absolute planningsvrijheid op het gebied van ontwerpparameters, omdat zowel verticale als horizontale installatie zonder problemen mogelijk is.
Een sterk stuk herzbach.
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HAND DOUCHE

INSTROOM THERMOSTAAT

LICHAAMSSPRAY
LICHAAMSSPRAY

SPRAY

WATERVAL

REGEN

LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATEN VOOR 5 VERBRUIKERS

LOGIC XL 5 / XL 5+

LOGIC XL 5 / XL 5+

LOGIC XL 5 / XL 5+

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets Ø 70 / 116 mm

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

rozet 620 x 100 mm

chroom

chroom

chroom
Roestvrijstaal geborsteld

11.525015.1.01
11.525015.1.09

Roestvrijstaal geborsteld

11.525010.1.01
11.525010.1.09

Roestvrijstaal geborsteld

11.525005.1.01
11.525005.1.09

LOGIC XL 5 / XL 5+

LOGIC XL 5 / XL 5+

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

rozet 620 x 100 mm

chroom

chroom

Roestvrijstaal geborsteld

11.525010.2.01
11.525010.2.09

Roestvrijstaal geborsteld

11.525000.2.01
11.525000.2.09

LOGIC XL 5 EN XL 5+
Met de LOGIC XL 5 / XL 5+ thermostaten bieden maximale ontwerpvrijheid voor de gehele
herzbach LIVING SPA-wereld. Met vijf afsluiters voor vijf gelijktijdige verbruikers zijn er geen
grenzen aan uw gecombineerde geest. Voorbeeld:

11.250000.1.09
LOGIC XL 5 Thermostaat inbouw installatie unit
met 5 afsluitkleppen

11.250500.1.09
LOGIC XL5+ Thermostaat inbouw installatie unit
met 4 afsluitkleppen en twee-weg omstel

¼ regendouche multifunction 4 + douche set (XL 5) of met daarnaast zijdouche (XL 5+)
¼ regendouche multifunction 3 + zijdouche + douche set (XL 5)
¼ regendouche multifunction 3 + waterval + douche set (XL 5)
Voordeel: dankzij de hoge doorstromingscapaciteit tot 40 liter bij 3 bar (51 liter bij 5 bar) is er
altijd voldoende waterdruk, ook bij gelijktijdig gebruik van alle verbruikers.
Een echt herzbach meesterwerk.
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LIVING SPA LOGIC XL VARIO

LOGIC XL

VARIO

11.200100.1.09
LOGIC XL VARIO
Thermostaat inbouw installatie unit

11.200520.1.09
LOGIC XL VARIO
Afsluitklep inbouw installatie unit

11.200655.1.09
LOGIC XL VARIO
Omstel inbouw installatie unit
met twee-weg omstel
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LIVING SPA LOGIC XL VARIO

LOGIC XL VARIO round

LOGIC XL VARIO square

voor inbouw hoge druk thermostaat

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet Ø 116 mm

rozet 110 x 100 mm

chroom

chroom

11.500100.1.01
Roestvrijstaal geborsteld
11.500100.1.09
Roestvrijstaal PVD 21.500100.1.39 / 40 / 41
copper steel / black steel / brass steel

11.500100.2.01
11.500100.2.09
Roestvrijstaal PVD 21.500100.2.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal geborsteld

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL VARIO round

LOGIC XL VARIO square

voor afsluit en omstel unit

voor afsluit en omstel unit

rozet Ø 70 mm

rozet 70 x 70 mm

chroom

chroom

11.958750.1.01
Roestvrijstaal geborsteld
11.958750.1.09
Roestvrijstaal PVD 21.958750.1.39 / 40 / 41
copper steel / black steel / brass steel

11.958750.2.01
11.958750.2.01
Roestvrijstaal PVD 21.958750.2.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal geborsteld

copper steel / black steel / brass steel

LOGIC XL VARIO – OPTIMAAL AFGESTEMD VOOR UW WELLNESSDOUCHE
Met het LOGIC XL VARIO systeem kunt u uw douche volledig naar eigen wens bedienen.
Thermostaat mengkranen en afsluiters kunnen nu ook overal en niet meer alleen naast of boven elkaar worden gemonteerd. Met de XL VARIO
thermostaatmodule kunt u uw persoonlijke comforttemperatuur centraal instellen. Met de XL VARIO afsluit- of omstel modulen kunt u de verbruiker die u wilt openen op de plaats waar u hem wilt hebben.
Zo kunt u bijvoorbeeld uw handdouche met de afsluit module openen en/of met de omstel module uw multifunctionele douche met 2 functies
bedienen.
Met LOGIC XL VARIO stellen we geen grenzen aan uw doucheplezier.
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LIVING SPA DOUCHEKOLOMMEN

Douche kolom met opbouw thermostaat round
opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel klep
veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
hoofd regen douche round met CLEAN EFFECT
conische houder (traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)
hoogte inkortbaar, met Silberflex-douche slang 1600 mm
met multifunctionele hand douche 100 mm of ABS staaf hand douche rond
chroom
totale hoogte 1207 mm

totale hoogte 1207 mm

Ø 200 mm regen douche 11.988420.1.01

Ø 200 mm regen douche 11.988120.1.01

Ø 300 mm regen douche 11.988430.1.01

Ø 300 mm regen douche 11.988130.1.01

Ø 250 mm regen douche 11.988425.1.01

Ø 250 mm regen douche 11.988125.1.01

Douche kolom met opbouw thermostaat square
opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel klep
veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
hoofd regen douche round met CLEAN EFFECT
conische houder (traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)
lengte inkortbaar, met Silberflex-douche slang 1600 mm
met ABS staaf hand douche vierkant
chrom
totale hoogte 1207 mm
ò 200 mm regen douche 11.988920.1.01
ò 250 mm regen douche

11.988925.1.01

ò 300 mm regen douche 11.988930.1.01

LIVING SPA DOUCHEKOLOMMEN

ZUILEN VAN WATER EN ELEGANTIE
– HERZBACH IN PURE CULTUUR.

Herzbach-douchezuilen zijn de zinvolle aanvulling op het LIVING SPA-programma. De comfortabele hoofddouches met de eenvoudig
te reinigen CLEAN EFFECT-technologie zijn naar keuze verkrijgbaar als bar of als multifunctionele douche. De richtkleppen met hun
duurzame en soepel lopende keramische constructie maken het beeld van een hoogwaardige Herzbach-oplossing compleet.
Het hoogtepunt: de douchekolommen in alle varianten zijn ook aangepast aan de verschillende herzbach-designlijnen.
Niets staat dus een streng badkamerdesign in een uniforme vormtaal in de weg.

Douche kolom met opbouw thermostaat round RVS
opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel klep
veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
regen douche en staaf hand douche met CLEAN EFFECT
conische houder (traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)
met Silberflex-douche slang 1600 mm
Roestvrijstaal geborsteld*
totale hoogte 1.180 mm

totale hoogte 980 mm

Ø 200 mm regen douche 17.988920.1.09

Ø 200 mm regen douche 17.988920.2.09

Ø 300 mm regen douche 17.988930.1.09

* afzonderlijke onderdelen in RVS-optiek

Ø 300 mm regen douche 17.988930.2.09
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LIVING SPA DOUCHE SETS

ELEGANTE VARIËTEIT
Herzbach douchesets bestaan elk uit een glijstang,
de conushouder, een handdouche en een duurzame
zilveren flexdoucheslang.
Ook hier bieden wij verschillende ontwerptalen en
-lijnen aan - passend bij uw verdere uitrusting. Vooral de uitgebreide mogelijkheden van de verschillende sets met vele aantrekkelijke oppervlakken
spreken voor deze zinvolle aanvulling. Ontdek en
word verliefd!

11.690190.1.01
Douche glijstand slide s 900 mm
conische houder (traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)
chroom

Douche glijstand set met hand douche en douche slang
11.691756.1.01
met hand douche Ø 100 mm
douche slang 1600 mm

11.691757.1.01
met hand douche 100 mm multifunction
douche slang 1600 mm

11.691758.1.01
met hand douche 130 mm multifunction
douche slang 1600 mm

11.691774.1.01
met ABS staaf hand douche
metaalflex-douche slang 1600 mm

11.691776.1.01
met staaf hand douche messing
metaalflex-douche slang 1600 mm
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LIVING SPA DOUCHE SETS

Douche glijstand set slide m 900 mm

Douche glijstand set slide m 900 mm

douche slang 1600 mm

met metaalflex-douche slang 1600 mm

11.690200.1.01
Douche glijstand slide m 900 mm

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

chroom of mat zwart

chroom

chroom

11.690305.1.01

11.690274.1.01

met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid

met ABS staaf hand douche

met hand douche 100 mm multifunction

met staaf hand douche messing

11.690310.1.01 / 23.690310.1.12
11.690315.1.01

11.690276.1.01

met hand douche 130 mm multifunction

Douche glijstand set round

Douche glijstand set round

Douche glijstand round

met metaalflex-douche slang 1600 mm

met metaalflex-douche slang 1600 mm

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

chroom

met ABS staaf hand douche

met staaf hand douche messing

chroom

chroom

600 mm
900 mm

11.661180.1.01
11.691180.1.01

600 mm
900 mm

11.662180.1.01
11.692180.1.01

600 mm
900 mm

11.660180.1.01
11.690180.1.01
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LIVING SPA DOUCHE SETS

Douche glijstand set

Douche glijstand set

Douche glijstand set

douche slang 1600 mm

douche slang 1600 mm

douche slang 1600 mm

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid

met hand douche 100 mm multifunction

met hand douche 130 mm multifunction

chroom

chroom

chroom

600 mm
900 mm

600 mm
900 mm

11.668180.1.01
11.698180.1.01

600 mm
900 mm

11.669180.1.01
11.699180.1.01

Douche glijstand set

Douche glijstand set

Douche glijstand

met metaalflex-douche slang 1600 mm

met metaalflex-douche slang 1600 mm

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

chroom

met ABS staaf hand douche vierkant

met staaf hand douche messing vierkant

chroom

chroom

600 mm
900 mm
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11.667180.1.01
11.697180.1.01

11.661160.2.01
11.691160.2.01

600 mm
900 mm

11.664160.2.01
11.694160.2.01

600 mm
900 mm

11.660160.2.01
11.690160.2.01

LIVING SPA DOUCHE SETS SEVEN

17.922700.1.09
Douche glijstand set seven round

17.922800.1.09
Douche glijstand set seven round

17.965900.1.09
Douche glijstand seven round

rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm

rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm

rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm

douche slang 1600 mm

douche slang 1600 mm

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

Roestvrijstaal geborsteld*

staaf hand douche rond

hand douche deep 100 mm multifunction

Roestvrijstaal geborsteld*

Roestvrijstaal geborsteld*

21.965900.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD

21.922700.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel

Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

17.922700.2.09
Douche glijstand set seven square

17.922800.2.09
Douche glijstand set seven square

17.965900.2.09
Douche glijstand seven square

rozets 70 x 70 mm, lengte 900 mm

rozets 70 x 70 mm, lengte 900 mm

rozets 70 x 70 mm, lengte 900 mm

douche slang 1600 mm

douche slang 1600 mm

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

en kantelbaar

Roestvrijstaal geborsteld*

staaf hand douche rond

hand douche deep 100 mm multifunction

Roestvrijstaal geborsteld*

Roestvrijstaal geborsteld*

21.922700.2.39 / 40 / 41

21.965900.2.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel
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LIVING SPA BAD SETS

NIEUWE SLANGEN!
De herzbach badsets zijn nu ook verkrijgbaar met extra lange 1600 mm
doucheslang.
Veel sets hebben ook onze nieuwe,
elegante metaalflex-slang.
Voor maximaal comfort en extra lang
doucheplezier!
U kunt alle producten vinden op
www.herzbach.com

11.620221.1.01 / 11.620222.1.01
Bad set met conus houder
met metaalflex-douche slang 1250 mm

11.620221.2.01 / 11.620222.2.01
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

conus houder verstelbaar

met metaalflex-douche slang 1250 mm

staaf hand douche ABS of messing rond

conus houder vast

chroom

staaf hand douche ABS of messing rond
chroom

11.620225.1.01
Bad set met conus houder
met douche slang 1250 mm

11.620225.2.01
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

conus houder verstelbaar

met douche slang 1250 mm

hand douche 100 mm multifunction

conus houder vast

chroom

hand douche 100 mm multifunction

11.620226.1.01
met hand douche 130 mm multifunction

11.620224.1.01

met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid

chroom

11.620226.2.01
met hand douche 130 mm multifunction

11.620224.2.01

met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid

met metaalflex-douche slang 1250 mm

11.630221.2.01 / 11.630422.2.01
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

conus houder verstelbaar

met metaalflex-douche slang 1250 mm

staaf hand douche ABS of messing vierkant

conus houder vast,

chroom

staaf hand douche ABS of messing vierkant

11.630221.1.01 / 11.630422.1.01
Bad set met conus houder
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chroom

* afzonderlijke onderdelen in RVS-optiek

LIVING SPA BAD SETS SEVEN

17.914000.1.09
Bad set met conus houder seven round

21.914000.1.39 / 40 / 41
Bad set met conus houder seven round

17.914200.1.09
Bad set met conus houder seven round

rozet Ø 70 mm

rozet Ø 70 mm

rozet Ø 70 mm

met douche slang 1250 mm

met douche slang 1250 mm

met douche slang 1250 mm

conus houder vast, staaf hand douche rond

conus houder vast, staaf hand douche rond

conus houder vast, staaf hand douche rond

Roestvrijstaal geborsteld*

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal geborsteld*

17.914400.1.09
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

copper steel / black steel / brass steel

21.914400.1.39 / 40 / 41
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

17.914600.1.09
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

17.914000.2.09
Bad set met conus houder seven square

21.914000.2.39 / 40 / 41
Bad set met conus houder seven square

17.914200.2.09
Bad set met conus houder seven square

rozet 70 x 70 mm

rozet 70 x 70 mm

rozet 70 x 70 mm

met douche slang 1250 mm

met douche slang 1250 mm

met douche slang 1250 mm

conus houder vast, staaf hand douche rond

conus houder vast, staaf hand douche rond

conus houder vast, staaf hand douche rond

Roestvrijstaal geborsteld*

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal geborsteld*

17.914400.2.09
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

copper steel / black steel / brass steel

21.914400.2.39 / 40 / 41
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

17.914600.2.09
Bad set met conus houder
en geintegreerde wand aansluiting

SEVEN ROUND & SQUARE: GEWOON PASSEND!
Binnen ons nieuwe SEVEN-systeem kunt u uw ontwerp nu de vrije loop laten, want de uniforme
rozetmaat van 70 mm loopt door al uw badkamermeubilair heen.
Dit betekent dat wand- en plafondarmen, douchestangen, bad- en douchesets en wandverbindingsbochten dezelfde rozetafmetingen hebben als onze LOGIC XL thermostaten. Uiteraard geschikt voor onze serie in ronde en vierkante basisvorm.
Zo eenvoudig. Dus Herzbach.
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LIVING SPA HAND DOUCHES

11.675300.1.01
Hand douche deep 100

11.675400.1.01
Hand douche deep 100 Multi

11.675500.1.01
Hand douche deep 130 Multi

met CLEAN EFFECT

met CLEAN EFFECT

met CLEAN EFFECT

water jet modus: regen

water jet modus: regen / regen soft / massage

water jet modus: regen / regen soft / massage

douchekop 100 mm

douchekop 100 mm

douchekop 130 mm

chroom

chroom

chroom

11.677400.1.01 / 11.677600.1.01
Staaf hand douche

23.675400.1.12
Hand douche deep 100 Multi

11.677700.1.01 / 11.677500.1.01
Staaf hand douche

met CLEAN EFFECT

met CLEAN EFFECT

met CLEAN EFFECT

ABS of messing

water jet modus: regen / regen soft / massage

ABS of messing

chroom

douchekop 100 mm

chroom

23.677600.1.12
Staaf hand douche

mat zwart

mit CLEAN EFFECT
messing
mat zwart

17.977400.1.09
Staaf hand douche

17.675400.1.09
Hand douche deep 100 Multi

met CLEAN EFFECT

met CLEAN EFFECT

Roestvrijstaal geborsteld

water jet modus: regen / regen soft / massage

21.977400.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD

douchekop 100 mm
Roestvrijstaal geborsteld*

copper steel / black steel / brass steel
* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek
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LIVING SPA WAND HOUDER EN WAND AANSLUITING SEVEN
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17.994100.1.09
Wand houder seven round

17.994100.2.09
Wand houder seven square

rozet Ø 70 mm

rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal geborsteld

Roestvrijstaal geborsteld

21.994100.1.39 / 40 / 41

21.994100.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

17.995100.1.09
Wand aansluiting seven round

17.995100.2.09
Wand aansluiting seven square

rozet Ø 70 mm

rozet 70 x 70 mm

voorzien van terugstroom beveiliging

voorzien van terugstroom beveiliging

Roestvrijstaal geborsteld

Roestvrijstaal geborsteld

21.995100.1.39 / 40 / 41

21.985200.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

17.995200.1.09
Wand aansluiting seven square

17.995200.2.09
Wand aansluiting seven square

rozet Ø 70 mm

rozet 70 x 70 mm

met geintegreerde conus houder vast

met geintegreerde conus houder vast

voorzien van terugstroom beveiliging

voorzien van terugstroom beveiliging

Roestvrijstaal geborsteld

Roestvrijstaal geborsteld

21.995200.1.39 / 40 / 41

21.995200.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

copper steel / black steel / brass steel

LIVING SPA WAND HOUDER EN WAND AANSLUITING

11.646300.1.01
Conus wand houder round

11.646300.2.01
Conus wand houder round

11.647100.1.01
Conus wand houder square

11.647100.2.01
Conus wand houder square

ABS

ABS

ABS

ABS

rond, chroom

rond, kantelbaar

vierkant, chroom

vierkant, kantelbaar

chroom

chroom

11.685100.1.01
Wand aansluiting round

11.685200.1.01
Wand aansluiting round

11.685400.1.01
Wand aansluiting square

11.685400.2.01
Wand aansluiting square

rozet Ø 65 mm

rozet Ø 65 mm

rozet 60 x 60 mm

rozet 65 x 65 mm

voorzien van terugstroom beveiliging

met conus houder

voorzien van terugstroom beveiliging

met conus houder

chroom

voorzien van terugstroom beveiliging

chroom

voorzien van terugstroom beveiliging

chroom

chroom

11.685300.1.01
Wand aansluiting soft

11.685500.1.01
Wand aansluiting soft

rozet 60 x 60 mm

rozet 70 x 70 mm

voorzien van terugstroom beveiliging

mit Konushalter, eigensicher

chroom

chroom
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LIVING SPA RETRO

11.672400.1.01
Retro hoofd regen douche rond

11.673570.1.01
Wand arm voor retro hoofd regen douche

met CLEAN EFFECT

357 mm, rozet Ø 50 mm

kogel gewricht ½"

draad aansluiting ½“

voor planfond- of wand arm
verkrijkbaar in:
beschikbaar in:

chroom (01) / wit (07) / goud (03) / brons (05)

chroom (01) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

11.245700.1.01
Retro douche glijstand

11.021800.1.01
Retro douche glijstand set

600 mm

met metaal douche slang 1500 mm

conische houder

conische houder

(traploos in hoogte verstelbar en kantelbar)

(traploos in hoogte verstelbar en kantelbar)
hand douche messing zonder verstelmogelijkheid

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) /

beschikbaar in:

goud (03) / brons (05)

chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) /
goud (03) / brons (05)
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LIVING SPA RETRO

11.512300.1.01
Retro bad set

11.042300.1.01
Retro hand douche

conische houder draaibaar

messing

met metaal douche slang 1500 mm

zonder verstelmogelijkheid

hand douche messing zonder verstelmogelijkheid
beschikbaar in:
beschikbaar in:

chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) /

chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) /

goud (03) / brons (05)

goud (03) / brons (05)

11.085100.1.01
Retro wand ansluiting

11.046000.1.01
Retro hand douche houder

messing

ABS
draaibaar

beschikbaar in:
chroom (01) / wit (07) / goud (03) / brons (05)

beschikbaar in:
chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) /
goud (03) / brons (05)

11.035300.1.01
Metaal douche slang
½“ x 1,50 m x ½“ Konus
beschikbaar in:
chroom (01) / wit (07) / goud (03) / brons (05)
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Alle informatie over de herzbach-productwerelden
is te vinden op onze website onder:
www.herzbach.com
Volg ons op de sociale netwerken:
instagram.com/herzbach_designarmaturen
facebook.com/herzbachdesignarmaturen

© Copyright 2019 herzbach GmbH

Made with herzblut:
Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze producten, zodat technische veranderingen in het lopende programma op elk moment kunnen plaatsvinden.
Aan de informatie (beschrijvingen, afbeeldingen, afmetingen)
in deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Wij maken ook fouten:
Geen garantie voor drukfouten.
Onze producten zijn verkrijgbaar in goed gesorteerde
speciaalzaken of bij gespecialiseerde installateurs.
Alle rechten voorbehouden.
Alle teksten, afbeeldingen en andere werken die in deze brochure worden gepubliceerd, vallen onder het auteursrecht van
herzbach GmbH, Henstedt-Ulzburg, tenzij anders aangegeven.
De publicatie of verdere verwerking ervan in elektronische
of gedrukte media vereist onze uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming voor zowel privé- als commercieel
gebruik.
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