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TA-Design RVS kranen en accessoires assortiment

inhoud: 

Wastafel mengkranen

Fonteinkranen

Douchekranen
Badkranen

Keukenkranen

Accessoires



Meer info:

Moza serie

Moza 71 Moza 81 (vanaf september 2017)Moza 61
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TA-Design Moza serie
De RVS MOZA 71 wastafel meng-
kraan is een ambachtelijk geprodu-
ceerd verhoogd model en valt op 
door zijn eigenzinnig ontwerp met 
lange uitmonding .

Deze wastafel mengkraan is ver-
vaardigd van AISI-304 Roest Vrij 
Staal. Deze wastafelkraan en heeft 
een keramisch binnenwerk.

Moza 61
hoogte 160 mm
Art.nr. 6011 2400

Moza 71
hoogte 220 mm
Art.nr. 6011 2500

Moza 81
hoogte 345 mm
Art.nr. 6011 3100



Clou serie

Clou 250 Clou 350 (waskom model)Clou 150
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TA-Design Clou serie
Deze serie bestaat uit 3 verschillen-
de hoogtes.
De clou één greep wastafel meng-
kraan is een ambachtelijk geprodu-
ceerd model en valt op door zijn 
hoge ronde ranke exclusieve ont-
werp met perfecte afwerking en 
heeft een keramisch binnenwerk.
De Clou 350 wastafelkraan is uiter-
mate geschikt voor plaatsing ach-
ter een waskom.

Clou 150
hoogte 165 mm
Art.nr. 6011 2100

Clou 250
hoogte 250 mm
Art.nr. 6011 2200

Clou 350
hoogte 350 mm
Art.nr. 6011 2300



Calipso serie

Calipso 255 (waskom model)Calipso 210
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De Calipso 210 mengkraan is een 
ambachtelijk geproduceerd model 
en valt op door zijn vierkante ro-
buuste design en perfecte afwer-
king. De Calipso 255 wastafelkraan 
is uitermate geschikt voor plaatsing 
achter een waskom.

Calipso 210
hoogte 150 mm
Art.nr. 6011 2800

Calipso 255
hoogte 360 mm
Art.nr. 6011 3000
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De Verona mengkraan is een ambachte-
lijk geproduceerd model en valt op door 

zijn strakke robuuste design.

Verona 18

Verona 18
hoogte 150 mm
Art.nr. 6011 2900



Deze verhoogde wastafel meng-
kraan is een ambachtelijk gepro-

duceerd model en valt op door zijn 
eigentijdse uitstraling.

Cargo 12

Cargo 12
hoogte 200 mm
Art.nr. 6011 2700
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De Free Style 150 wastafel mengkraan 
is een ambachtelijk geproduceerd verhoogd 

model en valt op door zijn modern 
en strak design met lange uitmonding.

Free Style 150

Free Style 150
hoogte 210 mm
Art.nr. 6011 2600
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De Talis fontein kraan is een ambachtelijk 
geproduceerd verhoogd model en valt 

op door zijn klassieke ontwerp met lange 
uitmonding.

Talis 12

Talis 12
hoogte 159 mm
Art.nr. 6013 400



De Classic fontein kraan is een 
ambachtelijk geproduceerd verhoogd mo-

del en valt op door zijn klassieke ontwerp 
met lange uitmonding.

Classic 22

Classic 22
hoogte 200 mm
Art.nr. 6013 500
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RVS Douchekraan set bestaande uit:
-RVS douchemengkraan met één hendel bediening

-RVS handdouche in staaf vorm met zij sproeier
-RVS Opsteek garnituur

Koblenz 360

Koblenz 360
Douche set

Art.nr. 6010 1500



RVS Bad set bestaande uit:
-RVS douchemengkraan met één hendel bediening

-RVS-304 glijstang 75 cm lang met bevestiging materiaal
-RVS handdouche in staaf vorm met zij sproeier

-RVS doucheslang 1,5 mtr

Koblenz 590

Koblenz 590
bad set

Art.nr. 6010 200

BA
D

 S
ET





Dit douchepaneel is een 5-functie douchepaneel 
met 2 waterval functies. Het paneel is volledig in RVS 

uitgevoerd met een vierkante configuratie.
Het paneel heeft 6 jets en onderuitloop 

met handdouche in staafvorm.

Frankfurt

Frankfurt
Douchepaneel

Art.nr. 6010 700
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Argo serie

Argo 45 Argo 365Argo 41
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Argo 41
hoogte 250 mm
Art.nr. 6014 500

Argo 45
hoogte 300 mm
Art.nr. 6014 900

Argo 365
hoogte 400 mm
Art.nr. 6014 1100

De Argo keukenkraan is een mo-
dern neutraal model met een pre-
cisie afwerking tot in de details.

Deze keuken mengkraan is vervaar-
digd van AISI-304 Roest Vrij Staal en 
heeft een keramisch binnenwerk.



Carolus serie

Carolus 8 Carolus 12Carolus 4
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Carolus 4
hoogte 325 mm
Art.nr. 6014 700

Carolus 8
hoogte 325 mm
Art.nr. 6014 1000

Carolus 12
hoogte 290 mm
Art.nr. 6014 600

De robuuste Carolus 
keuken mengkraan is een 
ambachtelijk geproduceerd 
model en valt op door zijn 
prachtige design.

Bij het model Carolus 12
is de sproeikop 
uitneembaar.
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De Calipso 318 is een RVS-
304 keukenkraan in hoekig, 
strak design met een platte 

uitloop. Dit is een zeer gewild 
model uit onze collectie.

Calipso 318

Calipso 318
hoogte 360 mm
Art.nr. 6014 1200



De Free Style is een massieve 
RVS keukenkraan. Dit is een 

van de modernere modellen 
uit onze lijn kranen.

Free Style

Free Style
hoogte 170 mm
Art.nr. 6014 200
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De Cannes keukenkraan is 
voorzien van een hoge mobiele 

uitloop met uitneembare sproeier.  
Deze kraan is zeer geschikt 

voor een kookeiland.

Cannes

Cannes
hoogte 420 mm
Art.nr. 6014 100



Deze massieve RVS-304 
keukenkraan is een van onze 

exclusiefste modellen en 
heeft een draaibare uitloop 

en uitneembare, mobiele 
handsproeier.

La Isabella

La Isabella
hoogte 430 mm
Art.nr. 6014 300



De Houston Flex keuken RVS-304 
mengkraan is een model met een 
hoog en strak design voorzien van 

een hoge draaibare uitloop met 
uitneembare sproeier.  Deze kraan is 

zeer geschikt voor een kookeiland.

Houston Flex

Houston Flex
hoogte 460 mm
Art.nr. 6014 400
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Met de 3-in-1 Cooker 12 kraan kunt u in één hand-
omdraai zowel kokend als warm en koud water 

tappen. U hoeft geen waterkoker meer te gebruiken, 
maar kunt direct een kop thee maken. De RVS-304 
kraan is speciaal ontwikkeld voor de 3 in 1 functie. 

De kraan past op het bestaande kraangat (Ø 35mm).

Cooker 12

Cooker 12
hoogte 375 mm
Art.nr. 6014 800
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De Stuttgart handdoekhouder bestaat 
uit 3 verschillende modellen.

STUTTGART

Stuttgart  48
lengte 600 mm
Art.nr. 6060 300

Stuttgart  88
lengte 600 mm
Art.nr. 6060 290

Stuttgart  128
lengte 600 mm
Art.nr. 6060 330

Stuttgart 88 Stuttgart 128 (september 2017)Stuttgart 48



Een degelijke handdouche 
in vol RVS uitvoering.

Met spuit einde op voorkant 
en een sproei zijde aan zijkant.

Garantie: 2 jaar.

2-functie

Multifuncionele 
2-functie

handdouche
Art.nr. 6060 280
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Berlin 304- Ronde Glijstang met RVS glijstuk 75 cm
Glijstang van massief RVS en van hoogwaardige 
kwaliteit.

Deze RVS glijstang is voorzien van een glijstuk waar 
u de handdouche op kunt stellen.

Berlin 304

RVS Douchekop Houder
Artikel nr: 6060 240
Deze RVS-304 douche houder 
is van hoge kwaliteit.

Glijstangset
Artikel nr: 6010 800



Bidet handdouche set van degelijke kwaliteit.

Bestaande uit:
RVS knijp handdouche
RVS-304 doucheslang
RVS opsteekgarnituur

Set is compleet met universele 
aansluiting voor elk type kraan.
Garantie: 2 jaar

Bidet set
Bidet handdouche set

Art.nr. 6060 220

RVS Douchekop Houder
Artikel nr: 6060 240
Deze RVS-304 douche houder
is van hoge kwaliteit.



GARANTIE
De garantie op al onze RVS-304 kraanbehuizingen is 10 jaar, op het keramisch bin-
nenwerk 2 jaar. Al onze kranen hebben een keramisch binnenwerk.

KWALITEIT
Onze RVS kranen worden geproduceerd volgens “GB18145-2014”, “QB / T4050-2010 
en “QB2806-2006”.
Onze hoge kwaliteit producten zijn uitgevoerd in RVS-304 roestvrij staal met zachte 
oppervlaktebehandeling technologie.

WAT IS RVS-304?
Er zijn diverse redenen voor het gebruik van RVS-304 voor kranen. Roestvrijstaal bevat geen 
schadelijke stoffen voor onze gezondheid en roestvrijstaal is een uitzonderlijk sterk materiaal 
met een zeer lange levensduur. Roestvrijstaal is het beste materiaal voor kraanwerk op de markt. 
Het is één van de meest vooruitstrevende productieprocessen met een materiaal dat een smelt-
punt heeft van 1700 graden. Deze mengkranen zorgen ervoor dat U dagelijks gebruik maakt 
van zuiver water. Het productieproces van de RVS kranen is veel gecompliceerder dan die van 
de traditionele messing mengkranen waardoor hoge technologische kennis nodig is om dit te 
realiseren. Het resultaat is mede daarom verbluffend! Los van de duurzaamheid, milieubewuste 
keuze en de hoge kwaliteit zijn deze mengkranen gewoonweg prachtig! Roestvrijstaal is lood-
vrij en helpt bij de bescherming van de gezondheid. Tevens is Roestvrijstaal geheel recyclebaar. 
Onze lijn RVS TA-Design mengkranen zijn vervaardigd uit AISI-304 Roest Vrij Staal. Dit bestaat 
uit 18% chroom en 8% nikkel. Deze legering is in zacht gegloeide toestand niet-magnetisch en 
niet hardbaar, in koud vervormde toestand zwak magnetisch. Minder gevoelig voor uitschei-
ding van chroomcarbiden tijdens lassen.

ONDERHOUD
Voor een lange levensduur RVS kranen reinigen en wassen met water en wasmiddel en drogen 
met een zachte katoenen doek.
Vermijd schoonmaken en poetsen met agressieve poetsmiddelen, staalborstel of schuurspons 
met harde deeltjes.



Dit is de eerste druk van de TA-design catalogus (augustus 2017) met hierin 
opgenomen een deel van ons assortiment. Ons assortiment wordt in septem-
ber uitgebreid met o.a. thermostatische kraanproducten, waaronder rvs regen-
douchesets en thermostatische bad- en douche mengkranen. Ons assortiment 
vrijstaande bad mengkranen, douche- en wastafel inbouwkranen en 
accessoires zal dan ook stevig worden uitgebreid. In het najaar van 2017 zal 
dan ook een uitgebreide tweede druk volgen van deze catalogus. Voor 
vragen over onze producten kun u altijd contact met ons opnemen. Onze 
contactgegevens staan vermeld op de achterzijde van deze catalogus.
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