
Tica
Douches en kranen voor badkamer, keuken en toiletruimte.

hansgrohe. Meet the beauty of water.



Tica fonteinkraan                          

• Voor koud water aansluiting

• Zonder waste                                                            

• Voorsprong uitloop 93 mm 

• Hoogte uitloop 59 mm                           

• Keramisch kardoes

Leveranciersnummer:  # 14175000 
Artikelnummer:  0FN0016                                                                            
Bruto prijs:    €56,95

Hot

Cool

Cool
Start

Hot

Cool

Cool
Start

Hot

Cool

Cool
Start

Tica ééngreeps wastafelmengkraan                          

• CoolStart

• Met pop-up trekwaste                                                           

• Voorsprong uitloop 101 mm 

• Hoogte uitloop 70 mm                           

• Keramisch kardoes

Leveranciersnummer:  # 14176000 
Artikelnummer:  0FL7559                                                
Bruto prijs:    € 85,67 

Tica ééngreeps wastafelmengkraan                          

• CoolStart

• Met pop-up trekwaste                                                      

• Voorsprong uitloop 119 mm 

• Hoogte uitloop 100 mm                           

• Keramisch kardoes

Leveranciersnummer:  # 14177000 
Artikelnummer:  0FL7561                                                     
Bruto prijs:    €102,20

Tica ééngreeps badmengkraan

• Omstelling met automatische reset 

• Safety functie instelbare warm water begrenzing                                              

• Voorsprong uitloop 180 mm

• Hartafstand 150 mm

• Met s-koppelingen en rozetten

• Keramisch kardoes

Leveranciersnummer:  # 14419000 
Artikelnummer:  0FL7562                                                                                     
Bruto prijs:    €110,96

Tica ééngreeps wastafelmengkraan                          

• Zonder waste

• CoolStart                                                          

• Voorsprong uitloop 119 mm 

• Hoogte uitloop 100 mm                           

• Keramisch kardoes

Leveranciersnummer:  # 14178000 
Artikelnummer:  0FL7560                                                                       
Bruto prijs:    €102,20

Tica ééngreeps douchemengkraan

• 1 functie kraan

• Safety functie instelbare warm water begrenzing                                              

• Hartafstand 150 mm

• Met s-koppelingen en rozetten

• Keramisch kardoes

Leveranciersnummer:  # 14609000 
Artikelnummer:  0FL7563                                                                      
Bruto prijs:    €92,91

Wastafel

BadDouche



Tica douchethermostaat               

• Thermostaatkardoes met keramische stopkraan

• Safety functie instelbare warm water begrenzing

• Hartafstand 150 mm

• Met s-koppelingen en rozetten

• Keramisch kardoes

Leveranciersnummer:  # 13251000 
Artikelnummer:  0FL7567                                                      
Bruto prijs:    €171,95

Tica badthermostaat             

• Thermostaatkardoes met stop en omstelkraan

• Safety functie instelbare warm water begrenzing

• Voorsprong uitloop 180 mm

• Hartafstand 150 mm

• Met s-koppelingen en rozetten

• Keramisch kardoes

Leveranciersnummer:  # 13253000 
Artikelnummer:  0FL7566                                                               
Bruto prijs:    €215,29

Tica doucheset 65 cm     

• Glijstang 65 cm

• Traploos verstelbaar in hoogte

• Handdouche 110 mm 

• 2 straalsoorten

• Sanglengte 125 cm

• Kleur: wit/chroom

Leveranciersnummer:  #26668400 
Artikelnummer:  0FL7569                
Bruto prijs:    €52,68

Tica doucheset 90 cm

• Glijstang 90 cm

• Traploos verstelbaar in hoogte

• Handdouche 110 mm 

• 2 straalsoorten

• Slanglengte 125 cm

• Kleur: wit/chroom

• Keramisch kardoes

Leveranciersnummer:  #26669400 
Artikelnummer:  0FL7570  
Bruto prijs:    €58,90

Tica showerpipe 280

• Hoofddouche 280 mm met kogelgewricht

• Draaibare douche-arm van 400 mm

• Handdouche met 3 straalsoorten

• Douchethermostaat met safety functie

• Hartafstand 150 mm

• Met s-koppelingen en rozetten

Leveranciersnummer:  # 26894000 
Artikelnummer:  0FL7572                       
Bruto prijs:    €591,17

Tica badset

• Wandhouder douche

• Handdouche 100 mm 

• 2 straalsoorten

• Slanglengte 125 cm

• Kleur: wit/chroom

Leveranciersnummer:  # 26839400 
Artikelnummer:  0FL7571                                                      
Bruto prijs:    €38,20

Thermostaat

Doucheset en badset Regendouche
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Definieert de beschikbare ruimte 
tussen wastafel en kraan. Voor 
verwachtingen op iedere hoogte

Vermengt lucht bij het water. Voor 
een zachte, spatvrije waterstraal en 
volle douchedruppels.

Regelt de waterstroom gewoon 
met één druk op de knop: met 
speels gemak aan- en uitzetten of 
van douche of straalsoort wisselen.

Verwijder kalkaanslag heel 
eenvoudig door het licht afwrijven 
van de flexibele, siliconen noppen 
met de vinger.

Begrenst de doorstroom en 
bespaart water en energie, met 
behoud van comfort.

TECHNOLOGIEËN

Bij het openen van de kraan met de 
greep in de middenpositie stroomt 
koud water. Warm water verbruikt u 
pas als u het nodig heeft.

Tica ééngreeps keukenmengkraan

• Draaibare uitloop

• Draaibereik instelbaar in 3 standen

• Hoogte uitloop 260 mm

• Voorsprong uitloop 204 mm

• Keramisch kardoes

Leveranciersnummer:  # 14905000 
Artikelnummer:  0FL7565                                                                       
Bruto prijs:    €166,15

Keuken 

hansgrohe Tica is exclusief verkrijgbaar bij Gévier, vermelde prijzen zijn bruto prijzen exclusief 21% btw.
Bedrijvenweg 10  -  7007 CE   Doetinchem   -   T. +31 314 37 77 77   -   E.  info@gevier.nl   -   gevier.nl

Tica ééngreeps keukenmengkraan

• Draaibare uitloop

• Draaibereik 360 graden

• Hoogte uitloop 155 mm

• Voorsprong uitloop 220 mm

• Keramisch kardoes

Leveranciersnummer:  # 14904000 
Artikelnummer: 0FL7564                                                                      
Bruto prijs:    €103,61
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