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Dornbracht 
Product Programma 
2020 / Keuken
BE

Bruto prijs – 
exclusief btw

Geldig vanaf 01-04-2020
België



Pot Filler / Pivot

eUnit Kitchen

Water Dispenser / 
Bar Tap

 Inhoud

Functions

1-greepsmengkraan 
Pull-down

1-greepsmengkraan 
Pull-out

1-greepsmengkraan 
Profi

Spoel- en Profi-kraan

Bruto prijs – exclusief btw.

Model-, programma- en technische veranderingen 
alsmede drukfouten voorbehouden.  

Index IV - VII

 Mutaties 2020 VIII

Algemene aanwijzing 127 - 131

 Inbouwproducten 121 - 126

Serie-overkoepelend toebehoren 113 - 120

Oppervlakken IX - X

 001 - 004

 005 - 008

 009 - 012

 015 - 018

 013 - 014

 019 - 024

 025 - 032

Sync 

Lot 

eno

Tara Ultra 

Elio 

Meta.02 

Tara Classic 

Tara. 

Designs

Spoelbakken van 
roestvrij staal gepolijst

Spoelbakken van 
geglazuurd staal

Spoelbakken van 
roestvrij staal geborsteld 

Spoelbakken

 033 - 040

 041 - 044

 065 - 068

 093 - 100  109 - 112

 101 - 108

 045 - 052  077 - 082

 083 - 092 053 - 064

 069 - 076



DORNBRACHT . III

Pot Filler / Pivot

eUnit Kitchen

Water Dispenser / 
Bar Tap

 Inhoud

Functions

1-greepsmengkraan 
Pull-down

1-greepsmengkraan 
Pull-out

1-greepsmengkraan 
Profi

Spoel- en Profi-kraan

Bruto prijs – exclusief btw.

Model-, programma- en technische veranderingen 
alsmede drukfouten voorbehouden.  

Index IV - VII

 Mutaties 2020 VIII

Algemene aanwijzing 127 - 131

 Inbouwproducten 121 - 126

Serie-overkoepelend toebehoren 113 - 120

Oppervlakken IX - X

 001 - 004

 005 - 008

 009 - 012

 015 - 018

 013 - 014

 019 - 024

 025 - 032

Sync 

Lot 

eno

Tara Ultra 

Elio 

Meta.02 

Tara Classic 

Tara. 

Designs

Spoelbakken van 
roestvrij staal gepolijst

Spoelbakken van 
geglazuurd staal

Spoelbakken van 
roestvrij staal geborsteld 

Spoelbakken

 033 - 040

 041 - 044

 065 - 068

 093 - 100  109 - 112

 101 - 108

 045 - 052  077 - 082

 083 - 092 053 - 064

 069 - 076



IV . DORNBRACHT

Index

Art.-no. Euro Pagina

04
04 31 20 067 00-86 30,40 117

10
10 400 003-85 110,20 106
10 405 003-85 188,90 106
10 410 003-85 229,40 107
10 415 003-85 110,20 107
10 710 970-00 159,80 114
10 710 970-06 240,10 114
10 710 970-08 255,70 114
10 710 970-16 239,70 114
10 710 970-17 239,70 114
10 710 970-28 287,70 114
10 710 970-99 239,70 114
10 711 970-00 159,80 114
10 711 970-06 240,10 114
10 711 970-08 255,70 114
10 711 970-28 287,70 114
10 711 970-99 239,70 114
10 712 970-00 159,80 115
10 712 970-06 240,10 115
10 712 970-08 255,70 115
10 712 970-16 239,70 115
10 712 970-17 239,70 115
10 712 970-28 287,70 115
10 712 970-99 239,70 115
10 713 970-00 112,90 115
10 713 970-06 169,20 115
10 713 970-08 180,60 115
10 713 970-16 169,30 115
10 713 970-17 169,30 115
10 713 970-28 203,30 115
10 713 970-99 169,30 115
10 714 970-00 112,90 115
10 714 970-06 169,20 115
10 714 970-08 180,60 115
10 714 970-28 203,30 115
10 714 970-99 169,30 115

12
12 411 970 90 20,40 118
12 421 970 90 23,50 118
12 422 970 90 101,00 118
12 431 970 90 35,70 118
12 432 970 90 183,60 118
12 434 970 90 183,60
12 440 970 90 5,10 118
12 441 970 90 13,30 118
12 450 970 90 15,30 119
12 451 970 90 16,30 119
12 715 970-00 35,70 117
12 715 970-06 57,30 117
12 715 970-08 57,30 117
12 715 970-16 64,30 117
12 715 970-17 64,30 117
12 715 970-28 64,30 117
12 715 970-99 64,30 117
12 869 970 90 176,40 123
12 870 970 90 176,40 122
12 880 970 90 176,40 122
12 892 970 90 1.019,90 031
12 896 970 90 110,70 031

17
17 861 625-00 887,00 028, 061
17 861 625-06 1.330,50 028, 061
17 861 625-08 1.419,20 028, 061
17 861 625-16 1.330,50 028, 061
17 861 625-17 1.330,50 028, 061
17 861 625-28 1.596,60 028, 061
17 861 625-99 1.330,50 028, 061
17 861 680-00 1.237,80 027, 050
17 861 680-06 1.856,70 027, 050
17 861 680-08 1.980,40 027, 050
17 861 680-28 2.228,00 027, 050
17 861 680-99 1.856,70 027, 050

Art.-no. Euro Pagina

17 861 790-00 887,00 026, 039
17 861 790-06 1.330,50 026, 039
17 861 790-08 1.419,20 026, 039
17 861 790-28 1.596,60 026, 039
17 861 790-99 1.330,50 026, 039
17 861 875-00 761,30 030, 088
17 861 875-06 1.142,10 030, 088
17 861 875-08 1.142,10 030, 088
17 861 875-16 1.142,10 030, 088
17 861 875-17 1.142,10 030, 088
17 861 875-28 1.370,40 030, 088
17 861 875-99 1.142,10 030, 088
17 861 888-00 887,00 029, 081
17 861 888-06 1.330,50 029, 081
17 861 888-08 1.419,20 029, 081
17 861 888-16 1.330,50 029, 081
17 861 888-17 1.330,50 029, 081
17 861 888-28 1.596,60 029, 081
17 861 888-99 1.330,50 029, 081

20
20 815 882-00 1.034,20 072, 073, 074
20 815 882-06 1.551,50 072, 073, 074
20 815 882-08 1.654,60 072, 073, 074
20 815 882-16 1.551,30 072, 073
20 815 882-17 1.551,30 072, 073
20 815 882-28 1.861,50 072, 073
20 815 882-99 1.551,30 072, 073
20 815 892-00 947,70 070, 071, 072
20 815 892-06 1.422,10 070, 071, 072
20 815 892-08 1.516,30 070, 071, 072
20 815 892-16 1.421,60 070, 071
20 815 892-17 1.421,60 070, 071
20 815 892-28 1.705,80 070, 071
20 815 892-99 1.421,60 070, 071

22
22 815 892-00 505,00 070
22 815 892-06 757,90 070
22 815 892-08 808,00 070
22 815 892-16 757,60 070
22 815 892-17 757,60 070
22 815 892-28 909,00 070
22 815 892-99 757,60 070

27
27 721 970-00 452,40 016, 035, 037, 

055, 057, 059, 
071, 073, 079, 
086

27 721 970-06 678,70 016, 035, 037, 
055, 057, 059, 
071, 073, 079, 
086

27 721 970-08 678,70 016, 035, 037, 
055, 057, 059, 
071, 073, 079, 
086

27 721 970-16 678,60 016, 055, 057, 
059, 071, 073, 
079, 086

27 721 970-17 678,60 016, 055, 057, 
059, 071, 073, 
079, 086

27 721 970-28 814,30 016, 035, 037, 
055, 057, 059, 
071, 073, 079, 
086

27 721 970-99 678,60 016, 035, 037, 
055, 057, 059, 
071, 073, 079, 
086

27 722 970-00 490,70 016, 046, 048
27 722 970-06 736,00 016, 046, 048
27 722 970-08 736,00 016, 046, 048
27 722 970-28 883,30 016, 046, 048
27 722 970-99 736,10 016, 046, 048
27 784 970-00 1.170,00 017, 047, 048
27 784 970-06 1.755,10 017, 047, 048
27 784 970-08 1.872,10 017, 047, 048
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27 789 970-00 1.104,60 017, 036, 038, 
056, 058, 060, 
072, 074, 080, 
087

27 789 970-06 1.656,40 017, 036, 038, 
056, 058, 060, 
072, 074, 080, 
087

27 789 970-08 1.767,30 017, 036, 038, 
056, 058, 060, 
072, 074, 080, 
087

30
30 805 875-00 856,70 014, 091
30 805 875-06 1.280,60 014, 091
30 805 875-08 1.370,70 014, 091
30 805 875-16 1.280,60 014, 091
30 805 875-17 1.280,60 014, 091
30 805 875-28 1.542,00 014, 091
30 805 875-99 1.280,60 014, 091

31
31 151 892-00 914,50 074
31 151 892-06 1.371,60 074
31 151 892-08 1.463,30 074
31 151 892-16 1.371,80 074
31 151 892-17 1.371,80 074
31 151 892-28 1.646,20 074
31 151 892-99 1.371,80 074

32
32 800 625-00 732,60 056, 057, 058
32 800 625-06 1.098,60 056, 057, 058
32 800 625-08 1.172,10 056, 057, 058
32 800 625-16 1.098,80 056, 057
32 800 625-17 1.098,80 056, 057
32 800 625-28 1.318,70 056, 057
32 800 625-99 1.098,80 056, 057
32 800 680-00 1.474,60 046, 047
32 800 680-06 2.212,00 046, 047
32 800 680-08 2.359,40 046, 047
32 800 680-28 2.654,30 046
32 800 680-99 2.212,10 046
32 800 790-00 760,70 036, 037, 038
32 800 790-06 988,80 036, 037, 038
32 800 790-08 1.217,20 036, 037, 038
32 800 790-28 1.369,20 036, 037
32 800 790-99 1.141,10 036, 037
32 805 680-00 1.153,80 032, 049
32 805 680-06 1.730,80 032, 049
32 805 680-08 1.846,10 032, 049
32 805 680-28 2.076,90 032, 049
32 805 680-99 1.730,70 032, 049
32 815 625-00 813,00 058, 059, 060
32 815 625-06 1.219,40 058, 059, 060
32 815 625-08 1.300,90 058, 059, 060
32 815 625-16 1.219,50 058, 059
32 815 625-17 1.219,50 058, 059
32 815 625-28 1.463,50 058, 059
32 815 625-99 1.219,60 058, 059
32 843 680-00 1.474,60 047, 048
32 843 680-06 2.212,00 047, 048
32 843 680-08 2.359,40 047, 048
32 843 680-28 2.654,30 047, 048
32 843 680-99 2.212,10 047, 048

33
33 800 760-00 484,10 044
33 800 760-06 629,20 044
33 800 760-08 774,60 044
33 800 760-28 871,40 044
33 800 760-99 726,10 044
33 800 790-00 654,20 035
33 800 790-06 850,50 035
33 800 790-08 1.046,70 035
33 800 790-28 1.177,60 035
33 800 790-99 981,30 035
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33 800 875-00 590,30 084
33 800 875-06 885,40 084
33 800 875-08 944,40 084
33 800 875-16 885,40 084
33 800 875-17 885,40 084
33 800 875-28 1.062,50 084
33 800 875-99 885,40 084
33 800 888-00 719,40 078
33 800 888-06 1.079,10 078
33 800 888-08 1.151,10 078
33 800 888-16 1.079,20 078
33 800 888-17 1.079,20 078
33 800 888-28 1.294,90 078
33 800 888-99 1.079,20 078
33 805 875-00 574,40 032, 089
33 805 875-06 861,50 032, 089
33 805 875-08 919,00 032, 089
33 805 875-16 861,60 032, 089
33 805 875-17 861,60 032, 089
33 805 875-28 1.033,90 032, 089
33 805 875-99 861,60 032, 089
33 810 625-00 658,00 054
33 810 625-06 987,40 054
33 810 625-08 1.052,80 054
33 810 625-16 987,10 054
33 810 625-17 987,10 054
33 810 625-28 1.184,40 054
33 810 625-99 987,10 054
33 815 888-00 719,40 078
33 815 888-06 1.079,10 078
33 815 888-08 1.151,10 078
33 815 888-16 1.079,20 078
33 815 888-17 1.079,20 078
33 815 888-28 1.294,90 078
33 815 888-99 1.079,20 078
33 816 875-00 605,90 084
33 816 875-06 908,70 084
33 816 875-08 969,40 084
33 816 875-16 908,80 084
33 816 875-17 908,80 084
33 816 875-28 1.090,60 084
33 816 875-99 908,80 084
33 818 875-00 621,50 085
33 818 875-06 932,40 085
33 818 875-08 994,40 085
33 818 875-16 932,30 085
33 818 875-17 932,30 085
33 818 875-28 1.118,60 085
33 818 875-99 932,30 085
33 820 625-00 658,00 055, 056
33 820 625-06 987,40 055, 056
33 820 625-08 1.052,80 055, 056
33 820 625-16 987,10 055
33 820 625-17 987,10 055
33 820 625-28 1.184,40 055
33 820 625-99 987,10 055
33 826 790-00 654,20 035, 036
33 826 790-06 850,50 035, 036
33 826 790-08 1.046,70 035, 036
33 826 790-28 1.177,60 035
33 826 790-99 981,30 035
33 826 875-00 621,50 086, 087
33 826 875-06 932,40 086, 087
33 826 875-08 994,40 086, 087
33 826 875-16 932,30 086
33 826 875-17 932,30 086
33 826 875-28 1.118,60 086
33 826 875-99 932,30 086
33 826 888-00 706,00 079, 080
33 826 888-06 1.059,00 079, 080
33 826 888-08 1.129,70 079, 080
33 826 888-16 1.059,00 079
33 826 888-17 1.059,00 079
33 826 888-28 1.270,90 079
33 826 888-99 1.059,00 079
33 840 760-00 549,20 007, 043
33 840 760-06 713,80 007, 043
33 840 760-08 878,60 007, 043
33 840 760-28 988,50 007, 043
33 840 760-99 823,80 007, 043
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33 840 790-00 691,50 008, 034
33 840 790-06 898,80 008, 034
33 840 790-08 1.106,30 008, 034
33 840 790-28 1.244,60 008, 034
33 840 790-99 1.037,20 008, 034
33 845 760-00 609,90 006, 042
33 845 760-06 792,70 006, 042
33 845 760-08 975,70 006, 042
33 845 760-28 1.097,70 006, 042
33 845 760-99 914,80 006, 042
33 845 875-00 1.143,60 014, 090
33 845 875-06 1.715,40 014, 090
33 845 875-08 1.829,80 014, 090
33 845 875-16 1.715,40 014, 090
33 845 875-17 1.715,40 014, 090
33 845 875-28 2.058,60 014, 090
33 845 875-99 1.715,40 014, 090
33 860 875-00 1.257,40 011, 090
33 860 875-06 1.886,50 011, 090
33 860 875-08 2.011,70 011, 090
33 865 895-00 1.045,00 010, 067
33 865 895-06 1.358,30 010, 067
33 865 895-08 1.672,00 010, 067
33 865 895-16 1.567,40 010, 067
33 865 895-17 1.567,40 010, 067
33 865 895-28 1.881,00 010, 067
33 865 895-99 1.567,40 010, 067
33 870 760-00 585,00 007, 043
33 870 760-06 760,70 007, 043
33 870 760-08 936,00 007, 043
33 870 760-28 1.052,90 007, 043
33 870 760-99 877,50 007, 043
33 870 790-00 727,40 008, 034
33 870 790-06 945,50 008, 034
33 870 790-08 1.163,80 008, 034
33 870 790-28 1.309,30 008, 034
33 870 790-99 1.091,10 008, 034
33 870 875-00 727,50 003, 089
33 870 875-06 945,40 003, 089
33 870 875-08 1.163,90 003, 089
33 870 875-16 1.091,10 003, 089
33 870 875-17 1.091,10 003, 089
33 870 875-28 1.309,50 003, 089
33 870 875-99 1.091,10 003, 089
33 870 895-00 803,80 002, 066
33 870 895-06 1.044,90 002, 066
33 870 895-08 1.286,00 002, 066
33 870 895-16 1.205,70 002, 066
33 870 895-17 1.205,70 002, 066
33 870 895-28 1.446,80 002, 066
33 870 895-99 1.205,70 002, 066
33 875 760-00 645,60 006, 042
33 875 760-06 839,50 006, 042
33 875 760-08 1.032,90 006, 042
33 875 760-28 1.162,00 006, 042
33 875 760-99 968,40 006, 042
33 875 895-00 803,80 002, 066
33 875 895-06 1.044,90 002, 066
33 875 895-08 1.286,00 002, 066
33 875 895-16 1.205,70 002, 066
33 875 895-17 1.205,70 002, 066
33 875 895-28 1.446,80 002, 066
33 875 895-99 1.205,70 002, 066
33 880 888-00 1.492,70 011, 082
33 880 888-06 2.238,80 011, 082
33 880 888-08 2.388,20 011, 082
33 880 889-00 1.492,70 012, 082
33 880 889-06 2.238,80 012, 082
33 880 889-08 2.388,20 012, 082

35
35 087 970 90 120,60 122
35 707 970 90 160,30 124
35 712 970 90 127,80 125
35 713 970 90 160,30 124
35 714 970 90 160,30 125
35 816 970 90 319,70 123
35 860 970 90 186,20 122
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36
36 818 892-00 1.163,40 075
36 818 892-06 1.744,90 075
36 818 892-08 1.861,50 075
36 818 892-16 2.094,20 075
36 818 892-17 2.094,20 075
36 818 892-28 2.094,20 075
36 818 892-99 1.584,70 075
36 819 892-00 1.179,90 076
36 819 892-06 1.769,80 076
36 819 892-08 1.887,80 076
36 819 892-16 2.123,80 076
36 819 892-17 2.123,80 076
36 819 892-28 2.123,80 076
36 819 892-99 1.608,50 076
36 860 680-00 1.057,80 051
36 860 680-06 1.586,60 051
36 860 680-08 1.692,60 051
36 860 680-28 1.904,10 051
36 860 680-99 1.586,70 051
36 880 625-00 871,80 062
36 880 625-06 1.307,60 062
36 880 625-08 1.394,90 062
36 880 625-16 1.307,80 062
36 880 625-17 1.307,80 062
36 880 625-28 1.569,30 062
36 880 625-99 1.304,90 062
36 881 625-00 924,40 062
36 881 625-06 1.386,90 062
36 881 625-08 1.479,10 062
36 881 625-16 1.386,60 062
36 881 625-17 1.386,60 062
36 881 625-28 1.663,90 062
36 881 625-99 1.383,70 062
36 882 625-00 940,50 063
36 882 625-06 1.411,00 063
36 882 625-08 1.504,90 063
36 882 625-16 1.410,70 063
36 882 625-17 1.410,70 063
36 882 625-28 1.693,00 063
36 882 625-99 1.408,00 063

38
38 000 000-86 1.271,50 096
38 001 000-86 1.529,50 026, 027, 028, 

029, 030, 039, 
050, 061, 081, 
088, 096

38 040 000-86 1.400,50 096
38 041 000-86 1.681,50 096
38 060 000-86 1.506,40 097
38 061 000-86 1.698,40 097
38 080 000-86 1.650,50 097
38 081 000-86 1.852,80 097
38 090 000-86 1.682,70 098
38 091 000-86 1.883,40 098
38 100 000-86 1.754,80 098
38 101 000-86 1.955,70 098
38 111 000-86 1.976,00 099
38 180 003-85 593,70 102
38 340 003-85 637,70 102
38 400 002-62 856,80 110
38 400 002-71 856,80 110
38 400 002-72 856,80 110
38 400 002-73 856,80 110
38 400 002-76 856,80 110
38 400 002-78 856,80 110
38 400 003-85 689,40 103
38 450 002-62 953,20 110
38 450 002-71 953,20 110
38 450 002-72 953,20 110
38 450 002-73 953,20 110
38 450 002-76 953,20 110
38 450 002-78 953,20 110
38 450 003-85 716,30 103
38 500 002-62 1.049,60 111
38 500 002-71 1.049,60 111
38 500 002-72 1.049,60 111
38 500 002-73 1.049,60 111
38 500 002-76 1.049,60 111
38 500 002-78 1.049,60 111
38 500 003-85 735,40 104
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38 501 003-85 930,00 104
38 531 000-86 4.001,00 094
38 541 000-86 4.093,30 094
38 550 002-62 1.124,60 111
38 550 002-71 1.124,60 111
38 550 002-72 1.124,60 111
38 550 002-73 1.124,60 111
38 550 002-76 1.124,60 111
38 550 002-78 1.124,60 111
38 550 003-85 750,10 105
38 551 003-85 946,90 105
38 561 000-86 3.022,70 095
38 571 000-86 3.530,80 095
38 650 003-85 817,60 106

41
41 270 680-00 5.143,90 021
41 270 680-06 6.067,10 021
41 270 680-08 8.230,20 021
41 270 680-28 9.258,90 021
41 270 790-00 4.748,20 022
41 270 790-06 5.671,40 022
41 270 790-08 7.597,20 022
41 270 790-28 8.546,80 022
41 270 875-00 5.143,90 023
41 270 875-06 6.067,10 023
41 270 875-08 8.230,20 023
41 271 875-06 9.496,30 020

82
82 424 970-00 227,20 117
82 424 970-06 340,70 117
82 424 970-08 340,70 117
82 424 970-16 408,90 117
82 424 970-17 408,90 117
82 424 970-28 408,90 117
82 424 970-99 408,90 117
82 434 970-00 247,50 116
82 434 970-06 396,00 116
82 434 970-08 396,00 116
82 434 970-16 445,40 116
82 434 970-17 445,40 116
82 434 970-28 445,40 116
82 434 970-99 445,40 116
82 439 970-00 282,90 116
82 439 970-06 452,70 116
82 439 970-08 452,70 116
82 439 970-28 509,30 116
82 439 970-99 509,30 116

84
84 700 000-13 248,30 100
84 700 000-48 373,50 100
84 700 001-10 116,50 108
84 700 001-81 116,50 108
84 710 000-13 168,80 117
84 710 001-82 183,00 108
84 711 001-86 95,70 108
84 750 000-13 189,00 100
84 751 000-13 142,90 100
84 800 001-85 80,50 107
84 801 001-85 80,50 107

90
90 23 01 026 03-00 33,90 014, 091
90 23 01 026 03-06 51,60 014, 091
90 23 01 026 03-08 51,60 014, 091
90 23 01 026 03-16 66,50 014, 091
90 23 01 026 03-17 66,50 014, 091
90 23 01 026 03-28 59,70 014, 091
90 23 01 026 03-99 66,50 014, 091
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 Mutaties 2020

Aanvullingen op het programma

Uitbreiding DARK MATT FINISHES De oppervlakken DARK PLATINUM MATT, DARK BRASS MATT en DARK BRONZE MATT worden uitgebreid naar geselecteerde 
producttypes van de series ENO, ELIO, META 02 en TARA. De artikelen zijn vanaf het 2e kwartaal leverbaar.

Messing geborsteld Het oppervlak messing geborsteld wordt uitgebreid naar geselecteerde producttypes van de series ENO, ELIO, LOT, META 02, SYNC, TARA., 
TARA CLASSIC en TARA ULTRA alsmede accessoires. De artikelen zijn vanaf het 2e kwartaal leverbaar.

Platina Het oppervlak platina wordt uitgebreid naar geselecteerde producttypes van de series ENO, ELIO, LOT, META 02, SYNC, TARA., TARA CLASSIC en TARA 
ULTRA alsmede accessoires. De artikelen zijn vanaf het 3e kwartaal leverbaar.

Programma-annuleringen

Programmawijzigingen

CYPRUM Het oppervlak CYPRUM wordt uit het assortiment genomen. De artikelen zijn nog leverbaar tot 30-9-2020.

Inbouwaccessoires De eengreeps wandinbouwmengkranen 35 807 970 90 en 35 808 970 90 en het verlengstuk 40 mm 12 074 970 90 worden uit het assortiment 
genomen. De artikelen zijn nog leverbaar tot 30-9-2020.

Gedetailleerde productinformatie, bijbehorende bestanden als technische tekeningen en 3d-objecten vindt u op  
www.dornbracht.com/professional.

Op grond van een technische optimalisatie krijgen de volgende producten een nieuw artikelnnummer (verkrijgbaar vanaf 1e kwartaal 2020):

Artikelnummer nieuw Vervangt artikelnummer Omschrijving

36 860 680-FF 36 820 680-FF Wandmengkraan met afdekplaat   

 36 880 625-FF 36 834 625-FF Wandmengkraan met rozetten    

 36 881 625-FF 36 838 625-FF Wandmengkraan met rozetten    

 36 882 625-FF 36 851 625-FF Wandmengkraan met rozetten met uittrekbare uitloop   

 35 860 970 90 35 806 970 90 Eengreeps inbouwwandmengkraan mengkraan rechts 

12 869 970 90 12 070 970 90 Verlengstuk 20 mm

DORNBRACHT . V

Oppervlakken

Standaardoppervlakken

Oppervlak Beschrijving Productie

Chroom Het klassieke, hoogglanzende 
oppervlak

1. Basismateriaal: messing 
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polijsten, fi jnpolijsten
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nikkel glanzend
5. tweede galvanische laag: chroom

Platina mat Warme kleurtoon met een elegant en
mat oppervlak

1. Basismateriaal: messing 
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nickel mat 
5. tweede galvanische laag: palladium-nikkel

Platina Tijdloos, klassiek oppervlak met 
een warme nuance in hoogglanzend 
en mat. 

1. Basismateriaal: messing / ABS (kunststof) / onder druk gegoten zink
2.1 oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polijsten, fi jnpolijsten
 2.2 oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4.1 eerste galvanische laag: nikkel glanzend
4.2 eerste galvanische laag: nickel mat 
5. tweede galvanische laag: palladium-nikkel

Messing geborsteld Warme, moderne goudkleur met een 
matte fi nish. 

1. Basismateriaal: messing / ABS (kunststof) / onder druk gegoten zink
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
 3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nickel mat 
5. tweede galvanische laag: palladium-nikkel
6. derde galvanische laag: 23-karaats goud

Dark Platinum matt Een donkere, zijdematte kleur,  fi jn 
geborsteld met een warme en authentieke 
uitstraling

1. Basismateriaal: messing 
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nickel mat, 
5. tweede galvanische laag: chroom
6. Verzegeling: PVD-laag

Dark Brass matt Een donkere, zijdematte kleur, fi jn gebor-
steld

1. Basismateriaal: messing / ABS (kunststof) / onder druk gegoten zink
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nickel mat
5. tweede galvanische laag: chroom
6. Verzegeling: PVD-laag

Dark Bronze matt Een donkere, zijdematte kleur, fi jn gebor-
steld

1. Basismateriaal: messing / ABS (kunststof) / onder druk gegoten zink
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nickel mat
5. tweede galvanische laag: chroom
6. Verzegeling: PVD-laag

 

Producten van Dornbracht worden ervoor ontworpen om hun bijzondere schoonheid en betrouwbaarheid jarenlang te behouden. Daarom is ons gehele  
productieproces onderworpen aan strenge kwaliteitsnormen. Dat begint al bij de keuze van de juiste grondstoffen. Vervolgens worden de elementen in vorm gebracht 
en gepolijst. Na een groot aantal verdere stappen in het productieproces en strenge kwaliteitscontroles krijgen de armaturen door het galvaniseerproces hun exquise 
oppervlak. Daarna worden ze nogmaals gecontroleerd en zorgvuldig verpakt, zodat onze exclusieve, handgemaakte producten veilig getransporteerd kunnen worden.

De hieronder staande oppervlakken zijn verkrijgbaar als standaardoppervlak voor het volledige keukenassortiment.
Een uitzondering hierop zijn de series ELIO, ENO en LOT alsmede de Profi -kranen, die niet verkrijgbaar zijn in de oppervlakken DARK BRASS MATT en DARK BRONZE MATT. 

Andere oppervlakken kunnen desgewenst op aanvraag en na toetsing van de productiemogelijkheden in x-tra Service worden gerealiseerd. 
Vraag uw contactpersoon bij Dornbracht naar de mogelijkheden.
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 Mutaties 2020

Aanvullingen op het programma

Uitbreiding DARK MATT FINISHES De oppervlakken DARK PLATINUM MATT, DARK BRASS MATT en DARK BRONZE MATT worden uitgebreid naar geselecteerde 
producttypes van de series ENO, ELIO, META 02 en TARA. De artikelen zijn vanaf het 2e kwartaal leverbaar.

Messing geborsteld Het oppervlak messing geborsteld wordt uitgebreid naar geselecteerde producttypes van de series ENO, ELIO, LOT, META 02, SYNC, TARA., 
TARA CLASSIC en TARA ULTRA alsmede accessoires. De artikelen zijn vanaf het 2e kwartaal leverbaar.

Platina Het oppervlak platina wordt uitgebreid naar geselecteerde producttypes van de series ENO, ELIO, LOT, META 02, SYNC, TARA., TARA CLASSIC en TARA 
ULTRA alsmede accessoires. De artikelen zijn vanaf het 3e kwartaal leverbaar.

Programma-annuleringen

Programmawijzigingen

CYPRUM Het oppervlak CYPRUM wordt uit het assortiment genomen. De artikelen zijn nog leverbaar tot 30-9-2020.

Inbouwaccessoires De eengreeps wandinbouwmengkranen 35 807 970 90 en 35 808 970 90 en het verlengstuk 40 mm 12 074 970 90 worden uit het assortiment 
genomen. De artikelen zijn nog leverbaar tot 30-9-2020.

Gedetailleerde productinformatie, bijbehorende bestanden als technische tekeningen en 3d-objecten vindt u op  
www.dornbracht.com/professional.

Op grond van een technische optimalisatie krijgen de volgende producten een nieuw artikelnnummer (verkrijgbaar vanaf 1e kwartaal 2020):

Artikelnummer nieuw Vervangt artikelnummer Omschrijving

36 860 680-FF 36 820 680-FF Wandmengkraan met afdekplaat   

 36 880 625-FF 36 834 625-FF Wandmengkraan met rozetten    

 36 881 625-FF 36 838 625-FF Wandmengkraan met rozetten    

 36 882 625-FF 36 851 625-FF Wandmengkraan met rozetten met uittrekbare uitloop   

 35 860 970 90 35 806 970 90 Eengreeps inbouwwandmengkraan mengkraan rechts 

12 869 970 90 12 070 970 90 Verlengstuk 20 mm

DORNBRACHT . V

Oppervlakken

Standaardoppervlakken

Oppervlak Beschrijving Productie

Chroom Het klassieke, hoogglanzende 
oppervlak

1. Basismateriaal: messing 
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polijsten, fi jnpolijsten
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nikkel glanzend
5. tweede galvanische laag: chroom

Platina mat Warme kleurtoon met een elegant en
mat oppervlak

1. Basismateriaal: messing 
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nickel mat 
5. tweede galvanische laag: palladium-nikkel

Platina Tijdloos, klassiek oppervlak met 
een warme nuance in hoogglanzend 
en mat. 

1. Basismateriaal: messing / ABS (kunststof) / onder druk gegoten zink
2.1 oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polijsten, fi jnpolijsten
 2.2 oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4.1 eerste galvanische laag: nikkel glanzend
4.2 eerste galvanische laag: nickel mat 
5. tweede galvanische laag: palladium-nikkel

Messing geborsteld Warme, moderne goudkleur met een 
matte fi nish. 

1. Basismateriaal: messing / ABS (kunststof) / onder druk gegoten zink
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
 3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nickel mat 
5. tweede galvanische laag: palladium-nikkel
6. derde galvanische laag: 23-karaats goud

Dark Platinum matt Een donkere, zijdematte kleur,  fi jn 
geborsteld met een warme en authentieke 
uitstraling

1. Basismateriaal: messing 
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nickel mat, 
5. tweede galvanische laag: chroom
6. Verzegeling: PVD-laag

Dark Brass matt Een donkere, zijdematte kleur, fi jn gebor-
steld

1. Basismateriaal: messing / ABS (kunststof) / onder druk gegoten zink
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nickel mat
5. tweede galvanische laag: chroom
6. Verzegeling: PVD-laag

Dark Bronze matt Een donkere, zijdematte kleur, fi jn gebor-
steld

1. Basismateriaal: messing / ABS (kunststof) / onder druk gegoten zink
2. oppervlaktebewerking: voor- en naslijpen, polieren, structuurslijpen
3. voorbehandeling: reinigen, ultrasoon ontvetten
4. eerste galvanische laag: nickel mat
5. tweede galvanische laag: chroom
6. Verzegeling: PVD-laag

 

Producten van Dornbracht worden ervoor ontworpen om hun bijzondere schoonheid en betrouwbaarheid jarenlang te behouden. Daarom is ons gehele  
productieproces onderworpen aan strenge kwaliteitsnormen. Dat begint al bij de keuze van de juiste grondstoffen. Vervolgens worden de elementen in vorm gebracht 
en gepolijst. Na een groot aantal verdere stappen in het productieproces en strenge kwaliteitscontroles krijgen de armaturen door het galvaniseerproces hun exquise 
oppervlak. Daarna worden ze nogmaals gecontroleerd en zorgvuldig verpakt, zodat onze exclusieve, handgemaakte producten veilig getransporteerd kunnen worden.

De hieronder staande oppervlakken zijn verkrijgbaar als standaardoppervlak voor het volledige keukenassortiment.
Een uitzondering hierop zijn de series ELIO, ENO en LOT alsmede de Profi -kranen, die niet verkrijgbaar zijn in de oppervlakken DARK BRASS MATT en DARK BRONZE MATT. 

Andere oppervlakken kunnen desgewenst op aanvraag en na toetsing van de productiemogelijkheden in x-tra Service worden gerealiseerd. 
Vraag uw contactpersoon bij Dornbracht naar de mogelijkheden.
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Oppervlakken

Oppervlakken standaard

Oppervlakken maatwerk
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Kleurcode -04 -09 -47 -33 -10

Productiemethode Galvanotechniek Poeder- en 
natlakcoating 
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Standaard oppervlakken -00 -06 -08 -28 -16 -17 -99

Elio • • • • •

eno • • • • •

Lot • • • • •

Meta.02 • • • • • • •

Sync • • • • • • •

Tara. • • • • • • •

Tara Classic • • • • • • •

Tara Ultra • • • • • • •

o Variant, bestelling via Customer Service  ∆ Toetsing op haalbaarheid en prijs in x-tra Service

•   Standaard

* Uitzondering: Profi -kranen en -douches

DORNBRACHT . VII

Dornbracht vertaalt de kennis uit de professionele keuken naar de keuken thuis. Het resultaat zijn kranen die de uiteenlopende processen in 
de keuken doelgericht en effi ciënt ondersteunen. De functies reiken van Pull down- en Pull out-kranen en een draaibare 360°-kraan voor het 
kookeiland, via spoel- en Profi -douchekranen tot aan waterpunten voor gefi lterd drinkwater met één druk op de knop.

In de volgende tabel kunt u precies zien welke functies welke serie heeft:

•  Standaard
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Elio • • • •

eno •

Lot • • •

Meta.02 • •

Sync • •

Tara. •

Tara Classic • • •

Tara Ultra • • • • • •

Functions Pagina 001 - 032
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Oppervlakken

Oppervlakken standaard

Oppervlakken maatwerk

C
h

ro
o

m
 g

eb
o

rs
te

ld

M
es

si
n

g

C
h

am
p

ag
n

e

Z
w

ar
t 

m
at

M
at

 w
it

Kleurcode -04 -09 -47 -33 -10

Productiemethode Galvanotechniek Poeder- en 
natlakcoating 

Multi
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Standaard oppervlakken -00 -06 -08 -28 -16 -17 -99

Elio • • • • •

eno • • • • •

Lot • • • • •

Meta.02 • • • • • • •

Sync • • • • • • •

Tara. • • • • • • •

Tara Classic • • • • • • •

Tara Ultra • • • • • • •

o Variant, bestelling via Customer Service  ∆ Toetsing op haalbaarheid en prijs in x-tra Service

•   Standaard

* Uitzondering: Profi -kranen en -douches

DORNBRACHT . VII

Dornbracht vertaalt de kennis uit de professionele keuken naar de keuken thuis. Het resultaat zijn kranen die de uiteenlopende processen in 
de keuken doelgericht en effi ciënt ondersteunen. De functies reiken van Pull down- en Pull out-kranen en een draaibare 360°-kraan voor het 
kookeiland, via spoel- en Profi -douchekranen tot aan waterpunten voor gefi lterd drinkwater met één druk op de knop.

In de volgende tabel kunt u precies zien welke functies welke serie heeft:

•  Standaard

P
u

ll-
o

u
t

P
u

ll-
d

o
w

n

P
ro

fi 

P
iv

o
t 

/ 
P

o
tF

ill
er

S
p

o
el

- 
en

 P
ro

fi -
kr

aa
n

eU
n

it

W
at

er
 D

is
p

en
se

r

Elio • • • •

eno •

Lot • • •

Meta.02 • •

Sync • •

Tara. •

Tara Classic • • •

Tara Ultra • • • • • •
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Kranen van Dornbracht zijn het sculpturale middelpunt van iedere keuken. Ze staan voor perfecte afwerking en degelijke Duitse kwaliteit 
alsmede eersteklas en markant design met een persoonlijke uitstraling. Hun esthetiek is gebaseerd op universele principes voor vormgeving 
die kenmerkend zijn voor het gehele productportfolio van Dornbracht. Zo weet u met Dornbracht altijd zeker dat u kiest voor een tijdloze 
keukeninrichting waar u nog jarenlang plezier van heeft. Diverse designseries bieden u hierbij een breed scala aan mogelijkheden voor de 
vormgeving.

Designs Pagina 033 - 092

DORNBRACHT . IX

•  Standaard

Onderbouw Inbouw, opbouw of vlak
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Zand glanzend • • • •

Spoelbakken Pagina 093 - 112

Verfi jnde glans, nauwkeurig afgewerkte randen, exacte rondingen: de hoogwaardige verwerking van de spoelbakken van Dornbracht.weerspiegelt 
zich in de perfectie en de aandacht voor detail. Dankzij een groot aantal verschillende designs en kleurvarianten bieden ze creatieve vrijheid – van 
roestvrijstalen spoelbakken tot spoelbakken van geglazuurd staal. Zo passen de spoelbakken van Dornbracht bij iedere stijl en maken ze het 
waterpunt in de keuken helemaal af. 

In het volgende overzicht ziet u welke spoelbakken in welke onderkastmaten passen: 
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•  Standaard

Onderbouw Inbouw, opbouw of vlak
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Verfi jnde glans, nauwkeurig afgewerkte randen, exacte rondingen: de hoogwaardige verwerking van de spoelbakken van Dornbracht.weerspiegelt 
zich in de perfectie en de aandacht voor detail. Dankzij een groot aantal verschillende designs en kleurvarianten bieden ze creatieve vrijheid – van 
roestvrijstalen spoelbakken tot spoelbakken van geglazuurd staal. Zo passen de spoelbakken van Dornbracht bij iedere stijl en maken ze het 
waterpunt in de keuken helemaal af. 

In het volgende overzicht ziet u welke spoelbakken in welke onderkastmaten passen: 



XIV . DORNBRACHTX . DORNBRACHT 

Reiniging en onderhoud

Wij raden u aan om uw product dagelijks te reinigen. Zo blijft de waarde van uw product behouden en voorkomt u hardnekkige verontreiniging. 

Gebruik voor het reinigen altijd een zacht katoenen doekje of een speciaal schoonmaakdoekje voor kranen. Was reinigingstextiel zo vaak mogelijk grondig uit. 
Deeltjes die in het doekje blijven zitten kunnen anders het oppervlak beschadigen. Was doekjes voor het eerste gebruik, zodat resten van de productie worden 
verwijderd uit het textiel.

Afhankelijk van de verontreiniging moeten er verschillende schoonmaakmiddelen worden gebruikt. Breng deze altijd eerst op het doekje aan en nooit direct op 
de kraan.

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde, vloeibare reiniger, bv. op alcoholbasis.

Mocht zich ondanks het dagelijks onderhoud toch lichte kalkaanslag vormen, verwijder deze dan met een zachte reiniger op basis van citroenzuur.

Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen (schuurmiddelen, microvezeldoekjes, pads etc.). Deze kunnen het oppervlak beschadigen en de werking van 
de kraan beïnvloeden.

Daarnaast mag de reiniger geen vluchtige zuren zoals zoutzuur, mierenzuur of azijnzuur bevatten.

Gebruik tevens geen reinigingsmiddelen met chloorbleekloog (natriumhypochloriet). Neem altijd de maximale inwerktijd van de producent van het schoonmaak-
middel in acht. Het is belangrijk om de kraan na elke reiniging grondig af te spoelen met schoon water tot alle resten van de reiniger zijn verwijderd en de kraan/
douche daarna droog te wrijven.
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 1-greepsmengkraan Pull-down 
Sieger Design

De Pull-down mengkraan wordt gekenmerkt door het naar onderen uittrekbare functionele element. Via een druk op de knop wisselt dit van een zachte, spatvrije 
laminaire straal naar een krachtige douchestraal.

Mutaties 2020

De eengreeps mengkranen Pull-down worden in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)



002 . DORNBRACHT

1-greepsmengkraan Pull-down  Sieger DesignFunctions
Fu

nc
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ns

33 875 895 Sync Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 240 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire en douchestraal
• metalen doucheslang van 1800 mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 10,4 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 875 895-00 803,80

platina mat 33 875 895-06 1.044,90

platina 33 875 895-08 1.286,00

messing geborsteld 33 875 895-28 1.446,80

Dark Brass matt 33 875 895-16 1.205,70

Dark Bronze matt 33 875 895-17 1.205,70

Dark Platinum matt 33 875 895-99 1.205,70

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

33 870 895 Sync Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 240 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire en douchestraal
• metalen doucheslang van 1800 mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 10,4 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 870 895-00 803,80

platina mat 33 870 895-06 1.044,90

platina 33 870 895-08 1.286,00

messing geborsteld 33 870 895-28 1.446,80

Dark Brass matt 33 870 895-16 1.205,70

Dark Bronze matt 33 870 895-17 1.205,70

Dark Platinum matt 33 870 895-99 1.205,70

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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33 870 875 Tara Ultra Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 240 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire en douchestraal
• metalen doucheslang van 1800 mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 10,4 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 870 875-00 727,50

platina mat 33 870 875-06 945,40

platina 33 870 875-08 1.163,90

messing geborsteld 33 870 875-28 1.309,50

Dark Brass matt 33 870 875-16 1.091,10

Dark Bronze matt 33 870 875-17 1.091,10

Dark Platinum matt 33 870 875-99 1.091,10

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 1-greepsmengkraan Pull-out 
Sieger Design

De Pull-out mengkraan wordt gekenmerkt door het naar voren uittrekbare functionele element en is naar keuze leverbaar met een uittrekbare uitloop of een 
uittrekbare douche.

Mutaties 2020

De eengreeps mengkranen Pull-out worden in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)
– DARK PLATINUM MATT (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)
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1-greepsmengkraan Pull-out  Sieger DesignFunctions
Fu
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33 875 760 eno Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 225 mm
• Draaibare uitloop 130°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Metalen doucheslang 1600mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 9,6 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 875 760-00 645,60

platina mat 33 875 760-06 839,50

platina 33 875 760-08 1.032,90

messing geborsteld 33 875 760-28 1.162,00

Dark Platinum matt 33 875 760-99 968,40

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

33 845 760 eno Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop

• Sprong 220 mm
• Draaibare uitloop 130°
• Met lucht verrijkte straal
• Metalen doucheslang 1600mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 10 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 845 760-00 609,90

platina mat 33 845 760-06 792,70

platina 33 845 760-08 975,70

messing geborsteld 33 845 760-28 1.097,70

Dark Platinum matt 33 845 760-99 914,80

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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33 870 760 eno Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 225 mm
• Draaibare uitloop 130°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 8,3 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 870 760-00 585,00

platina mat 33 870 760-06 760,70

platina 33 870 760-08 936,00

messing geborsteld 33 870 760-28 1.052,90

Dark Platinum matt 33 870 760-99 877,50

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

33 840 760 eno Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop

• Sprong 220 mm
• Draaibare uitloop 130°
• Met lucht verrijkte straal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 840 760-00 549,20

platina mat 33 840 760-06 713,80

platina 33 840 760-08 878,60

messing geborsteld 33 840 760-28 988,50

Dark Platinum matt 33 840 760-99 823,80

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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1-greepsmengkraan Pull-out  Sieger DesignFunctions
Fu
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33 870 790 Elio Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 870 790-00 727,40

platina mat 33 870 790-06 945,50

platina 33 870 790-08 1.163,80

messing geborsteld 33 870 790-28 1.309,30

Dark Platinum matt 33 870 790-99 1.091,10

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

33 840 790 Elio Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 8,8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 840 790-00 691,50

platina mat 33 840 790-06 898,80

platina 33 840 790-08 1.106,30

messing geborsteld 33 840 790-28 1.244,60

Dark Platinum matt 33 840 790-99 1.037,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 1-greepsmengkraan Profi  
Sieger Design

De Profi -kranen combineren comfort met professioneel werken: de zwenkbare Profi -eengreepsmengkranen vergroten de actieradius van de mengkraan en bieden 
zo meer bewegingsvrijheid en fl exibiliteit in vormgeving. Het wisselen tussen de straaltypes (perlatorstraal of douchestraal) is hierbij door het omstellen van de Profi -
kraan heel eenvoudig.

Mutaties 2020

De Profi  eengreeps mengkraan 33 865 895 wordt in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)

Het oppervlak CYPRUM wordt uit het assortiment genomen.
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1-greepsmengkraan Profi  Sieger DesignFunctions
Fu
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33 865 895 Sync
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Eengreepsmengkraan Profi

• Sprong 200 mm
• Flexibele siliconenslang met groot werkbereik tot 

350mm 
• Zwenkbaar 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 9,5 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 865 895-00 1.045,00

platina mat 33 865 895-06 1.358,30

platina 33 865 895-08 1.672,00

messing geborsteld 33 865 895-28 1.881,00

Dark Brass matt 33 865 895-16 1.567,40

Dark Bronze matt 33 865 895-17 1.567,40

Dark Platinum matt 33 865 895-99 1.567,40

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70



DORNBRACHT . 011

Fu
nc

tio
ns

D
es

ig
ns

A
lg

em
en

e 
aa

nw
ijz

in
g

In
b

ou
w

p
ro

d
uc

te
n

S
er

ie
-o

ve
rk

oe
p

el
en

d
 t

oe
b

eh
or

en
S

p
oe

lb
ak

ke
n

33 860 875 Tara Ultra Eengreepsmengkraan Profi

• Sprong 240 mm
• Zwenkbaar 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 860 875-00 1.257,40

platina mat 33 860 875-06 1.886,50

platina 33 860 875-08 2.011,70

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

33 880 888 Tara Classic Eengreepsmengkraan Profi

• Sprong 200 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 880 888-00 1.492,70

platina mat 33 880 888-06 2.238,80

platina 33 880 888-08 2.388,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70
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33 880 889 Tara Classic Eengreepsmengkraan Profi met hendel links

• Sprong 200 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 880 889-00 1.492,70

platina mat 33 880 889-06 2.238,80

platina 33 880 889-08 2.388,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Pot Filler / Pivot 
Sieger Design

Met PIVOT en POT FILLER kunnen pannen meteen op het fornuis worden gevuld. Ze zijn de verlengde arm in de keuken en zorgen voor comfortabel en precies 
werken.

Mutaties 2020

PIVOT en POT FILLER worden in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)

Het oppervlak CYPRUM wordt uit het assortiment genomen.
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Pot Filler / Pivot  Sieger DesignFunctions
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30 805 875 Tara Ultra
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POT FILLER Koudwaterstopkraan

• Sprong 500 mm
• Zwenkbare uitloop
• Laminaire straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 5,7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 30 805 875-00 856,70

platina mat 30 805 875-06 1.280,60

platina 30 805 875-08 1.370,70

messing geborsteld 30 805 875-28 1.542,00

Dark Brass matt 30 805 875-16 1.280,60

Dark Bronze matt 30 805 875-17 1.280,60

Dark Platinum matt 30 805 875-99 1.280,60

Noodzakelijke toebehoren

POT FILLER Inbouw-wandbocht

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
80 mm

• Max. inbouwdiepte 125 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
122

Euro

Inbouwdeel 35 087 970 90 120,60

Aanbevolen toebehoren

Perlator

• Om het debiet te verhogen tot 11 l/
min bij 3 bar stromingsdruk

Euro

chroom 90 23 01 026 03-00 33,90

platina mat 90 23 01 026 03-06 51,60

platina 90 23 01 026 03-08 51,60

messing geborsteld 90 23 01 026 03-28 59,70

Dark Brass matt 90 23 01 026 03-16 66,50

Dark Bronze matt 90 23 01 026 03-17 66,50

Dark Platinum matt 90 23 01 026 03-99 66,50

33 845 875 Tara Ultra PIVOT Eengreepsmengkraan

• Sprong 552 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 845 875-00 1.143,60

platina mat 33 845 875-06 1.715,40

platina 33 845 875-08 1.829,80

messing geborsteld 33 845 875-28 2.058,60

Dark Brass matt 33 845 875-16 1.715,40

Dark Bronze matt 33 845 875-17 1.715,40

Dark Platinum matt 33 845 875-99 1.715,40

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Spoel- en Profi -kraan 
Sieger Design

Flexibel, grondig en precies: spoel- en Profi -kranen helpen u bij de dagelijkse werkzaamheden op de belangrijkste plek in de keuken: het waterpunt. Dankzij 
de krachtige douchestraal zijn ze prima geschikt voor het afspoelen van groente, fruit en vlees. Op die manier wordt mooi design perfect gecombineerd met 
professionele functionaliteit. De kranen kunnen overal op het werkblad in de keuken worden geplaatst en zijn danzij de neutrale vormgeving combineerbaar met 
alle designseries van Dornbracht. Dit betekent extra functies en veel combinatiemogelijkheden.

Mutaties 2020

De spoel- en Profi -douchegarnituren worden in 2020 uitgebreid met het volgende oppervlak:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)

De spoeldouchegarnituren worden in 2020 uitgebreid met het oppervlak messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020).
Het oppervlak CYPRUM wordt uit het assortiment genomen.
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27 721 970 

50

M30x1,5

35
3

19
1

m
ax

. 4
5

32

Spoeldouche-garnituur

• met ronde rozet
• Douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Loodvrij

voor combinatie met kranen van de series TARA 
ULTRA, TARA CLASSIC, TARA, ELIO en META.02

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 27 721 970-00 452,40

platina mat 27 721 970-06 678,70

platina 27 721 970-08 678,70

messing geborsteld 27 721 970-28 814,30

Dark Brass matt 27 721 970-16 678,60

Dark Bronze matt 27 721 970-17 678,60

Dark Platinum matt 27 721 970-99 678,60

27 722 970 

55

35
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Spoeldouche-garnituur

• met hoekige rozet
• Douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Loodvrij

voor combinatie met kranen van de serie LOT

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 27 722 970-00 490,70

platina mat 27 722 970-06 736,00

platina 27 722 970-08 736,00

messing geborsteld 27 722 970-28 883,30

Dark Platinum matt 27 722 970-99 736,10
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27 789 970 Profi-spoeldouche-garnituur

• Douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Loodvrij

voor combinatie met kranen van de series TARA 
ULTRA, TARA CLASSIC, TARA, ELIO en META.02

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 27 789 970-00 1.104,60

platina mat 27 789 970-06 1.656,40

platina 27 789 970-08 1.767,30

27 784 970 Profi-spoeldouche-garnituur

• Douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Loodvrij

voor combinatie met kranen van de serie LOT

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 27 784 970-00 1.170,00

platina mat 27 784 970-06 1.755,10

platina 27 784 970-08 1.872,10
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 eUnit Kitchen 
Sieger Design

De eerste elektronische productoplossing voor de keuken van Dornbracht: eUnit Kitchen ondersteunt door zijn verschillende functies de dagelijkse arbeidsprocessen 
in de keuken. Naast de exacte regeling van temperatuur en hoeveelheid via de bedieningselementen vervangt de voetsensor de ‘ontbrekende’ vrije hand, zodat 
water volledig handsfree kan worden getapt. Daarbij komen de functies van de elektronische wastebediening en de waterdosering, zodat het water altijd in exacte 
hoeveelheden van 1 en 0,1 liter kan worden getapt.

Combinatie met spoelbak van roestvrij staal geborsteld en spoelbak van geglazuurd staal mogelijk.
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eUNIT KITCHEN Elektronische bediening in de 
spoelbak geïntegreerd

Waterpunt TARA ULTRA Profi
• Uitloop, sprong 240mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire en douchestraal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
• Met terugstroombeveiliging
• Loodvrij

Enkele bak 1100 mm x 405 mm
• Enkele spoelbak met afdruipvlak en verlaagde 

kranenbank
• Wastafeldiepte 200mm
• Roestvast staal, materiaaldikte 1,5 mm
• Inbouw, opbouw of vlak
• Afvoer- en overloopgarnituur compleet
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• Bevestigingsset

Elektronische wastebediening
• Voor het automatisch openen en sluiten van het 

3 1/2" zeefkorfventiel

Voetsensor
• Voor contactloze start en stop van het water
• Laserproduct klasse 1 (voldoet aan DIN EN 60825-

1/IEC 60825-1:2007)
• Bevestiging door middel van houder

Elektronische bedieningselementen, 
voorgemonteerd (SMART TOOLS)
• 2x Bedieningselementen draaiknop met 

elektronische regeling voor temperatuur of 
hoeveelheid

• 1x Bedieningselement displayschakelaar met 
elektronische besturing voor waterpunt TARA 
ULTRA Profi, elektronische wastebediening en 
doseerfunctie, 60 x 60 mm

• Vooringestelde temperatuur en hoeveelheid
• Blokkering van de toetsen voor reiniging
• Pauzefunctie
• Servicemeldingen
• Updatebaar en integreerbaar in een netwerk
• Individueel instelbaar via app

Regelunit en aansluitmateriaal
• Direct aansluitbare regel- en verdeelunit 

voor bevestiging op DIN rail TS 35, 
(120mm x 135mm x 60mm)

• 2x Drukslang 1/2" binnendraad x 1/2" 
binnendraad x 400mm

• Netadapter 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 
W  incl. landenspecifieke adapaterset

• 2x Hoekventiel 1/2" buitendraad met filter

Dit artikel is niet geschikt voor gepolijste 
roestvrijstalen spoelbakken.  
Dit artikel is geschikt voor geglazuurd stalen 
spoelbakken.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

platina mat 41 271 875-06 9.496,30
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eUNIT KITCHEN Elektronische bediening

Waterpunt LOT
• Uitloop, sprong 235mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
• Loodvrij

Elektronische wastebediening
• Voor het automatisch openen en sluiten van het 

3 1/2" zeefkorfventiel

Voetsensor
• Voor contactloze start en stop van het water
• Laserproduct klasse 1 (voldoet aan DIN EN 60825-

1/IEC 60825-1:2007)
• Bevestiging door middel van houder

Elektronische bedieningselementen (SMART 
TOOLS)
• 2x Bedieningselementen draaiknop met 

elektronische regeling voor temperatuur of 
hoeveelheid, per element 60 x 60 mm

• 1x Bedieningselement displayschakelaar met 
elektronische besturing voor waterpunt LOT, 
elektronische wastebediening en doseerfunctie, 
60 x 60 mm

• Boorgatdiameter per bedieningselement 35mm
• Vooringestelde temperatuur en hoeveelheid
• Blokkering van de toetsen voor reiniging
• Pauzefunctie
• Servicemeldingen
• Updatebaar en integreerbaar in een netwerk
• Individueel instelbaar via app

Regelunit en aansluitmateriaal
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

incl. 1 x eVALVE elektronisch ventiel voor het 
regelen van de watertemperatuur en -hoeveelheid, 
(240mm x 135mm x 60mm)

• 2x Drukslang 1/2" binnendraad x 1/2" 
binnendraad x 400mm

• Netadapter 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 
W  incl. landenspecifieke adapaterset

• 2x Hoekventiel 1/2" buitendraad met filter

Dit artikel is niet geschikt voor gepolijste 
roestvrijstalen spoelbakken.  
Dit artikel is geschikt voor geglazuurd stalen 
spoelbakken.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 41 270 680-00 5.143,90

platina mat 41 270 680-06 6.067,10

platina 41 270 680-08 8.230,20

messing geborsteld 41 270 680-28 9.258,90
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41 270 790 eUNIT KITCHEN Elektronische bediening

Waterpunt ELIO
• Uittrekbare uitloop, sprong 235mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire straal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
• Loodvrij

Elektronische wastebediening
• Voor het automatisch openen en sluiten van het 

3 1/2" zeefkorfventiel

Voetsensor
• Voor contactloze start en stop van het water
• Laserproduct klasse 1 (voldoet aan DIN EN 60825-

1/IEC 60825-1:2007)
• Bevestiging door middel van houder

Elektronische bedieningselementen (SMART 
TOOLS)
• 2x Bedieningselementen draaiknop met 

elektronische regeling voor temperatuur of 
hoeveelheid, per element 60 x 60 mm

• 1x Bedieningselement displayschakelaar met 
elektronische besturing voor waterpunt ELIO, 
elektronische wastebediening en doseerfunctie, 
60 x 60 mm

• Boorgatdiameter per bedieningselement 35mm
• Vooringestelde temperatuur en hoeveelheid
• Blokkering van de toetsen voor reiniging
• Pauzefunctie
• Servicemeldingen
• Updatebaar en integreerbaar in een netwerk
• Individueel instelbaar via app

Regelunit en aansluitmateriaal
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

incl. 1 x eVALVE elektronisch ventiel voor het 
regelen van de watertemperatuur en -hoeveelheid, 
(240mm x 135mm x 60mm)

• Netadapter 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 
W  incl. landenspecifieke adapaterset

• 2x Drukslang 1/2" binnendraad x 1/2" 
binnendraad x 400mm

• 2x Hoekventiel 1/2" buitendraad met filter

Dit artikel is niet geschikt voor gepolijste 
roestvrijstalen spoelbakken.  
Dit artikel is geschikt voor geglazuurd stalen 
spoelbakken.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 41 270 790-00 4.748,20

platina mat 41 270 790-06 5.671,40

platina 41 270 790-08 7.597,20

messing geborsteld 41 270 790-28 8.546,80
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41 270 875 
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eUNIT KITCHEN Elektronische bediening

Waterpunt TARA ULTRA Profi
• Uitloop, sprong 240mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire en douchestraal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
• Ingebouwde beveiliging tegen terugstromend water.
• Loodvrij

Elektronische wastebediening
• Voor het automatisch openen en sluiten van het 

3 1/2" zeefkorfventiel

Voetsensor
• Voor contactloze start en stop van het water
• Laserproduct klasse 1 (voldoet aan DIN EN 60825-

1/IEC 60825-1:2007)
• Bevestiging door middel van houder

Elektronische bedieningselementen (SMART 
TOOLS)
• 2x Bedieningselementen draaiknop met 

elektronische regeling voor temperatuur of 
hoeveelheid, per element 60 x 60 mm

• 1x Bedieningselement displayschakelaar met 
elektronische besturing voor waterpunt TARA 
ULTRA Profi, elektronische wastebediening en 
doseerfunctie, 60 x 60 mm

• Boorgatdiameter per bedieningselement 35mm
• Vooringestelde temperatuur en hoeveelheid
• Blokkering van de toetsen voor reiniging
• Pauzefunctie
• Servicemeldingen
• Updatebaar en integreerbaar in een netwerk
• Individueel instelbaar via app

Regelunit en aansluitmateriaal
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

incl. 1 x eVALVE elektronisch ventiel voor het 
regelen van de watertemperatuur en -hoeveelheid, 
(240mm x 135mm x 60mm)

• 2x Drukslang 1/2" binnendraad x 1/2" 
binnendraad x 400mm

• Netadapter 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 
W  incl. landenspecifieke adapaterset

• 2x Hoekventiel 1/2" buitendraad met filter

Dit artikel is niet geschikt voor gepolijste 
roestvrijstalen spoelbakken.  
Dit artikel is geschikt voor geglazuurd stalen 
spoelbakken.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 41 270 875-00 5.143,90

platina mat 41 270 875-06 6.067,10

platina 41 270 875-08 8.230,20
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Water Dispenser / Bar Tap 
Sieger Design

WATER DISPENSER en BAR TAP zijn de eenvoudigste manier voor een elegant drinkwaterpunt in de keuken. De WATER DISPENSERS leveren meteen gefi lterd, 
koud of kokend heet water en combineren zo handige functies met een hoog bedieningscomfort in de designtaal van de series TARA ULTRA, LOT, TARA CLASSIC, 
ELIO en META 02.

Mutaties 2020

De WATER DISPENSER en BAR TAPs worden in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)

Het oppervlak CYPRUM wordt uit het assortiment genomen.
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HOT & COLD WATER DISPENSER

• Sprong 142 mm
• Vaste temperatuurgeïsoleerde uitloop
• Laminaire straal
• Levert gefilterd, heet water tot max. 93 °C
• Toevoer van gefilterd, koud water
• Doorstroomhoeveelheid max. 2 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

(135mm x 160mm x 60mm)
• Elektronisch magneetventiel
• Netadapter 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. 

landenspecifieke adapaterset
• Loodvrij

Voor het goed functioneren van de HOT & 
COLD WATER DISPENSER in combinatie met 
een heetwatertank en filter is een minimale 
dynamische druk van 3 bar nodig.

Daarnaast moet de installatie zich boven de 
spoelbak bevinden

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 17 861 790-00 887,00

platina mat 17 861 790-06 1.330,50

platina 17 861 790-08 1.419,20

messing geborsteld 17 861 790-28 1.596,60

Dark Platinum matt 17 861 790-99 1.330,50

Noodzakelijke toebehoren

Heetwatertank incl. filter

Voor details en toebehoren zie pagina 
031

Euro

12 892 970 90 1.019,90

Aanbevolen toebehoren

Enkele spoelbak

• 210 x 405 mm
• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 001 000-86 1.529,50

Aanbevolen toebehoren

DRINKING PLATE

• Om in de enkele spoelbak te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80
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17 861 680 Lot
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HOT & COLD WATER DISPENSER

• Sprong 145 mm
• Vaste temperatuurgeïsoleerde uitloop
• Laminaire straal
• Levert gefilterd, heet water tot max. 93 °C
• Toevoer van gefilterd, koud water
• Doorstroomhoeveelheid max. 2 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

(135mm x 160mm x 60mm)
• Elektronisch magneetventiel
• Netadapter 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. 

landenspecifieke adapaterset
• Loodvrij

Voor het goed functioneren van de HOT & 
COLD WATER DISPENSER in combinatie met 
een heetwatertank en filter is een minimale 
dynamische druk van 3 bar nodig.

Daarnaast moet de installatie zich boven de 
spoelbak bevinden

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 17 861 680-00 1.237,80

platina mat 17 861 680-06 1.856,70

platina 17 861 680-08 1.980,40

messing geborsteld 17 861 680-28 2.228,00

Dark Platinum matt 17 861 680-99 1.856,70

Noodzakelijke toebehoren

Heetwatertank incl. filter

Voor details en toebehoren zie pagina 
031

Euro

12 892 970 90 1.019,90

Aanbevolen toebehoren

Enkele spoelbak

• 210 x 405 mm
• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 001 000-86 1.529,50

Aanbevolen toebehoren

DRINKING PLATE

• Om in de enkele spoelbak te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80
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HOT & COLD WATER DISPENSER

• Sprong 145 mm
• Vaste temperatuurgeïsoleerde uitloop
• Laminaire straal
• Levert gefilterd, heet water tot max. 93 °C
• Toevoer van gefilterd, koud water
• Doorstroomhoeveelheid max. 2 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

(137mm x 159mm x 60mm)
• Elektronisch magneetventiel
• Netadapter 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. 

landenspecifieke adapaterset
• Loodvrij

Voor het goed functioneren van de HOT & 
COLD WATER DISPENSER in combinatie met 
een heetwatertank en filter is een minimale 
dynamische druk van 3 bar nodig.

Daarnaast moet de installatie zich boven de 
spoelbak bevinden

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 17 861 625-00 887,00

platina mat 17 861 625-06 1.330,50

platina 17 861 625-08 1.419,20

messing geborsteld 17 861 625-28 1.596,60

Dark Brass matt 17 861 625-16 1.330,50

Dark Bronze matt 17 861 625-17 1.330,50

Dark Platinum matt 17 861 625-99 1.330,50

Noodzakelijke toebehoren

Heetwatertank incl. filter

Voor details en toebehoren zie pagina 
031

Euro

12 892 970 90 1.019,90

Aanbevolen toebehoren

Enkele spoelbak

• 210 x 405 mm
• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 001 000-86 1.529,50

Aanbevolen toebehoren

DRINKING PLATE

• Om in de enkele spoelbak te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80
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HOT & COLD WATER DISPENSER

• Sprong 146 mm
• Vaste temperatuurgeïsoleerde uitloop
• Laminaire straal
• Levert gefilterd, heet water tot max. 93 °C
• Toevoer van gefilterd, koud water
• Doorstroomhoeveelheid max. 2 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

(135mm x 160mm x 60mm)
• Elektronisch magneetventiel
• Netadapter 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. 

landenspecifieke adapaterset
• Loodvrij

Voor het goed functioneren van de HOT & 
COLD WATER DISPENSER in combinatie met 
een heetwatertank en filter is een minimale 
dynamische druk van 3 bar nodig.

Daarnaast moet de installatie zich boven de 
spoelbak bevinden

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 17 861 888-00 887,00

platina mat 17 861 888-06 1.330,50

platina 17 861 888-08 1.419,20

messing geborsteld 17 861 888-28 1.596,60

Dark Brass matt 17 861 888-16 1.330,50

Dark Bronze matt 17 861 888-17 1.330,50

Dark Platinum matt 17 861 888-99 1.330,50

Noodzakelijke toebehoren

Heetwatertank incl. filter

Voor details en toebehoren zie pagina 
031

Euro

12 892 970 90 1.019,90

Aanbevolen toebehoren

Enkele spoelbak

• 210 x 405 mm
• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 001 000-86 1.529,50

Aanbevolen toebehoren

DRINKING PLATE

• Om in de enkele spoelbak te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80
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HOT & COLD WATER DISPENSER

• Sprong 146 mm
• Vaste temperatuurgeïsoleerde uitloop
• Laminaire straal
• Levert gefilterd, heet water tot max. 93 °C
• Toevoer van gefilterd, koud water
• Doorstroomhoeveelheid max. 2 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

(135mm x 160mm x 60mm)
• Elektronisch magneetventiel
• Netadapter 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. 

landenspecifieke adapaterset
• Loodvrij

Voor het goed functioneren van de HOT & 
COLD WATER DISPENSER in combinatie met 
een heetwatertank en filter is een minimale 
dynamische druk van 3 bar nodig.

Daarnaast moet de installatie zich boven de 
spoelbak bevinden

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 17 861 875-00 761,30

platina mat 17 861 875-06 1.142,10

platina 17 861 875-08 1.142,10

messing geborsteld 17 861 875-28 1.370,40

Dark Brass matt 17 861 875-16 1.142,10

Dark Bronze matt 17 861 875-17 1.142,10

Dark Platinum matt 17 861 875-99 1.142,10

Noodzakelijke toebehoren

Heetwatertank incl. filter

Voor details en toebehoren zie pagina 
031

Euro

12 892 970 90 1.019,90

Aanbevolen toebehoren

Enkele spoelbak

• 210 x 405 mm
• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 001 000-86 1.529,50

Aanbevolen toebehoren

DRINKING PLATE

• Om in de enkele spoelbak te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80
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12 892 970 Toebehoren Heetwatertank incl. filter

• Aansluitstekker CEE 7/4
• Thermostaat (88°C - 98°C)
• Capaciteit 2,5 liter
• Vermogen 1300 W
• Spanning 220 - 240 volt
• Actief koolfilter (5.0 micron level)
• Chemische en mechanische filtering
• Reducering van het kalkgehalte (ionenwisselaar)
• Filtering van vuil-, roest-, chloor- en looddeeltjes
• Filtervermogen ca. 450 liter

Voor gebruik met de kranen HOT & COLD 
WATER DISPENSER 17 861 625 / 17 861 680 / 
17 861 790 / 17 861 875 / 17 861 888

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

De artikelen zijn niet overal verkrijgbaar, neemt u 
a.u.b. contact op met Dornbracht.

Euro

12 892 970 90 1.019,90

12 896 970 Toebehoren Reservefilter

• Actief koolfilter (5.0 micron level)
• Chemische en mechanische filtering
• Reducering van het kalkgehalte (ionenwisselaar)
• Filtering van vuil-, roest-, chloor- en looddeeltjes
• Filtervermogen ca. 450 liter
• Passend voor 12 892 970 90

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

De artikelen zijn niet overal verkrijgbaar, neemt u 
a.u.b. contact op met Dornbracht.

Euro

12 896 970 90 110,70
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Water Dispenser / Bar Tap  Sieger DesignFunctions
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32 805 680 Lot BAR TAP 2-gats mengkraan met rozetten

• Sprong 165 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro

chroom 32 805 680-00 1.153,80

platina mat 32 805 680-06 1.730,80

platina 32 805 680-08 1.846,10

messing geborsteld 32 805 680-28 2.076,90

Dark Platinum matt 32 805 680-99 1.730,70

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 439 970-00 282,90

platina mat 82 439 970-06 452,70

platina 82 439 970-08 452,70

messing geborsteld 82 439 970-28 509,30

Dark Platinum matt 82 439 970-99 509,30

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 711 970-00 159,80

platina mat 10 711 970-06 240,10

platina 10 711 970-08 255,70

messing geborsteld 10 711 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 711 970-99 239,70

33 805 875 Tara Ultra BAR TAP Eengreepsmengkraan

• Sprong 165 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 805 875-00 574,40

platina mat 33 805 875-06 861,50

platina 33 805 875-08 919,00

messing geborsteld 33 805 875-28 1.033,90

Dark Brass matt 33 805 875-16 861,60

Dark Bronze matt 33 805 875-17 861,60

Dark Platinum matt 33 805 875-99 861,60

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Elio 
Sieger Design

Mutaties 2020

De serie wordt in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)
– DARK PLATINUM MATT (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)



034 . DORNBRACHT

Elio  Sieger DesignDesigns
D

es
ig

ns

33 870 790 Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 870 790-00 727,40

platina mat 33 870 790-06 945,50

platina 33 870 790-08 1.163,80

messing geborsteld 33 870 790-28 1.309,30

Dark Platinum matt 33 870 790-99 1.091,10

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

33 840 790 Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 8,8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 840 790-00 691,50

platina mat 33 840 790-06 898,80

platina 33 840 790-08 1.106,30

messing geborsteld 33 840 790-28 1.244,60

Dark Platinum matt 33 840 790-99 1.037,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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33 800 790 Eengreepsmengkraan

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Draaibare uitloop met 20° draaibaar eindstuk
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 800 790-00 654,20

platina mat 33 800 790-06 850,50

platina 33 800 790-08 1.046,70

messing geborsteld 33 800 790-28 1.177,60

Dark Platinum matt 33 800 790-99 981,30

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

33 826 790 + 27 721 970 
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Eengreepsmengkraan met spoeldouchegarnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Draaibare uitloop met 20° draaibaar eindstuk
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 33 826 790-00 654,20

1x 27 721 970-00 452,40

Totaalprijs: 1.106,60

platina mat 1x 33 826 790-06 850,50
1x 27 721 970-06 678,70

Totaalprijs: 1.529,20

platina 1x 33 826 790-08 1.046,70
1x 27 721 970-08 678,70

Totaalprijs: 1.725,40

messing geborsteld 1x 33 826 790-28 1.177,60
1x 27 721 970-28 814,30

Totaalprijs: 1.991,90

Dark Platinum matt 1x 33 826 790-99 981,30
1x 27 721 970-99 678,60

Totaalprijs: 1.659,90

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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33 826 790 + 27 789 970 Eengreepsmengkraan met profi-spoeldouche-
garnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Draaibare uitloop met 20° draaibaar eindstuk
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 33 826 790-00 654,20

1x 27 789 970-00 1.104,60

Totaalprijs: 1.758,80

platina mat 1x 33 826 790-06 850,50
1x 27 789 970-06 1.656,40

Totaalprijs: 2.506,90

platina 1x 33 826 790-08 1.046,70
1x 27 789 970-08 1.767,30

Totaalprijs: 2.814,00

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

32 800 790 2-gats mengkraan met rozetten

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Draaibare uitloop met 20° draaibaar eindstuk
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro

chroom 32 800 790-00 760,70

platina mat 32 800 790-06 988,80

platina 32 800 790-08 1.217,20

messing geborsteld 32 800 790-28 1.369,20

Dark Platinum matt 32 800 790-99 1.141,10

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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32 800 790 + 27 721 970 

35 3235

m
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M34x1

2-gats mengkraan met rozetten met 
spoeldouchegarnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Draaibare uitloop met 20° draaibaar eindstuk
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro
chroom 1x 32 800 790-00 760,70

1x 27 721 970-00 452,40

Totaalprijs: 1.213,10

platina mat 1x 32 800 790-06 988,80
1x 27 721 970-06 678,70

Totaalprijs: 1.667,50

platina 1x 32 800 790-08 1.217,20
1x 27 721 970-08 678,70

Totaalprijs: 1.895,90

messing geborsteld 1x 32 800 790-28 1.369,20
1x 27 721 970-28 814,30

Totaalprijs: 2.183,50

Dark Platinum matt 1x 32 800 790-99 1.141,10
1x 27 721 970-99 678,60

Totaalprijs: 1.819,70

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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32 800 790 + 27 789 970 2-gats mengkraan met rozetten met profi-
spoeldouche-garnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Draaibare uitloop met 20° draaibaar eindstuk
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro
chroom 1x 32 800 790-00 760,70

1x 27 789 970-00 1.104,60

Totaalprijs: 1.865,30

platina mat 1x 32 800 790-06 988,80
1x 27 789 970-06 1.656,40

Totaalprijs: 2.645,20

platina 1x 32 800 790-08 1.217,20
1x 27 789 970-08 1.767,30

Totaalprijs: 2.984,50

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70
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17 861 790 

60

m
ax
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35

89

M 34x1
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1 43

1

43
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142

22
6

24
9

HOT & COLD WATER DISPENSER

• Sprong 142 mm
• Vaste temperatuurgeïsoleerde uitloop
• Laminaire straal
• Levert gefilterd, heet water tot max. 93 °C
• Toevoer van gefilterd, koud water
• Doorstroomhoeveelheid max. 2 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

(135mm x 160mm x 60mm)
• Elektronisch magneetventiel
• Netadapter 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. 

landenspecifieke adapaterset
• Loodvrij

Voor het goed functioneren van de HOT & 
COLD WATER DISPENSER in combinatie met 
een heetwatertank en filter is een minimale 
dynamische druk van 3 bar nodig.

Daarnaast moet de installatie zich boven de 
spoelbak bevinden

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 17 861 790-00 887,00

platina mat 17 861 790-06 1.330,50

platina 17 861 790-08 1.419,20

messing geborsteld 17 861 790-28 1.596,60

Dark Platinum matt 17 861 790-99 1.330,50

Noodzakelijke toebehoren

Heetwatertank incl. filter

Voor details en toebehoren zie pagina 
031

Euro

12 892 970 90 1.019,90

Aanbevolen toebehoren

Enkele spoelbak

• 210 x 405 mm
• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 001 000-86 1.529,50

Aanbevolen toebehoren

DRINKING PLATE

• Om in de enkele spoelbak te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80

max. 350 max. 400

max. 150
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 eno 
Sieger Design

Mutaties 2020

De serie wordt in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)
– DARK PLATINUM MATT (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)
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33 875 760 Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 225 mm
• Draaibare uitloop 130°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Metalen doucheslang 1600mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 9,6 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 875 760-00 645,60

platina mat 33 875 760-06 839,50

platina 33 875 760-08 1.032,90

messing geborsteld 33 875 760-28 1.162,00

Dark Platinum matt 33 875 760-99 968,40

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

33 845 760 Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop

• Sprong 220 mm
• Draaibare uitloop 130°
• Met lucht verrijkte straal
• Metalen doucheslang 1600mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 10 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 845 760-00 609,90

platina mat 33 845 760-06 792,70

platina 33 845 760-08 975,70

messing geborsteld 33 845 760-28 1.097,70

Dark Platinum matt 33 845 760-99 914,80

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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33 870 760 Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 225 mm
• Draaibare uitloop 130°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 8,3 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 870 760-00 585,00

platina mat 33 870 760-06 760,70

platina 33 870 760-08 936,00

messing geborsteld 33 870 760-28 1.052,90

Dark Platinum matt 33 870 760-99 877,50

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

33 840 760 Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop

• Sprong 220 mm
• Draaibare uitloop 130°
• Met lucht verrijkte straal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 840 760-00 549,20

platina mat 33 840 760-06 713,80

platina 33 840 760-08 878,60

messing geborsteld 33 840 760-28 988,50

Dark Platinum matt 33 840 760-99 823,80

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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33 800 760 Eengreepsmengkraan

• Sprong 220 mm
• Draaibare uitloop 130°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 800 760-00 484,10

platina mat 33 800 760-06 629,20

platina 33 800 760-08 774,60

messing geborsteld 33 800 760-28 871,40

Dark Platinum matt 33 800 760-99 726,10

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Lot 
Sieger Design

Mutaties 2020

De serie wordt in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)
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32 800 680 2-gats mengkraan met rozetten

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro

chroom 32 800 680-00 1.474,60

platina mat 32 800 680-06 2.212,00

platina 32 800 680-08 2.359,40

messing geborsteld 32 800 680-28 2.654,30

Dark Platinum matt 32 800 680-99 2.212,10

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 439 970-00 282,90

platina mat 82 439 970-06 452,70

platina 82 439 970-08 452,70

messing geborsteld 82 439 970-28 509,30

Dark Platinum matt 82 439 970-99 509,30

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 711 970-00 159,80

platina mat 10 711 970-06 240,10

platina 10 711 970-08 255,70

messing geborsteld 10 711 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 711 970-99 239,70

32 800 680 + 27 722 970 

32
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M30x1,5

2-gats mengkraan met rozetten met 
spoeldouchegarnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro
chroom 1x 32 800 680-00 1.474,60

1x 27 722 970-00 490,70

Totaalprijs: 1.965,30

platina mat 1x 32 800 680-06 2.212,00
1x 27 722 970-06 736,00

Totaalprijs: 2.948,00

platina 1x 32 800 680-08 2.359,40
1x 27 722 970-08 736,00

Totaalprijs: 3.095,40

messing geborsteld 1x 32 800 680-28 2.654,30
1x 27 722 970-28 883,30

Totaalprijs: 3.537,60

Dark Platinum matt 1x 32 800 680-99 2.212,10
1x 27 722 970-99 736,10

Totaalprijs: 2.948,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 439 970-00 282,90

platina mat 82 439 970-06 452,70

platina 82 439 970-08 452,70

messing geborsteld 82 439 970-28 509,30

Dark Platinum matt 82 439 970-99 509,30

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 711 970-00 159,80

platina mat 10 711 970-06 240,10

platina 10 711 970-08 255,70

messing geborsteld 10 711 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 711 970-99 239,70
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32 800 680 + 27 784 970 2-gats mengkraan met rozetten met profi-
spoeldouche-garnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro
chroom 1x 32 800 680-00 1.474,60

1x 27 784 970-00 1.170,00

Totaalprijs: 2.644,60

platina mat 1x 32 800 680-06 2.212,00
1x 27 784 970-06 1.755,10

Totaalprijs: 3.967,10

platina 1x 32 800 680-08 2.359,40
1x 27 784 970-08 1.872,10

Totaalprijs: 4.231,50

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 439 970-00 282,90

platina mat 82 439 970-06 452,70

platina 82 439 970-08 452,70

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 711 970-00 159,80

platina mat 10 711 970-06 240,10

platina 10 711 970-08 255,70

32 843 680 2-gats mengkraan met afdekplaat

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Afdekplaat 126 x 55 mm
• Hartafstand 71 mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 32 843 680-00 1.474,60

platina mat 32 843 680-06 2.212,00

platina 32 843 680-08 2.359,40

messing geborsteld 32 843 680-28 2.654,30

Dark Platinum matt 32 843 680-99 2.212,10

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 439 970-00 282,90

platina mat 82 439 970-06 452,70

platina 82 439 970-08 452,70

messing geborsteld 82 439 970-28 509,30

Dark Platinum matt 82 439 970-99 509,30

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 711 970-00 159,80

platina mat 10 711 970-06 240,10

platina 10 711 970-08 255,70

messing geborsteld 10 711 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 711 970-99 239,70
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2-gats mengkraan met afdekplaat met 
spoeldouchegarnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Afdekplaat 126 x 55 mm
• Hartafstand 71 mm
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 32 843 680-00 1.474,60

1x 27 722 970-00 490,70

Totaalprijs: 1.965,30

platina mat 1x 32 843 680-06 2.212,00
1x 27 722 970-06 736,00

Totaalprijs: 2.948,00

platina 1x 32 843 680-08 2.359,40
1x 27 722 970-08 736,00

Totaalprijs: 3.095,40

messing geborsteld 1x 32 843 680-28 2.654,30
1x 27 722 970-28 883,30

Totaalprijs: 3.537,60

Dark Platinum matt 1x 32 843 680-99 2.212,10
1x 27 722 970-99 736,10

Totaalprijs: 2.948,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 439 970-00 282,90

platina mat 82 439 970-06 452,70

platina 82 439 970-08 452,70

messing geborsteld 82 439 970-28 509,30

Dark Platinum matt 82 439 970-99 509,30

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 711 970-00 159,80

platina mat 10 711 970-06 240,10

platina 10 711 970-08 255,70

messing geborsteld 10 711 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 711 970-99 239,70

32 843 680 + 27 784 970 2-gats mengkraan met afdekplaat met profi-
spoeldouche-garnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Afdekplaat 126 x 55 mm
• Hartafstand 71 mm
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 32 843 680-00 1.474,60

1x 27 784 970-00 1.170,00

Totaalprijs: 2.644,60

platina mat 1x 32 843 680-06 2.212,00
1x 27 784 970-06 1.755,10

Totaalprijs: 3.967,10

platina 1x 27 784 970-08 1.872,10
1x 32 843 680-08 2.359,40

Totaalprijs: 4.231,50

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 439 970-00 282,90

platina mat 82 439 970-06 452,70

platina 82 439 970-08 452,70

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 711 970-00 159,80

platina mat 10 711 970-06 240,10

platina 10 711 970-08 255,70
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32 805 680 BAR TAP 2-gats mengkraan met rozetten

• Sprong 165 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro

chroom 32 805 680-00 1.153,80

platina mat 32 805 680-06 1.730,80

platina 32 805 680-08 1.846,10

messing geborsteld 32 805 680-28 2.076,90

Dark Platinum matt 32 805 680-99 1.730,70

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 439 970-00 282,90

platina mat 82 439 970-06 452,70

platina 82 439 970-08 452,70

messing geborsteld 82 439 970-28 509,30

Dark Platinum matt 82 439 970-99 509,30

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 711 970-00 159,80

platina mat 10 711 970-06 240,10

platina 10 711 970-08 255,70

messing geborsteld 10 711 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 711 970-99 239,70
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HOT & COLD WATER DISPENSER

• Sprong 145 mm
• Vaste temperatuurgeïsoleerde uitloop
• Laminaire straal
• Levert gefilterd, heet water tot max. 93 °C
• Toevoer van gefilterd, koud water
• Doorstroomhoeveelheid max. 2 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

(135mm x 160mm x 60mm)
• Elektronisch magneetventiel
• Netadapter 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. 

landenspecifieke adapaterset
• Loodvrij

Voor het goed functioneren van de HOT & 
COLD WATER DISPENSER in combinatie met 
een heetwatertank en filter is een minimale 
dynamische druk van 3 bar nodig.

Daarnaast moet de installatie zich boven de 
spoelbak bevinden

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 17 861 680-00 1.237,80

platina mat 17 861 680-06 1.856,70

platina 17 861 680-08 1.980,40

messing geborsteld 17 861 680-28 2.228,00

Dark Platinum matt 17 861 680-99 1.856,70

Noodzakelijke toebehoren

Heetwatertank incl. filter

Voor details en toebehoren zie pagina 
031

Euro

12 892 970 90 1.019,90

Aanbevolen toebehoren

Enkele spoelbak

• 210 x 405 mm
• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 001 000-86 1.529,50

Aanbevolen toebehoren

DRINKING PLATE

• Om in de enkele spoelbak te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80
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36 860 680 Wandmengkraan met afdekplaat

• Sprong 221 mm
• Vaste uitloop
• Met lucht verrijkte straal
• Afdekplaat 178 x 78 mm
• Doorstroomhoeveelheid max. 5,7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 36 860 680-00 1.057,80

platina mat 36 860 680-06 1.586,60

platina 36 860 680-08 1.692,60

messing geborsteld 36 860 680-28 1.904,10

Dark Platinum matt 36 860 680-99 1.586,70

Noodzakelijke toebehoren

Eengreeps inbouwwandmengkraan 
mengkraan rechts

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
80 mm

• Max. inbouwdiepte 95 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
122

Euro

Inbouwdeel 35 860 970 90 186,20

Noodzakelijke toebehoren

Eengreeps inbouwwandmengkraan 
mengkraan rechts

LET OP:Niet geschikt voor 
inbouwmontage.Aansluiting via 
hoekstopkranen, bevestiging door 
koppeling met de achterwand.

Voor details en toebehoren zie pagina 
123

Euro

Inbouwdeel 35 816 970 90 319,70
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Meta.02 
Sieger Design

Mutaties 2020

De serie wordt in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)
– DARK PLATINUM MATT (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)
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33 810 625 Eengreepsmengkraan

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 810 625-00 658,00

platina mat 33 810 625-06 987,40

platina 33 810 625-08 1.052,80

messing geborsteld 33 810 625-28 1.184,40

Dark Brass matt 33 810 625-16 987,10

Dark Bronze matt 33 810 625-17 987,10

Dark Platinum matt 33 810 625-99 987,10

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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33 820 625 + 27 721 970 
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Eengreepsmengkraan met spoeldouchegarnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 33 820 625-00 658,00

1x 27 721 970-00 452,40

Totaalprijs: 1.110,40

platina mat 1x 33 820 625-06 987,40
1x 27 721 970-06 678,70

Totaalprijs: 1.666,10

platina 1x 33 820 625-08 1.052,80
1x 27 721 970-08 678,70

Totaalprijs: 1.731,50

messing geborsteld 1x 33 820 625-28 1.184,40
1x 27 721 970-28 814,30

Totaalprijs: 1.998,70

Dark Brass matt 1x 33 820 625-16 987,10
1x 27 721 970-16 678,60

Totaalprijs: 1.665,70

Dark Bronze matt 1x 33 820 625-17 987,10
1x 27 721 970-17 678,60

Totaalprijs: 1.665,70

Dark Platinum matt 1x 33 820 625-99 987,10
1x 27 721 970-99 678,60

Totaalprijs: 1.665,70

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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33 820 625 + 27 789 970 Eengreepsmengkraan met profi-spoeldouche-
garnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 33 820 625-00 658,00

1x 27 789 970-00 1.104,60

Totaalprijs: 1.762,60

platina mat 1x 33 820 625-06 987,40
1x 27 789 970-06 1.656,40

Totaalprijs: 2.643,80

platina 1x 33 820 625-08 1.052,80
1x 27 789 970-08 1.767,30

Totaalprijs: 2.820,10

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

32 800 625 2-gats mengkraan met rozetten

• Sprong 200 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro

chroom 32 800 625-00 732,60

platina mat 32 800 625-06 1.098,60

platina 32 800 625-08 1.172,10

messing geborsteld 32 800 625-28 1.318,70

Dark Brass matt 32 800 625-16 1.098,80

Dark Bronze matt 32 800 625-17 1.098,80

Dark Platinum matt 32 800 625-99 1.098,80

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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2-gats mengkraan met rozetten met 
spoeldouchegarnituur

• Sprong 200 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro
chroom 1x 32 800 625-00 732,60

1x 27 721 970-00 452,40

Totaalprijs: 1.185,00

platina mat 1x 32 800 625-06 1.098,60
1x 27 721 970-06 678,70

Totaalprijs: 1.777,30

platina 1x 32 800 625-08 1.172,10
1x 27 721 970-08 678,70

Totaalprijs: 1.850,80

messing geborsteld 1x 32 800 625-28 1.318,70
1x 27 721 970-28 814,30

Totaalprijs: 2.133,00

Dark Brass matt 1x 32 800 625-16 1.098,80
1x 27 721 970-16 678,60

Totaalprijs: 1.777,40

Dark Bronze matt 1x 32 800 625-17 1.098,80
1x 27 721 970-17 678,60

Totaalprijs: 1.777,40

Dark Platinum matt 1x 32 800 625-99 1.098,80
1x 27 721 970-99 678,60

Totaalprijs: 1.777,40

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70



058 . DORNBRACHT

Meta.02  Sieger DesignDesigns
D

es
ig

ns

32 800 625 + 27 789 970 2-gats mengkraan met rozetten met profi-
spoeldouche-garnituur

• Sprong 200 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro
chroom 1x 32 800 625-00 732,60

1x 27 789 970-00 1.104,60

Totaalprijs: 1.837,20

platina mat 1x 32 800 625-06 1.098,60
1x 27 789 970-06 1.656,40

Totaalprijs: 2.755,00

platina 1x 32 800 625-08 1.172,10
1x 27 789 970-08 1.767,30

Totaalprijs: 2.939,40

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

32 815 625 2-gats mengkraan met rozetten

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro

chroom 32 815 625-00 813,00

platina mat 32 815 625-06 1.219,40

platina 32 815 625-08 1.300,90

messing geborsteld 32 815 625-28 1.463,50

Dark Brass matt 32 815 625-16 1.219,50

Dark Bronze matt 32 815 625-17 1.219,50

Dark Platinum matt 32 815 625-99 1.219,60

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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32 815 625 + 27 721 970 
84

90

m
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2-gats mengkraan met rozetten met 
spoeldouchegarnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro
chroom 1x 32 815 625-00 813,00

1x 27 721 970-00 452,40

Totaalprijs: 1.265,40

platina mat 1x 32 815 625-06 1.219,40
1x 27 721 970-06 678,70

Totaalprijs: 1.898,10

platina 1x 32 815 625-08 1.300,90
1x 27 721 970-08 678,70

Totaalprijs: 1.979,60

messing geborsteld 1x 32 815 625-28 1.463,50
1x 27 721 970-28 814,30

Totaalprijs: 2.277,80

Dark Brass matt 1x 32 815 625-16 1.219,50
1x 27 721 970-16 678,60

Totaalprijs: 1.898,10

Dark Bronze matt 1x 32 815 625-17 1.219,50
1x 27 721 970-17 678,60

Totaalprijs: 1.898,10

Dark Platinum matt 1x 32 815 625-99 1.219,60
1x 27 721 970-99 678,60

Totaalprijs: 1.898,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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32 815 625 + 27 789 970 2-gats mengkraan met rozetten met profi-
spoeldouche-garnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.

Euro
chroom 1x 32 815 625-00 813,00

1x 27 789 970-00 1.104,60

Totaalprijs: 1.917,60

platina mat 1x 32 815 625-06 1.219,40
1x 27 789 970-06 1.656,40

Totaalprijs: 2.875,80

platina 1x 32 815 625-08 1.300,90
1x 27 789 970-08 1.767,30

Totaalprijs: 3.068,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70
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17 861 625 

60

m
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HOT & COLD WATER DISPENSER

• Sprong 145 mm
• Vaste temperatuurgeïsoleerde uitloop
• Laminaire straal
• Levert gefilterd, heet water tot max. 93 °C
• Toevoer van gefilterd, koud water
• Doorstroomhoeveelheid max. 2 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

(137mm x 159mm x 60mm)
• Elektronisch magneetventiel
• Netadapter 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. 

landenspecifieke adapaterset
• Loodvrij

Voor het goed functioneren van de HOT & 
COLD WATER DISPENSER in combinatie met 
een heetwatertank en filter is een minimale 
dynamische druk van 3 bar nodig.

Daarnaast moet de installatie zich boven de 
spoelbak bevinden

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 17 861 625-00 887,00

platina mat 17 861 625-06 1.330,50

platina 17 861 625-08 1.419,20

messing geborsteld 17 861 625-28 1.596,60

Dark Brass matt 17 861 625-16 1.330,50

Dark Bronze matt 17 861 625-17 1.330,50

Dark Platinum matt 17 861 625-99 1.330,50

Noodzakelijke toebehoren

Heetwatertank incl. filter

Voor details en toebehoren zie pagina 
031

Euro

12 892 970 90 1.019,90

Aanbevolen toebehoren

Enkele spoelbak

• 210 x 405 mm
• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 001 000-86 1.529,50

Aanbevolen toebehoren

DRINKING PLATE

• Om in de enkele spoelbak te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80

max. 350 max. 400

max. 150

m
in

.1
00

m
ax

. 2
50

1500

800

m
in

.5
0

m
in

.3
60

min. 520



062 . DORNBRACHT

Meta.02  Sieger DesignDesigns
D

es
ig

ns

36 880 625 Wandmengkraan met rozetten

• Sprong 227 mm
• Zwenkbare uitloop
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 36 880 625-00 871,80

platina mat 36 880 625-06 1.307,60

platina 36 880 625-08 1.394,90

messing geborsteld 36 880 625-28 1.569,30

Dark Brass matt 36 880 625-16 1.307,80

Dark Bronze matt 36 880 625-17 1.307,80

Dark Platinum matt 36 880 625-99 1.304,90

Noodzakelijke toebehoren

Eengreeps inbouwwandmengkraan 
mengkraan rechts

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
80 mm

• Max. inbouwdiepte 95 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
122

Euro

Inbouwdeel 35 860 970 90 186,20

Noodzakelijke toebehoren

Eengreeps inbouwwandmengkraan 
mengkraan rechts

LET OP:Niet geschikt voor 
inbouwmontage.Aansluiting via 
hoekstopkranen, bevestiging door 
koppeling met de achterwand.

Voor details en toebehoren zie pagina 
123

Euro

Inbouwdeel 35 816 970 90 319,70

36 881 625 Wandmengkraan met rozetten

• Sprong 302 mm
• Zwenkbare uitloop
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 36 881 625-00 924,40

platina mat 36 881 625-06 1.386,90

platina 36 881 625-08 1.479,10

messing geborsteld 36 881 625-28 1.663,90

Dark Brass matt 36 881 625-16 1.386,60

Dark Bronze matt 36 881 625-17 1.386,60

Dark Platinum matt 36 881 625-99 1.383,70

Noodzakelijke toebehoren

Eengreeps inbouwwandmengkraan 
mengkraan rechts

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
80 mm

• Max. inbouwdiepte 95 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
122

Euro

Inbouwdeel 35 860 970 90 186,20

Noodzakelijke toebehoren

Eengreeps inbouwwandmengkraan 
mengkraan rechts

LET OP:Niet geschikt voor 
inbouwmontage.Aansluiting via 
hoekstopkranen, bevestiging door 
koppeling met de achterwand.

Voor details en toebehoren zie pagina 
123

Euro

Inbouwdeel 35 816 970 90 319,70
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36 882 625 Wandmengkraan met rozetten met uittrekbare 
uitloop

• Sprong 325 mm
• Zwenkbare uitloop
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 36 882 625-00 940,50

platina mat 36 882 625-06 1.411,00

platina 36 882 625-08 1.504,90

messing geborsteld 36 882 625-28 1.693,00

Dark Brass matt 36 882 625-16 1.410,70

Dark Bronze matt 36 882 625-17 1.410,70

Dark Platinum matt 36 882 625-99 1.408,00

Noodzakelijke toebehoren

Eengreeps inbouwwandmengkraan 
mengkraan rechts

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
80 mm

• Max. inbouwdiepte 95 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
122

Euro

Inbouwdeel 35 860 970 90 186,20

Noodzakelijke toebehoren

Eengreeps inbouwwandmengkraan 
mengkraan rechts

LET OP:Niet geschikt voor 
inbouwmontage.Aansluiting via 
hoekstopkranen, bevestiging door 
koppeling met de achterwand.

Voor details en toebehoren zie pagina 
123

Euro

Inbouwdeel 35 816 970 90 319,70
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Sync 
Sieger Design

Mutaties 2020

De serie wordt in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)
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33 875 895 Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 240 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire en douchestraal
• metalen doucheslang van 1800 mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 10,4 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 875 895-00 803,80

platina mat 33 875 895-06 1.044,90

platina 33 875 895-08 1.286,00

messing geborsteld 33 875 895-28 1.446,80

Dark Brass matt 33 875 895-16 1.205,70

Dark Bronze matt 33 875 895-17 1.205,70

Dark Platinum matt 33 875 895-99 1.205,70

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

33 870 895 Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 240 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire en douchestraal
• metalen doucheslang van 1800 mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 10,4 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 870 895-00 803,80

platina mat 33 870 895-06 1.044,90

platina 33 870 895-08 1.286,00

messing geborsteld 33 870 895-28 1.446,80

Dark Brass matt 33 870 895-16 1.205,70

Dark Bronze matt 33 870 895-17 1.205,70

Dark Platinum matt 33 870 895-99 1.205,70

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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33 865 895 
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Eengreepsmengkraan Profi

• Sprong 200 mm
• Flexibele siliconenslang met groot werkbereik tot 

350mm 
• Zwenkbaar 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 9,5 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 865 895-00 1.045,00

platina mat 33 865 895-06 1.358,30

platina 33 865 895-08 1.672,00

messing geborsteld 33 865 895-28 1.881,00

Dark Brass matt 33 865 895-16 1.567,40

Dark Bronze matt 33 865 895-17 1.567,40

Dark Platinum matt 33 865 895-99 1.567,40

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Tara. 
Sieger Design

Mutaties 2020

De serie wordt in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)
– DARK MATT FINISHES (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)

Het oppervlak CYPRUM wordt uit het assortiment genomen.



070 . DORNBRACHT

Tara.  Sieger DesignDesigns
D

es
ig

ns

22 815 892 1-gats mengkraan

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 22 815 892-00 505,00

platina mat 22 815 892-06 757,90

platina 22 815 892-08 808,00

messing geborsteld 22 815 892-28 909,00

Dark Brass matt 22 815 892-16 757,60

Dark Bronze matt 22 815 892-17 757,60

Dark Platinum matt 22 815 892-99 757,60

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70

20 815 892 3-gats mengkraan

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 20 815 892-00 947,70

platina mat 20 815 892-06 1.422,10

platina 20 815 892-08 1.516,30

messing geborsteld 20 815 892-28 1.705,80

Dark Brass matt 20 815 892-16 1.421,60

Dark Bronze matt 20 815 892-17 1.421,60

Dark Platinum matt 20 815 892-99 1.421,60

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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3-gats mengkraan met spoeldouchegarnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 20 815 892-00 947,70

1x 27 721 970-00 452,40

Totaalprijs: 1.400,10

platina mat 1x 20 815 892-06 1.422,10
1x 27 721 970-06 678,70

Totaalprijs: 2.100,80

platina 1x 20 815 892-08 1.516,30
1x 27 721 970-08 678,70

Totaalprijs: 2.195,00

messing geborsteld 1x 20 815 892-28 1.705,80
1x 27 721 970-28 814,30

Totaalprijs: 2.520,10

Dark Brass matt 1x 20 815 892-16 1.421,60
1x 27 721 970-16 678,60

Totaalprijs: 2.100,20

Dark Bronze matt 1x 20 815 892-17 1.421,60
1x 27 721 970-17 678,60

Totaalprijs: 2.100,20

Dark Platinum matt 1x 20 815 892-99 1.421,60
1x 27 721 970-99 678,60

Totaalprijs: 2.100,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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20 815 892 + 27 789 970 
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3-gats mengkraan met profi-spoeldouche-
garnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 20 815 892-00 947,70

1x 27 789 970-00 1.104,60

Totaalprijs: 2.052,30

platina mat 1x 20 815 892-06 1.422,10
1x 27 789 970-06 1.656,40

Totaalprijs: 3.078,50

platina 1x 20 815 892-08 1.516,30
1x 27 789 970-08 1.767,30

Totaalprijs: 3.283,60

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

20 815 882 3-gats mengkraan

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 20 815 882-00 1.034,20

platina mat 20 815 882-06 1.551,50

platina 20 815 882-08 1.654,60

messing geborsteld 20 815 882-28 1.861,50

Dark Brass matt 20 815 882-16 1.551,30

Dark Bronze matt 20 815 882-17 1.551,30

Dark Platinum matt 20 815 882-99 1.551,30

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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3-gats mengkraan met spoeldouchegarnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 20 815 882-00 1.034,20

1x 27 721 970-00 452,40

Totaalprijs: 1.486,60

platina mat 1x 20 815 882-06 1.551,50
1x 27 721 970-06 678,70

Totaalprijs: 2.230,20

platina 1x 20 815 882-08 1.654,60
1x 27 721 970-08 678,70

Totaalprijs: 2.333,30

messing geborsteld 1x 20 815 882-28 1.861,50
1x 27 721 970-28 814,30

Totaalprijs: 2.675,80

Dark Brass matt 1x 20 815 882-16 1.551,30
1x 27 721 970-16 678,60

Totaalprijs: 2.229,90

Dark Bronze matt 1x 20 815 882-17 1.551,30
1x 27 721 970-17 678,60

Totaalprijs: 2.229,90

Dark Platinum matt 1x 20 815 882-99 1.551,30
1x 27 721 970-99 678,60

Totaalprijs: 2.229,90

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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3-gats mengkraan met profi-spoeldouche-
garnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 20 815 882-00 1.034,20

1x 27 789 970-00 1.104,60

Totaalprijs: 2.138,80

platina mat 1x 20 815 882-06 1.551,50
1x 27 789 970-06 1.656,40

Totaalprijs: 3.207,90

platina 1x 20 815 882-08 1.654,60
1x 27 789 970-08 1.767,30

Totaalprijs: 3.421,90

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

31 151 892 Wandmengkraan met hoge uitloop met uittrekbare 
uitloop

• Sprong 365-545 mm
• Zwenkbare uitloop
• Laminaire straal
• Aansluiting 1/2"
• Doorstroomhoeveelheid max. 8,3 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 31 151 892-00 914,50

platina mat 31 151 892-06 1.371,60

platina 31 151 892-08 1.463,30

messing geborsteld 31 151 892-28 1.646,20

Dark Brass matt 31 151 892-16 1.371,80

Dark Bronze matt 31 151 892-17 1.371,80

Dark Platinum matt 31 151 892-99 1.371,80
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Wandmengkraan

• Sprong 300 mm
• Zwenkbare uitloop
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 5,7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 36 818 892-00 1.163,40

platina mat 36 818 892-06 1.744,90

platina 36 818 892-08 1.861,50

messing geborsteld 36 818 892-28 2.094,20

Dark Brass matt 36 818 892-16 2.094,20

Dark Bronze matt 36 818 892-17 2.094,20

Dark Platinum matt 36 818 892-99 1.584,70

Noodzakelijke toebehoren

Inbouwwandmengkraan Uitloop 
links

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
65 mm

• Max. inbouwdiepte 130 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
124

Euro

Inbouwdeel 35 713 970 90 160,30

Noodzakelijke toebehoren

Inbouwwandmengkraan Uitloop in 
het midden

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
70 mm

• Max. inbouwdiepte 135 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
124

Euro

Inbouwdeel 35 707 970 90 160,30

Noodzakelijke toebehoren

Inbouwwandmengkraan Uitloop 
rechts

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
65 mm

• Max. inbouwdiepte 130 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
125

Euro

Inbouwdeel 35 714 970 90 160,30

Noodzakelijke toebehoren

Inbouwwandmengkraan variabele 
positionering

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
65 mm

• Max. inbouwdiepte 130 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
125

Euro

Inbouwdeel 35 712 970 90 127,80
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36 819 892 Wandmengkraan met uittrekbare uitloop

• Sprong 325-495 mm
• Zwenkbare uitloop
• Laminaire straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 19,9 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 36 819 892-00 1.179,90

platina mat 36 819 892-06 1.769,80

platina 36 819 892-08 1.887,80

messing geborsteld 36 819 892-28 2.123,80

Dark Brass matt 36 819 892-16 2.123,80

Dark Bronze matt 36 819 892-17 2.123,80

Dark Platinum matt 36 819 892-99 1.608,50

Noodzakelijke toebehoren

Inbouwwandmengkraan Uitloop 
links

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
65 mm

• Max. inbouwdiepte 130 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
124

Euro

Inbouwdeel 35 713 970 90 160,30

Noodzakelijke toebehoren

Inbouwwandmengkraan Uitloop in 
het midden

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
70 mm

• Max. inbouwdiepte 135 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
124

Euro

Inbouwdeel 35 707 970 90 160,30

Noodzakelijke toebehoren

Inbouwwandmengkraan Uitloop 
rechts

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
65 mm

• Max. inbouwdiepte 130 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
125

Euro

Inbouwdeel 35 714 970 90 160,30

Noodzakelijke toebehoren

Inbouwwandmengkraan variabele 
positionering

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
65 mm

• Max. inbouwdiepte 130 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
125

Euro

Inbouwdeel 35 712 970 90 127,80



Fu
nc

tio
ns

D
es

ig
ns

A
lg

em
en

e 
aa

nw
ijz

in
g

In
b

ou
w

p
ro

d
uc

te
n

S
er

ie
-o

ve
rk

oe
p

el
en

d
 t

oe
b

eh
or

en
S

p
oe

lb
ak

ke
n

 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Tara Classic 
Sieger Design

Mutaties 2020

De serie wordt in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)

Het oppervlak CYPRUM wordt uit het assortiment genomen.
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33 800 888 Eengreepsmengkraan

• Sprong 200 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 800 888-00 719,40

platina mat 33 800 888-06 1.079,10

platina 33 800 888-08 1.151,10

messing geborsteld 33 800 888-28 1.294,90

Dark Brass matt 33 800 888-16 1.079,20

Dark Bronze matt 33 800 888-17 1.079,20

Dark Platinum matt 33 800 888-99 1.079,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70

33 815 888 Eengreepsmengkraan

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 815 888-00 719,40

platina mat 33 815 888-06 1.079,10

platina 33 815 888-08 1.151,10

messing geborsteld 33 815 888-28 1.294,90

Dark Brass matt 33 815 888-16 1.079,20

Dark Bronze matt 33 815 888-17 1.079,20

Dark Platinum matt 33 815 888-99 1.079,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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33 826 888 + 27 721 970 
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Eengreepsmengkraan met spoeldouchegarnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 33 826 888-00 706,00

1x 27 721 970-00 452,40

Totaalprijs: 1.158,40

platina mat 1x 33 826 888-06 1.059,00
1x 27 721 970-06 678,70

Totaalprijs: 1.737,70

platina 1x 33 826 888-08 1.129,70
1x 27 721 970-08 678,70

Totaalprijs: 1.808,40

messing geborsteld 1x 33 826 888-28 1.270,90
1x 27 721 970-28 814,30

Totaalprijs: 2.085,20

Dark Brass matt 1x 33 826 888-16 1.059,00
1x 27 721 970-16 678,60

Totaalprijs: 1.737,60

Dark Bronze matt 1x 33 826 888-17 1.059,00
1x 27 721 970-17 678,60

Totaalprijs: 1.737,60

Dark Platinum matt 1x 33 826 888-99 1.059,00
1x 27 721 970-99 678,60

Totaalprijs: 1.737,60

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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Eengreepsmengkraan met profi-spoeldouche-
garnituur

• Sprong 235 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 33 826 888-00 706,00

1x 27 789 970-00 1.104,60

Totaalprijs: 1.810,60

platina mat 1x 33 826 888-06 1.059,00
1x 27 789 970-06 1.656,40

Totaalprijs: 2.715,40

platina 1x 33 826 888-08 1.129,70
1x 27 789 970-08 1.767,30

Totaalprijs: 2.897,00

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70
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HOT & COLD WATER DISPENSER

• Sprong 146 mm
• Vaste temperatuurgeïsoleerde uitloop
• Laminaire straal
• Levert gefilterd, heet water tot max. 93 °C
• Toevoer van gefilterd, koud water
• Doorstroomhoeveelheid max. 2 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

(135mm x 160mm x 60mm)
• Elektronisch magneetventiel
• Netadapter 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. 

landenspecifieke adapaterset
• Loodvrij

Voor het goed functioneren van de HOT & 
COLD WATER DISPENSER in combinatie met 
een heetwatertank en filter is een minimale 
dynamische druk van 3 bar nodig.

Daarnaast moet de installatie zich boven de 
spoelbak bevinden

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 17 861 888-00 887,00

platina mat 17 861 888-06 1.330,50

platina 17 861 888-08 1.419,20

messing geborsteld 17 861 888-28 1.596,60

Dark Brass matt 17 861 888-16 1.330,50

Dark Bronze matt 17 861 888-17 1.330,50

Dark Platinum matt 17 861 888-99 1.330,50

Noodzakelijke toebehoren

Heetwatertank incl. filter

Voor details en toebehoren zie pagina 
031

Euro

12 892 970 90 1.019,90

Aanbevolen toebehoren

Enkele spoelbak

• 210 x 405 mm
• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 001 000-86 1.529,50

Aanbevolen toebehoren

DRINKING PLATE

• Om in de enkele spoelbak te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80
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33 880 888 Eengreepsmengkraan Profi

• Sprong 200 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 880 888-00 1.492,70

platina mat 33 880 888-06 2.238,80

platina 33 880 888-08 2.388,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

33 880 889 Eengreepsmengkraan Profi met hendel links

• Sprong 200 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 880 889-00 1.492,70

platina mat 33 880 889-06 2.238,80

platina 33 880 889-08 2.388,20

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Tara Ultra 
Sieger Design

Mutaties 2020

De serie wordt in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)
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33 800 875 Eengreepsmengkraan

• Sprong 200 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 800 875-00 590,30

platina mat 33 800 875-06 885,40

platina 33 800 875-08 944,40

messing geborsteld 33 800 875-28 1.062,50

Dark Brass matt 33 800 875-16 885,40

Dark Bronze matt 33 800 875-17 885,40

Dark Platinum matt 33 800 875-99 885,40

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

33 816 875 Eengreepsmengkraan

• Sprong 240 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 816 875-00 605,90

platina mat 33 816 875-06 908,70

platina 33 816 875-08 969,40

messing geborsteld 33 816 875-28 1.090,60

Dark Brass matt 33 816 875-16 908,80

Dark Bronze matt 33 816 875-17 908,80

Dark Platinum matt 33 816 875-99 908,80

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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33 818 875 Eengreepsmengkraan

• Sprong 280 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 818 875-00 621,50

platina mat 33 818 875-06 932,40

platina 33 818 875-08 994,40

messing geborsteld 33 818 875-28 1.118,60

Dark Brass matt 33 818 875-16 932,30

Dark Bronze matt 33 818 875-17 932,30

Dark Platinum matt 33 818 875-99 932,30

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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33 826 875 + 27 721 970 
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Eengreepsmengkraan met spoeldouchegarnituur

• Sprong 240 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Omvlochten doucheslang 1500mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 33 826 875-00 621,50

1x 27 721 970-00 452,40

Totaalprijs: 1.073,90

platina mat 1x 33 826 875-06 932,40
1x 27 721 970-06 678,70

Totaalprijs: 1.611,10

platina 1x 33 826 875-08 994,40
1x 27 721 970-08 678,70

Totaalprijs: 1.673,10

messing geborsteld 1x 33 826 875-28 1.118,60
1x 27 721 970-28 814,30

Totaalprijs: 1.932,90

Dark Brass matt 1x 33 826 875-16 932,30
1x 27 721 970-16 678,60

Totaalprijs: 1.610,90

Dark Bronze matt 1x 33 826 875-17 932,30
1x 27 721 970-17 678,60

Totaalprijs: 1.610,90

Dark Platinum matt 1x 33 826 875-99 932,30
1x 27 721 970-99 678,60

Totaalprijs: 1.610,90

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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33 826 875 + 27 789 970 Eengreepsmengkraan met profi-spoeldouche-
garnituur

• Sprong 240 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Automatische omstelling uitloop/douche
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro
chroom 1x 33 826 875-00 621,50

1x 27 789 970-00 1.104,60

Totaalprijs: 1.726,10

platina mat 1x 33 826 875-06 932,40
1x 27 789 970-06 1.656,40

Totaalprijs: 2.588,80

platina 1x 33 826 875-08 994,40
1x 27 789 970-08 1.767,30

Totaalprijs: 2.761,70

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70
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HOT & COLD WATER DISPENSER

• Sprong 146 mm
• Vaste temperatuurgeïsoleerde uitloop
• Laminaire straal
• Levert gefilterd, heet water tot max. 93 °C
• Toevoer van gefilterd, koud water
• Doorstroomhoeveelheid max. 2 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage 

(135mm x 160mm x 60mm)
• Elektronisch magneetventiel
• Netadapter 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. 

landenspecifieke adapaterset
• Loodvrij

Voor het goed functioneren van de HOT & 
COLD WATER DISPENSER in combinatie met 
een heetwatertank en filter is een minimale 
dynamische druk van 3 bar nodig.

Daarnaast moet de installatie zich boven de 
spoelbak bevinden

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden 
vervangen. Let op de verdere instructies in de 
montagehandleiding.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en 
technische gegevens vindt u op www.dornbracht.
com/professional

Euro

chroom 17 861 875-00 761,30

platina mat 17 861 875-06 1.142,10

platina 17 861 875-08 1.142,10

messing geborsteld 17 861 875-28 1.370,40

Dark Brass matt 17 861 875-16 1.142,10

Dark Bronze matt 17 861 875-17 1.142,10

Dark Platinum matt 17 861 875-99 1.142,10

Noodzakelijke toebehoren

Heetwatertank incl. filter

Voor details en toebehoren zie pagina 
031

Euro

12 892 970 90 1.019,90

Aanbevolen toebehoren

Enkele spoelbak

• 210 x 405 mm
• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 001 000-86 1.529,50

Aanbevolen toebehoren

DRINKING PLATE

• Om in de enkele spoelbak te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80
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33 805 875 BAR TAP Eengreepsmengkraan

• Sprong 165 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 805 875-00 574,40

platina mat 33 805 875-06 861,50

platina 33 805 875-08 919,00

messing geborsteld 33 805 875-28 1.033,90

Dark Brass matt 33 805 875-16 861,60

Dark Bronze matt 33 805 875-17 861,60

Dark Platinum matt 33 805 875-99 861,60

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

33 870 875 Eengreepsmengkraan met uittrekbare uitloop met 
sproeifunctie

• Sprong 240 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Laminaire en douchestraal
• metalen doucheslang van 1800 mm
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 10,4 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Met terugstroombeveiliging.

Euro

chroom 33 870 875-00 727,50

platina mat 33 870 875-06 945,40

platina 33 870 875-08 1.163,90

messing geborsteld 33 870 875-28 1.309,50

Dark Brass matt 33 870 875-16 1.091,10

Dark Bronze matt 33 870 875-17 1.091,10

Dark Platinum matt 33 870 875-99 1.091,10

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70
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33 860 875 Eengreepsmengkraan Profi

• Sprong 240 mm
• Zwenkbaar 360°
• Met lucht verrijkte straal en douchestraal
• Spoeldouche met antikalksysteem
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 860 875-00 1.257,40

platina mat 33 860 875-06 1.886,50

platina 33 860 875-08 2.011,70

Aanbevolen toebehoren

Pompje zonder rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
115

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

33 845 875 PIVOT Eengreepsmengkraan

• Sprong 552 mm
• Draaibare uitloop 360°
• Met lucht verrijkte straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 33 845 875-00 1.143,60

platina mat 33 845 875-06 1.715,40

platina 33 845 875-08 1.829,80

messing geborsteld 33 845 875-28 2.058,60

Dark Brass matt 33 845 875-16 1.715,40

Dark Bronze matt 33 845 875-17 1.715,40

Dark Platinum matt 33 845 875-99 1.715,40

Aanbevolen toebehoren

Pompje met rozet

Voor details en toebehoren zie pagina 
116

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40

Aanbevolen toebehoren

Wastebediening met draaiknop 
(zonder waste)

Voor details en toebehoren zie pagina 
114

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70
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30 805 875 

44
60

21
4

26

200
35

3181

300

70

m
in

. 5
5

m
ax

. 5
55

POT FILLER Koudwaterstopkraan

• Sprong 500 mm
• Zwenkbare uitloop
• Laminaire straal
• Doorstroomhoeveelheid max. 5,7 l/min bij 3 bar 

dynamische druk
• Loodvrij

Euro

chroom 30 805 875-00 856,70

platina mat 30 805 875-06 1.280,60

platina 30 805 875-08 1.370,70

messing geborsteld 30 805 875-28 1.542,00

Dark Brass matt 30 805 875-16 1.280,60

Dark Bronze matt 30 805 875-17 1.280,60

Dark Platinum matt 30 805 875-99 1.280,60

Noodzakelijke toebehoren

POT FILLER Inbouw-wandbocht

• LET OP: Minimale inbouwdiepte 
80 mm

• Max. inbouwdiepte 125 mm

Voor details en toebehoren zie pagina 
122

Euro

Inbouwdeel 35 087 970 90 120,60

Aanbevolen toebehoren

Perlator

• Om het debiet te verhogen tot 11 l/
min bij 3 bar stromingsdruk

Euro

chroom 90 23 01 026 03-00 33,90

platina mat 90 23 01 026 03-06 51,60

platina 90 23 01 026 03-08 51,60

messing geborsteld 90 23 01 026 03-28 59,70

Dark Brass matt 90 23 01 026 03-16 66,50

Dark Bronze matt 90 23 01 026 03-17 66,50

Dark Platinum matt 90 23 01 026 03-99 66,50
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Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

Double Units
vanaf pagina 094

Single Units
vanaf pagina 096

Cutting Boards
pagina 100

 Spoelbakken van roestvrij staal geborsteld 
Sieger Design

Combinatie met eUNIT KITCHEN mogelijk.
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38 531 000 

375

15

15

930

42015 15

R7

R8

60 420

Dubbele wastafel

• Inbouw, opbouw of vlak
• 930 x 405 mm
• Wastafeldiepte 200 / 200mm
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• 3 1/2" Afvoer met korfplug niet-afsluitbaar
• Afvoer- en overloopgarnituur compleet
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 1200 mm

Excentrische bediening niet bij de levering 
inbegrepen.

Euro

roestvrij staal mat 38 531 000-86 4.001,00

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 700 000-13 248,30

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

eiken 84 700 000-48 373,50

38 541 000 

375

15

15

1110

54015 15

R7

R8

60 480

Dubbele wastafel

• Inbouw, opbouw of vlak
• 1110 x 405 mm
• Wastafeldiepte 200 / 200mm
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• 3 1/2" Afvoer met korfplug niet-afsluitbaar
• Afvoer- en overloopgarnituur compleet
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 1200 mm

Excentrische bediening niet bij de levering 
inbegrepen.

Euro

roestvrij staal mat 38 541 000-86 4.093,30

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 700 000-13 248,30

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

eiken 84 700 000-48 373,50
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38 561 000 

375

15

15

930

42015 15

R7

R8

60 420

Dubbele wastafel

• Inbouw, opbouw of vlak
• 930 x 405 mm
• Wastafeldiepte 200 / 40mm
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• 3 1/2" Afvoer met korfplug niet-afsluitbaar
• Afvoer- en overloopgarnituur compleet
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 1000 mm

Excentrische bediening niet bij de levering 
inbegrepen.

Euro

roestvrij staal mat 38 561 000-86 3.022,70

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 700 000-13 248,30

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

eiken 84 700 000-48 373,50

38 571 000 

375

15

15

1110

48015 15

R7

R8

60 540

Dubbele wastafel

• Inbouw, opbouw of vlak
• 1110 x 405 mm
• Wastafeldiepte 200 / 40mm
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• 3 1/2" Afvoer met korfplug niet-afsluitbaar
• Afvoer- en overloopgarnituur compleet
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 1200 mm

Excentrische bediening niet bij de levering 
inbegrepen.

Euro

roestvrij staal mat 38 571 000-86 3.530,80

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 700 000-13 248,30

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

eiken 84 700 000-48 373,50

Aanbevolen toebehoren

Snijplank met groef (trancheerplank)

• Om erin te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 750 000-13 189,00

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erin te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 751 000-13 142,90
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38 000 000 

375

405

15 15

15

180

15
R7

R8

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 210 x 405 mm
• Wastafeldiepte 40mm
• 3 1/2" Afvoer met korfplug niet-afsluitbaar
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 500 mm

Euro

roestvrij staal mat 38 000 000-86 1.271,50

Productvariant

Enkele spoelbak

• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 001 000-86 1.529,50

Aanbevolen toebehoren

DRINKING PLATE

• Om in de enkele spoelbak te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
117

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80

38 040 000 

375

15

15

390

36015 15

R7

R8

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 390 x 405 mm
• Wastafeldiepte 150mm
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• Afvoer- en overloopgarnituur compleet
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 500 mm

Excentrische bediening niet bij de levering 
inbegrepen.

Euro

roestvrij staal mat 38 040 000-86 1.400,50

Productvariant

Enkele spoelbak

• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 041 000-86 1.681,50

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 700 000-13 248,30

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

eiken 84 700 000-48 373,50
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38 060 000 

375

15

15

450

42015 15

R7

R8

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 450 x 405 mm
• Wastafeldiepte 200mm
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• Afvoer- en overloopgarnituur compleet
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 550 mm

Excentrische bediening niet bij de levering 
inbegrepen.

Euro

roestvrij staal mat 38 060 000-86 1.506,40

Productvariant

Enkele spoelbak

• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 061 000-86 1.698,40

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 700 000-13 248,30

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

eiken 84 700 000-48 373,50

38 080 000 

375

15

15

510

48015 15

R7

R8

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 510 x 405 mm
• Wastafeldiepte 200mm
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• Afvoer- en overloopgarnituur compleet
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 600 mm

Excentrische bediening niet bij de levering 
inbegrepen.

Euro

roestvrij staal mat 38 080 000-86 1.650,50

Productvariant

Enkele spoelbak

• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 081 000-86 1.852,80

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 700 000-13 248,30

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

eiken 84 700 000-48 373,50
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38 090 000 

375

15

15

570

54015 15

R7

R8

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 570 x 405 mm
• Wastafeldiepte 200mm
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• Afvoer- en overloopgarnituur compleet
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 800 mm

Excentrische bediening niet bij de levering 
inbegrepen.

Euro

roestvrij staal mat 38 090 000-86 1.682,70

Productvariant

Enkele spoelbak

• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 091 000-86 1.883,40

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 700 000-13 248,30

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

eiken 84 700 000-48 373,50

38 100 000 

375

15

15

750

72015 15

R7

R8

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 750 x 405 mm
• Wastafeldiepte 200mm
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• Afvoer- en overloopgarnituur compleet
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 900 mm

Excentrische bediening niet bij de levering 
inbegrepen.

Euro

roestvrij staal mat 38 100 000-86 1.754,80

Productvariant

Enkele spoelbak

• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal mat 38 101 000-86 1.955,70

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 700 000-13 248,30

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

eiken 84 700 000-48 373,50
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38 111 000 

51
0

15
480
510

120 120

60
37

5
15

3525

Enkele spoelbak met kranenbank

• Inbouw, opbouw of vlak
• 510 x 510 mm
• Wastafeldiepte 200mm
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• Afvoer- en overloopgarnituur compleet
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 600 mm

Excentrische bediening niet bij de levering 
inbegrepen.

Euro

roestvrij staal mat 38 111 000-86 1.976,00

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

zwart 84 700 000-13 248,30

Aanbevolen toebehoren

Snijplank

• Om erop te leggen

Voor details en toebehoren zie pagina 
100

Euro

eiken 84 700 000-48 373,50
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84 700 000 Snijplank

• Kunststof 440 x 440 x 30mm
• Antislip
• Oontziet messen
• Vaatwasmachinebestendig
• Om over de spoelbak te leggen
• met kleurmarkeringen (zwart, rood, blauw, groen, 

geel)
• Combineerbaar met alle Water Units

Euro

zwart 84 700 000-13 248,30

84 700 000 Snijplank

• Geolied eikenhout
• Antislip
• Oontziet messen
• Nniet vaatwasmachinebestendig
• Om over de spoelbak te leggen
• met kleurmarkeringen (zwart, rood, blauw, groen, 

geel)
• Combineerbaar met alle Water Units

Euro

eiken 84 700 000-48 373,50

84 750 000 Snijplank met groef (trancheerplank)

• Kunststof 335 x 500 x 23mm
• Rondomlopende groef
• Antislip
• Oontziet messen
• Vaatwasmachinebestendig
• Passend bij snijplank 84 751 000

Om in de spoelbak te leggen (38 571 000-86)

Euro

zwart 84 750 000-13 189,00

84 751 000 Snijplank

• Kunststof 335 x 500 x 23mm
• Antislip
• Oontziet messen
• Vaatwasmachinebestendig
• met kleurmarkeringen (zwart, rood, blauw, groen, 

geel)

Om in de spoelbak te leggen (38 571 000-86)

Euro

zwart 84 751 000-13 142,90
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 Spoelbakken van roestvrij staal gepolijst



102 . DORNBRACHT

Spoelbakken van roestvrij staal gepolijstSpoelbakken
S

p
oe

lb
ak

ke
n

38 180 003 

98
40

0

180

43
0

210

R12

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 180 x 400 mm
• Diepte spoelbak 140 mm
• Passend voor onderbouwkasten 350 mm
• Radius 12 mm

Af- en overloopgarnituur niet bij levering 
inbegrepen. Zie noodzakelijke toebehoren.

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 38 180 003-85 593,70

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met de 
hand sluitbaar

• 3 ½“ handmatig afsluitbaar 
afvoerventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
107

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 415 003-85 110,20

38 340 003 

98
40

0

43
0

370

340

R12

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 340 x 400 mm
• Diepte spoelbak 175 mm
• Passend voor onderbouwkasten 400 mm
• Radius 12 mm

Af- en overloopgarnituur niet bij levering 
inbegrepen. Zie noodzakelijke toebehoren.

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 38 340 003-85 637,70

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met de 
hand sluitbaar

• 3 ½“ handmatig afsluitbaar 
afvoerventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 400 003-85 110,20

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met 
trekknop

• 3 ½“ wasteventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 405 003-85 188,90

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur 
elektrisch

• 3 ½“ elektrisch afvoerventiel 
(TouchFlow)

Voor details en toebehoren zie pagina 
107

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 410 003-85 229,40
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38 400 003 

400

430

98

R12

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 400 x 400 mm
• Diepte spoelbak 175 mm
• Passend voor onderbouwkasten 450 mm
• Radius 12 mm

Af- en overloopgarnituur niet bij levering 
inbegrepen. Zie noodzakelijke toebehoren.

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 38 400 003-85 689,40

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met de 
hand sluitbaar

• 3 ½“ handmatig afsluitbaar 
afvoerventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 400 003-85 110,20

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met 
trekknop

• 3 ½“ wasteventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 405 003-85 188,90

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur 
elektrisch

• 3 ½“ elektrisch afvoerventiel 
(TouchFlow)

Voor details en toebehoren zie pagina 
107

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 410 003-85 229,40

38 450 003 

450

480

40
0

43
0

R12

98

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 450 x 400 mm
• Diepte spoelbak 175 mm
• Passend voor onderbouwkasten 500 mm
• Radius 12 mm

Af- en overloopgarnituur niet bij levering 
inbegrepen. Zie noodzakelijke toebehoren.

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 38 450 003-85 716,30

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met de 
hand sluitbaar

• 3 ½“ handmatig afsluitbaar 
afvoerventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 400 003-85 110,20

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met 
trekknop

• 3 ½“ wasteventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 405 003-85 188,90

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur 
elektrisch

• 3 ½“ elektrisch afvoerventiel 
(TouchFlow)

Voor details en toebehoren zie pagina 
107

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 410 003-85 229,40
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38 500 003 

500

530

40
0

98

43
0

R12

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 500 x 400 mm
• Diepte spoelbak 175 mm
• Passend voor onderbouwkasten 550 mm
• Radius 12 mm

Af- en overloopgarnituur niet bij levering 
inbegrepen. Zie noodzakelijke toebehoren.

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 38 500 003-85 735,40

Productvariant

Enkele spoelbak

• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 38 501 003-85 930,00

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met de 
hand sluitbaar

• 3 ½“ handmatig afsluitbaar 
afvoerventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 400 003-85 110,20

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met 
trekknop

• 3 ½“ wasteventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 405 003-85 188,90

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur 
elektrisch

• 3 ½“ elektrisch afvoerventiel 
(TouchFlow)

Voor details en toebehoren zie pagina 
107

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 410 003-85 229,40
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38 550 003 

98
40

0

580

550

43
0

R12

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 550 x 400 mm
• Diepte spoelbak 175 mm
• Passend voor onderbouwkasten 600 mm
• Radius 12 mm

Af- en overloopgarnituur niet bij levering 
inbegrepen. Zie noodzakelijke toebehoren.

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 38 550 003-85 750,10

Productvariant

Enkele spoelbak

• Inbouw, opbouw of vlak

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 38 551 003-85 946,90

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met de 
hand sluitbaar

• 3 ½“ handmatig afsluitbaar 
afvoerventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 400 003-85 110,20

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met 
trekknop

• 3 ½“ wasteventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 405 003-85 188,90

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur 
elektrisch

• 3 ½“ elektrisch afvoerventiel 
(TouchFlow)

Voor details en toebehoren zie pagina 
107

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 410 003-85 229,40
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38 650 003 

650

40
0

98

680

43
0

R12

Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 650 x 400 mm
• Diepte spoelbak 175 mm
• Passend voor onderbouwkasten 800 mm
• Radius 12 mm

Af- en overloopgarnituur niet bij levering 
inbegrepen. Zie noodzakelijke toebehoren.

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 38 650 003-85 817,60

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met de 
hand sluitbaar

• 3 ½“ handmatig afsluitbaar 
afvoerventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 400 003-85 110,20

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur met 
trekknop

• 3 ½“ wasteventiel

Voor details en toebehoren zie pagina 
106

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 405 003-85 188,90

Noodzakelijke toebehoren

Afvoer- en overloopgarnituur 
elektrisch

• 3 ½“ elektrisch afvoerventiel 
(TouchFlow)

Voor details en toebehoren zie pagina 
107

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 410 003-85 229,40

10 400 003 Afvoer- en overloopgarnituur met de hand 
sluitbaar

• 3 ½“ handmatig afsluitbaar afvoerventiel
• Afgedekte overloop
• Zeefinzetstuk

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 400 003-85 110,20

10 405 003 Afvoer- en overloopgarnituur met trekknop

• 3 ½“ wasteventiel
• Trekknop met Bowdenkabel
• Afgedekte overloop
• Zeefinzetstuk

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 405 003-85 188,90
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10 410 003 Afvoer- en overloopgarnituur elektrisch

• 3 ½“ elektrisch afvoerventiel (TouchFlow)
• Knop geïntegreerd in overloop
• Afgedekte overloop
• Zeefinzetstuk

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 410 003-85 229,40

10 415 003 Afvoer- en overloopgarnituur met de hand 
sluitbaar

• 3 ½“ handmatig afsluitbaar afvoerventiel
• Afgedekte overloop
• Zeefinzetstuk
• passend bij wasbak 38 180 003

Euro

roestvrij staal 
gepolijst 10 415 003-85 110,20

84 800 001 Restenbakje met gat

• Roestvast staal gepolijst 175 x 395 x 80 mm
Euro

roestvrij staal 
gepolijst 84 800 001-85 80,50

84 801 001 Restenbakje zonder gat

• Roestvast staal gepolijst 175 x 395 x 80 mm
Euro

roestvrij staal 
gepolijst 84 801 001-85 80,50
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84 700 001 Snijplank

• Kunststof 432 x 220 x 28mm
Euro

mat wit 84 700 001-10 116,50

84 700 001 Snijplank

• Glas 220 x 415 x 16 mm
Euro

Glas 84 700 001-81 116,50

84 710 001 Aluminium pad

• Aluminium 454 x 406 x 9 mm
Euro

Aluminium 84 710 001-82 183,00

84 711 001 Inox pad

• Roestvast staal geborsteld 480 x 448 x 11 mm
Euro

roestvrij staal mat 84 711 001-86 95,70
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Spoelbakken van geglazuurd staal 
Sieger Design

Combinatie met eUNIT KITCHEN mogelijk.
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38 400 002 Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 400 x 400 mm
• Diepte spoelbak 175 mm
• Spoelbak en afvoerplug van geglazuurd staal
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• Incl. afvoer- en overloopgarnituur
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 450 mm
• Radius 2 mm

Niet geschikt voor combinatie met 
wastebediening.

Euro

mat wit 38 400 002-62 856,80

mat zwart 38 400 002-71 856,80

mat zand 38 400 002-72 856,80

hoogglans wit 38 400 002-73 856,80

hoogglans zwart 38 400 002-76 856,80

hoogglans zand 38 400 002-78 856,80

38 450 002 Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 450 x 400 mm
• Diepte spoelbak 175 mm
• Spoelbak en afvoerplug van geglazuurd staal
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• Incl. afvoer- en overloopgarnituur
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 500 mm
• Radius 2 mm

Niet geschikt voor combinatie met 
wastebediening.

Euro

mat wit 38 450 002-62 953,20

mat zwart 38 450 002-71 953,20

mat zand 38 450 002-72 953,20

hoogglans wit 38 450 002-73 953,20

hoogglans zwart 38 450 002-76 953,20

hoogglans zand 38 450 002-78 953,20
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38 500 002 Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 500 x 400 mm
• Diepte spoelbak 175 mm
• Spoelbak en afvoerplug van geglazuurd staal
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• Incl. afvoer- en overloopgarnituur
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 550 mm
• Radius 2 mm

Niet geschikt voor combinatie met 
wastebediening.

Euro

mat wit 38 500 002-62 1.049,60

mat zwart 38 500 002-71 1.049,60

mat zand 38 500 002-72 1.049,60

hoogglans wit 38 500 002-73 1.049,60

hoogglans zwart 38 500 002-76 1.049,60

hoogglans zand 38 500 002-78 1.049,60

38 550 002 Enkele spoelbak

• Onderbouw
• 550 x 400 mm
• Diepte spoelbak 175 mm
• Spoelbak en afvoerplug van geglazuurd staal
• 3 1/2" Zeefkorfventiel afsluitbaar
• Incl. afvoer- en overloopgarnituur
• Bevestigingsset
• Passend voor onderbouwkasten 600 mm
• Radius 2 mm

Niet geschikt voor combinatie met 
wastebediening.

Euro

mat wit 38 550 002-62 1.124,60

mat zwart 38 550 002-71 1.124,60

mat zand 38 550 002-72 1.124,60

hoogglans wit 38 550 002-73 1.124,60

hoogglans zwart 38 550 002-76 1.124,60

hoogglans zand 38 550 002-78 1.124,60
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 DORNBRACHT . PRIJZEN . 2020

Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Serie-overkoepelend toebehoren 

Mutaties 2020

De accessoires worden in 2020 uitgebreid met de volgende oppervlakken:
– Platina (verkrijgbaar 3e kwartaal 2020)
– Messing geborsteld (verkrijgbaar 2e kwartaal 2020)

Het oppervlak CYPRUM wordt uit het assortiment genomen.
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10 710 970 Wastebediening met draaiknop (zonder waste)

• Bediening voor een wasbak
• Inclusief adapter voor bowdenkabel

Euro

chroom 10 710 970-00 159,80

platina mat 10 710 970-06 240,10

platina 10 710 970-08 255,70

messing geborsteld 10 710 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 710 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 710 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 710 970-99 239,70

10 711 970 Wastebediening met draaiknop (zonder waste)

• Bediening voor een wasbak
• Inclusief adapter voor bowdenkabel

Euro

chroom 10 711 970-00 159,80

platina mat 10 711 970-06 240,10

platina 10 711 970-08 255,70

messing geborsteld 10 711 970-28 287,70

Dark Platinum matt 10 711 970-99 239,70
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10 712 970 Wastebediening met draaiknop (zonder waste)

• Bediening voor een wasbak
• Inclusief adapter voor bowdenkabel

Euro

chroom 10 712 970-00 159,80

platina mat 10 712 970-06 240,10

platina 10 712 970-08 255,70

messing geborsteld 10 712 970-28 287,70

Dark Brass matt 10 712 970-16 239,70

Dark Bronze matt 10 712 970-17 239,70

Dark Platinum matt 10 712 970-99 239,70

10 713 970 AIR SWITCH bedieningsknop

• Voor de bediening van een afvalvernietiger

Combineerbaar met afvalvernietigers met 
ingebouwde persluchtschakelaar van de firma 
Insinkerator®, bv. Evolution.

De artikelen zijn niet overal verkrijgbaar, neemt u 
a.u.b. contact op met Dornbracht.

Meer informatie op www.insinkerator.com

Euro

chroom 10 713 970-00 112,90

platina mat 10 713 970-06 169,20

platina 10 713 970-08 180,60

messing geborsteld 10 713 970-28 203,30

Dark Brass matt 10 713 970-16 169,30

Dark Bronze matt 10 713 970-17 169,30

Dark Platinum matt 10 713 970-99 169,30

10 714 970 AIR SWITCH bedieningsknop

• Voor de bediening van een afvalvernietiger

Combineerbaar met afvalvernietigers met 
ingebouwde persluchtschakelaar van de firma 
Insinkerator®, bv. Evolution.

De artikelen zijn niet overal verkrijgbaar, neemt u 
a.u.b. contact op met Dornbracht.

Meer informatie op www.insinkerator.com

Euro

chroom 10 714 970-00 112,90

platina mat 10 714 970-06 169,20

platina 10 714 970-08 180,60

messing geborsteld 10 714 970-28 203,30

Dark Platinum matt 10 714 970-99 169,30
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82 439 970 Pompje met rozet

• Sprong 109 mm
• Flesinhoud 500 ml
• Van boven vulbaar
• Draaibaar pompje

Euro

chroom 82 439 970-00 282,90

platina mat 82 439 970-06 452,70

platina 82 439 970-08 452,70

messing geborsteld 82 439 970-28 509,30

Dark Platinum matt 82 439 970-99 509,30

82 434 970 Pompje met rozet

• Sprong 109 mm
• Flesinhoud 500 ml
• Van boven vulbaar
• Draaibaar pompje

Euro

chroom 82 434 970-00 247,50

platina mat 82 434 970-06 396,00

platina 82 434 970-08 396,00

messing geborsteld 82 434 970-28 445,40

Dark Brass matt 82 434 970-16 445,40

Dark Bronze matt 82 434 970-17 445,40

Dark Platinum matt 82 434 970-99 445,40
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82 424 970 Pompje zonder rozet

• Sprong 124 mm
• Flesinhoud 500 ml
• Van boven vulbaar
• Draaibaar pompje
• Breedte 30mm

Euro

chroom 82 424 970-00 227,20

platina mat 82 424 970-06 340,70

platina 82 424 970-08 340,70

messing geborsteld 82 424 970-28 408,90

Dark Brass matt 82 424 970-16 408,90

Dark Bronze matt 82 424 970-17 408,90

Dark Platinum matt 82 424 970-99 408,90

12 715 970 Kraangatafdekking Euro

chroom 12 715 970-00 35,70

platina mat 12 715 970-06 57,30

platina 12 715 970-08 57,30

messing geborsteld 12 715 970-28 64,30

Dark Brass matt 12 715 970-16 64,30

Dark Bronze matt 12 715 970-17 64,30

Dark Platinum matt 12 715 970-99 64,30

84 710 000 DRINKING PLATE

• Kunststof 177 x 177 x 40mm
• T.b.v. plaatsing in de gootsteen (38 001 000-86 / 

38 000 000-86)
• Rooster (chroom)

Euro

zwart 84 710 000-13 168,80

04 31 20 067 00 Afvoergarnituur met de hand sluitbaar Euro

roestvrij staal mat 04 31 20 067 00-86 30,40
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12 411 970 Dornbracht Care Faucet Cleaner

• Inhoud: 500 ml
• zuur- en alkalivrije reiniger op basis van alcohol
• voor dagelijkse reiniging van alle oppervlakken
• Ingrediënten: Aqua, Alcohol, PEG-10 Propylheptyl 

Ether, 3-Butoxy-2-Propanol

Opmerking: Breng altijd het reinigingsmiddel aan 
op het doek en nooit rechtstreeks op de fitting.

LET OP: op dit artikel wordt geen korting 
verleend.

Euro

12 411 970 90 20,40

12 421 970 Dornbracht Care Citrus Cleaner

• Inhoud: 500 ml
• Reukloze kalkverwijderaar met melkzuur en 

citroenzuur
• verwijdert lichte kalkaanslag
• geschikt voor alle oppervlakken
• Ingrediënten: Aqua, Citroenzuur, Lactidezuur, 

Caprylyl / Capryl-glucoside

Let op de applicatietijd!

LET OP: op dit artikel wordt geen korting 
verleend.

Euro

12 421 970 90 23,50

Productvariant

Dornbracht Care Citrus Cleaner

LET OP: op dit artikel wordt geen 
korting verleend.

Euro

12 422 970 90 101,00

12 431 970 Dornbracht Care Anti-Fingerprint Fluid

• Inhoud: 500 ml
• Vloeistof voor het verzorgen van PVD- en 

roestvrijstalen oppervlakken
• dient om de vingerafdrukgevoeligheid te 

verminderen
• Ingrediënten: paraffinum liquidum, koolwaterstoffen, 

C10-C13, cyclische n-alkenen, <2% aromaten

Vermijd contact met natuursteen of natuurlijke 
oppervlakken bij het aanbrengen van de vloeistof.

LET OP: op dit artikel wordt geen korting 
verleend.

Euro

12 431 970 90 35,70

Productvariant

Dornbracht Care Anti-Fingerprint 
Fluid

LET OP: op dit artikel wordt geen 
korting verleend.

Euro

12 432 970 90 183,60

12 440 970 Dornbracht Care Cleaning cloth

Opmerking: eerst wassen voor het in gebruik 
nemen

gebruik geen wasverzachter

LET OP: op dit artikel wordt geen korting 
verleend.

Euro

12 440 970 90 5,10

Productvariant

Dornbracht Care Cleaning cloth

LET OP: op dit artikel wordt geen 
korting verleend.

Euro

12 441 970 90 13,30



DORNBRACHT . 119

Fu
nc

tio
ns

D
es

ig
ns

A
lg

em
en

e 
aa

nw
ijz

in
g

In
b

ou
w

p
ro

d
uc

te
n

S
er

ie
-o

ve
rk

oe
p

el
en

d
 t

oe
b

eh
or

en
S

p
oe

lb
ak

ke
n

12 451 970 Dornbracht Care Starter Set Anti-Fingerprint

Spoel na het reinigen grondig met schoon water!

Vermijd contact met natuursteen of natuurlijke 
oppervlakken bij het aanbrengen van de vloeistof.

LET OP: op dit artikel wordt geen korting 
verleend.

Euro

12 451 970 90 16,30

12 450 970 Dornbracht Care Starter Set Cleaning

Opmerking: Breng altijd het reinigingsmiddel aan 
op het doek en nooit rechtstreeks op de fitting.

LET OP: op dit artikel wordt geen korting 
verleend.

Euro

12 450 970 90 15,30
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Alle Professional informatie vindt u ook op www.dornbracht.com.

 Inbouwproducten 
 

Mutaties 2020

Op grond van een technische optimalisatie wordt de eengreeps wandinbouwmengkraan 35 806 970 90 vervangen door het artikel 35 860 970 90 en het verlengstuk 
20 mm 12 070 970 90 vervangen door artikel 12 860 970 90. 

De eengreeps wandinbouwmengkranen 35 807 970 90 en 35 808 970 90, en het verlengstuk 40 mm 12 074 970 90 worden uit het assortiment genomen.
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35 087 970 

120
144

G 1/2

15
8

57

159

16
5

min.80
max.125

163

POT FILLER Inbouw-wandbocht

• Aansluiting binnendraad 1/2"
• Watermanchet
• Geluidsisolatie
• Beschermkap voor de bouwfase
• LET OP: Minimale inbouwdiepte 80 mm
• Max. inbouwdiepte 125 mm

Euro

Inbouwdeel 35 087 970 90 120,60

35 860 970 Eengreeps inbouwwandmengkraan mengkraan 
rechts

• DR-messing, loodvrij
• 2x aansluiting 1/2" (koud/warm), DN 15
• 1x Uitlaat binnendraad 1/2" voor wanduitloop
• 1x Uitlaat binnendraad 1/2"
• 2x Beschermkap voor de bouwfase
• Watermanchet
• Geluidsisolatie
• Hartafstand 100 mm
• Geschikt voor xGRID (bij gebruik van montagerail + 

10 mm inbouwdiepte)

Euro

Inbouwdeel 35 860 970 90 186,20

Aanbevolen toebehoren

Verlengstuk 20 mm

Alleen combineerbaar met de 
eindmontagesets 36 86X SSS-FF.

Voor details en toebehoren zie pagina 
123

Euro

12 869 970 90 176,40

Aanbevolen toebehoren

Verlengstuk 20 mm

Alleen combineerbaar met de 
eindmontagesets 36 86X 664-FF.

Euro

12 870 970 90 176,40

Aanbevolen toebehoren

Adapter voor omgekeerde 
wateraansluitingen

Euro

12 880 970 90 176,40
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12 869 970 Verlengstuk 20 mm

• Tot 20 mm: 1x 12 869 970 90
• 21 mm - 40 mm: 2x 12 869 970 90

Voor 35 860 970 90

Alleen combineerbaar met de eindmontagesets 
36 86X SSS-FF.

Euro

12 869 970 90 176,40

35 816 970 Eengreeps inbouwwandmengkraan mengkraan 
rechts

• 2x Aansluiting binnendraad 1/2"
• 2x Drukslang 1/2" x 1000mm
• 1x Uitlaat binnendraad 1/2" voor wanduitloop
• Cartouche
• Hartafstand 100 mm
• Loodvrij

Aanbevolen combinatie bij deze 
kraanAchterwanden met:- wanddikte: 12-16 mm- 
diameter gat uitloop: 40 mm- diameter gat 
mengkraan: 58 mm- binnenwerkse breedte achter 
de wand: 25 mm

LET OP:Niet geschikt voor inbouwmontage.
Aansluiting via hoekstopkranen, bevestiging door 
koppeling met de achterwand.

Euro

Inbouwdeel 35 816 970 90 319,70
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35 707 970 Inbouwwandmengkraan Uitloop in het midden

• 3x Beschermkap voor de bouwfase
• 2x Aansluiting binnendraad 1/2"
• 1x Uitlaat binnendraad 1/2"
• 3x Afsluitdop 1/2"
• Hartafstand 100 mm
• Loodvrij

Euro

Inbouwdeel 35 707 970 90 160,30

35 713 970 Inbouwwandmengkraan Uitloop links

• DR-messing, loodvrij
• 2x Aansluiting binnendraad 1/2"
• 3x Uitlaat binnendraad 1/2"
• 3x Afsluitdop 1/2"
• 3x Beschermkap voor de bouwfase
• Geluidsisolatie
• Hartafstand 100 mm

Euro

Inbouwdeel 35 713 970 90 160,30
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35 714 970 Inbouwwandmengkraan Uitloop rechts

• DR-messing, loodvrij
• 2x Aansluiting binnendraad 1/2"
• 3x Uitlaat binnendraad 1/2"
• 3x Afsluitdop 1/2"
• 3x Beschermkap voor de bouwfase
• Geluidsisolatie
• Hartafstand 100 mm

Euro

Inbouwdeel 35 714 970 90 160,30

35 712 970 Inbouwwandmengkraan variabele positionering

• DR-messing, loodvrij
• Aansluiting 1/2"
• 3x Afsluitdop 1/2"
• 3x Beschermkap voor de bouwfase

Euro

Inbouwdeel 35 712 970 90 127,80
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 Algemene aanwijzing
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x-tra Service

Individualisering van uw Dornbracht kranen en 
accessoires

De Dornbracht kranenfabriek was van het begin af aan geen klassieke kranen-
producent. Ondertussen verlaten we nu al meer dan 60 jaar steeds weer bewust 
de traditionele wegen en zijn we op die manier de specialist geworden voor 
hoogwaardige en vooral ook originele kranen en toebehoren voor de badkamer 
en de keuken. Onze kranen getuigen ook stuk voor stuk van onze fascinatie voor 
perfect manufactuurwerk. Uit de  ambachtelijke traditie groeide een standaard 
waar we ons tot op de dag van vandaag aan houden: func tionaliteit, vormgeving 
en productie op het hoogste niveau als fundamentele basis van elk product-
ontwerp. Het werk bij Dornbracht is in de eerste plaats dan ook niet echt mecha-
nisch, het verlangt eerder mentale en zelfs emotionele kwaliteiten. Elke mede-
werker is verliefd – op elke kraan. Want pas dan kan de grote liefde voor details 
en de constante zoektocht naar een nog perfectere oplossing – die eigen zijn 
aan onze afdeling x-TRA SERVICE – worden verklaard. Vele spitsvondige, exact 
op elkaar afgestemde ontwikkelingsstappen  leiden hier tot de individuele 
producten die onze klanten van ons verwachten.

Maatwerk 

Wanneer bij het plannen van een keuken blijkt dat de afmetingen van een kraan 
of toebehoren niet perfect in de architectonische omgeving passen, dan kan onze 
x-TRA SERVICE verlengingen of verkortingen maken, voor zover technisch 
 mogelijk.

Speciale oppervlakken

Ook als een bepaald oppervlak voor een Dornbracht-kraan niet standaard in de 
catalogus voorzien is, dan hoeft toch niemand zijn gewenste oppervlak te missen. 
Want de x-TRA SERVICE kan elke serie veredelen met elk oppervlak en elke kleur 
die Dornbracht in zijn  huidige programma heeft. Andere oppervlakken en kleuren 
kunnen op aanvraag en na een controle van de productie mogelijkheden worden 
gerealiseerd.

Oppervlakte ver edeling

De x-TRA SERVICE biedt oppervlakteveredeling aan,  zodat ook niet van 
 Dornbracht afkomstige producten in de keuken bij de gekozen kraan passen. 
Deze producten worden dan voorzien van hetzelfde  oppervlak als de kraan uit 
het actuele productprogramma. Deze service wordt ook vaak gebruikt bij de 
renovatie van keukens met reeds bestaande kranenelementen.

Behoud van de waarde

Wij willen dat onze klanten zo lang mogelijk kunnen genieten van hun Dornbracht-
klassiekers, ook nadat ze uit productie zijn genomen. Daarom zorgt onze x-TRA 
SERVICE ervoor dat werking en individuele afwerking op het oorspronkelijke peil 
worden teruggebracht, tot zelfs tien jaar nadat de serie uit productie is gegaan. 
Is het oppervlak bijvoorbeeld dof en door krassen beschadigd, dan wordt dit 
geslepen, gepolijst en gegalvaniseerd totdat het weer blinkt als nieuw.

Speciale belettering

Personalisering van onze producten door speciale belettering is met onze x-TRA 
SERVICE onafhankelĳ k van de hoeveelheid mogelĳ k. 

eCustomizing

De digitale oplossingen bieden allerlei mogelijkheden om uw individuele wensen 
te realiseren. Een persoonlijk doucheprogramma of een bijzondere samenstelling 
van uw bad-, spa- en keukentoepassingen – er is veel mogelijk. Wij onderzoeken 
uw aanvraag graag en maken een op u toegesneden offerte.

DORNBRACHT . 3

Services

België  
Dornbracht B.V.  Phone +32 (053) 81 02 78 Fax +32 (053) 80 47 41
Rivium Boulevard 21   E-Mail service.bnl@dornbrachtgroup.com
2909 LK Capelle aan den IJssel 

x-tra Service  
Individueel maatwerk en speciale oppervlakken naar wens. Phone +32 (053) 81 02 78 E-Mail sales.bnl@dornbrachtgroup.com

Reservedelenservice  Phone +32 (053) 81 02 78 E-Mail service.bnl@dornbrachtgroup.com
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2 . DORNBRACHT 

x-tra Service

Individualisering van uw Dornbracht kranen en 
accessoires

De Dornbracht kranenfabriek was van het begin af aan geen klassieke kranen-
producent. Ondertussen verlaten we nu al meer dan 60 jaar steeds weer bewust 
de traditionele wegen en zijn we op die manier de specialist geworden voor 
hoogwaardige en vooral ook originele kranen en toebehoren voor de badkamer 
en de keuken. Onze kranen getuigen ook stuk voor stuk van onze fascinatie voor 
perfect manufactuurwerk. Uit de  ambachtelijke traditie groeide een standaard 
waar we ons tot op de dag van vandaag aan houden: func tionaliteit, vormgeving 
en productie op het hoogste niveau als fundamentele basis van elk product-
ontwerp. Het werk bij Dornbracht is in de eerste plaats dan ook niet echt mecha-
nisch, het verlangt eerder mentale en zelfs emotionele kwaliteiten. Elke mede-
werker is verliefd – op elke kraan. Want pas dan kan de grote liefde voor details 
en de constante zoektocht naar een nog perfectere oplossing – die eigen zijn 
aan onze afdeling x-TRA SERVICE – worden verklaard. Vele spitsvondige, exact 
op elkaar afgestemde ontwikkelingsstappen  leiden hier tot de individuele 
producten die onze klanten van ons verwachten.

Maatwerk 

Wanneer bij het plannen van een keuken blijkt dat de afmetingen van een kraan 
of toebehoren niet perfect in de architectonische omgeving passen, dan kan onze 
x-TRA SERVICE verlengingen of verkortingen maken, voor zover technisch 
 mogelijk.

Speciale oppervlakken

Ook als een bepaald oppervlak voor een Dornbracht-kraan niet standaard in de 
catalogus voorzien is, dan hoeft toch niemand zijn gewenste oppervlak te missen. 
Want de x-TRA SERVICE kan elke serie veredelen met elk oppervlak en elke kleur 
die Dornbracht in zijn  huidige programma heeft. Andere oppervlakken en kleuren 
kunnen op aanvraag en na een controle van de productie mogelijkheden worden 
gerealiseerd.

Oppervlakte ver edeling

De x-TRA SERVICE biedt oppervlakteveredeling aan,  zodat ook niet van 
 Dornbracht afkomstige producten in de keuken bij de gekozen kraan passen. 
Deze producten worden dan voorzien van hetzelfde  oppervlak als de kraan uit 
het actuele productprogramma. Deze service wordt ook vaak gebruikt bij de 
renovatie van keukens met reeds bestaande kranenelementen.

Behoud van de waarde

Wij willen dat onze klanten zo lang mogelijk kunnen genieten van hun Dornbracht-
klassiekers, ook nadat ze uit productie zijn genomen. Daarom zorgt onze x-TRA 
SERVICE ervoor dat werking en individuele afwerking op het oorspronkelijke peil 
worden teruggebracht, tot zelfs tien jaar nadat de serie uit productie is gegaan. 
Is het oppervlak bijvoorbeeld dof en door krassen beschadigd, dan wordt dit 
geslepen, gepolijst en gegalvaniseerd totdat het weer blinkt als nieuw.

Speciale belettering

Personalisering van onze producten door speciale belettering is met onze x-TRA 
SERVICE onafhankelĳ k van de hoeveelheid mogelĳ k. 

eCustomizing

De digitale oplossingen bieden allerlei mogelijkheden om uw individuele wensen 
te realiseren. Een persoonlijk doucheprogramma of een bijzondere samenstelling 
van uw bad-, spa- en keukentoepassingen – er is veel mogelijk. Wij onderzoeken 
uw aanvraag graag en maken een op u toegesneden offerte.

DORNBRACHT . 3

Services

België  
Dornbracht B.V.  Phone +32 (053) 81 02 78 Fax +32 (053) 80 47 41
Rivium Boulevard 21   E-Mail service.bnl@dornbrachtgroup.com
2909 LK Capelle aan den IJssel 

x-tra Service  
Individueel maatwerk en speciale oppervlakken naar wens. Phone +32 (053) 81 02 78 E-Mail sales.bnl@dornbrachtgroup.com

Reservedelenservice  Phone +32 (053) 81 02 78 E-Mail service.bnl@dornbrachtgroup.com
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Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Op al onze, ook toekomstige offertes, leverin-
gen en prestaties zijn uitsluitend de onderstaande 
algemene voorwaarden van toepassing. Contraire -, 
of van onze algemene voorwaarden afwĳ kende alge-
mene voorwaarden van koper worden door ons niet 
erkend, tenzĳ  na uitdrukkelĳ ke schriftelĳ ke goedkeu-
ring. Dit geldt ook indien wĳ  met kennis van contraire 
of afwĳ kende voorwaarden van koper of van derden 
de levering aan koper zonder voorbehoud uitvoeren, 
of aan een schrĳ ven of document van koper refere-
ren, dat diens contraire of afwĳ kende voorwaarden of 
die van een derde bevat of daarnaar verwĳ st, zonder 
dat deze voorwaarden uitdrukkelĳ k door ons van de 
hand worden gewezen. Van onze algemene voor-
waarden van geval tot geval afwĳ kende afspraken zĳ n 
steeds enkel van toepassing op één bepaalde over-
eenkomst en niet op navolgende overeenkomsten, 
tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen. 
1.2. Alle overeenkomsten, bĳ komende afspraken en 
contractswijzigingen dienen schriftelijk te worden 
aangegaan. Deze vereiste is ook van toepassing in 
geval van opheffi ng van de vereiste van een geschrift. 
Mondelinge of schriftelĳ ke toezeggingen die afwĳ ken 
van onze contractvoorwaarden en/of van de orderbe-
vestiging zĳ n slechts geldig, na goedkeuring door 
onze directie of het voor de vertegenwoordiging ver-
eiste aantal procuratiehouders. Onze medewerkers 
van de binnen- en de buitendienst zĳ n niet bevoegd, 
om afwĳ kende overeenkomsten aan te gaan of bĳ -
zondere voorwaarden toe te staan.

2. Inlichtingen, adviezen 
Inlichtingen en adviezen met betrekking tot onze 
producten worden verstrekt op basis van onze erva-
ringen tot dusverre. De aldus opgegeven waarden 
zĳ n berekende gemiddelde waarden. Inlichtingen en 
adviezen maken geschiktheidstests van de geleverde 
producten en de inachtneming van instructies voor 
de verwerking niet overbodig. Mondelinge verklarin-
gen zĳ n vrĳ blĳ vend.

3. Offerte, het sluiten van een overeenkomst
3.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een leverings- of 
ander contract komt pas tot stand, indien wĳ  de be-
stelling van de klant of een andere order schriftelĳ k 
bevestigd, of de zaken geleverd hebben.
3.2. Monsters en stalen zĳ n vrĳ blĳ vende zichtmon-
sters. Bĳ  een koop op monster en/of staal zĳ n afwĳ -
kingen die in de branche gebruikelĳ k zĳ n, of die bin-
nen het kader van de normale productie vallen, 
voorbehouden. De levering van monsters en stalen 
gaat niet gepaard met een deugdelĳ kheids- of duur-
zaamheidsgarantie, tenzĳ  dit in de orderbevestiging 
uitdrukkelĳ k is bepaald.
3.3. Monsters en stalen dienen binnen 4 weken in 
onberispelĳ ke staat aan ons te worden geretour-
neerd. Indien retournering niet binnen deze periode 
plaatsvindt, hebben wĳ  het recht de koopprĳ s volgens 
de prĳ slĳ st in rekening te brengen. De prĳ slĳ sten kun-
nen te allen tĳ de bĳ  ons worden aangevraagd.
3.4. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
geven de door ons in catalogi, brochures en overige 
publicaties gepubliceerde gegevens in tekst- 
of beeldvorm (bĳ v. beschrĳ vingen, afbeeldingen 
of tekeningen) een volledige karakterisering van de 
hoedanigheid van de door ons geleverde zaken 
en de toepassingsmogelĳ kheden. Onze gegevens 
houden geen duurzaamheids- of deugdelĳ kheidsga-
rantie in en komen overeen met onze actuele stand 
van kennis. Wĳ  staan niet in voor voor een succes-
volle aanwending.

4. Prĳ zen
4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn netto prijzen 
exclusief BTW, welke de koper additioneel dient 
te betalen conform het toepasselijke wettelijke 
percentage.
4.2. Bĳ  bestellingen met een nettowaarde van de za-
ken tot € 50,00, wordt een toeslag van € 5,00 in re-
kening gebracht.
4.3. Indien tussen de dag van de orderbevestiging en 
de dag van levering onze overige aanschaffi ngskos-
ten van materiaal, energiekosten, loonkosten of het 
werkgeversaandeel in de sociale verzekeringen stĳ -
gen, zĳ n wĳ  bevoegd om de overeengekomen prĳ s 
dienovereenkomstig aan te passen. In geval van een 
prĳ sverhoging van meer dan 5% heeft de koper het 

recht om de overeenkomst onmiddellĳ k, uiterlĳ k ech-
ter binnen 10 dagen nadat kennis is genomen van de 
prĳ sverhoging, te ontbinden.

5. Levering
5.1. Leveringstermĳ nen gaan in op de datum van 
onze orderbevestiging, echter niet alvorens mogelĳ -
kerwĳ s overeengekomen aanbetalingen zĳ n voldaan, 
de koper tĳ dig en deugdelĳ k al zĳ n overige verplichtin-
gen is nagekomen en niet alvorens alle details van de 
order na overlegging van de vereiste attesten en/of 
de ter beschikking stelling van alle noodzakelĳ ke 
bescheiden, eenduidig vastgesteld zĳ n. De leverings-
termĳ n is nagekomen, indien het voorwerp voor het 
verstrĳ ken van de termĳ n onze fabriek, resp. ons 
magazĳ n heeft verlaten, of de gereedheid tot verzen-
ding is medegedeeld, de goederen dan echter buiten 
onze schuld niet op tĳ d kunnen worden verzonden. 
Leveringstermĳ nen worden geacht bĳ  benadering te 
zĳ n opgegeven en rechtvaardigen zonder bĳ zondere 
afspraak geen “vaste” overeenkomst, tenzĳ  anders is 
overeengekomen. Koper informeert ons uiterlĳ k bĳ  
totstandkoming van de overeenkomst over contrac-
tuele boetes, die in geval van overschrĳ ding van de 
leveringstermĳ n ten aanzien van zĳ n afnemer gelden. 
Zonder dergelĳ ke voorafgaande kennisgeving kan 
koper geen aanspraken ten aanzien van het ontstaan 
van een contractuele boete geldend maken.
5.2. Bĳ  de overschrĳ ding van termĳ nen die in de or-
derbevestiging niet uitdrukkelĳ k zĳ n gekenmerkt als 
“vast”, kan koper een redelĳ ke uiterste termĳ n voor 
levering/ prestatie vaststellen. Pas na het verstrĳ ken 
van deze uiterste termĳ n kunnen wĳ  in verzuim raken.
5.3. Leveringstermĳ nen worden geprolongeerd met 
de tĳ dspanne, waarmee de koper diens verplichtin-
gen jegens ons niet nakomt, onverminderd alle ons 
toekomende rechten op grond van uitstel van beta-
ling door koper.
5.4. Wĳ  maken een voorbehoud met betrekking tot 
tot een juiste en tĳ dige eigen bevoorrading, in zoverre 
dat een niet behoorlĳ ke eigen bevoorrading ons niet 
toegerekend kan worden. 
5.5. Onvoorzienbare, buitengewone, aan ons niet 
toerekenbare gebeurtenissen, zoals stakingen, uitslui-
tingen en andere arbeidsconfl icten, bedrĳ fsstoringen, 
bĳ v. als gevolg van brand en soortgelĳ ke gebeurtenis-
sen, belemmeringen bĳ  de inkoop van materiaal of 
brandstoffen, gebrek aan arbeidskrachten, brandstof-
fen of grondstoffen, overheidsmaatregelen, transport-
storingen, belemmeringen bĳ  de verkrĳ ging van ver-
gunningen, met name import- en exportvergunningen 
of overige gevallen van overmacht, die buiten onze wil 
en invloedssfeer liggen, ongeacht of deze gebeurtenis-
sen bĳ  ons of bĳ  een voorgaande leverancier optreden, 
of zĳ  tĳ dens een reeds ingetreden verzuim ontstaan, 
verlengen de leveringstermĳ n voor de duur van de 
storing, te vermeerderen met een redelĳ ke aanloopter-
mĳ n. Indien de belemmering/storing niet enkel van 
voorbĳ gaande aarde is en indien als gevolg hiervan de 
levering achteraf onmogelĳ k wordt, of nakoming van 
de overeenkomst van een partĳ  niet gevergd kan wor-
den, zĳ n beide partĳ en bevoegd om de overeenkomst 
te ontbinden. Aanspraken op schadevergoeding zĳ n in 
deze ons niet toerekenbare gevallen uitgesloten.
5.6. Onze aansprakelĳ kheid voor vertragingsschade 
die berust op een licht nalatige plichtsverzaking 
(“Pfl ichtverletzung”) is uitgesloten, tenzĳ  de plichts-
verzaking een aantasting van leven, lichaam of ge-
zondheid tot gevolg heeft. Deze regeling houdt geen 
omkering der bewĳ slast ten nadele van koper in.
5.7. Indien de aansprakelĳ kheid voor vertragingsscha-
de niet enkel op een licht nalatige plichtsverzaking be-
rust, kan koper, indien en voor zover hĳ  het bestaan 
van een vertragingsschade aantoont, onder uitsluiting 
van verdere aanspraken, gerechtigd slechts een scha-
devergoeding te vorderen, die voor elke volle week van 
de vertraging 0,5 % bedraagt, in totaal echter ten 
hoogste 5 % van de waarde van dat deel van de totale 
levering, dat tengevolge van de vertraging niet tĳ dig of 
niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. 
5.8. Wĳ  zĳ n bevoegd in gedeelten te leveren, voorzo-
ver dit van koper gevergd kan worden. De deelleve-
ringen kunnen afzonderlĳ k gefactureerd worden.

6. Verzending, overgang van het risico
6.1. Tenzĳ  anders overeengekomen, vindt de levering 
plaats af fabriek (Iserlohn). Indien voor de leverings-
condities de Incoterms werden overeengekomen, 
is de ten tĳ de van het sluiten van de overeenkomst 
geldende versie van toepassing.

6.2. Worden de zaken op verzoek van koper naar 
een andere dan de plaats van levering verzonden, 
dan draagt koper alle hierdoor ontstane kosten. Wĳ  
zĳ n vrĳ  in de keuze van de wĳ ze van transport en van 
de transportonderneming. Aard en omvang van de 
transportschade dient koper direct bĳ  de ontvangst 
van de zaken schriftelĳ k aan ons en aan de transport-
onderneming te melden. Een verzekering van de za-
ken tegen transportschade, transportverliezen of 
breuk geschiedt slechts op uitdrukkelĳ k verzoek van 
de koper voor diens rekening.
6.3. Bĳ  leveringen af fabriek geschieden verzending 
en transport altĳ d voor risico van koper. Dit is ook het 
geval indien wĳ  aan derden leveren, en bĳ  de retour-
nering van zaken of emballage (verpakkingen voor 
meermalig gebruik). Het risico gaat, ook in geval van 
een deellevering, over op koper, zodra de zending 
overgedragen werd aan de persoon die het transport 
verzorgt, of ter verzending een van onze magazĳ nen, 
of bĳ  levering af fabriek onze fabriek, verlaten heeft.
6.4. Wĳ  berekenen voor leveringen aan derden een 
toeslag van 10% bovenop de nettowaarde der zaken.
6.5. Indien de verzending van de levering wordt ver-
traagd om redenen aan de zĳ de van de koper, of in-
dien de koper zelf het vervoer van de zaken dient te 
verzorgen, gaat het risico over op koper op het mo-
ment dat deze geïnformeerd wordt, dat de zaken 
klaar zĳ n voor verzending. Koper draagt de opslag-
kosten na overgang van het risico. Bĳ  opslag in onze 
fabriek of magazĳ n bedragen de opslagkosten 
maandelĳ ks 0,5 % van het factuurbedrag. Wĳ  behou-
den ons het recht voor hogere opslagkosten aan te 
tonen. Wĳ  zĳ n gerechtigd om na het tevergeefs ver-
strĳ ken van een redelĳ ke termĳ n anderszins over de 
levering te beschikken en om binnen een redelĳ ke 
geprolongeerde termĳ n aan koper te leveren.

7. Betaling
7.1. Betalingen dienen te geschieden in euro (€) en 
franco en vrĳ  van kosten. Ze mogen slechts gedaan 
worden aan de door ons aangewezen bank. Cheques 
worden pas na hun inlossing beschouwd als betaling 
en worden geaccepteerd zonder de verplichting tot 
tĳ dige overlegging en protest.
7.2. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
dienen betalingen binnen 10 dagen na factuurdatum 
te geschieden met 2% korting en binnen 30 dagen na 
factuurdatum zonder aftrek. Er is geen recht op kor-
ting, indien eerdere rekeningen waarvan de vervaldag 
verstreken is, niet betaald zĳ n.
7.3. Bĳ  overschrĳ ding van betalingstermĳ nen zĳ n wĳ  
bevoegd om een rente van 8 procent boven de wet-
telĳ ke basisrente (§ 247 van het Duits Burgerlĳ k 
Wetboek, BGB) op jaarbasis te eisen. Voorts worden 
al onze vorderingen direct opeisbaar.
7.4. Koper kan zich slechts op verrekening beroepen, 
indien zĳ n tegenvorderingen worden erkend of bĳ  
gewĳ sde vastgesteld zĳ n. Wegens gebreken kan ko-
per een bedrag van ten hoogste het drievoudige van 
de kosten voor de nakoming achteraf (“Nacherfüllung”) 
achterhouden. Bĳ  de uitoefening van het retentierecht 
is koper gehouden om ons naar onze keuze zeker-
heid te verschaffen voor het nog niet betaalde deel-
bedrag, in de vorm van een bankgarantie of door een 
deposito bĳ  een door hem te kiezen notaris.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van alle geleverde zaken wordt door 
ons voorbehouden, totdat alle vorderingen, ongeacht 
de rechtsgrond ervan en met inbegrip van de toekom-
stige en voorwaardelĳ ke vorderingen op grond van 
gelĳ ktĳ dig of later aangegane overeenkomsten, betaald 
zĳ n. Dit is ook van toepassing indien betalingen ver-
richt worden met betrekking tot speciaal aangeduide 
vorderingen. Zĳ n er gegronde aanwĳ zingen die de 
veronderstelling rechtvaardigen dat koper insolvent is 
of dreigt te worden, dan zĳ n wĳ  bevoegd om de over-
eenkomst zonder vaststelling van een nadere termĳ n 
te ontbinden en teruggave van de zaken te verlangen.
8.2. Be- en verwerking van de zaken waarop het 
 eigendomsvoorbehoud rust geschiedt conform § 950 
van het Duitse Burgerlĳ k Wetboek (BGB) voor ons als 
producent, zonder ons te binden. De verwerkte zaken 
vallen onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld 
sub 8.1. Bĳ  verwerking, samenvoeging of vermenging 
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
met anderen zaken door koper, komt ons een mede-
eigendomsrecht toe aan de nieuwe zaak, en wel naar 
ratio van de factuurwaarde van de oorspronkelĳ ke on-
der eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Ingeval 
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Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Op al onze, ook toekomstige offertes, leverin-
gen en prestaties zijn uitsluitend de onderstaande 
algemene voorwaarden van toepassing. Contraire -, 
of van onze algemene voorwaarden afwĳ kende alge-
mene voorwaarden van koper worden door ons niet 
erkend, tenzĳ  na uitdrukkelĳ ke schriftelĳ ke goedkeu-
ring. Dit geldt ook indien wĳ  met kennis van contraire 
of afwĳ kende voorwaarden van koper of van derden 
de levering aan koper zonder voorbehoud uitvoeren, 
of aan een schrĳ ven of document van koper refere-
ren, dat diens contraire of afwĳ kende voorwaarden of 
die van een derde bevat of daarnaar verwĳ st, zonder 
dat deze voorwaarden uitdrukkelĳ k door ons van de 
hand worden gewezen. Van onze algemene voor-
waarden van geval tot geval afwĳ kende afspraken zĳ n 
steeds enkel van toepassing op één bepaalde over-
eenkomst en niet op navolgende overeenkomsten, 
tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen. 
1.2. Alle overeenkomsten, bĳ komende afspraken en 
contractswijzigingen dienen schriftelijk te worden 
aangegaan. Deze vereiste is ook van toepassing in 
geval van opheffi ng van de vereiste van een geschrift. 
Mondelinge of schriftelĳ ke toezeggingen die afwĳ ken 
van onze contractvoorwaarden en/of van de orderbe-
vestiging zĳ n slechts geldig, na goedkeuring door 
onze directie of het voor de vertegenwoordiging ver-
eiste aantal procuratiehouders. Onze medewerkers 
van de binnen- en de buitendienst zĳ n niet bevoegd, 
om afwĳ kende overeenkomsten aan te gaan of bĳ -
zondere voorwaarden toe te staan.

2. Inlichtingen, adviezen 
Inlichtingen en adviezen met betrekking tot onze 
producten worden verstrekt op basis van onze erva-
ringen tot dusverre. De aldus opgegeven waarden 
zĳ n berekende gemiddelde waarden. Inlichtingen en 
adviezen maken geschiktheidstests van de geleverde 
producten en de inachtneming van instructies voor 
de verwerking niet overbodig. Mondelinge verklarin-
gen zĳ n vrĳ blĳ vend.

3. Offerte, het sluiten van een overeenkomst
3.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een leverings- of 
ander contract komt pas tot stand, indien wĳ  de be-
stelling van de klant of een andere order schriftelĳ k 
bevestigd, of de zaken geleverd hebben.
3.2. Monsters en stalen zĳ n vrĳ blĳ vende zichtmon-
sters. Bĳ  een koop op monster en/of staal zĳ n afwĳ -
kingen die in de branche gebruikelĳ k zĳ n, of die bin-
nen het kader van de normale productie vallen, 
voorbehouden. De levering van monsters en stalen 
gaat niet gepaard met een deugdelĳ kheids- of duur-
zaamheidsgarantie, tenzĳ  dit in de orderbevestiging 
uitdrukkelĳ k is bepaald.
3.3. Monsters en stalen dienen binnen 4 weken in 
onberispelĳ ke staat aan ons te worden geretour-
neerd. Indien retournering niet binnen deze periode 
plaatsvindt, hebben wĳ  het recht de koopprĳ s volgens 
de prĳ slĳ st in rekening te brengen. De prĳ slĳ sten kun-
nen te allen tĳ de bĳ  ons worden aangevraagd.
3.4. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
geven de door ons in catalogi, brochures en overige 
publicaties gepubliceerde gegevens in tekst- 
of beeldvorm (bĳ v. beschrĳ vingen, afbeeldingen 
of tekeningen) een volledige karakterisering van de 
hoedanigheid van de door ons geleverde zaken 
en de toepassingsmogelĳ kheden. Onze gegevens 
houden geen duurzaamheids- of deugdelĳ kheidsga-
rantie in en komen overeen met onze actuele stand 
van kennis. Wĳ  staan niet in voor voor een succes-
volle aanwending.

4. Prĳ zen
4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn netto prijzen 
exclusief BTW, welke de koper additioneel dient 
te betalen conform het toepasselijke wettelijke 
percentage.
4.2. Bĳ  bestellingen met een nettowaarde van de za-
ken tot € 50,00, wordt een toeslag van € 5,00 in re-
kening gebracht.
4.3. Indien tussen de dag van de orderbevestiging en 
de dag van levering onze overige aanschaffi ngskos-
ten van materiaal, energiekosten, loonkosten of het 
werkgeversaandeel in de sociale verzekeringen stĳ -
gen, zĳ n wĳ  bevoegd om de overeengekomen prĳ s 
dienovereenkomstig aan te passen. In geval van een 
prĳ sverhoging van meer dan 5% heeft de koper het 

recht om de overeenkomst onmiddellĳ k, uiterlĳ k ech-
ter binnen 10 dagen nadat kennis is genomen van de 
prĳ sverhoging, te ontbinden.

5. Levering
5.1. Leveringstermĳ nen gaan in op de datum van 
onze orderbevestiging, echter niet alvorens mogelĳ -
kerwĳ s overeengekomen aanbetalingen zĳ n voldaan, 
de koper tĳ dig en deugdelĳ k al zĳ n overige verplichtin-
gen is nagekomen en niet alvorens alle details van de 
order na overlegging van de vereiste attesten en/of 
de ter beschikking stelling van alle noodzakelĳ ke 
bescheiden, eenduidig vastgesteld zĳ n. De leverings-
termĳ n is nagekomen, indien het voorwerp voor het 
verstrĳ ken van de termĳ n onze fabriek, resp. ons 
magazĳ n heeft verlaten, of de gereedheid tot verzen-
ding is medegedeeld, de goederen dan echter buiten 
onze schuld niet op tĳ d kunnen worden verzonden. 
Leveringstermĳ nen worden geacht bĳ  benadering te 
zĳ n opgegeven en rechtvaardigen zonder bĳ zondere 
afspraak geen “vaste” overeenkomst, tenzĳ  anders is 
overeengekomen. Koper informeert ons uiterlĳ k bĳ  
totstandkoming van de overeenkomst over contrac-
tuele boetes, die in geval van overschrĳ ding van de 
leveringstermĳ n ten aanzien van zĳ n afnemer gelden. 
Zonder dergelĳ ke voorafgaande kennisgeving kan 
koper geen aanspraken ten aanzien van het ontstaan 
van een contractuele boete geldend maken.
5.2. Bĳ  de overschrĳ ding van termĳ nen die in de or-
derbevestiging niet uitdrukkelĳ k zĳ n gekenmerkt als 
“vast”, kan koper een redelĳ ke uiterste termĳ n voor 
levering/ prestatie vaststellen. Pas na het verstrĳ ken 
van deze uiterste termĳ n kunnen wĳ  in verzuim raken.
5.3. Leveringstermĳ nen worden geprolongeerd met 
de tĳ dspanne, waarmee de koper diens verplichtin-
gen jegens ons niet nakomt, onverminderd alle ons 
toekomende rechten op grond van uitstel van beta-
ling door koper.
5.4. Wĳ  maken een voorbehoud met betrekking tot 
tot een juiste en tĳ dige eigen bevoorrading, in zoverre 
dat een niet behoorlĳ ke eigen bevoorrading ons niet 
toegerekend kan worden. 
5.5. Onvoorzienbare, buitengewone, aan ons niet 
toerekenbare gebeurtenissen, zoals stakingen, uitslui-
tingen en andere arbeidsconfl icten, bedrĳ fsstoringen, 
bĳ v. als gevolg van brand en soortgelĳ ke gebeurtenis-
sen, belemmeringen bĳ  de inkoop van materiaal of 
brandstoffen, gebrek aan arbeidskrachten, brandstof-
fen of grondstoffen, overheidsmaatregelen, transport-
storingen, belemmeringen bĳ  de verkrĳ ging van ver-
gunningen, met name import- en exportvergunningen 
of overige gevallen van overmacht, die buiten onze wil 
en invloedssfeer liggen, ongeacht of deze gebeurtenis-
sen bĳ  ons of bĳ  een voorgaande leverancier optreden, 
of zĳ  tĳ dens een reeds ingetreden verzuim ontstaan, 
verlengen de leveringstermĳ n voor de duur van de 
storing, te vermeerderen met een redelĳ ke aanloopter-
mĳ n. Indien de belemmering/storing niet enkel van 
voorbĳ gaande aarde is en indien als gevolg hiervan de 
levering achteraf onmogelĳ k wordt, of nakoming van 
de overeenkomst van een partĳ  niet gevergd kan wor-
den, zĳ n beide partĳ en bevoegd om de overeenkomst 
te ontbinden. Aanspraken op schadevergoeding zĳ n in 
deze ons niet toerekenbare gevallen uitgesloten.
5.6. Onze aansprakelĳ kheid voor vertragingsschade 
die berust op een licht nalatige plichtsverzaking 
(“Pfl ichtverletzung”) is uitgesloten, tenzĳ  de plichts-
verzaking een aantasting van leven, lichaam of ge-
zondheid tot gevolg heeft. Deze regeling houdt geen 
omkering der bewĳ slast ten nadele van koper in.
5.7. Indien de aansprakelĳ kheid voor vertragingsscha-
de niet enkel op een licht nalatige plichtsverzaking be-
rust, kan koper, indien en voor zover hĳ  het bestaan 
van een vertragingsschade aantoont, onder uitsluiting 
van verdere aanspraken, gerechtigd slechts een scha-
devergoeding te vorderen, die voor elke volle week van 
de vertraging 0,5 % bedraagt, in totaal echter ten 
hoogste 5 % van de waarde van dat deel van de totale 
levering, dat tengevolge van de vertraging niet tĳ dig of 
niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. 
5.8. Wĳ  zĳ n bevoegd in gedeelten te leveren, voorzo-
ver dit van koper gevergd kan worden. De deelleve-
ringen kunnen afzonderlĳ k gefactureerd worden.

6. Verzending, overgang van het risico
6.1. Tenzĳ  anders overeengekomen, vindt de levering 
plaats af fabriek (Iserlohn). Indien voor de leverings-
condities de Incoterms werden overeengekomen, 
is de ten tĳ de van het sluiten van de overeenkomst 
geldende versie van toepassing.

6.2. Worden de zaken op verzoek van koper naar 
een andere dan de plaats van levering verzonden, 
dan draagt koper alle hierdoor ontstane kosten. Wĳ  
zĳ n vrĳ  in de keuze van de wĳ ze van transport en van 
de transportonderneming. Aard en omvang van de 
transportschade dient koper direct bĳ  de ontvangst 
van de zaken schriftelĳ k aan ons en aan de transport-
onderneming te melden. Een verzekering van de za-
ken tegen transportschade, transportverliezen of 
breuk geschiedt slechts op uitdrukkelĳ k verzoek van 
de koper voor diens rekening.
6.3. Bĳ  leveringen af fabriek geschieden verzending 
en transport altĳ d voor risico van koper. Dit is ook het 
geval indien wĳ  aan derden leveren, en bĳ  de retour-
nering van zaken of emballage (verpakkingen voor 
meermalig gebruik). Het risico gaat, ook in geval van 
een deellevering, over op koper, zodra de zending 
overgedragen werd aan de persoon die het transport 
verzorgt, of ter verzending een van onze magazĳ nen, 
of bĳ  levering af fabriek onze fabriek, verlaten heeft.
6.4. Wĳ  berekenen voor leveringen aan derden een 
toeslag van 10% bovenop de nettowaarde der zaken.
6.5. Indien de verzending van de levering wordt ver-
traagd om redenen aan de zĳ de van de koper, of in-
dien de koper zelf het vervoer van de zaken dient te 
verzorgen, gaat het risico over op koper op het mo-
ment dat deze geïnformeerd wordt, dat de zaken 
klaar zĳ n voor verzending. Koper draagt de opslag-
kosten na overgang van het risico. Bĳ  opslag in onze 
fabriek of magazĳ n bedragen de opslagkosten 
maandelĳ ks 0,5 % van het factuurbedrag. Wĳ  behou-
den ons het recht voor hogere opslagkosten aan te 
tonen. Wĳ  zĳ n gerechtigd om na het tevergeefs ver-
strĳ ken van een redelĳ ke termĳ n anderszins over de 
levering te beschikken en om binnen een redelĳ ke 
geprolongeerde termĳ n aan koper te leveren.

7. Betaling
7.1. Betalingen dienen te geschieden in euro (€) en 
franco en vrĳ  van kosten. Ze mogen slechts gedaan 
worden aan de door ons aangewezen bank. Cheques 
worden pas na hun inlossing beschouwd als betaling 
en worden geaccepteerd zonder de verplichting tot 
tĳ dige overlegging en protest.
7.2. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
dienen betalingen binnen 10 dagen na factuurdatum 
te geschieden met 2% korting en binnen 30 dagen na 
factuurdatum zonder aftrek. Er is geen recht op kor-
ting, indien eerdere rekeningen waarvan de vervaldag 
verstreken is, niet betaald zĳ n.
7.3. Bĳ  overschrĳ ding van betalingstermĳ nen zĳ n wĳ  
bevoegd om een rente van 8 procent boven de wet-
telĳ ke basisrente (§ 247 van het Duits Burgerlĳ k 
Wetboek, BGB) op jaarbasis te eisen. Voorts worden 
al onze vorderingen direct opeisbaar.
7.4. Koper kan zich slechts op verrekening beroepen, 
indien zĳ n tegenvorderingen worden erkend of bĳ  
gewĳ sde vastgesteld zĳ n. Wegens gebreken kan ko-
per een bedrag van ten hoogste het drievoudige van 
de kosten voor de nakoming achteraf (“Nacherfüllung”) 
achterhouden. Bĳ  de uitoefening van het retentierecht 
is koper gehouden om ons naar onze keuze zeker-
heid te verschaffen voor het nog niet betaalde deel-
bedrag, in de vorm van een bankgarantie of door een 
deposito bĳ  een door hem te kiezen notaris.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van alle geleverde zaken wordt door 
ons voorbehouden, totdat alle vorderingen, ongeacht 
de rechtsgrond ervan en met inbegrip van de toekom-
stige en voorwaardelĳ ke vorderingen op grond van 
gelĳ ktĳ dig of later aangegane overeenkomsten, betaald 
zĳ n. Dit is ook van toepassing indien betalingen ver-
richt worden met betrekking tot speciaal aangeduide 
vorderingen. Zĳ n er gegronde aanwĳ zingen die de 
veronderstelling rechtvaardigen dat koper insolvent is 
of dreigt te worden, dan zĳ n wĳ  bevoegd om de over-
eenkomst zonder vaststelling van een nadere termĳ n 
te ontbinden en teruggave van de zaken te verlangen.
8.2. Be- en verwerking van de zaken waarop het 
 eigendomsvoorbehoud rust geschiedt conform § 950 
van het Duitse Burgerlĳ k Wetboek (BGB) voor ons als 
producent, zonder ons te binden. De verwerkte zaken 
vallen onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld 
sub 8.1. Bĳ  verwerking, samenvoeging of vermenging 
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
met anderen zaken door koper, komt ons een mede-
eigendomsrecht toe aan de nieuwe zaak, en wel naar 
ratio van de factuurwaarde van de oorspronkelĳ ke on-
der eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Ingeval 
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Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Op al onze, ook toekomstige offertes, leverin-
gen en prestaties zijn uitsluitend de onderstaande 
algemene voorwaarden van toepassing. Contraire -, 
of van onze algemene voorwaarden afwĳ kende alge-
mene voorwaarden van koper worden door ons niet 
erkend, tenzĳ  na uitdrukkelĳ ke schriftelĳ ke goedkeu-
ring. Dit geldt ook indien wĳ  met kennis van contraire 
of afwĳ kende voorwaarden van koper of van derden 
de levering aan koper zonder voorbehoud uitvoeren, 
of aan een schrĳ ven of document van koper refere-
ren, dat diens contraire of afwĳ kende voorwaarden of 
die van een derde bevat of daarnaar verwĳ st, zonder 
dat deze voorwaarden uitdrukkelĳ k door ons van de 
hand worden gewezen. Van onze algemene voor-
waarden van geval tot geval afwĳ kende afspraken zĳ n 
steeds enkel van toepassing op één bepaalde over-
eenkomst en niet op navolgende overeenkomsten, 
tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen. 
1.2. Alle overeenkomsten, bĳ komende afspraken en 
contractswijzigingen dienen schriftelijk te worden 
aangegaan. Deze vereiste is ook van toepassing in 
geval van opheffi ng van de vereiste van een geschrift. 
Mondelinge of schriftelĳ ke toezeggingen die afwĳ ken 
van onze contractvoorwaarden en/of van de orderbe-
vestiging zĳ n slechts geldig, na goedkeuring door 
onze directie of het voor de vertegenwoordiging ver-
eiste aantal procuratiehouders. Onze medewerkers 
van de binnen- en de buitendienst zĳ n niet bevoegd, 
om afwĳ kende overeenkomsten aan te gaan of bĳ -
zondere voorwaarden toe te staan.

2. Inlichtingen, adviezen 
Inlichtingen en adviezen met betrekking tot onze 
producten worden verstrekt op basis van onze erva-
ringen tot dusverre. De aldus opgegeven waarden 
zĳ n berekende gemiddelde waarden. Inlichtingen en 
adviezen maken geschiktheidstests van de geleverde 
producten en de inachtneming van instructies voor 
de verwerking niet overbodig. Mondelinge verklarin-
gen zĳ n vrĳ blĳ vend.

3. Offerte, het sluiten van een overeenkomst
3.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een leverings- of 
ander contract komt pas tot stand, indien wĳ  de be-
stelling van de klant of een andere order schriftelĳ k 
bevestigd, of de zaken geleverd hebben.
3.2. Monsters en stalen zĳ n vrĳ blĳ vende zichtmon-
sters. Bĳ  een koop op monster en/of staal zĳ n afwĳ -
kingen die in de branche gebruikelĳ k zĳ n, of die bin-
nen het kader van de normale productie vallen, 
voorbehouden. De levering van monsters en stalen 
gaat niet gepaard met een deugdelĳ kheids- of duur-
zaamheidsgarantie, tenzĳ  dit in de orderbevestiging 
uitdrukkelĳ k is bepaald.
3.3. Monsters en stalen dienen binnen 4 weken in 
onberispelĳ ke staat aan ons te worden geretour-
neerd. Indien retournering niet binnen deze periode 
plaatsvindt, hebben wĳ  het recht de koopprĳ s volgens 
de prĳ slĳ st in rekening te brengen. De prĳ slĳ sten kun-
nen te allen tĳ de bĳ  ons worden aangevraagd.
3.4. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
geven de door ons in catalogi, brochures en overige 
publicaties gepubliceerde gegevens in tekst- 
of beeldvorm (bĳ v. beschrĳ vingen, afbeeldingen 
of tekeningen) een volledige karakterisering van de 
hoedanigheid van de door ons geleverde zaken 
en de toepassingsmogelĳ kheden. Onze gegevens 
houden geen duurzaamheids- of deugdelĳ kheidsga-
rantie in en komen overeen met onze actuele stand 
van kennis. Wĳ  staan niet in voor voor een succes-
volle aanwending.

4. Prĳ zen
4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn netto prijzen 
exclusief BTW, welke de koper additioneel dient 
te betalen conform het toepasselijke wettelijke 
percentage.
4.2. Bĳ  bestellingen met een nettowaarde van de za-
ken tot € 50,00, wordt een toeslag van € 5,00 in re-
kening gebracht.
4.3. Indien tussen de dag van de orderbevestiging en 
de dag van levering onze overige aanschaffi ngskos-
ten van materiaal, energiekosten, loonkosten of het 
werkgeversaandeel in de sociale verzekeringen stĳ -
gen, zĳ n wĳ  bevoegd om de overeengekomen prĳ s 
dienovereenkomstig aan te passen. In geval van een 
prĳ sverhoging van meer dan 5% heeft de koper het 

recht om de overeenkomst onmiddellĳ k, uiterlĳ k ech-
ter binnen 10 dagen nadat kennis is genomen van de 
prĳ sverhoging, te ontbinden.

5. Levering
5.1. Leveringstermĳ nen gaan in op de datum van 
onze orderbevestiging, echter niet alvorens mogelĳ -
kerwĳ s overeengekomen aanbetalingen zĳ n voldaan, 
de koper tĳ dig en deugdelĳ k al zĳ n overige verplichtin-
gen is nagekomen en niet alvorens alle details van de 
order na overlegging van de vereiste attesten en/of 
de ter beschikking stelling van alle noodzakelĳ ke 
bescheiden, eenduidig vastgesteld zĳ n. De leverings-
termĳ n is nagekomen, indien het voorwerp voor het 
verstrĳ ken van de termĳ n onze fabriek, resp. ons 
magazĳ n heeft verlaten, of de gereedheid tot verzen-
ding is medegedeeld, de goederen dan echter buiten 
onze schuld niet op tĳ d kunnen worden verzonden. 
Leveringstermĳ nen worden geacht bĳ  benadering te 
zĳ n opgegeven en rechtvaardigen zonder bĳ zondere 
afspraak geen “vaste” overeenkomst, tenzĳ  anders is 
overeengekomen. Koper informeert ons uiterlĳ k bĳ  
totstandkoming van de overeenkomst over contrac-
tuele boetes, die in geval van overschrĳ ding van de 
leveringstermĳ n ten aanzien van zĳ n afnemer gelden. 
Zonder dergelĳ ke voorafgaande kennisgeving kan 
koper geen aanspraken ten aanzien van het ontstaan 
van een contractuele boete geldend maken.
5.2. Bĳ  de overschrĳ ding van termĳ nen die in de or-
derbevestiging niet uitdrukkelĳ k zĳ n gekenmerkt als 
“vast”, kan koper een redelĳ ke uiterste termĳ n voor 
levering/ prestatie vaststellen. Pas na het verstrĳ ken 
van deze uiterste termĳ n kunnen wĳ  in verzuim raken.
5.3. Leveringstermĳ nen worden geprolongeerd met 
de tĳ dspanne, waarmee de koper diens verplichtin-
gen jegens ons niet nakomt, onverminderd alle ons 
toekomende rechten op grond van uitstel van beta-
ling door koper.
5.4. Wĳ  maken een voorbehoud met betrekking tot 
tot een juiste en tĳ dige eigen bevoorrading, in zoverre 
dat een niet behoorlĳ ke eigen bevoorrading ons niet 
toegerekend kan worden. 
5.5. Onvoorzienbare, buitengewone, aan ons niet 
toerekenbare gebeurtenissen, zoals stakingen, uitslui-
tingen en andere arbeidsconfl icten, bedrĳ fsstoringen, 
bĳ v. als gevolg van brand en soortgelĳ ke gebeurtenis-
sen, belemmeringen bĳ  de inkoop van materiaal of 
brandstoffen, gebrek aan arbeidskrachten, brandstof-
fen of grondstoffen, overheidsmaatregelen, transport-
storingen, belemmeringen bĳ  de verkrĳ ging van ver-
gunningen, met name import- en exportvergunningen 
of overige gevallen van overmacht, die buiten onze wil 
en invloedssfeer liggen, ongeacht of deze gebeurtenis-
sen bĳ  ons of bĳ  een voorgaande leverancier optreden, 
of zĳ  tĳ dens een reeds ingetreden verzuim ontstaan, 
verlengen de leveringstermĳ n voor de duur van de 
storing, te vermeerderen met een redelĳ ke aanloopter-
mĳ n. Indien de belemmering/storing niet enkel van 
voorbĳ gaande aarde is en indien als gevolg hiervan de 
levering achteraf onmogelĳ k wordt, of nakoming van 
de overeenkomst van een partĳ  niet gevergd kan wor-
den, zĳ n beide partĳ en bevoegd om de overeenkomst 
te ontbinden. Aanspraken op schadevergoeding zĳ n in 
deze ons niet toerekenbare gevallen uitgesloten.
5.6. Onze aansprakelĳ kheid voor vertragingsschade 
die berust op een licht nalatige plichtsverzaking 
(“Pfl ichtverletzung”) is uitgesloten, tenzĳ  de plichts-
verzaking een aantasting van leven, lichaam of ge-
zondheid tot gevolg heeft. Deze regeling houdt geen 
omkering der bewĳ slast ten nadele van koper in.
5.7. Indien de aansprakelĳ kheid voor vertragingsscha-
de niet enkel op een licht nalatige plichtsverzaking be-
rust, kan koper, indien en voor zover hĳ  het bestaan 
van een vertragingsschade aantoont, onder uitsluiting 
van verdere aanspraken, gerechtigd slechts een scha-
devergoeding te vorderen, die voor elke volle week van 
de vertraging 0,5 % bedraagt, in totaal echter ten 
hoogste 5 % van de waarde van dat deel van de totale 
levering, dat tengevolge van de vertraging niet tĳ dig of 
niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. 
5.8. Wĳ  zĳ n bevoegd in gedeelten te leveren, voorzo-
ver dit van koper gevergd kan worden. De deelleve-
ringen kunnen afzonderlĳ k gefactureerd worden.

6. Verzending, overgang van het risico
6.1. Tenzĳ  anders overeengekomen, vindt de levering 
plaats af fabriek (Iserlohn). Indien voor de leverings-
condities de Incoterms werden overeengekomen, 
is de ten tĳ de van het sluiten van de overeenkomst 
geldende versie van toepassing.

6.2. Worden de zaken op verzoek van koper naar 
een andere dan de plaats van levering verzonden, 
dan draagt koper alle hierdoor ontstane kosten. Wĳ  
zĳ n vrĳ  in de keuze van de wĳ ze van transport en van 
de transportonderneming. Aard en omvang van de 
transportschade dient koper direct bĳ  de ontvangst 
van de zaken schriftelĳ k aan ons en aan de transport-
onderneming te melden. Een verzekering van de za-
ken tegen transportschade, transportverliezen of 
breuk geschiedt slechts op uitdrukkelĳ k verzoek van 
de koper voor diens rekening.
6.3. Bĳ  leveringen af fabriek geschieden verzending 
en transport altĳ d voor risico van koper. Dit is ook het 
geval indien wĳ  aan derden leveren, en bĳ  de retour-
nering van zaken of emballage (verpakkingen voor 
meermalig gebruik). Het risico gaat, ook in geval van 
een deellevering, over op koper, zodra de zending 
overgedragen werd aan de persoon die het transport 
verzorgt, of ter verzending een van onze magazĳ nen, 
of bĳ  levering af fabriek onze fabriek, verlaten heeft.
6.4. Wĳ  berekenen voor leveringen aan derden een 
toeslag van 10% bovenop de nettowaarde der zaken.
6.5. Indien de verzending van de levering wordt ver-
traagd om redenen aan de zĳ de van de koper, of in-
dien de koper zelf het vervoer van de zaken dient te 
verzorgen, gaat het risico over op koper op het mo-
ment dat deze geïnformeerd wordt, dat de zaken 
klaar zĳ n voor verzending. Koper draagt de opslag-
kosten na overgang van het risico. Bĳ  opslag in onze 
fabriek of magazĳ n bedragen de opslagkosten 
maandelĳ ks 0,5 % van het factuurbedrag. Wĳ  behou-
den ons het recht voor hogere opslagkosten aan te 
tonen. Wĳ  zĳ n gerechtigd om na het tevergeefs ver-
strĳ ken van een redelĳ ke termĳ n anderszins over de 
levering te beschikken en om binnen een redelĳ ke 
geprolongeerde termĳ n aan koper te leveren.

7. Betaling
7.1. Betalingen dienen te geschieden in euro (€) en 
franco en vrĳ  van kosten. Ze mogen slechts gedaan 
worden aan de door ons aangewezen bank. Cheques 
worden pas na hun inlossing beschouwd als betaling 
en worden geaccepteerd zonder de verplichting tot 
tĳ dige overlegging en protest.
7.2. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
dienen betalingen binnen 10 dagen na factuurdatum 
te geschieden met 2% korting en binnen 30 dagen na 
factuurdatum zonder aftrek. Er is geen recht op kor-
ting, indien eerdere rekeningen waarvan de vervaldag 
verstreken is, niet betaald zĳ n.
7.3. Bĳ  overschrĳ ding van betalingstermĳ nen zĳ n wĳ  
bevoegd om een rente van 8 procent boven de wet-
telĳ ke basisrente (§ 247 van het Duits Burgerlĳ k 
Wetboek, BGB) op jaarbasis te eisen. Voorts worden 
al onze vorderingen direct opeisbaar.
7.4. Koper kan zich slechts op verrekening beroepen, 
indien zĳ n tegenvorderingen worden erkend of bĳ  
gewĳ sde vastgesteld zĳ n. Wegens gebreken kan ko-
per een bedrag van ten hoogste het drievoudige van 
de kosten voor de nakoming achteraf (“Nacherfüllung”) 
achterhouden. Bĳ  de uitoefening van het retentierecht 
is koper gehouden om ons naar onze keuze zeker-
heid te verschaffen voor het nog niet betaalde deel-
bedrag, in de vorm van een bankgarantie of door een 
deposito bĳ  een door hem te kiezen notaris.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van alle geleverde zaken wordt door 
ons voorbehouden, totdat alle vorderingen, ongeacht 
de rechtsgrond ervan en met inbegrip van de toekom-
stige en voorwaardelĳ ke vorderingen op grond van 
gelĳ ktĳ dig of later aangegane overeenkomsten, betaald 
zĳ n. Dit is ook van toepassing indien betalingen ver-
richt worden met betrekking tot speciaal aangeduide 
vorderingen. Zĳ n er gegronde aanwĳ zingen die de 
veronderstelling rechtvaardigen dat koper insolvent is 
of dreigt te worden, dan zĳ n wĳ  bevoegd om de over-
eenkomst zonder vaststelling van een nadere termĳ n 
te ontbinden en teruggave van de zaken te verlangen.
8.2. Be- en verwerking van de zaken waarop het 
 eigendomsvoorbehoud rust geschiedt conform § 950 
van het Duitse Burgerlĳ k Wetboek (BGB) voor ons als 
producent, zonder ons te binden. De verwerkte zaken 
vallen onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld 
sub 8.1. Bĳ  verwerking, samenvoeging of vermenging 
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
met anderen zaken door koper, komt ons een mede-
eigendomsrecht toe aan de nieuwe zaak, en wel naar 
ratio van de factuurwaarde van de oorspronkelĳ ke on-
der eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Ingeval 

583 . DORNBRACHT 577 . DORNBRACHT 

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Op al onze, ook toekomstige offertes, leverin-
gen en prestaties zijn uitsluitend de onderstaande 
algemene voorwaarden van toepassing. Contraire -, 
of van onze algemene voorwaarden afwĳ kende alge-
mene voorwaarden van koper worden door ons niet 
erkend, tenzĳ  na uitdrukkelĳ ke schriftelĳ ke goedkeu-
ring. Dit geldt ook indien wĳ  met kennis van contraire 
of afwĳ kende voorwaarden van koper of van derden 
de levering aan koper zonder voorbehoud uitvoeren, 
of aan een schrĳ ven of document van koper refere-
ren, dat diens contraire of afwĳ kende voorwaarden of 
die van een derde bevat of daarnaar verwĳ st, zonder 
dat deze voorwaarden uitdrukkelĳ k door ons van de 
hand worden gewezen. Van onze algemene voor-
waarden van geval tot geval afwĳ kende afspraken zĳ n 
steeds enkel van toepassing op één bepaalde over-
eenkomst en niet op navolgende overeenkomsten, 
tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen. 
1.2. Alle overeenkomsten, bĳ komende afspraken en 
contractswijzigingen dienen schriftelijk te worden 
aangegaan. Deze vereiste is ook van toepassing in 
geval van opheffi ng van de vereiste van een geschrift. 
Mondelinge of schriftelĳ ke toezeggingen die afwĳ ken 
van onze contractvoorwaarden en/of van de orderbe-
vestiging zĳ n slechts geldig, na goedkeuring door 
onze directie of het voor de vertegenwoordiging ver-
eiste aantal procuratiehouders. Onze medewerkers 
van de binnen- en de buitendienst zĳ n niet bevoegd, 
om afwĳ kende overeenkomsten aan te gaan of bĳ -
zondere voorwaarden toe te staan.

2. Inlichtingen, adviezen 
Inlichtingen en adviezen met betrekking tot onze 
producten worden verstrekt op basis van onze erva-
ringen tot dusverre. De aldus opgegeven waarden 
zĳ n berekende gemiddelde waarden. Inlichtingen en 
adviezen maken geschiktheidstests van de geleverde 
producten en de inachtneming van instructies voor 
de verwerking niet overbodig. Mondelinge verklarin-
gen zĳ n vrĳ blĳ vend.

3. Offerte, het sluiten van een overeenkomst
3.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een leverings- of 
ander contract komt pas tot stand, indien wĳ  de be-
stelling van de klant of een andere order schriftelĳ k 
bevestigd, of de zaken geleverd hebben.
3.2. Monsters en stalen zĳ n vrĳ blĳ vende zichtmon-
sters. Bĳ  een koop op monster en/of staal zĳ n afwĳ -
kingen die in de branche gebruikelĳ k zĳ n, of die bin-
nen het kader van de normale productie vallen, 
voorbehouden. De levering van monsters en stalen 
gaat niet gepaard met een deugdelĳ kheids- of duur-
zaamheidsgarantie, tenzĳ  dit in de orderbevestiging 
uitdrukkelĳ k is bepaald.
3.3. Monsters en stalen dienen binnen 4 weken in 
onberispelĳ ke staat aan ons te worden geretour-
neerd. Indien retournering niet binnen deze periode 
plaatsvindt, hebben wĳ  het recht de koopprĳ s volgens 
de prĳ slĳ st in rekening te brengen. De prĳ slĳ sten kun-
nen te allen tĳ de bĳ  ons worden aangevraagd.
3.4. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
geven de door ons in catalogi, brochures en overige 
publicaties gepubliceerde gegevens in tekst- 
of beeldvorm (bĳ v. beschrĳ vingen, afbeeldingen 
of tekeningen) een volledige karakterisering van de 
hoedanigheid van de door ons geleverde zaken 
en de toepassingsmogelĳ kheden. Onze gegevens 
houden geen duurzaamheids- of deugdelĳ kheidsga-
rantie in en komen overeen met onze actuele stand 
van kennis. Wĳ  staan niet in voor voor een succes-
volle aanwending.

4. Prĳ zen
4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn netto prijzen 
exclusief BTW, welke de koper additioneel dient 
te betalen conform het toepasselijke wettelijke 
percentage.
4.2. Bĳ  bestellingen met een nettowaarde van de za-
ken tot € 50,00, wordt een toeslag van € 5,00 in re-
kening gebracht.
4.3. Indien tussen de dag van de orderbevestiging en 
de dag van levering onze overige aanschaffi ngskos-
ten van materiaal, energiekosten, loonkosten of het 
werkgeversaandeel in de sociale verzekeringen stĳ -
gen, zĳ n wĳ  bevoegd om de overeengekomen prĳ s 
dienovereenkomstig aan te passen. In geval van een 
prĳ sverhoging van meer dan 5% heeft de koper het 

recht om de overeenkomst onmiddellĳ k, uiterlĳ k ech-
ter binnen 10 dagen nadat kennis is genomen van de 
prĳ sverhoging, te ontbinden.

5. Levering
5.1. Leveringstermĳ nen gaan in op de datum van 
onze orderbevestiging, echter niet alvorens mogelĳ -
kerwĳ s overeengekomen aanbetalingen zĳ n voldaan, 
de koper tĳ dig en deugdelĳ k al zĳ n overige verplichtin-
gen is nagekomen en niet alvorens alle details van de 
order na overlegging van de vereiste attesten en/of 
de ter beschikking stelling van alle noodzakelĳ ke 
bescheiden, eenduidig vastgesteld zĳ n. De leverings-
termĳ n is nagekomen, indien het voorwerp voor het 
verstrĳ ken van de termĳ n onze fabriek, resp. ons 
magazĳ n heeft verlaten, of de gereedheid tot verzen-
ding is medegedeeld, de goederen dan echter buiten 
onze schuld niet op tĳ d kunnen worden verzonden. 
Leveringstermĳ nen worden geacht bĳ  benadering te 
zĳ n opgegeven en rechtvaardigen zonder bĳ zondere 
afspraak geen “vaste” overeenkomst, tenzĳ  anders is 
overeengekomen. Koper informeert ons uiterlĳ k bĳ  
totstandkoming van de overeenkomst over contrac-
tuele boetes, die in geval van overschrĳ ding van de 
leveringstermĳ n ten aanzien van zĳ n afnemer gelden. 
Zonder dergelĳ ke voorafgaande kennisgeving kan 
koper geen aanspraken ten aanzien van het ontstaan 
van een contractuele boete geldend maken.
5.2. Bĳ  de overschrĳ ding van termĳ nen die in de or-
derbevestiging niet uitdrukkelĳ k zĳ n gekenmerkt als 
“vast”, kan koper een redelĳ ke uiterste termĳ n voor 
levering/ prestatie vaststellen. Pas na het verstrĳ ken 
van deze uiterste termĳ n kunnen wĳ  in verzuim raken.
5.3. Leveringstermĳ nen worden geprolongeerd met 
de tĳ dspanne, waarmee de koper diens verplichtin-
gen jegens ons niet nakomt, onverminderd alle ons 
toekomende rechten op grond van uitstel van beta-
ling door koper.
5.4. Wĳ  maken een voorbehoud met betrekking tot 
tot een juiste en tĳ dige eigen bevoorrading, in zoverre 
dat een niet behoorlĳ ke eigen bevoorrading ons niet 
toegerekend kan worden. 
5.5. Onvoorzienbare, buitengewone, aan ons niet 
toerekenbare gebeurtenissen, zoals stakingen, uitslui-
tingen en andere arbeidsconfl icten, bedrĳ fsstoringen, 
bĳ v. als gevolg van brand en soortgelĳ ke gebeurtenis-
sen, belemmeringen bĳ  de inkoop van materiaal of 
brandstoffen, gebrek aan arbeidskrachten, brandstof-
fen of grondstoffen, overheidsmaatregelen, transport-
storingen, belemmeringen bĳ  de verkrĳ ging van ver-
gunningen, met name import- en exportvergunningen 
of overige gevallen van overmacht, die buiten onze wil 
en invloedssfeer liggen, ongeacht of deze gebeurtenis-
sen bĳ  ons of bĳ  een voorgaande leverancier optreden, 
of zĳ  tĳ dens een reeds ingetreden verzuim ontstaan, 
verlengen de leveringstermĳ n voor de duur van de 
storing, te vermeerderen met een redelĳ ke aanloopter-
mĳ n. Indien de belemmering/storing niet enkel van 
voorbĳ gaande aarde is en indien als gevolg hiervan de 
levering achteraf onmogelĳ k wordt, of nakoming van 
de overeenkomst van een partĳ  niet gevergd kan wor-
den, zĳ n beide partĳ en bevoegd om de overeenkomst 
te ontbinden. Aanspraken op schadevergoeding zĳ n in 
deze ons niet toerekenbare gevallen uitgesloten.
5.6. Onze aansprakelĳ kheid voor vertragingsschade 
die berust op een licht nalatige plichtsverzaking 
(“Pfl ichtverletzung”) is uitgesloten, tenzĳ  de plichts-
verzaking een aantasting van leven, lichaam of ge-
zondheid tot gevolg heeft. Deze regeling houdt geen 
omkering der bewĳ slast ten nadele van koper in.
5.7. Indien de aansprakelĳ kheid voor vertragingsscha-
de niet enkel op een licht nalatige plichtsverzaking be-
rust, kan koper, indien en voor zover hĳ  het bestaan 
van een vertragingsschade aantoont, onder uitsluiting 
van verdere aanspraken, gerechtigd slechts een scha-
devergoeding te vorderen, die voor elke volle week van 
de vertraging 0,5 % bedraagt, in totaal echter ten 
hoogste 5 % van de waarde van dat deel van de totale 
levering, dat tengevolge van de vertraging niet tĳ dig of 
niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. 
5.8. Wĳ  zĳ n bevoegd in gedeelten te leveren, voorzo-
ver dit van koper gevergd kan worden. De deelleve-
ringen kunnen afzonderlĳ k gefactureerd worden.

6. Verzending, overgang van het risico
6.1. Tenzĳ  anders overeengekomen, vindt de levering 
plaats af fabriek (Iserlohn). Indien voor de leverings-
condities de Incoterms werden overeengekomen, 
is de ten tĳ de van het sluiten van de overeenkomst 
geldende versie van toepassing.

6.2. Worden de zaken op verzoek van koper naar 
een andere dan de plaats van levering verzonden, 
dan draagt koper alle hierdoor ontstane kosten. Wĳ  
zĳ n vrĳ  in de keuze van de wĳ ze van transport en van 
de transportonderneming. Aard en omvang van de 
transportschade dient koper direct bĳ  de ontvangst 
van de zaken schriftelĳ k aan ons en aan de transport-
onderneming te melden. Een verzekering van de za-
ken tegen transportschade, transportverliezen of 
breuk geschiedt slechts op uitdrukkelĳ k verzoek van 
de koper voor diens rekening.
6.3. Bĳ  leveringen af fabriek geschieden verzending 
en transport altĳ d voor risico van koper. Dit is ook het 
geval indien wĳ  aan derden leveren, en bĳ  de retour-
nering van zaken of emballage (verpakkingen voor 
meermalig gebruik). Het risico gaat, ook in geval van 
een deellevering, over op koper, zodra de zending 
overgedragen werd aan de persoon die het transport 
verzorgt, of ter verzending een van onze magazĳ nen, 
of bĳ  levering af fabriek onze fabriek, verlaten heeft.
6.4. Wĳ  berekenen voor leveringen aan derden een 
toeslag van 10% bovenop de nettowaarde der zaken.
6.5. Indien de verzending van de levering wordt ver-
traagd om redenen aan de zĳ de van de koper, of in-
dien de koper zelf het vervoer van de zaken dient te 
verzorgen, gaat het risico over op koper op het mo-
ment dat deze geïnformeerd wordt, dat de zaken 
klaar zĳ n voor verzending. Koper draagt de opslag-
kosten na overgang van het risico. Bĳ  opslag in onze 
fabriek of magazĳ n bedragen de opslagkosten 
maandelĳ ks 0,5 % van het factuurbedrag. Wĳ  behou-
den ons het recht voor hogere opslagkosten aan te 
tonen. Wĳ  zĳ n gerechtigd om na het tevergeefs ver-
strĳ ken van een redelĳ ke termĳ n anderszins over de 
levering te beschikken en om binnen een redelĳ ke 
geprolongeerde termĳ n aan koper te leveren.

7. Betaling
7.1. Betalingen dienen te geschieden in euro (€) en 
franco en vrĳ  van kosten. Ze mogen slechts gedaan 
worden aan de door ons aangewezen bank. Cheques 
worden pas na hun inlossing beschouwd als betaling 
en worden geaccepteerd zonder de verplichting tot 
tĳ dige overlegging en protest.
7.2. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
dienen betalingen binnen 10 dagen na factuurdatum 
te geschieden met 2% korting en binnen 30 dagen na 
factuurdatum zonder aftrek. Er is geen recht op kor-
ting, indien eerdere rekeningen waarvan de vervaldag 
verstreken is, niet betaald zĳ n.
7.3. Bĳ  overschrĳ ding van betalingstermĳ nen zĳ n wĳ  
bevoegd om een rente van 8 procent boven de wet-
telĳ ke basisrente (§ 247 van het Duits Burgerlĳ k 
Wetboek, BGB) op jaarbasis te eisen. Voorts worden 
al onze vorderingen direct opeisbaar.
7.4. Koper kan zich slechts op verrekening beroepen, 
indien zĳ n tegenvorderingen worden erkend of bĳ  
gewĳ sde vastgesteld zĳ n. Wegens gebreken kan ko-
per een bedrag van ten hoogste het drievoudige van 
de kosten voor de nakoming achteraf (“Nacherfüllung”) 
achterhouden. Bĳ  de uitoefening van het retentierecht 
is koper gehouden om ons naar onze keuze zeker-
heid te verschaffen voor het nog niet betaalde deel-
bedrag, in de vorm van een bankgarantie of door een 
deposito bĳ  een door hem te kiezen notaris.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van alle geleverde zaken wordt door 
ons voorbehouden, totdat alle vorderingen, ongeacht 
de rechtsgrond ervan en met inbegrip van de toekom-
stige en voorwaardelĳ ke vorderingen op grond van 
gelĳ ktĳ dig of later aangegane overeenkomsten, betaald 
zĳ n. Dit is ook van toepassing indien betalingen ver-
richt worden met betrekking tot speciaal aangeduide 
vorderingen. Zĳ n er gegronde aanwĳ zingen die de 
veronderstelling rechtvaardigen dat koper insolvent is 
of dreigt te worden, dan zĳ n wĳ  bevoegd om de over-
eenkomst zonder vaststelling van een nadere termĳ n 
te ontbinden en teruggave van de zaken te verlangen.
8.2. Be- en verwerking van de zaken waarop het 
 eigendomsvoorbehoud rust geschiedt conform § 950 
van het Duitse Burgerlĳ k Wetboek (BGB) voor ons als 
producent, zonder ons te binden. De verwerkte zaken 
vallen onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld 
sub 8.1. Bĳ  verwerking, samenvoeging of vermenging 
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
met anderen zaken door koper, komt ons een mede-
eigendomsrecht toe aan de nieuwe zaak, en wel naar 
ratio van de factuurwaarde van de oorspronkelĳ ke on-
der eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Ingeval 
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Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Op al onze, ook toekomstige offertes, leverin-
gen en prestaties zijn uitsluitend de onderstaande 
algemene voorwaarden van toepassing. Contraire -, 
of van onze algemene voorwaarden afwĳ kende alge-
mene voorwaarden van koper worden door ons niet 
erkend, tenzĳ  na uitdrukkelĳ ke schriftelĳ ke goedkeu-
ring. Dit geldt ook indien wĳ  met kennis van contraire 
of afwĳ kende voorwaarden van koper of van derden 
de levering aan koper zonder voorbehoud uitvoeren, 
of aan een schrĳ ven of document van koper refere-
ren, dat diens contraire of afwĳ kende voorwaarden of 
die van een derde bevat of daarnaar verwĳ st, zonder 
dat deze voorwaarden uitdrukkelĳ k door ons van de 
hand worden gewezen. Van onze algemene voor-
waarden van geval tot geval afwĳ kende afspraken zĳ n 
steeds enkel van toepassing op één bepaalde over-
eenkomst en niet op navolgende overeenkomsten, 
tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen. 
1.2. Alle overeenkomsten, bĳ komende afspraken en 
contractswijzigingen dienen schriftelijk te worden 
aangegaan. Deze vereiste is ook van toepassing in 
geval van opheffi ng van de vereiste van een geschrift. 
Mondelinge of schriftelĳ ke toezeggingen die afwĳ ken 
van onze contractvoorwaarden en/of van de orderbe-
vestiging zĳ n slechts geldig, na goedkeuring door 
onze directie of het voor de vertegenwoordiging ver-
eiste aantal procuratiehouders. Onze medewerkers 
van de binnen- en de buitendienst zĳ n niet bevoegd, 
om afwĳ kende overeenkomsten aan te gaan of bĳ -
zondere voorwaarden toe te staan.

2. Inlichtingen, adviezen 
Inlichtingen en adviezen met betrekking tot onze 
producten worden verstrekt op basis van onze erva-
ringen tot dusverre. De aldus opgegeven waarden 
zĳ n berekende gemiddelde waarden. Inlichtingen en 
adviezen maken geschiktheidstests van de geleverde 
producten en de inachtneming van instructies voor 
de verwerking niet overbodig. Mondelinge verklarin-
gen zĳ n vrĳ blĳ vend.

3. Offerte, het sluiten van een overeenkomst
3.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een leverings- of 
ander contract komt pas tot stand, indien wĳ  de be-
stelling van de klant of een andere order schriftelĳ k 
bevestigd, of de zaken geleverd hebben.
3.2. Monsters en stalen zĳ n vrĳ blĳ vende zichtmon-
sters. Bĳ  een koop op monster en/of staal zĳ n afwĳ -
kingen die in de branche gebruikelĳ k zĳ n, of die bin-
nen het kader van de normale productie vallen, 
voorbehouden. De levering van monsters en stalen 
gaat niet gepaard met een deugdelĳ kheids- of duur-
zaamheidsgarantie, tenzĳ  dit in de orderbevestiging 
uitdrukkelĳ k is bepaald.
3.3. Monsters en stalen dienen binnen 4 weken in 
onberispelĳ ke staat aan ons te worden geretour-
neerd. Indien retournering niet binnen deze periode 
plaatsvindt, hebben wĳ  het recht de koopprĳ s volgens 
de prĳ slĳ st in rekening te brengen. De prĳ slĳ sten kun-
nen te allen tĳ de bĳ  ons worden aangevraagd.
3.4. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
geven de door ons in catalogi, brochures en overige 
publicaties gepubliceerde gegevens in tekst- 
of beeldvorm (bĳ v. beschrĳ vingen, afbeeldingen 
of tekeningen) een volledige karakterisering van de 
hoedanigheid van de door ons geleverde zaken 
en de toepassingsmogelĳ kheden. Onze gegevens 
houden geen duurzaamheids- of deugdelĳ kheidsga-
rantie in en komen overeen met onze actuele stand 
van kennis. Wĳ  staan niet in voor voor een succes-
volle aanwending.

4. Prĳ zen
4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn netto prijzen 
exclusief BTW, welke de koper additioneel dient 
te betalen conform het toepasselijke wettelijke 
percentage.
4.2. Bĳ  bestellingen met een nettowaarde van de za-
ken tot € 50,00, wordt een toeslag van € 5,00 in re-
kening gebracht.
4.3. Indien tussen de dag van de orderbevestiging en 
de dag van levering onze overige aanschaffi ngskos-
ten van materiaal, energiekosten, loonkosten of het 
werkgeversaandeel in de sociale verzekeringen stĳ -
gen, zĳ n wĳ  bevoegd om de overeengekomen prĳ s 
dienovereenkomstig aan te passen. In geval van een 
prĳ sverhoging van meer dan 5% heeft de koper het 

recht om de overeenkomst onmiddellĳ k, uiterlĳ k ech-
ter binnen 10 dagen nadat kennis is genomen van de 
prĳ sverhoging, te ontbinden.

5. Levering
5.1. Leveringstermĳ nen gaan in op de datum van 
onze orderbevestiging, echter niet alvorens mogelĳ -
kerwĳ s overeengekomen aanbetalingen zĳ n voldaan, 
de koper tĳ dig en deugdelĳ k al zĳ n overige verplichtin-
gen is nagekomen en niet alvorens alle details van de 
order na overlegging van de vereiste attesten en/of 
de ter beschikking stelling van alle noodzakelĳ ke 
bescheiden, eenduidig vastgesteld zĳ n. De leverings-
termĳ n is nagekomen, indien het voorwerp voor het 
verstrĳ ken van de termĳ n onze fabriek, resp. ons 
magazĳ n heeft verlaten, of de gereedheid tot verzen-
ding is medegedeeld, de goederen dan echter buiten 
onze schuld niet op tĳ d kunnen worden verzonden. 
Leveringstermĳ nen worden geacht bĳ  benadering te 
zĳ n opgegeven en rechtvaardigen zonder bĳ zondere 
afspraak geen “vaste” overeenkomst, tenzĳ  anders is 
overeengekomen. Koper informeert ons uiterlĳ k bĳ  
totstandkoming van de overeenkomst over contrac-
tuele boetes, die in geval van overschrĳ ding van de 
leveringstermĳ n ten aanzien van zĳ n afnemer gelden. 
Zonder dergelĳ ke voorafgaande kennisgeving kan 
koper geen aanspraken ten aanzien van het ontstaan 
van een contractuele boete geldend maken.
5.2. Bĳ  de overschrĳ ding van termĳ nen die in de or-
derbevestiging niet uitdrukkelĳ k zĳ n gekenmerkt als 
“vast”, kan koper een redelĳ ke uiterste termĳ n voor 
levering/ prestatie vaststellen. Pas na het verstrĳ ken 
van deze uiterste termĳ n kunnen wĳ  in verzuim raken.
5.3. Leveringstermĳ nen worden geprolongeerd met 
de tĳ dspanne, waarmee de koper diens verplichtin-
gen jegens ons niet nakomt, onverminderd alle ons 
toekomende rechten op grond van uitstel van beta-
ling door koper.
5.4. Wĳ  maken een voorbehoud met betrekking tot 
tot een juiste en tĳ dige eigen bevoorrading, in zoverre 
dat een niet behoorlĳ ke eigen bevoorrading ons niet 
toegerekend kan worden. 
5.5. Onvoorzienbare, buitengewone, aan ons niet 
toerekenbare gebeurtenissen, zoals stakingen, uitslui-
tingen en andere arbeidsconfl icten, bedrĳ fsstoringen, 
bĳ v. als gevolg van brand en soortgelĳ ke gebeurtenis-
sen, belemmeringen bĳ  de inkoop van materiaal of 
brandstoffen, gebrek aan arbeidskrachten, brandstof-
fen of grondstoffen, overheidsmaatregelen, transport-
storingen, belemmeringen bĳ  de verkrĳ ging van ver-
gunningen, met name import- en exportvergunningen 
of overige gevallen van overmacht, die buiten onze wil 
en invloedssfeer liggen, ongeacht of deze gebeurtenis-
sen bĳ  ons of bĳ  een voorgaande leverancier optreden, 
of zĳ  tĳ dens een reeds ingetreden verzuim ontstaan, 
verlengen de leveringstermĳ n voor de duur van de 
storing, te vermeerderen met een redelĳ ke aanloopter-
mĳ n. Indien de belemmering/storing niet enkel van 
voorbĳ gaande aarde is en indien als gevolg hiervan de 
levering achteraf onmogelĳ k wordt, of nakoming van 
de overeenkomst van een partĳ  niet gevergd kan wor-
den, zĳ n beide partĳ en bevoegd om de overeenkomst 
te ontbinden. Aanspraken op schadevergoeding zĳ n in 
deze ons niet toerekenbare gevallen uitgesloten.
5.6. Onze aansprakelĳ kheid voor vertragingsschade 
die berust op een licht nalatige plichtsverzaking 
(“Pfl ichtverletzung”) is uitgesloten, tenzĳ  de plichts-
verzaking een aantasting van leven, lichaam of ge-
zondheid tot gevolg heeft. Deze regeling houdt geen 
omkering der bewĳ slast ten nadele van koper in.
5.7. Indien de aansprakelĳ kheid voor vertragingsscha-
de niet enkel op een licht nalatige plichtsverzaking be-
rust, kan koper, indien en voor zover hĳ  het bestaan 
van een vertragingsschade aantoont, onder uitsluiting 
van verdere aanspraken, gerechtigd slechts een scha-
devergoeding te vorderen, die voor elke volle week van 
de vertraging 0,5 % bedraagt, in totaal echter ten 
hoogste 5 % van de waarde van dat deel van de totale 
levering, dat tengevolge van de vertraging niet tĳ dig of 
niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. 
5.8. Wĳ  zĳ n bevoegd in gedeelten te leveren, voorzo-
ver dit van koper gevergd kan worden. De deelleve-
ringen kunnen afzonderlĳ k gefactureerd worden.

6. Verzending, overgang van het risico
6.1. Tenzĳ  anders overeengekomen, vindt de levering 
plaats af fabriek (Iserlohn). Indien voor de leverings-
condities de Incoterms werden overeengekomen, 
is de ten tĳ de van het sluiten van de overeenkomst 
geldende versie van toepassing.

6.2. Worden de zaken op verzoek van koper naar 
een andere dan de plaats van levering verzonden, 
dan draagt koper alle hierdoor ontstane kosten. Wĳ  
zĳ n vrĳ  in de keuze van de wĳ ze van transport en van 
de transportonderneming. Aard en omvang van de 
transportschade dient koper direct bĳ  de ontvangst 
van de zaken schriftelĳ k aan ons en aan de transport-
onderneming te melden. Een verzekering van de za-
ken tegen transportschade, transportverliezen of 
breuk geschiedt slechts op uitdrukkelĳ k verzoek van 
de koper voor diens rekening.
6.3. Bĳ  leveringen af fabriek geschieden verzending 
en transport altĳ d voor risico van koper. Dit is ook het 
geval indien wĳ  aan derden leveren, en bĳ  de retour-
nering van zaken of emballage (verpakkingen voor 
meermalig gebruik). Het risico gaat, ook in geval van 
een deellevering, over op koper, zodra de zending 
overgedragen werd aan de persoon die het transport 
verzorgt, of ter verzending een van onze magazĳ nen, 
of bĳ  levering af fabriek onze fabriek, verlaten heeft.
6.4. Wĳ  berekenen voor leveringen aan derden een 
toeslag van 10% bovenop de nettowaarde der zaken.
6.5. Indien de verzending van de levering wordt ver-
traagd om redenen aan de zĳ de van de koper, of in-
dien de koper zelf het vervoer van de zaken dient te 
verzorgen, gaat het risico over op koper op het mo-
ment dat deze geïnformeerd wordt, dat de zaken 
klaar zĳ n voor verzending. Koper draagt de opslag-
kosten na overgang van het risico. Bĳ  opslag in onze 
fabriek of magazĳ n bedragen de opslagkosten 
maandelĳ ks 0,5 % van het factuurbedrag. Wĳ  behou-
den ons het recht voor hogere opslagkosten aan te 
tonen. Wĳ  zĳ n gerechtigd om na het tevergeefs ver-
strĳ ken van een redelĳ ke termĳ n anderszins over de 
levering te beschikken en om binnen een redelĳ ke 
geprolongeerde termĳ n aan koper te leveren.

7. Betaling
7.1. Betalingen dienen te geschieden in euro (€) en 
franco en vrĳ  van kosten. Ze mogen slechts gedaan 
worden aan de door ons aangewezen bank. Cheques 
worden pas na hun inlossing beschouwd als betaling 
en worden geaccepteerd zonder de verplichting tot 
tĳ dige overlegging en protest.
7.2. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
dienen betalingen binnen 10 dagen na factuurdatum 
te geschieden met 2% korting en binnen 30 dagen na 
factuurdatum zonder aftrek. Er is geen recht op kor-
ting, indien eerdere rekeningen waarvan de vervaldag 
verstreken is, niet betaald zĳ n.
7.3. Bĳ  overschrĳ ding van betalingstermĳ nen zĳ n wĳ  
bevoegd om een rente van 8 procent boven de wet-
telĳ ke basisrente (§ 247 van het Duits Burgerlĳ k 
Wetboek, BGB) op jaarbasis te eisen. Voorts worden 
al onze vorderingen direct opeisbaar.
7.4. Koper kan zich slechts op verrekening beroepen, 
indien zĳ n tegenvorderingen worden erkend of bĳ  
gewĳ sde vastgesteld zĳ n. Wegens gebreken kan ko-
per een bedrag van ten hoogste het drievoudige van 
de kosten voor de nakoming achteraf (“Nacherfüllung”) 
achterhouden. Bĳ  de uitoefening van het retentierecht 
is koper gehouden om ons naar onze keuze zeker-
heid te verschaffen voor het nog niet betaalde deel-
bedrag, in de vorm van een bankgarantie of door een 
deposito bĳ  een door hem te kiezen notaris.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van alle geleverde zaken wordt door 
ons voorbehouden, totdat alle vorderingen, ongeacht 
de rechtsgrond ervan en met inbegrip van de toekom-
stige en voorwaardelĳ ke vorderingen op grond van 
gelĳ ktĳ dig of later aangegane overeenkomsten, betaald 
zĳ n. Dit is ook van toepassing indien betalingen ver-
richt worden met betrekking tot speciaal aangeduide 
vorderingen. Zĳ n er gegronde aanwĳ zingen die de 
veronderstelling rechtvaardigen dat koper insolvent is 
of dreigt te worden, dan zĳ n wĳ  bevoegd om de over-
eenkomst zonder vaststelling van een nadere termĳ n 
te ontbinden en teruggave van de zaken te verlangen.
8.2. Be- en verwerking van de zaken waarop het 
 eigendomsvoorbehoud rust geschiedt conform § 950 
van het Duitse Burgerlĳ k Wetboek (BGB) voor ons als 
producent, zonder ons te binden. De verwerkte zaken 
vallen onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld 
sub 8.1. Bĳ  verwerking, samenvoeging of vermenging 
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
met anderen zaken door koper, komt ons een mede-
eigendomsrecht toe aan de nieuwe zaak, en wel naar 
ratio van de factuurwaarde van de oorspronkelĳ ke on-
der eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Ingeval 
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Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Op al onze, ook toekomstige offertes, leverin-
gen en prestaties zijn uitsluitend de onderstaande 
algemene voorwaarden van toepassing. Contraire -, 
of van onze algemene voorwaarden afwĳ kende alge-
mene voorwaarden van koper worden door ons niet 
erkend, tenzĳ  na uitdrukkelĳ ke schriftelĳ ke goedkeu-
ring. Dit geldt ook indien wĳ  met kennis van contraire 
of afwĳ kende voorwaarden van koper of van derden 
de levering aan koper zonder voorbehoud uitvoeren, 
of aan een schrĳ ven of document van koper refere-
ren, dat diens contraire of afwĳ kende voorwaarden of 
die van een derde bevat of daarnaar verwĳ st, zonder 
dat deze voorwaarden uitdrukkelĳ k door ons van de 
hand worden gewezen. Van onze algemene voor-
waarden van geval tot geval afwĳ kende afspraken zĳ n 
steeds enkel van toepassing op één bepaalde over-
eenkomst en niet op navolgende overeenkomsten, 
tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen. 
1.2. Alle overeenkomsten, bĳ komende afspraken en 
contractswijzigingen dienen schriftelijk te worden 
aangegaan. Deze vereiste is ook van toepassing in 
geval van opheffi ng van de vereiste van een geschrift. 
Mondelinge of schriftelĳ ke toezeggingen die afwĳ ken 
van onze contractvoorwaarden en/of van de orderbe-
vestiging zĳ n slechts geldig, na goedkeuring door 
onze directie of het voor de vertegenwoordiging ver-
eiste aantal procuratiehouders. Onze medewerkers 
van de binnen- en de buitendienst zĳ n niet bevoegd, 
om afwĳ kende overeenkomsten aan te gaan of bĳ -
zondere voorwaarden toe te staan.

2. Inlichtingen, adviezen 
Inlichtingen en adviezen met betrekking tot onze 
producten worden verstrekt op basis van onze erva-
ringen tot dusverre. De aldus opgegeven waarden 
zĳ n berekende gemiddelde waarden. Inlichtingen en 
adviezen maken geschiktheidstests van de geleverde 
producten en de inachtneming van instructies voor 
de verwerking niet overbodig. Mondelinge verklarin-
gen zĳ n vrĳ blĳ vend.

3. Offerte, het sluiten van een overeenkomst
3.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een leverings- of 
ander contract komt pas tot stand, indien wĳ  de be-
stelling van de klant of een andere order schriftelĳ k 
bevestigd, of de zaken geleverd hebben.
3.2. Monsters en stalen zĳ n vrĳ blĳ vende zichtmon-
sters. Bĳ  een koop op monster en/of staal zĳ n afwĳ -
kingen die in de branche gebruikelĳ k zĳ n, of die bin-
nen het kader van de normale productie vallen, 
voorbehouden. De levering van monsters en stalen 
gaat niet gepaard met een deugdelĳ kheids- of duur-
zaamheidsgarantie, tenzĳ  dit in de orderbevestiging 
uitdrukkelĳ k is bepaald.
3.3. Monsters en stalen dienen binnen 4 weken in 
onberispelĳ ke staat aan ons te worden geretour-
neerd. Indien retournering niet binnen deze periode 
plaatsvindt, hebben wĳ  het recht de koopprĳ s volgens 
de prĳ slĳ st in rekening te brengen. De prĳ slĳ sten kun-
nen te allen tĳ de bĳ  ons worden aangevraagd.
3.4. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
geven de door ons in catalogi, brochures en overige 
publicaties gepubliceerde gegevens in tekst- 
of beeldvorm (bĳ v. beschrĳ vingen, afbeeldingen 
of tekeningen) een volledige karakterisering van de 
hoedanigheid van de door ons geleverde zaken 
en de toepassingsmogelĳ kheden. Onze gegevens 
houden geen duurzaamheids- of deugdelĳ kheidsga-
rantie in en komen overeen met onze actuele stand 
van kennis. Wĳ  staan niet in voor voor een succes-
volle aanwending.

4. Prĳ zen
4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn netto prijzen 
exclusief BTW, welke de koper additioneel dient 
te betalen conform het toepasselijke wettelijke 
percentage.
4.2. Bĳ  bestellingen met een nettowaarde van de za-
ken tot € 50,00, wordt een toeslag van € 5,00 in re-
kening gebracht.
4.3. Indien tussen de dag van de orderbevestiging en 
de dag van levering onze overige aanschaffi ngskos-
ten van materiaal, energiekosten, loonkosten of het 
werkgeversaandeel in de sociale verzekeringen stĳ -
gen, zĳ n wĳ  bevoegd om de overeengekomen prĳ s 
dienovereenkomstig aan te passen. In geval van een 
prĳ sverhoging van meer dan 5% heeft de koper het 

recht om de overeenkomst onmiddellĳ k, uiterlĳ k ech-
ter binnen 10 dagen nadat kennis is genomen van de 
prĳ sverhoging, te ontbinden.

5. Levering
5.1. Leveringstermĳ nen gaan in op de datum van 
onze orderbevestiging, echter niet alvorens mogelĳ -
kerwĳ s overeengekomen aanbetalingen zĳ n voldaan, 
de koper tĳ dig en deugdelĳ k al zĳ n overige verplichtin-
gen is nagekomen en niet alvorens alle details van de 
order na overlegging van de vereiste attesten en/of 
de ter beschikking stelling van alle noodzakelĳ ke 
bescheiden, eenduidig vastgesteld zĳ n. De leverings-
termĳ n is nagekomen, indien het voorwerp voor het 
verstrĳ ken van de termĳ n onze fabriek, resp. ons 
magazĳ n heeft verlaten, of de gereedheid tot verzen-
ding is medegedeeld, de goederen dan echter buiten 
onze schuld niet op tĳ d kunnen worden verzonden. 
Leveringstermĳ nen worden geacht bĳ  benadering te 
zĳ n opgegeven en rechtvaardigen zonder bĳ zondere 
afspraak geen “vaste” overeenkomst, tenzĳ  anders is 
overeengekomen. Koper informeert ons uiterlĳ k bĳ  
totstandkoming van de overeenkomst over contrac-
tuele boetes, die in geval van overschrĳ ding van de 
leveringstermĳ n ten aanzien van zĳ n afnemer gelden. 
Zonder dergelĳ ke voorafgaande kennisgeving kan 
koper geen aanspraken ten aanzien van het ontstaan 
van een contractuele boete geldend maken.
5.2. Bĳ  de overschrĳ ding van termĳ nen die in de or-
derbevestiging niet uitdrukkelĳ k zĳ n gekenmerkt als 
“vast”, kan koper een redelĳ ke uiterste termĳ n voor 
levering/ prestatie vaststellen. Pas na het verstrĳ ken 
van deze uiterste termĳ n kunnen wĳ  in verzuim raken.
5.3. Leveringstermĳ nen worden geprolongeerd met 
de tĳ dspanne, waarmee de koper diens verplichtin-
gen jegens ons niet nakomt, onverminderd alle ons 
toekomende rechten op grond van uitstel van beta-
ling door koper.
5.4. Wĳ  maken een voorbehoud met betrekking tot 
tot een juiste en tĳ dige eigen bevoorrading, in zoverre 
dat een niet behoorlĳ ke eigen bevoorrading ons niet 
toegerekend kan worden. 
5.5. Onvoorzienbare, buitengewone, aan ons niet 
toerekenbare gebeurtenissen, zoals stakingen, uitslui-
tingen en andere arbeidsconfl icten, bedrĳ fsstoringen, 
bĳ v. als gevolg van brand en soortgelĳ ke gebeurtenis-
sen, belemmeringen bĳ  de inkoop van materiaal of 
brandstoffen, gebrek aan arbeidskrachten, brandstof-
fen of grondstoffen, overheidsmaatregelen, transport-
storingen, belemmeringen bĳ  de verkrĳ ging van ver-
gunningen, met name import- en exportvergunningen 
of overige gevallen van overmacht, die buiten onze wil 
en invloedssfeer liggen, ongeacht of deze gebeurtenis-
sen bĳ  ons of bĳ  een voorgaande leverancier optreden, 
of zĳ  tĳ dens een reeds ingetreden verzuim ontstaan, 
verlengen de leveringstermĳ n voor de duur van de 
storing, te vermeerderen met een redelĳ ke aanloopter-
mĳ n. Indien de belemmering/storing niet enkel van 
voorbĳ gaande aarde is en indien als gevolg hiervan de 
levering achteraf onmogelĳ k wordt, of nakoming van 
de overeenkomst van een partĳ  niet gevergd kan wor-
den, zĳ n beide partĳ en bevoegd om de overeenkomst 
te ontbinden. Aanspraken op schadevergoeding zĳ n in 
deze ons niet toerekenbare gevallen uitgesloten.
5.6. Onze aansprakelĳ kheid voor vertragingsschade 
die berust op een licht nalatige plichtsverzaking 
(“Pfl ichtverletzung”) is uitgesloten, tenzĳ  de plichts-
verzaking een aantasting van leven, lichaam of ge-
zondheid tot gevolg heeft. Deze regeling houdt geen 
omkering der bewĳ slast ten nadele van koper in.
5.7. Indien de aansprakelĳ kheid voor vertragingsscha-
de niet enkel op een licht nalatige plichtsverzaking be-
rust, kan koper, indien en voor zover hĳ  het bestaan 
van een vertragingsschade aantoont, onder uitsluiting 
van verdere aanspraken, gerechtigd slechts een scha-
devergoeding te vorderen, die voor elke volle week van 
de vertraging 0,5 % bedraagt, in totaal echter ten 
hoogste 5 % van de waarde van dat deel van de totale 
levering, dat tengevolge van de vertraging niet tĳ dig of 
niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. 
5.8. Wĳ  zĳ n bevoegd in gedeelten te leveren, voorzo-
ver dit van koper gevergd kan worden. De deelleve-
ringen kunnen afzonderlĳ k gefactureerd worden.

6. Verzending, overgang van het risico
6.1. Tenzĳ  anders overeengekomen, vindt de levering 
plaats af fabriek (Iserlohn). Indien voor de leverings-
condities de Incoterms werden overeengekomen, 
is de ten tĳ de van het sluiten van de overeenkomst 
geldende versie van toepassing.

6.2. Worden de zaken op verzoek van koper naar 
een andere dan de plaats van levering verzonden, 
dan draagt koper alle hierdoor ontstane kosten. Wĳ  
zĳ n vrĳ  in de keuze van de wĳ ze van transport en van 
de transportonderneming. Aard en omvang van de 
transportschade dient koper direct bĳ  de ontvangst 
van de zaken schriftelĳ k aan ons en aan de transport-
onderneming te melden. Een verzekering van de za-
ken tegen transportschade, transportverliezen of 
breuk geschiedt slechts op uitdrukkelĳ k verzoek van 
de koper voor diens rekening.
6.3. Bĳ  leveringen af fabriek geschieden verzending 
en transport altĳ d voor risico van koper. Dit is ook het 
geval indien wĳ  aan derden leveren, en bĳ  de retour-
nering van zaken of emballage (verpakkingen voor 
meermalig gebruik). Het risico gaat, ook in geval van 
een deellevering, over op koper, zodra de zending 
overgedragen werd aan de persoon die het transport 
verzorgt, of ter verzending een van onze magazĳ nen, 
of bĳ  levering af fabriek onze fabriek, verlaten heeft.
6.4. Wĳ  berekenen voor leveringen aan derden een 
toeslag van 10% bovenop de nettowaarde der zaken.
6.5. Indien de verzending van de levering wordt ver-
traagd om redenen aan de zĳ de van de koper, of in-
dien de koper zelf het vervoer van de zaken dient te 
verzorgen, gaat het risico over op koper op het mo-
ment dat deze geïnformeerd wordt, dat de zaken 
klaar zĳ n voor verzending. Koper draagt de opslag-
kosten na overgang van het risico. Bĳ  opslag in onze 
fabriek of magazĳ n bedragen de opslagkosten 
maandelĳ ks 0,5 % van het factuurbedrag. Wĳ  behou-
den ons het recht voor hogere opslagkosten aan te 
tonen. Wĳ  zĳ n gerechtigd om na het tevergeefs ver-
strĳ ken van een redelĳ ke termĳ n anderszins over de 
levering te beschikken en om binnen een redelĳ ke 
geprolongeerde termĳ n aan koper te leveren.

7. Betaling
7.1. Betalingen dienen te geschieden in euro (€) en 
franco en vrĳ  van kosten. Ze mogen slechts gedaan 
worden aan de door ons aangewezen bank. Cheques 
worden pas na hun inlossing beschouwd als betaling 
en worden geaccepteerd zonder de verplichting tot 
tĳ dige overlegging en protest.
7.2. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
dienen betalingen binnen 10 dagen na factuurdatum 
te geschieden met 2% korting en binnen 30 dagen na 
factuurdatum zonder aftrek. Er is geen recht op kor-
ting, indien eerdere rekeningen waarvan de vervaldag 
verstreken is, niet betaald zĳ n.
7.3. Bĳ  overschrĳ ding van betalingstermĳ nen zĳ n wĳ  
bevoegd om een rente van 8 procent boven de wet-
telĳ ke basisrente (§ 247 van het Duits Burgerlĳ k 
Wetboek, BGB) op jaarbasis te eisen. Voorts worden 
al onze vorderingen direct opeisbaar.
7.4. Koper kan zich slechts op verrekening beroepen, 
indien zĳ n tegenvorderingen worden erkend of bĳ  
gewĳ sde vastgesteld zĳ n. Wegens gebreken kan ko-
per een bedrag van ten hoogste het drievoudige van 
de kosten voor de nakoming achteraf (“Nacherfüllung”) 
achterhouden. Bĳ  de uitoefening van het retentierecht 
is koper gehouden om ons naar onze keuze zeker-
heid te verschaffen voor het nog niet betaalde deel-
bedrag, in de vorm van een bankgarantie of door een 
deposito bĳ  een door hem te kiezen notaris.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van alle geleverde zaken wordt door 
ons voorbehouden, totdat alle vorderingen, ongeacht 
de rechtsgrond ervan en met inbegrip van de toekom-
stige en voorwaardelĳ ke vorderingen op grond van 
gelĳ ktĳ dig of later aangegane overeenkomsten, betaald 
zĳ n. Dit is ook van toepassing indien betalingen ver-
richt worden met betrekking tot speciaal aangeduide 
vorderingen. Zĳ n er gegronde aanwĳ zingen die de 
veronderstelling rechtvaardigen dat koper insolvent is 
of dreigt te worden, dan zĳ n wĳ  bevoegd om de over-
eenkomst zonder vaststelling van een nadere termĳ n 
te ontbinden en teruggave van de zaken te verlangen.
8.2. Be- en verwerking van de zaken waarop het 
 eigendomsvoorbehoud rust geschiedt conform § 950 
van het Duitse Burgerlĳ k Wetboek (BGB) voor ons als 
producent, zonder ons te binden. De verwerkte zaken 
vallen onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld 
sub 8.1. Bĳ  verwerking, samenvoeging of vermenging 
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
met anderen zaken door koper, komt ons een mede-
eigendomsrecht toe aan de nieuwe zaak, en wel naar 
ratio van de factuurwaarde van de oorspronkelĳ ke on-
der eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Ingeval 
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Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Op al onze, ook toekomstige offertes, leverin-
gen en prestaties zijn uitsluitend de onderstaande 
algemene voorwaarden van toepassing. Contraire -, 
of van onze algemene voorwaarden afwĳ kende alge-
mene voorwaarden van koper worden door ons niet 
erkend, tenzĳ  na uitdrukkelĳ ke schriftelĳ ke goedkeu-
ring. Dit geldt ook indien wĳ  met kennis van contraire 
of afwĳ kende voorwaarden van koper of van derden 
de levering aan koper zonder voorbehoud uitvoeren, 
of aan een schrĳ ven of document van koper refere-
ren, dat diens contraire of afwĳ kende voorwaarden of 
die van een derde bevat of daarnaar verwĳ st, zonder 
dat deze voorwaarden uitdrukkelĳ k door ons van de 
hand worden gewezen. Van onze algemene voor-
waarden van geval tot geval afwĳ kende afspraken zĳ n 
steeds enkel van toepassing op één bepaalde over-
eenkomst en niet op navolgende overeenkomsten, 
tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen. 
1.2. Alle overeenkomsten, bĳ komende afspraken en 
contractswijzigingen dienen schriftelijk te worden 
aangegaan. Deze vereiste is ook van toepassing in 
geval van opheffi ng van de vereiste van een geschrift. 
Mondelinge of schriftelĳ ke toezeggingen die afwĳ ken 
van onze contractvoorwaarden en/of van de orderbe-
vestiging zĳ n slechts geldig, na goedkeuring door 
onze directie of het voor de vertegenwoordiging ver-
eiste aantal procuratiehouders. Onze medewerkers 
van de binnen- en de buitendienst zĳ n niet bevoegd, 
om afwĳ kende overeenkomsten aan te gaan of bĳ -
zondere voorwaarden toe te staan.

2. Inlichtingen, adviezen 
Inlichtingen en adviezen met betrekking tot onze 
producten worden verstrekt op basis van onze erva-
ringen tot dusverre. De aldus opgegeven waarden 
zĳ n berekende gemiddelde waarden. Inlichtingen en 
adviezen maken geschiktheidstests van de geleverde 
producten en de inachtneming van instructies voor 
de verwerking niet overbodig. Mondelinge verklarin-
gen zĳ n vrĳ blĳ vend.

3. Offerte, het sluiten van een overeenkomst
3.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een leverings- of 
ander contract komt pas tot stand, indien wĳ  de be-
stelling van de klant of een andere order schriftelĳ k 
bevestigd, of de zaken geleverd hebben.
3.2. Monsters en stalen zĳ n vrĳ blĳ vende zichtmon-
sters. Bĳ  een koop op monster en/of staal zĳ n afwĳ -
kingen die in de branche gebruikelĳ k zĳ n, of die bin-
nen het kader van de normale productie vallen, 
voorbehouden. De levering van monsters en stalen 
gaat niet gepaard met een deugdelĳ kheids- of duur-
zaamheidsgarantie, tenzĳ  dit in de orderbevestiging 
uitdrukkelĳ k is bepaald.
3.3. Monsters en stalen dienen binnen 4 weken in 
onberispelĳ ke staat aan ons te worden geretour-
neerd. Indien retournering niet binnen deze periode 
plaatsvindt, hebben wĳ  het recht de koopprĳ s volgens 
de prĳ slĳ st in rekening te brengen. De prĳ slĳ sten kun-
nen te allen tĳ de bĳ  ons worden aangevraagd.
3.4. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
geven de door ons in catalogi, brochures en overige 
publicaties gepubliceerde gegevens in tekst- 
of beeldvorm (bĳ v. beschrĳ vingen, afbeeldingen 
of tekeningen) een volledige karakterisering van de 
hoedanigheid van de door ons geleverde zaken 
en de toepassingsmogelĳ kheden. Onze gegevens 
houden geen duurzaamheids- of deugdelĳ kheidsga-
rantie in en komen overeen met onze actuele stand 
van kennis. Wĳ  staan niet in voor voor een succes-
volle aanwending.

4. Prĳ zen
4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn netto prijzen 
exclusief BTW, welke de koper additioneel dient 
te betalen conform het toepasselijke wettelijke 
percentage.
4.2. Bĳ  bestellingen met een nettowaarde van de za-
ken tot € 50,00, wordt een toeslag van € 5,00 in re-
kening gebracht.
4.3. Indien tussen de dag van de orderbevestiging en 
de dag van levering onze overige aanschaffi ngskos-
ten van materiaal, energiekosten, loonkosten of het 
werkgeversaandeel in de sociale verzekeringen stĳ -
gen, zĳ n wĳ  bevoegd om de overeengekomen prĳ s 
dienovereenkomstig aan te passen. In geval van een 
prĳ sverhoging van meer dan 5% heeft de koper het 

recht om de overeenkomst onmiddellĳ k, uiterlĳ k ech-
ter binnen 10 dagen nadat kennis is genomen van de 
prĳ sverhoging, te ontbinden.

5. Levering
5.1. Leveringstermĳ nen gaan in op de datum van 
onze orderbevestiging, echter niet alvorens mogelĳ -
kerwĳ s overeengekomen aanbetalingen zĳ n voldaan, 
de koper tĳ dig en deugdelĳ k al zĳ n overige verplichtin-
gen is nagekomen en niet alvorens alle details van de 
order na overlegging van de vereiste attesten en/of 
de ter beschikking stelling van alle noodzakelĳ ke 
bescheiden, eenduidig vastgesteld zĳ n. De leverings-
termĳ n is nagekomen, indien het voorwerp voor het 
verstrĳ ken van de termĳ n onze fabriek, resp. ons 
magazĳ n heeft verlaten, of de gereedheid tot verzen-
ding is medegedeeld, de goederen dan echter buiten 
onze schuld niet op tĳ d kunnen worden verzonden. 
Leveringstermĳ nen worden geacht bĳ  benadering te 
zĳ n opgegeven en rechtvaardigen zonder bĳ zondere 
afspraak geen “vaste” overeenkomst, tenzĳ  anders is 
overeengekomen. Koper informeert ons uiterlĳ k bĳ  
totstandkoming van de overeenkomst over contrac-
tuele boetes, die in geval van overschrĳ ding van de 
leveringstermĳ n ten aanzien van zĳ n afnemer gelden. 
Zonder dergelĳ ke voorafgaande kennisgeving kan 
koper geen aanspraken ten aanzien van het ontstaan 
van een contractuele boete geldend maken.
5.2. Bĳ  de overschrĳ ding van termĳ nen die in de or-
derbevestiging niet uitdrukkelĳ k zĳ n gekenmerkt als 
“vast”, kan koper een redelĳ ke uiterste termĳ n voor 
levering/ prestatie vaststellen. Pas na het verstrĳ ken 
van deze uiterste termĳ n kunnen wĳ  in verzuim raken.
5.3. Leveringstermĳ nen worden geprolongeerd met 
de tĳ dspanne, waarmee de koper diens verplichtin-
gen jegens ons niet nakomt, onverminderd alle ons 
toekomende rechten op grond van uitstel van beta-
ling door koper.
5.4. Wĳ  maken een voorbehoud met betrekking tot 
tot een juiste en tĳ dige eigen bevoorrading, in zoverre 
dat een niet behoorlĳ ke eigen bevoorrading ons niet 
toegerekend kan worden. 
5.5. Onvoorzienbare, buitengewone, aan ons niet 
toerekenbare gebeurtenissen, zoals stakingen, uitslui-
tingen en andere arbeidsconfl icten, bedrĳ fsstoringen, 
bĳ v. als gevolg van brand en soortgelĳ ke gebeurtenis-
sen, belemmeringen bĳ  de inkoop van materiaal of 
brandstoffen, gebrek aan arbeidskrachten, brandstof-
fen of grondstoffen, overheidsmaatregelen, transport-
storingen, belemmeringen bĳ  de verkrĳ ging van ver-
gunningen, met name import- en exportvergunningen 
of overige gevallen van overmacht, die buiten onze wil 
en invloedssfeer liggen, ongeacht of deze gebeurtenis-
sen bĳ  ons of bĳ  een voorgaande leverancier optreden, 
of zĳ  tĳ dens een reeds ingetreden verzuim ontstaan, 
verlengen de leveringstermĳ n voor de duur van de 
storing, te vermeerderen met een redelĳ ke aanloopter-
mĳ n. Indien de belemmering/storing niet enkel van 
voorbĳ gaande aarde is en indien als gevolg hiervan de 
levering achteraf onmogelĳ k wordt, of nakoming van 
de overeenkomst van een partĳ  niet gevergd kan wor-
den, zĳ n beide partĳ en bevoegd om de overeenkomst 
te ontbinden. Aanspraken op schadevergoeding zĳ n in 
deze ons niet toerekenbare gevallen uitgesloten.
5.6. Onze aansprakelĳ kheid voor vertragingsschade 
die berust op een licht nalatige plichtsverzaking 
(“Pfl ichtverletzung”) is uitgesloten, tenzĳ  de plichts-
verzaking een aantasting van leven, lichaam of ge-
zondheid tot gevolg heeft. Deze regeling houdt geen 
omkering der bewĳ slast ten nadele van koper in.
5.7. Indien de aansprakelĳ kheid voor vertragingsscha-
de niet enkel op een licht nalatige plichtsverzaking be-
rust, kan koper, indien en voor zover hĳ  het bestaan 
van een vertragingsschade aantoont, onder uitsluiting 
van verdere aanspraken, gerechtigd slechts een scha-
devergoeding te vorderen, die voor elke volle week van 
de vertraging 0,5 % bedraagt, in totaal echter ten 
hoogste 5 % van de waarde van dat deel van de totale 
levering, dat tengevolge van de vertraging niet tĳ dig of 
niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. 
5.8. Wĳ  zĳ n bevoegd in gedeelten te leveren, voorzo-
ver dit van koper gevergd kan worden. De deelleve-
ringen kunnen afzonderlĳ k gefactureerd worden.

6. Verzending, overgang van het risico
6.1. Tenzĳ  anders overeengekomen, vindt de levering 
plaats af fabriek (Iserlohn). Indien voor de leverings-
condities de Incoterms werden overeengekomen, 
is de ten tĳ de van het sluiten van de overeenkomst 
geldende versie van toepassing.

6.2. Worden de zaken op verzoek van koper naar 
een andere dan de plaats van levering verzonden, 
dan draagt koper alle hierdoor ontstane kosten. Wĳ  
zĳ n vrĳ  in de keuze van de wĳ ze van transport en van 
de transportonderneming. Aard en omvang van de 
transportschade dient koper direct bĳ  de ontvangst 
van de zaken schriftelĳ k aan ons en aan de transport-
onderneming te melden. Een verzekering van de za-
ken tegen transportschade, transportverliezen of 
breuk geschiedt slechts op uitdrukkelĳ k verzoek van 
de koper voor diens rekening.
6.3. Bĳ  leveringen af fabriek geschieden verzending 
en transport altĳ d voor risico van koper. Dit is ook het 
geval indien wĳ  aan derden leveren, en bĳ  de retour-
nering van zaken of emballage (verpakkingen voor 
meermalig gebruik). Het risico gaat, ook in geval van 
een deellevering, over op koper, zodra de zending 
overgedragen werd aan de persoon die het transport 
verzorgt, of ter verzending een van onze magazĳ nen, 
of bĳ  levering af fabriek onze fabriek, verlaten heeft.
6.4. Wĳ  berekenen voor leveringen aan derden een 
toeslag van 10% bovenop de nettowaarde der zaken.
6.5. Indien de verzending van de levering wordt ver-
traagd om redenen aan de zĳ de van de koper, of in-
dien de koper zelf het vervoer van de zaken dient te 
verzorgen, gaat het risico over op koper op het mo-
ment dat deze geïnformeerd wordt, dat de zaken 
klaar zĳ n voor verzending. Koper draagt de opslag-
kosten na overgang van het risico. Bĳ  opslag in onze 
fabriek of magazĳ n bedragen de opslagkosten 
maandelĳ ks 0,5 % van het factuurbedrag. Wĳ  behou-
den ons het recht voor hogere opslagkosten aan te 
tonen. Wĳ  zĳ n gerechtigd om na het tevergeefs ver-
strĳ ken van een redelĳ ke termĳ n anderszins over de 
levering te beschikken en om binnen een redelĳ ke 
geprolongeerde termĳ n aan koper te leveren.

7. Betaling
7.1. Betalingen dienen te geschieden in euro (€) en 
franco en vrĳ  van kosten. Ze mogen slechts gedaan 
worden aan de door ons aangewezen bank. Cheques 
worden pas na hun inlossing beschouwd als betaling 
en worden geaccepteerd zonder de verplichting tot 
tĳ dige overlegging en protest.
7.2. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
dienen betalingen binnen 10 dagen na factuurdatum 
te geschieden met 2% korting en binnen 30 dagen na 
factuurdatum zonder aftrek. Er is geen recht op kor-
ting, indien eerdere rekeningen waarvan de vervaldag 
verstreken is, niet betaald zĳ n.
7.3. Bĳ  overschrĳ ding van betalingstermĳ nen zĳ n wĳ  
bevoegd om een rente van 8 procent boven de wet-
telĳ ke basisrente (§ 247 van het Duits Burgerlĳ k 
Wetboek, BGB) op jaarbasis te eisen. Voorts worden 
al onze vorderingen direct opeisbaar.
7.4. Koper kan zich slechts op verrekening beroepen, 
indien zĳ n tegenvorderingen worden erkend of bĳ  
gewĳ sde vastgesteld zĳ n. Wegens gebreken kan ko-
per een bedrag van ten hoogste het drievoudige van 
de kosten voor de nakoming achteraf (“Nacherfüllung”) 
achterhouden. Bĳ  de uitoefening van het retentierecht 
is koper gehouden om ons naar onze keuze zeker-
heid te verschaffen voor het nog niet betaalde deel-
bedrag, in de vorm van een bankgarantie of door een 
deposito bĳ  een door hem te kiezen notaris.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van alle geleverde zaken wordt door 
ons voorbehouden, totdat alle vorderingen, ongeacht 
de rechtsgrond ervan en met inbegrip van de toekom-
stige en voorwaardelĳ ke vorderingen op grond van 
gelĳ ktĳ dig of later aangegane overeenkomsten, betaald 
zĳ n. Dit is ook van toepassing indien betalingen ver-
richt worden met betrekking tot speciaal aangeduide 
vorderingen. Zĳ n er gegronde aanwĳ zingen die de 
veronderstelling rechtvaardigen dat koper insolvent is 
of dreigt te worden, dan zĳ n wĳ  bevoegd om de over-
eenkomst zonder vaststelling van een nadere termĳ n 
te ontbinden en teruggave van de zaken te verlangen.
8.2. Be- en verwerking van de zaken waarop het 
 eigendomsvoorbehoud rust geschiedt conform § 950 
van het Duitse Burgerlĳ k Wetboek (BGB) voor ons als 
producent, zonder ons te binden. De verwerkte zaken 
vallen onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld 
sub 8.1. Bĳ  verwerking, samenvoeging of vermenging 
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
met anderen zaken door koper, komt ons een mede-
eigendomsrecht toe aan de nieuwe zaak, en wel naar 
ratio van de factuurwaarde van de oorspronkelĳ ke on-
der eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Ingeval 
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Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Op al onze, ook toekomstige offertes, leverin-
gen en prestaties zijn uitsluitend de onderstaande 
algemene voorwaarden van toepassing. Contraire -, 
of van onze algemene voorwaarden afwĳ kende alge-
mene voorwaarden van koper worden door ons niet 
erkend, tenzĳ  na uitdrukkelĳ ke schriftelĳ ke goedkeu-
ring. Dit geldt ook indien wĳ  met kennis van contraire 
of afwĳ kende voorwaarden van koper of van derden 
de levering aan koper zonder voorbehoud uitvoeren, 
of aan een schrĳ ven of document van koper refere-
ren, dat diens contraire of afwĳ kende voorwaarden of 
die van een derde bevat of daarnaar verwĳ st, zonder 
dat deze voorwaarden uitdrukkelĳ k door ons van de 
hand worden gewezen. Van onze algemene voor-
waarden van geval tot geval afwĳ kende afspraken zĳ n 
steeds enkel van toepassing op één bepaalde over-
eenkomst en niet op navolgende overeenkomsten, 
tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen. 
1.2. Alle overeenkomsten, bĳ komende afspraken en 
contractswijzigingen dienen schriftelijk te worden 
aangegaan. Deze vereiste is ook van toepassing in 
geval van opheffi ng van de vereiste van een geschrift. 
Mondelinge of schriftelĳ ke toezeggingen die afwĳ ken 
van onze contractvoorwaarden en/of van de orderbe-
vestiging zĳ n slechts geldig, na goedkeuring door 
onze directie of het voor de vertegenwoordiging ver-
eiste aantal procuratiehouders. Onze medewerkers 
van de binnen- en de buitendienst zĳ n niet bevoegd, 
om afwĳ kende overeenkomsten aan te gaan of bĳ -
zondere voorwaarden toe te staan.

2. Inlichtingen, adviezen 
Inlichtingen en adviezen met betrekking tot onze 
producten worden verstrekt op basis van onze erva-
ringen tot dusverre. De aldus opgegeven waarden 
zĳ n berekende gemiddelde waarden. Inlichtingen en 
adviezen maken geschiktheidstests van de geleverde 
producten en de inachtneming van instructies voor 
de verwerking niet overbodig. Mondelinge verklarin-
gen zĳ n vrĳ blĳ vend.

3. Offerte, het sluiten van een overeenkomst
3.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een leverings- of 
ander contract komt pas tot stand, indien wĳ  de be-
stelling van de klant of een andere order schriftelĳ k 
bevestigd, of de zaken geleverd hebben.
3.2. Monsters en stalen zĳ n vrĳ blĳ vende zichtmon-
sters. Bĳ  een koop op monster en/of staal zĳ n afwĳ -
kingen die in de branche gebruikelĳ k zĳ n, of die bin-
nen het kader van de normale productie vallen, 
voorbehouden. De levering van monsters en stalen 
gaat niet gepaard met een deugdelĳ kheids- of duur-
zaamheidsgarantie, tenzĳ  dit in de orderbevestiging 
uitdrukkelĳ k is bepaald.
3.3. Monsters en stalen dienen binnen 4 weken in 
onberispelĳ ke staat aan ons te worden geretour-
neerd. Indien retournering niet binnen deze periode 
plaatsvindt, hebben wĳ  het recht de koopprĳ s volgens 
de prĳ slĳ st in rekening te brengen. De prĳ slĳ sten kun-
nen te allen tĳ de bĳ  ons worden aangevraagd.
3.4. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
geven de door ons in catalogi, brochures en overige 
publicaties gepubliceerde gegevens in tekst- 
of beeldvorm (bĳ v. beschrĳ vingen, afbeeldingen 
of tekeningen) een volledige karakterisering van de 
hoedanigheid van de door ons geleverde zaken 
en de toepassingsmogelĳ kheden. Onze gegevens 
houden geen duurzaamheids- of deugdelĳ kheidsga-
rantie in en komen overeen met onze actuele stand 
van kennis. Wĳ  staan niet in voor voor een succes-
volle aanwending.

4. Prĳ zen
4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn netto prijzen 
exclusief BTW, welke de koper additioneel dient 
te betalen conform het toepasselijke wettelijke 
percentage.
4.2. Bĳ  bestellingen met een nettowaarde van de za-
ken tot € 50,00, wordt een toeslag van € 5,00 in re-
kening gebracht.
4.3. Indien tussen de dag van de orderbevestiging en 
de dag van levering onze overige aanschaffi ngskos-
ten van materiaal, energiekosten, loonkosten of het 
werkgeversaandeel in de sociale verzekeringen stĳ -
gen, zĳ n wĳ  bevoegd om de overeengekomen prĳ s 
dienovereenkomstig aan te passen. In geval van een 
prĳ sverhoging van meer dan 5% heeft de koper het 

recht om de overeenkomst onmiddellĳ k, uiterlĳ k ech-
ter binnen 10 dagen nadat kennis is genomen van de 
prĳ sverhoging, te ontbinden.

5. Levering
5.1. Leveringstermĳ nen gaan in op de datum van 
onze orderbevestiging, echter niet alvorens mogelĳ -
kerwĳ s overeengekomen aanbetalingen zĳ n voldaan, 
de koper tĳ dig en deugdelĳ k al zĳ n overige verplichtin-
gen is nagekomen en niet alvorens alle details van de 
order na overlegging van de vereiste attesten en/of 
de ter beschikking stelling van alle noodzakelĳ ke 
bescheiden, eenduidig vastgesteld zĳ n. De leverings-
termĳ n is nagekomen, indien het voorwerp voor het 
verstrĳ ken van de termĳ n onze fabriek, resp. ons 
magazĳ n heeft verlaten, of de gereedheid tot verzen-
ding is medegedeeld, de goederen dan echter buiten 
onze schuld niet op tĳ d kunnen worden verzonden. 
Leveringstermĳ nen worden geacht bĳ  benadering te 
zĳ n opgegeven en rechtvaardigen zonder bĳ zondere 
afspraak geen “vaste” overeenkomst, tenzĳ  anders is 
overeengekomen. Koper informeert ons uiterlĳ k bĳ  
totstandkoming van de overeenkomst over contrac-
tuele boetes, die in geval van overschrĳ ding van de 
leveringstermĳ n ten aanzien van zĳ n afnemer gelden. 
Zonder dergelĳ ke voorafgaande kennisgeving kan 
koper geen aanspraken ten aanzien van het ontstaan 
van een contractuele boete geldend maken.
5.2. Bĳ  de overschrĳ ding van termĳ nen die in de or-
derbevestiging niet uitdrukkelĳ k zĳ n gekenmerkt als 
“vast”, kan koper een redelĳ ke uiterste termĳ n voor 
levering/ prestatie vaststellen. Pas na het verstrĳ ken 
van deze uiterste termĳ n kunnen wĳ  in verzuim raken.
5.3. Leveringstermĳ nen worden geprolongeerd met 
de tĳ dspanne, waarmee de koper diens verplichtin-
gen jegens ons niet nakomt, onverminderd alle ons 
toekomende rechten op grond van uitstel van beta-
ling door koper.
5.4. Wĳ  maken een voorbehoud met betrekking tot 
tot een juiste en tĳ dige eigen bevoorrading, in zoverre 
dat een niet behoorlĳ ke eigen bevoorrading ons niet 
toegerekend kan worden. 
5.5. Onvoorzienbare, buitengewone, aan ons niet 
toerekenbare gebeurtenissen, zoals stakingen, uitslui-
tingen en andere arbeidsconfl icten, bedrĳ fsstoringen, 
bĳ v. als gevolg van brand en soortgelĳ ke gebeurtenis-
sen, belemmeringen bĳ  de inkoop van materiaal of 
brandstoffen, gebrek aan arbeidskrachten, brandstof-
fen of grondstoffen, overheidsmaatregelen, transport-
storingen, belemmeringen bĳ  de verkrĳ ging van ver-
gunningen, met name import- en exportvergunningen 
of overige gevallen van overmacht, die buiten onze wil 
en invloedssfeer liggen, ongeacht of deze gebeurtenis-
sen bĳ  ons of bĳ  een voorgaande leverancier optreden, 
of zĳ  tĳ dens een reeds ingetreden verzuim ontstaan, 
verlengen de leveringstermĳ n voor de duur van de 
storing, te vermeerderen met een redelĳ ke aanloopter-
mĳ n. Indien de belemmering/storing niet enkel van 
voorbĳ gaande aarde is en indien als gevolg hiervan de 
levering achteraf onmogelĳ k wordt, of nakoming van 
de overeenkomst van een partĳ  niet gevergd kan wor-
den, zĳ n beide partĳ en bevoegd om de overeenkomst 
te ontbinden. Aanspraken op schadevergoeding zĳ n in 
deze ons niet toerekenbare gevallen uitgesloten.
5.6. Onze aansprakelĳ kheid voor vertragingsschade 
die berust op een licht nalatige plichtsverzaking 
(“Pfl ichtverletzung”) is uitgesloten, tenzĳ  de plichts-
verzaking een aantasting van leven, lichaam of ge-
zondheid tot gevolg heeft. Deze regeling houdt geen 
omkering der bewĳ slast ten nadele van koper in.
5.7. Indien de aansprakelĳ kheid voor vertragingsscha-
de niet enkel op een licht nalatige plichtsverzaking be-
rust, kan koper, indien en voor zover hĳ  het bestaan 
van een vertragingsschade aantoont, onder uitsluiting 
van verdere aanspraken, gerechtigd slechts een scha-
devergoeding te vorderen, die voor elke volle week van 
de vertraging 0,5 % bedraagt, in totaal echter ten 
hoogste 5 % van de waarde van dat deel van de totale 
levering, dat tengevolge van de vertraging niet tĳ dig of 
niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. 
5.8. Wĳ  zĳ n bevoegd in gedeelten te leveren, voorzo-
ver dit van koper gevergd kan worden. De deelleve-
ringen kunnen afzonderlĳ k gefactureerd worden.

6. Verzending, overgang van het risico
6.1. Tenzĳ  anders overeengekomen, vindt de levering 
plaats af fabriek (Iserlohn). Indien voor de leverings-
condities de Incoterms werden overeengekomen, 
is de ten tĳ de van het sluiten van de overeenkomst 
geldende versie van toepassing.

6.2. Worden de zaken op verzoek van koper naar 
een andere dan de plaats van levering verzonden, 
dan draagt koper alle hierdoor ontstane kosten. Wĳ  
zĳ n vrĳ  in de keuze van de wĳ ze van transport en van 
de transportonderneming. Aard en omvang van de 
transportschade dient koper direct bĳ  de ontvangst 
van de zaken schriftelĳ k aan ons en aan de transport-
onderneming te melden. Een verzekering van de za-
ken tegen transportschade, transportverliezen of 
breuk geschiedt slechts op uitdrukkelĳ k verzoek van 
de koper voor diens rekening.
6.3. Bĳ  leveringen af fabriek geschieden verzending 
en transport altĳ d voor risico van koper. Dit is ook het 
geval indien wĳ  aan derden leveren, en bĳ  de retour-
nering van zaken of emballage (verpakkingen voor 
meermalig gebruik). Het risico gaat, ook in geval van 
een deellevering, over op koper, zodra de zending 
overgedragen werd aan de persoon die het transport 
verzorgt, of ter verzending een van onze magazĳ nen, 
of bĳ  levering af fabriek onze fabriek, verlaten heeft.
6.4. Wĳ  berekenen voor leveringen aan derden een 
toeslag van 10% bovenop de nettowaarde der zaken.
6.5. Indien de verzending van de levering wordt ver-
traagd om redenen aan de zĳ de van de koper, of in-
dien de koper zelf het vervoer van de zaken dient te 
verzorgen, gaat het risico over op koper op het mo-
ment dat deze geïnformeerd wordt, dat de zaken 
klaar zĳ n voor verzending. Koper draagt de opslag-
kosten na overgang van het risico. Bĳ  opslag in onze 
fabriek of magazĳ n bedragen de opslagkosten 
maandelĳ ks 0,5 % van het factuurbedrag. Wĳ  behou-
den ons het recht voor hogere opslagkosten aan te 
tonen. Wĳ  zĳ n gerechtigd om na het tevergeefs ver-
strĳ ken van een redelĳ ke termĳ n anderszins over de 
levering te beschikken en om binnen een redelĳ ke 
geprolongeerde termĳ n aan koper te leveren.

7. Betaling
7.1. Betalingen dienen te geschieden in euro (€) en 
franco en vrĳ  van kosten. Ze mogen slechts gedaan 
worden aan de door ons aangewezen bank. Cheques 
worden pas na hun inlossing beschouwd als betaling 
en worden geaccepteerd zonder de verplichting tot 
tĳ dige overlegging en protest.
7.2. Tenzĳ  uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, 
dienen betalingen binnen 10 dagen na factuurdatum 
te geschieden met 2% korting en binnen 30 dagen na 
factuurdatum zonder aftrek. Er is geen recht op kor-
ting, indien eerdere rekeningen waarvan de vervaldag 
verstreken is, niet betaald zĳ n.
7.3. Bĳ  overschrĳ ding van betalingstermĳ nen zĳ n wĳ  
bevoegd om een rente van 8 procent boven de wet-
telĳ ke basisrente (§ 247 van het Duits Burgerlĳ k 
Wetboek, BGB) op jaarbasis te eisen. Voorts worden 
al onze vorderingen direct opeisbaar.
7.4. Koper kan zich slechts op verrekening beroepen, 
indien zĳ n tegenvorderingen worden erkend of bĳ  
gewĳ sde vastgesteld zĳ n. Wegens gebreken kan ko-
per een bedrag van ten hoogste het drievoudige van 
de kosten voor de nakoming achteraf (“Nacherfüllung”) 
achterhouden. Bĳ  de uitoefening van het retentierecht 
is koper gehouden om ons naar onze keuze zeker-
heid te verschaffen voor het nog niet betaalde deel-
bedrag, in de vorm van een bankgarantie of door een 
deposito bĳ  een door hem te kiezen notaris.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van alle geleverde zaken wordt door 
ons voorbehouden, totdat alle vorderingen, ongeacht 
de rechtsgrond ervan en met inbegrip van de toekom-
stige en voorwaardelĳ ke vorderingen op grond van 
gelĳ ktĳ dig of later aangegane overeenkomsten, betaald 
zĳ n. Dit is ook van toepassing indien betalingen ver-
richt worden met betrekking tot speciaal aangeduide 
vorderingen. Zĳ n er gegronde aanwĳ zingen die de 
veronderstelling rechtvaardigen dat koper insolvent is 
of dreigt te worden, dan zĳ n wĳ  bevoegd om de over-
eenkomst zonder vaststelling van een nadere termĳ n 
te ontbinden en teruggave van de zaken te verlangen.
8.2. Be- en verwerking van de zaken waarop het 
 eigendomsvoorbehoud rust geschiedt conform § 950 
van het Duitse Burgerlĳ k Wetboek (BGB) voor ons als 
producent, zonder ons te binden. De verwerkte zaken 
vallen onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld 
sub 8.1. Bĳ  verwerking, samenvoeging of vermenging 
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
met anderen zaken door koper, komt ons een mede-
eigendomsrecht toe aan de nieuwe zaak, en wel naar 
ratio van de factuurwaarde van de oorspronkelĳ ke on-
der eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Ingeval 
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ons eigendomsrecht tengevolge van verwerking, ver-
binding of vermenging  tenietgaat, zal koper bĳ  voorbaat 
de hem toekomende eigendomsrechten op de nieuwe 
component of de zaak ten bedrage van de factuur-
waarde van de zaken onder voorbehoud aan ons 
overdragen en deze gratis voor ons opslaan. De aldus 
vastgestelde mede - eigendomsrechten worden be-
schouwd als zaken waarop het eigendomsvoorbehoud 
rust als bedoeld sub 8.1.
8.3. Koper is slechts in de normale uitoefening van 
diens bedrĳ f en zolang hĳ  niet in verzuim is bevoegd 
om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust 
verder te verkopen, te verwerken of met andere za-
ken te verbinden of anderszins in te bouwen (door-
verkoop). Elke andere vorm van beschikking over de 
zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust is on-
geoorloofd. Ingeval derden een pandrecht vestigen 
op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, 
of enig ander verhaalsrecht uitoefenen, dient koper 
ons hiervan onmiddellĳ k in kennis te stellen.
8.4. Kopers vorderingen uit hoofde van de doorver-
koop van de zaken waarop het eigendomsvoorbe-
houd rust worden bĳ  voorbaat aan ons gecedeerd. 
Ze dienen in dezelfde omvang tot zekerheid als 
de zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust. 
Koper is slechts bevoegd en gemachtigd tot doorver-
koop, indien gegarandeerd is, dat de hieruit voor hem 
voortvloeiende vorderingen op ons overgaan.
8.5. Indien koper de zaken waarop het eigendoms-
voorbehoud rust tezamen met andere niet door 
ons geleverde zaken voor een totaalprĳ s verkoopt, 
geschiedt de cessie van de vordering uit de verkoop 
steeds ten bedrage van de factuurwaarde van de door 
ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
8.6. In geval de gecedeerde vordering wordt opge-
nomen in een lopende rekening, cedeert koper reeds 
nu een met de hoogte van deze vordering correspon-
derend deel van het saldo, met inbegrip van het 
eindsaldo van de rekeningcourant aan ons.
8.7. Tot onze herroeping is koper gemachtigd tot 
incassering van de aan ons gecedeerde vordering. 
Wĳ  zĳ n bevoegd tot herroeping, indien koper diens 
betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de zakelĳ ke 
relatie met ons niet naar behoren nakomt, of indien 
ons omstandigheden ter ore komen die de krediet-
waardigheid van koper aanzienlĳ k kunnen reduceren. 
Indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor de 
uitoefening van het herroepingsrecht, dient koper ons 
op ons verzoek onmiddellĳ k in te lichten over de ge-
cedeerde vorderingen en de desbetreffende debi-
teurs, ons alle ter incassering van de vordering beno-
digde gegevens te verstrekken, ons de bĳ behorende 
documenten te overhandigen en de debiteur van de 
cessie op de hoogte te stellen. Koper is niet bevoegd 
tot overdracht van overige vorderingen, ook niet op 
grond van onze incassovolmacht.
8.8. Indien de realiseerbare waarde (factuurbedrag 
van de producten of nominaal bedrag van de vorde-
ringsrechten) van de voor ons bestaande zekerheden 
50% te boven gaat, zĳ n wĳ  op verzoek van de koper 
wat dat betreft verplicht tot het vrĳ geven van zekerhe-
den naar onze keuze.
8.9. Ingeval wĳ  ons op het eigendomsvoorbehoud 
beroepen, geldt dit slechts als ontbinding van de 
overeenkomst, indien wĳ  dit uitdrukkelĳ k schriftelĳ k 
verklaren. Het recht van koper om de zaken waarop 
het eigendomsvoorbehoud rust te houden, gaat te-
niet indien deze zĳ n verplichting uit hoofde van deze 
of een andere overeenkomst niet nakomt.

9. Aansprakelĳ kheid voor gebreken
9.1. Wĳ  zĳ n niet aansprakelĳ k voor ondeskundig of 
incorrect gebruik, meer in het bĳ zonder bovenmatige 
belasting, onjuiste montage, resp. onjuiste inzet door 
koper of door derden, natuurlĳ ke slĳ tage, onjuiste en 
nalatige behandeling en handhaving, meer specifi ek 
door niet geschoold personeel.
9.2. Koper is verplicht -ook indien tevoren monsters 
of stalen gestuurd  zĳ n- om direct na aankomst bĳ  
hem zorgvuldig te controleren of de geleverde zaken 
compleet zĳ n en aan de voorschriften beantwoorden. 
De levering wordt geacht te zĳ n geaccepteerd, indien 
binnen 10 werkdagen na ontvangst der zaken op 
de plaats van bestemming, of, indien het gebrek bĳ  
een behoorlĳ ke controle niet zichtbaar was, binnen 
10 werkdagen na de ontdekking daarvan, niet bĳ  ons 
gereclameerd werd, hetzĳ  schriftelĳ k, per telex of per 
fax. Dit geldt ook voor leveringen waarbĳ  meer dan 
het overeengekomene geleverd werd. Indien terzake 
een dergelĳ ke levering niet binnen 10 werkdagen na 
ontvangst der zaken op de plaats van bestemming 

gereclameerd werd, wordt deze geacht goedgekeurd 
te zĳ n. De medewerkers van onze buitendienst zĳ n 
niet bevoegd tot de inontvangstneming van reclames 
ten aanzien van gebreken en hoeveelheden.
9.3. Neemt koper een gebrekkige zaak aan, ofschoon 
hĳ  het gebrek ziet, is hĳ  slechts gerechtigd tot de 
aanspraken en rechten uit hoofde van gebreken, in-
dien hĳ  bĳ  de aanname een voorbehoud maakt we-
gens het gebrek.
9.4. Wĳ  zĳ n gedurende twee jaar, telkens te beginnen 
op de dag der afl evering, aansprakelĳ k jegens koper 
uit hoofde van gebreken van de zaak. De aansprake-
lĳ kheid volgens de wettelĳ ke voorschriften indien een 
verkochte zaak belast is met rechten van derden 
(“Rechtsmängel”) blĳ ft onverlet. De aansprakelĳ kheid 
voor schade tengevolge van het gebrek wordt gere-
geld onder punt 10.
9.5. Indien een reclame gegrond is, is koper 
eerst enkel gerechtigd tot “nakoming achteraf” 
(Nacherfüllung), welke kan bestaan uit verbetering, of 
uit de levering van een zaak zonder gebrek, zulks ter 
keuze van verkoper die daarbĳ  naar redelĳ kheid be-
slist. Is nakoming achteraf mislukt, kan deze niet van 
koper gevergd worden (§ 440 van het Duits Burgerljk 
Wetboek, BGB) of is deze overbodig, omdat 
    a)  wĳ  nakoming achteraf defi nitief afwĳ zen, 
    b)  wĳ  nakoming achteraf op een in de overeenkomst 

vastgelegd tĳ dstip of binnen een bepaalde ter-
mĳ n niet realiseren en de koper in de overeen-
komst het voortbestaan van zĳ n belang bĳ  de 
prestatie heeft gekoppeld aan de punctualiteit 
van de prestatie, of

    c)  bĳ zondere omstandigheden aanwezig zĳ n, die bĳ  
een afweging der wederzĳ dse belagen de on-
middellĳ ke ontbinding rechtvaardigen (§ 323 lid 2 
van het Duits Burgerljk Wetboek, BGB), 

is koper onmiddellĳ k gerechtigd een korting toe te 
passen op de koopprĳ s, of te zĳ ner keuze de overeen-
komst te ontbinden, of schadevergoeding in plaats van 
de prestatie, of vergoeding van vergeefse uitgaven te 
verlangen met inachtneming van het gestelde sub 10.
9.6. Ter uitvoering van alle ons redelĳ kerwĳ s noodza-
kelĳ k voorkomende verbeteringen en leveringen ach-
teraf, dient koper ons de vereiste tĳ d en gelegenheid te 
geven, anders zĳ n wĳ  van de aansprakelĳ kheid voor 
gebreken ontheven. Slechts in dringende gevallen 
waarin de bedrĳ fsveiligheid in gevaar is en ter vermĳ -
ding van een verhoudingsgewĳ s grote schade, in welke 
gevallen wĳ  onmiddellĳ k ingelicht dienen te worden, of 
indien wĳ  in verzuim zĳ n wat het verhelpen van het 
gebrek aangaat, heeft koper het recht om het gebrek 
zelf of door derden te laten verhelpen en van ons de 
vergoeding van de noodzakelĳ ke kosten te verlangen.

10. Aansprakelĳ kheid voor schadevergœ ding
10.1. Wĳ  zĳ n overeenkomstig de wettelĳ ke bepalin-
gen en de Duitse productaansprakelĳ kheidwetgeving 
aansprakelĳ k voor schade voortvloeiend uit de aan-
tasting van leven, lichaam of gezondheid.
10.2. Voor het overige geldt dat onze aansprakelĳ k-
heid uit hoofde van contractuele plichtverzaking 
(“Pfl ichtverletzung”) en onze buitencontractuele aan-
sprakelĳ kheid is beperkt tot opzet en grove nalatig-
heid. De aansprakelĳ kheid voor grove schuld van 
onze niet-leidinggevende werknemers, medewerkers 
en eenvoudige uitvoerders is hierbĳ  beperkt tot de 
hoogte van de contractspecifi eke, te voorziene scha-
de, met het ontstaan waarvan wĳ  bĳ  het afsluiten van 
de overeenkomst op grond van de ons op dat tĳ dstip 
bekende omstandigheden rekening moesten houden 
met uitsluiting van schade die niet aan het voorwerp 
van levering zelf is ontstaan, zoals met name ontbre-
kend bedrĳ fsmatig succes, winstderving, indirecte 
schade, gevolgschade door gebreken en schade als 
gevolg van aanspraken van derden.
10.3. De voornoemde beperking van de aansprake-
lĳ kheid conform 10.2. geldt niet voor de schending 
van de voor de overeenkomst wezenlĳ ke verplichtin-
gen (kardinale verplichtingen). Dat zĳ n zodanige ver-
plichtingen, waarvan de nakoming de deugdelĳ ke 
uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelĳ k 
maakt en waarop de contractuele partner regelmatig 
vertrouwt en mag vertrouwen. In dit geval zĳ n wĳ  ook 
bĳ  lichte nalatigheid aansprakelĳ k voor eigen schuld, 
evenals voor schuld van een van onze werknemers, 
medewerkers of eenvoudige uitvoerders, echter be-
perkt tot de hoogte van de contractspecifieke te 
voorziene schade, met het ontstaan waarvan wĳ  bĳ  
het afsluiten van de overeenkomst op grond van de 
ons op dat tĳ dstip bekende omstandigheden reke-
ning moesten houden.

10.4. Bovengenoemde beperkingen van de aanspra-
kelĳ kheid gelden eveneens voor aanspraken op ver-
goeding van vergeefse uitgaven (§ 284 van het Duits 
Burgerlĳ k Wetboek, BGB).
10.5. Aanspraken op schadevergoeding jegens ons 
verjaren, ongeacht de rechtsgrond ervan, binnen 
twee jaar vanaf het wettelĳ k vastgelegde begin van de 
verjaringstermĳ n, uiterlĳ k echter vanaf de afl evering 
van de zaak.
10.6. Bovengenoemde regelingen houden geen om-
kering der bewĳ slast ten nadele van koper in.

11. Retourzendingen
 De terugzending van de gekochte goederen of een 
ontbinding van de overeenkomst is behalve de in 
deze voorwaarden genoemde gevallen slechts toe-
gestaan in uitzonderingsgevallen en na onze vooraf-
gaande uitdrukkelĳ ke toestemming. Zonder onze 
toestemming aan ons geretourneerde goederen zul-
len wĳ  niet in ontvangst nemen resp. ongefrankeerd 
aan de koper terugsturen. Het transport van gere-
tourneerde goederen in bovengenoemde zin ge-
schiedt steeds voor risico en kosten van de koper. Bĳ  
vergoeding van de waarde van teruggegeven goede-
ren zullen wĳ  administratiekosten ter hoogte van 25% 
van de nettowaarde van de goederen in rekening 
brengen en al naargelang de bruikbaarheid van de 
goederen een inhouding toepassen.

12. Bescherming persoonsgegevens /Geheim-
houdingsplicht
12.1. Wĳ  verwerken en gebruiken persoonlĳ ke gege-
vens met inachtneming van de wetgeving die op ge-
gevensbescherming van toepassing is. Verwerking 
en gebruik vinden plaats ten behoeve van onze 
dienstverlening aan de koper. Daarbĳ  kan het ook 
noodzakelĳ k zĳ n om de gegevens aan een derde, 
bĳ voorbeeld het rekencentrum dat voor ons werkt, 
logistici of een incassobedrĳ f, te verstrekken. 
Bovendien kan er ook een uitwisseling binnen ons 
concern plaatsvinden. Voor zover noodzakelĳ k zullen 
wĳ  de daartoe vereiste toestemming voor de gege-
vensverwerking van de koper trachten te verkrĳ gen. 
Nadere informatie over het omgaan met de gegevens 
staat vermeld in onze bepalingen met betrekking tot 
de bescherming van persoonsgegevens. Deze kun-
nen op internet door middel van de link www.dorn-
bracht.com worden ingezien. Bovendien is onze me-
dewerker die met gegevensbescherming is belast, 
beschikbaar om eventuele vragen hierover te 
beantwoorden.
12.2. De koper dient de inhoud van onze offerte / 
de overeenkomst en overige vertrouwelĳ ke informa-
tie, respectievelĳ k zakelĳ ke en bedrĳ fsgeheimen strikt 
vertrouwelĳ k te behandelen. Deze informatie mag 
uitsluitend aan derden worden verstrekt, voor zover 
dit wettelĳ k verplicht is of indien wĳ  hiertoe vooraf 
schriftelĳ k toestemming hebben verleend. Informatie 
die de koper reeds voor ontvangst van onze offerte 
bekend was, of die voor of na het sluiten van de 
overeenkomst openbaar is geworden zonder dat wĳ  
of de koper hiervoor verantwoordelĳ k zĳ n, geldt niet 
als vertrouwelĳ ke informatie.

13. Plaats van levering, bevœ gd rechter, tœ pas-
selĳ k recht
13.1. Plaats van levering voor alle wederzĳ dse ver-
plichtingen is Iserlohn.
13.2. In geval van geschillen met ondernemers die in-
geschreven zĳ n in het handelsregister (“Vollkaufl eute”) 
is uitsluitend bevoegd de rechter aan wie bevoegdheid 
toekomt uit hoofde van onze plaats van vestiging. Wĳ  
hebben echter het recht een procedure jegens koper 
ook bĳ  een andere wettelĳ k bevoegde rechter aan te 
spannen.
13.3. Op de relatie tussen ons en koper is Duits recht 
van toepassing met uitsluiting van het bepaalde in het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake internatio-
nale koopovereenkomsten (CISG) en in de regels van 
het (Duitse) internationale privaatrecht.
13.4. Indien afzonderlĳ ke bepalingen nietig zĳ n of 
door een later optredende omstandigheid hun geldig-
heid verliezen, blĳ ft de geldigheid der overige bepalin-
gen onverminderd van kracht.
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ons eigendomsrecht tengevolge van verwerking, ver-
binding of vermenging  tenietgaat, zal koper bĳ  voorbaat 
de hem toekomende eigendomsrechten op de nieuwe 
component of de zaak ten bedrage van de factuur-
waarde van de zaken onder voorbehoud aan ons 
overdragen en deze gratis voor ons opslaan. De aldus 
vastgestelde mede - eigendomsrechten worden be-
schouwd als zaken waarop het eigendomsvoorbehoud 
rust als bedoeld sub 8.1.
8.3. Koper is slechts in de normale uitoefening van 
diens bedrĳ f en zolang hĳ  niet in verzuim is bevoegd 
om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust 
verder te verkopen, te verwerken of met andere za-
ken te verbinden of anderszins in te bouwen (door-
verkoop). Elke andere vorm van beschikking over de 
zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust is on-
geoorloofd. Ingeval derden een pandrecht vestigen 
op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, 
of enig ander verhaalsrecht uitoefenen, dient koper 
ons hiervan onmiddellĳ k in kennis te stellen.
8.4. Kopers vorderingen uit hoofde van de doorver-
koop van de zaken waarop het eigendomsvoorbe-
houd rust worden bĳ  voorbaat aan ons gecedeerd. 
Ze dienen in dezelfde omvang tot zekerheid als 
de zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust. 
Koper is slechts bevoegd en gemachtigd tot doorver-
koop, indien gegarandeerd is, dat de hieruit voor hem 
voortvloeiende vorderingen op ons overgaan.
8.5. Indien koper de zaken waarop het eigendoms-
voorbehoud rust tezamen met andere niet door 
ons geleverde zaken voor een totaalprĳ s verkoopt, 
geschiedt de cessie van de vordering uit de verkoop 
steeds ten bedrage van de factuurwaarde van de door 
ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
8.6. In geval de gecedeerde vordering wordt opge-
nomen in een lopende rekening, cedeert koper reeds 
nu een met de hoogte van deze vordering correspon-
derend deel van het saldo, met inbegrip van het 
eindsaldo van de rekeningcourant aan ons.
8.7. Tot onze herroeping is koper gemachtigd tot 
incassering van de aan ons gecedeerde vordering. 
Wĳ  zĳ n bevoegd tot herroeping, indien koper diens 
betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de zakelĳ ke 
relatie met ons niet naar behoren nakomt, of indien 
ons omstandigheden ter ore komen die de krediet-
waardigheid van koper aanzienlĳ k kunnen reduceren. 
Indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor de 
uitoefening van het herroepingsrecht, dient koper ons 
op ons verzoek onmiddellĳ k in te lichten over de ge-
cedeerde vorderingen en de desbetreffende debi-
teurs, ons alle ter incassering van de vordering beno-
digde gegevens te verstrekken, ons de bĳ behorende 
documenten te overhandigen en de debiteur van de 
cessie op de hoogte te stellen. Koper is niet bevoegd 
tot overdracht van overige vorderingen, ook niet op 
grond van onze incassovolmacht.
8.8. Indien de realiseerbare waarde (factuurbedrag 
van de producten of nominaal bedrag van de vorde-
ringsrechten) van de voor ons bestaande zekerheden 
50% te boven gaat, zĳ n wĳ  op verzoek van de koper 
wat dat betreft verplicht tot het vrĳ geven van zekerhe-
den naar onze keuze.
8.9. Ingeval wĳ  ons op het eigendomsvoorbehoud 
beroepen, geldt dit slechts als ontbinding van de 
overeenkomst, indien wĳ  dit uitdrukkelĳ k schriftelĳ k 
verklaren. Het recht van koper om de zaken waarop 
het eigendomsvoorbehoud rust te houden, gaat te-
niet indien deze zĳ n verplichting uit hoofde van deze 
of een andere overeenkomst niet nakomt.

9. Aansprakelĳ kheid voor gebreken
9.1. Wĳ  zĳ n niet aansprakelĳ k voor ondeskundig of 
incorrect gebruik, meer in het bĳ zonder bovenmatige 
belasting, onjuiste montage, resp. onjuiste inzet door 
koper of door derden, natuurlĳ ke slĳ tage, onjuiste en 
nalatige behandeling en handhaving, meer specifi ek 
door niet geschoold personeel.
9.2. Koper is verplicht -ook indien tevoren monsters 
of stalen gestuurd  zĳ n- om direct na aankomst bĳ  
hem zorgvuldig te controleren of de geleverde zaken 
compleet zĳ n en aan de voorschriften beantwoorden. 
De levering wordt geacht te zĳ n geaccepteerd, indien 
binnen 10 werkdagen na ontvangst der zaken op 
de plaats van bestemming, of, indien het gebrek bĳ  
een behoorlĳ ke controle niet zichtbaar was, binnen 
10 werkdagen na de ontdekking daarvan, niet bĳ  ons 
gereclameerd werd, hetzĳ  schriftelĳ k, per telex of per 
fax. Dit geldt ook voor leveringen waarbĳ  meer dan 
het overeengekomene geleverd werd. Indien terzake 
een dergelĳ ke levering niet binnen 10 werkdagen na 
ontvangst der zaken op de plaats van bestemming 

gereclameerd werd, wordt deze geacht goedgekeurd 
te zĳ n. De medewerkers van onze buitendienst zĳ n 
niet bevoegd tot de inontvangstneming van reclames 
ten aanzien van gebreken en hoeveelheden.
9.3. Neemt koper een gebrekkige zaak aan, ofschoon 
hĳ  het gebrek ziet, is hĳ  slechts gerechtigd tot de 
aanspraken en rechten uit hoofde van gebreken, in-
dien hĳ  bĳ  de aanname een voorbehoud maakt we-
gens het gebrek.
9.4. Wĳ  zĳ n gedurende twee jaar, telkens te beginnen 
op de dag der afl evering, aansprakelĳ k jegens koper 
uit hoofde van gebreken van de zaak. De aansprake-
lĳ kheid volgens de wettelĳ ke voorschriften indien een 
verkochte zaak belast is met rechten van derden 
(“Rechtsmängel”) blĳ ft onverlet. De aansprakelĳ kheid 
voor schade tengevolge van het gebrek wordt gere-
geld onder punt 10.
9.5. Indien een reclame gegrond is, is koper 
eerst enkel gerechtigd tot “nakoming achteraf” 
(Nacherfüllung), welke kan bestaan uit verbetering, of 
uit de levering van een zaak zonder gebrek, zulks ter 
keuze van verkoper die daarbĳ  naar redelĳ kheid be-
slist. Is nakoming achteraf mislukt, kan deze niet van 
koper gevergd worden (§ 440 van het Duits Burgerljk 
Wetboek, BGB) of is deze overbodig, omdat 
    a)  wĳ  nakoming achteraf defi nitief afwĳ zen, 
    b)  wĳ  nakoming achteraf op een in de overeenkomst 

vastgelegd tĳ dstip of binnen een bepaalde ter-
mĳ n niet realiseren en de koper in de overeen-
komst het voortbestaan van zĳ n belang bĳ  de 
prestatie heeft gekoppeld aan de punctualiteit 
van de prestatie, of

    c)  bĳ zondere omstandigheden aanwezig zĳ n, die bĳ  
een afweging der wederzĳ dse belagen de on-
middellĳ ke ontbinding rechtvaardigen (§ 323 lid 2 
van het Duits Burgerljk Wetboek, BGB), 

is koper onmiddellĳ k gerechtigd een korting toe te 
passen op de koopprĳ s, of te zĳ ner keuze de overeen-
komst te ontbinden, of schadevergoeding in plaats van 
de prestatie, of vergoeding van vergeefse uitgaven te 
verlangen met inachtneming van het gestelde sub 10.
9.6. Ter uitvoering van alle ons redelĳ kerwĳ s noodza-
kelĳ k voorkomende verbeteringen en leveringen ach-
teraf, dient koper ons de vereiste tĳ d en gelegenheid te 
geven, anders zĳ n wĳ  van de aansprakelĳ kheid voor 
gebreken ontheven. Slechts in dringende gevallen 
waarin de bedrĳ fsveiligheid in gevaar is en ter vermĳ -
ding van een verhoudingsgewĳ s grote schade, in welke 
gevallen wĳ  onmiddellĳ k ingelicht dienen te worden, of 
indien wĳ  in verzuim zĳ n wat het verhelpen van het 
gebrek aangaat, heeft koper het recht om het gebrek 
zelf of door derden te laten verhelpen en van ons de 
vergoeding van de noodzakelĳ ke kosten te verlangen.

10. Aansprakelĳ kheid voor schadevergœ ding
10.1. Wĳ  zĳ n overeenkomstig de wettelĳ ke bepalin-
gen en de Duitse productaansprakelĳ kheidwetgeving 
aansprakelĳ k voor schade voortvloeiend uit de aan-
tasting van leven, lichaam of gezondheid.
10.2. Voor het overige geldt dat onze aansprakelĳ k-
heid uit hoofde van contractuele plichtverzaking 
(“Pfl ichtverletzung”) en onze buitencontractuele aan-
sprakelĳ kheid is beperkt tot opzet en grove nalatig-
heid. De aansprakelĳ kheid voor grove schuld van 
onze niet-leidinggevende werknemers, medewerkers 
en eenvoudige uitvoerders is hierbĳ  beperkt tot de 
hoogte van de contractspecifi eke, te voorziene scha-
de, met het ontstaan waarvan wĳ  bĳ  het afsluiten van 
de overeenkomst op grond van de ons op dat tĳ dstip 
bekende omstandigheden rekening moesten houden 
met uitsluiting van schade die niet aan het voorwerp 
van levering zelf is ontstaan, zoals met name ontbre-
kend bedrĳ fsmatig succes, winstderving, indirecte 
schade, gevolgschade door gebreken en schade als 
gevolg van aanspraken van derden.
10.3. De voornoemde beperking van de aansprake-
lĳ kheid conform 10.2. geldt niet voor de schending 
van de voor de overeenkomst wezenlĳ ke verplichtin-
gen (kardinale verplichtingen). Dat zĳ n zodanige ver-
plichtingen, waarvan de nakoming de deugdelĳ ke 
uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelĳ k 
maakt en waarop de contractuele partner regelmatig 
vertrouwt en mag vertrouwen. In dit geval zĳ n wĳ  ook 
bĳ  lichte nalatigheid aansprakelĳ k voor eigen schuld, 
evenals voor schuld van een van onze werknemers, 
medewerkers of eenvoudige uitvoerders, echter be-
perkt tot de hoogte van de contractspecifieke te 
voorziene schade, met het ontstaan waarvan wĳ  bĳ  
het afsluiten van de overeenkomst op grond van de 
ons op dat tĳ dstip bekende omstandigheden reke-
ning moesten houden.

10.4. Bovengenoemde beperkingen van de aanspra-
kelĳ kheid gelden eveneens voor aanspraken op ver-
goeding van vergeefse uitgaven (§ 284 van het Duits 
Burgerlĳ k Wetboek, BGB).
10.5. Aanspraken op schadevergoeding jegens ons 
verjaren, ongeacht de rechtsgrond ervan, binnen 
twee jaar vanaf het wettelĳ k vastgelegde begin van de 
verjaringstermĳ n, uiterlĳ k echter vanaf de afl evering 
van de zaak.
10.6. Bovengenoemde regelingen houden geen om-
kering der bewĳ slast ten nadele van koper in.

11. Retourzendingen
 De terugzending van de gekochte goederen of een 
ontbinding van de overeenkomst is behalve de in 
deze voorwaarden genoemde gevallen slechts toe-
gestaan in uitzonderingsgevallen en na onze vooraf-
gaande uitdrukkelĳ ke toestemming. Zonder onze 
toestemming aan ons geretourneerde goederen zul-
len wĳ  niet in ontvangst nemen resp. ongefrankeerd 
aan de koper terugsturen. Het transport van gere-
tourneerde goederen in bovengenoemde zin ge-
schiedt steeds voor risico en kosten van de koper. Bĳ  
vergoeding van de waarde van teruggegeven goede-
ren zullen wĳ  administratiekosten ter hoogte van 25% 
van de nettowaarde van de goederen in rekening 
brengen en al naargelang de bruikbaarheid van de 
goederen een inhouding toepassen.

12. Bescherming persoonsgegevens /Geheim-
houdingsplicht
12.1. Wĳ  verwerken en gebruiken persoonlĳ ke gege-
vens met inachtneming van de wetgeving die op ge-
gevensbescherming van toepassing is. Verwerking 
en gebruik vinden plaats ten behoeve van onze 
dienstverlening aan de koper. Daarbĳ  kan het ook 
noodzakelĳ k zĳ n om de gegevens aan een derde, 
bĳ voorbeeld het rekencentrum dat voor ons werkt, 
logistici of een incassobedrĳ f, te verstrekken. 
Bovendien kan er ook een uitwisseling binnen ons 
concern plaatsvinden. Voor zover noodzakelĳ k zullen 
wĳ  de daartoe vereiste toestemming voor de gege-
vensverwerking van de koper trachten te verkrĳ gen. 
Nadere informatie over het omgaan met de gegevens 
staat vermeld in onze bepalingen met betrekking tot 
de bescherming van persoonsgegevens. Deze kun-
nen op internet door middel van de link www.dorn-
bracht.com worden ingezien. Bovendien is onze me-
dewerker die met gegevensbescherming is belast, 
beschikbaar om eventuele vragen hierover te 
beantwoorden.
12.2. De koper dient de inhoud van onze offerte / 
de overeenkomst en overige vertrouwelĳ ke informa-
tie, respectievelĳ k zakelĳ ke en bedrĳ fsgeheimen strikt 
vertrouwelĳ k te behandelen. Deze informatie mag 
uitsluitend aan derden worden verstrekt, voor zover 
dit wettelĳ k verplicht is of indien wĳ  hiertoe vooraf 
schriftelĳ k toestemming hebben verleend. Informatie 
die de koper reeds voor ontvangst van onze offerte 
bekend was, of die voor of na het sluiten van de 
overeenkomst openbaar is geworden zonder dat wĳ  
of de koper hiervoor verantwoordelĳ k zĳ n, geldt niet 
als vertrouwelĳ ke informatie.

13. Plaats van levering, bevœ gd rechter, tœ pas-
selĳ k recht
13.1. Plaats van levering voor alle wederzĳ dse ver-
plichtingen is Iserlohn.
13.2. In geval van geschillen met ondernemers die in-
geschreven zĳ n in het handelsregister (“Vollkaufl eute”) 
is uitsluitend bevoegd de rechter aan wie bevoegdheid 
toekomt uit hoofde van onze plaats van vestiging. Wĳ  
hebben echter het recht een procedure jegens koper 
ook bĳ  een andere wettelĳ k bevoegde rechter aan te 
spannen.
13.3. Op de relatie tussen ons en koper is Duits recht 
van toepassing met uitsluiting van het bepaalde in het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake internatio-
nale koopovereenkomsten (CISG) en in de regels van 
het (Duitse) internationale privaatrecht.
13.4. Indien afzonderlĳ ke bepalingen nietig zĳ n of 
door een later optredende omstandigheid hun geldig-
heid verliezen, blĳ ft de geldigheid der overige bepalin-
gen onverminderd van kracht.
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ons eigendomsrecht tengevolge van verwerking, ver-
binding of vermenging  tenietgaat, zal koper bĳ  voorbaat 
de hem toekomende eigendomsrechten op de nieuwe 
component of de zaak ten bedrage van de factuur-
waarde van de zaken onder voorbehoud aan ons 
overdragen en deze gratis voor ons opslaan. De aldus 
vastgestelde mede - eigendomsrechten worden be-
schouwd als zaken waarop het eigendomsvoorbehoud 
rust als bedoeld sub 8.1.
8.3. Koper is slechts in de normale uitoefening van 
diens bedrĳ f en zolang hĳ  niet in verzuim is bevoegd 
om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust 
verder te verkopen, te verwerken of met andere za-
ken te verbinden of anderszins in te bouwen (door-
verkoop). Elke andere vorm van beschikking over de 
zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust is on-
geoorloofd. Ingeval derden een pandrecht vestigen 
op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, 
of enig ander verhaalsrecht uitoefenen, dient koper 
ons hiervan onmiddellĳ k in kennis te stellen.
8.4. Kopers vorderingen uit hoofde van de doorver-
koop van de zaken waarop het eigendomsvoorbe-
houd rust worden bĳ  voorbaat aan ons gecedeerd. 
Ze dienen in dezelfde omvang tot zekerheid als 
de zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust. 
Koper is slechts bevoegd en gemachtigd tot doorver-
koop, indien gegarandeerd is, dat de hieruit voor hem 
voortvloeiende vorderingen op ons overgaan.
8.5. Indien koper de zaken waarop het eigendoms-
voorbehoud rust tezamen met andere niet door 
ons geleverde zaken voor een totaalprĳ s verkoopt, 
geschiedt de cessie van de vordering uit de verkoop 
steeds ten bedrage van de factuurwaarde van de door 
ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
8.6. In geval de gecedeerde vordering wordt opge-
nomen in een lopende rekening, cedeert koper reeds 
nu een met de hoogte van deze vordering correspon-
derend deel van het saldo, met inbegrip van het 
eindsaldo van de rekeningcourant aan ons.
8.7. Tot onze herroeping is koper gemachtigd tot 
incassering van de aan ons gecedeerde vordering. 
Wĳ  zĳ n bevoegd tot herroeping, indien koper diens 
betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de zakelĳ ke 
relatie met ons niet naar behoren nakomt, of indien 
ons omstandigheden ter ore komen die de krediet-
waardigheid van koper aanzienlĳ k kunnen reduceren. 
Indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor de 
uitoefening van het herroepingsrecht, dient koper ons 
op ons verzoek onmiddellĳ k in te lichten over de ge-
cedeerde vorderingen en de desbetreffende debi-
teurs, ons alle ter incassering van de vordering beno-
digde gegevens te verstrekken, ons de bĳ behorende 
documenten te overhandigen en de debiteur van de 
cessie op de hoogte te stellen. Koper is niet bevoegd 
tot overdracht van overige vorderingen, ook niet op 
grond van onze incassovolmacht.
8.8. Indien de realiseerbare waarde (factuurbedrag 
van de producten of nominaal bedrag van de vorde-
ringsrechten) van de voor ons bestaande zekerheden 
50% te boven gaat, zĳ n wĳ  op verzoek van de koper 
wat dat betreft verplicht tot het vrĳ geven van zekerhe-
den naar onze keuze.
8.9. Ingeval wĳ  ons op het eigendomsvoorbehoud 
beroepen, geldt dit slechts als ontbinding van de 
overeenkomst, indien wĳ  dit uitdrukkelĳ k schriftelĳ k 
verklaren. Het recht van koper om de zaken waarop 
het eigendomsvoorbehoud rust te houden, gaat te-
niet indien deze zĳ n verplichting uit hoofde van deze 
of een andere overeenkomst niet nakomt.

9. Aansprakelĳ kheid voor gebreken
9.1. Wĳ  zĳ n niet aansprakelĳ k voor ondeskundig of 
incorrect gebruik, meer in het bĳ zonder bovenmatige 
belasting, onjuiste montage, resp. onjuiste inzet door 
koper of door derden, natuurlĳ ke slĳ tage, onjuiste en 
nalatige behandeling en handhaving, meer specifi ek 
door niet geschoold personeel.
9.2. Koper is verplicht -ook indien tevoren monsters 
of stalen gestuurd  zĳ n- om direct na aankomst bĳ  
hem zorgvuldig te controleren of de geleverde zaken 
compleet zĳ n en aan de voorschriften beantwoorden. 
De levering wordt geacht te zĳ n geaccepteerd, indien 
binnen 10 werkdagen na ontvangst der zaken op 
de plaats van bestemming, of, indien het gebrek bĳ  
een behoorlĳ ke controle niet zichtbaar was, binnen 
10 werkdagen na de ontdekking daarvan, niet bĳ  ons 
gereclameerd werd, hetzĳ  schriftelĳ k, per telex of per 
fax. Dit geldt ook voor leveringen waarbĳ  meer dan 
het overeengekomene geleverd werd. Indien terzake 
een dergelĳ ke levering niet binnen 10 werkdagen na 
ontvangst der zaken op de plaats van bestemming 

gereclameerd werd, wordt deze geacht goedgekeurd 
te zĳ n. De medewerkers van onze buitendienst zĳ n 
niet bevoegd tot de inontvangstneming van reclames 
ten aanzien van gebreken en hoeveelheden.
9.3. Neemt koper een gebrekkige zaak aan, ofschoon 
hĳ  het gebrek ziet, is hĳ  slechts gerechtigd tot de 
aanspraken en rechten uit hoofde van gebreken, in-
dien hĳ  bĳ  de aanname een voorbehoud maakt we-
gens het gebrek.
9.4. Wĳ  zĳ n gedurende twee jaar, telkens te beginnen 
op de dag der afl evering, aansprakelĳ k jegens koper 
uit hoofde van gebreken van de zaak. De aansprake-
lĳ kheid volgens de wettelĳ ke voorschriften indien een 
verkochte zaak belast is met rechten van derden 
(“Rechtsmängel”) blĳ ft onverlet. De aansprakelĳ kheid 
voor schade tengevolge van het gebrek wordt gere-
geld onder punt 10.
9.5. Indien een reclame gegrond is, is koper 
eerst enkel gerechtigd tot “nakoming achteraf” 
(Nacherfüllung), welke kan bestaan uit verbetering, of 
uit de levering van een zaak zonder gebrek, zulks ter 
keuze van verkoper die daarbĳ  naar redelĳ kheid be-
slist. Is nakoming achteraf mislukt, kan deze niet van 
koper gevergd worden (§ 440 van het Duits Burgerljk 
Wetboek, BGB) of is deze overbodig, omdat 
    a)  wĳ  nakoming achteraf defi nitief afwĳ zen, 
    b)  wĳ  nakoming achteraf op een in de overeenkomst 

vastgelegd tĳ dstip of binnen een bepaalde ter-
mĳ n niet realiseren en de koper in de overeen-
komst het voortbestaan van zĳ n belang bĳ  de 
prestatie heeft gekoppeld aan de punctualiteit 
van de prestatie, of

    c)  bĳ zondere omstandigheden aanwezig zĳ n, die bĳ  
een afweging der wederzĳ dse belagen de on-
middellĳ ke ontbinding rechtvaardigen (§ 323 lid 2 
van het Duits Burgerljk Wetboek, BGB), 

is koper onmiddellĳ k gerechtigd een korting toe te 
passen op de koopprĳ s, of te zĳ ner keuze de overeen-
komst te ontbinden, of schadevergoeding in plaats van 
de prestatie, of vergoeding van vergeefse uitgaven te 
verlangen met inachtneming van het gestelde sub 10.
9.6. Ter uitvoering van alle ons redelĳ kerwĳ s noodza-
kelĳ k voorkomende verbeteringen en leveringen ach-
teraf, dient koper ons de vereiste tĳ d en gelegenheid te 
geven, anders zĳ n wĳ  van de aansprakelĳ kheid voor 
gebreken ontheven. Slechts in dringende gevallen 
waarin de bedrĳ fsveiligheid in gevaar is en ter vermĳ -
ding van een verhoudingsgewĳ s grote schade, in welke 
gevallen wĳ  onmiddellĳ k ingelicht dienen te worden, of 
indien wĳ  in verzuim zĳ n wat het verhelpen van het 
gebrek aangaat, heeft koper het recht om het gebrek 
zelf of door derden te laten verhelpen en van ons de 
vergoeding van de noodzakelĳ ke kosten te verlangen.

10. Aansprakelĳ kheid voor schadevergœ ding
10.1. Wĳ  zĳ n overeenkomstig de wettelĳ ke bepalin-
gen en de Duitse productaansprakelĳ kheidwetgeving 
aansprakelĳ k voor schade voortvloeiend uit de aan-
tasting van leven, lichaam of gezondheid.
10.2. Voor het overige geldt dat onze aansprakelĳ k-
heid uit hoofde van contractuele plichtverzaking 
(“Pfl ichtverletzung”) en onze buitencontractuele aan-
sprakelĳ kheid is beperkt tot opzet en grove nalatig-
heid. De aansprakelĳ kheid voor grove schuld van 
onze niet-leidinggevende werknemers, medewerkers 
en eenvoudige uitvoerders is hierbĳ  beperkt tot de 
hoogte van de contractspecifi eke, te voorziene scha-
de, met het ontstaan waarvan wĳ  bĳ  het afsluiten van 
de overeenkomst op grond van de ons op dat tĳ dstip 
bekende omstandigheden rekening moesten houden 
met uitsluiting van schade die niet aan het voorwerp 
van levering zelf is ontstaan, zoals met name ontbre-
kend bedrĳ fsmatig succes, winstderving, indirecte 
schade, gevolgschade door gebreken en schade als 
gevolg van aanspraken van derden.
10.3. De voornoemde beperking van de aansprake-
lĳ kheid conform 10.2. geldt niet voor de schending 
van de voor de overeenkomst wezenlĳ ke verplichtin-
gen (kardinale verplichtingen). Dat zĳ n zodanige ver-
plichtingen, waarvan de nakoming de deugdelĳ ke 
uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelĳ k 
maakt en waarop de contractuele partner regelmatig 
vertrouwt en mag vertrouwen. In dit geval zĳ n wĳ  ook 
bĳ  lichte nalatigheid aansprakelĳ k voor eigen schuld, 
evenals voor schuld van een van onze werknemers, 
medewerkers of eenvoudige uitvoerders, echter be-
perkt tot de hoogte van de contractspecifieke te 
voorziene schade, met het ontstaan waarvan wĳ  bĳ  
het afsluiten van de overeenkomst op grond van de 
ons op dat tĳ dstip bekende omstandigheden reke-
ning moesten houden.

10.4. Bovengenoemde beperkingen van de aanspra-
kelĳ kheid gelden eveneens voor aanspraken op ver-
goeding van vergeefse uitgaven (§ 284 van het Duits 
Burgerlĳ k Wetboek, BGB).
10.5. Aanspraken op schadevergoeding jegens ons 
verjaren, ongeacht de rechtsgrond ervan, binnen 
twee jaar vanaf het wettelĳ k vastgelegde begin van de 
verjaringstermĳ n, uiterlĳ k echter vanaf de afl evering 
van de zaak.
10.6. Bovengenoemde regelingen houden geen om-
kering der bewĳ slast ten nadele van koper in.

11. Retourzendingen
 De terugzending van de gekochte goederen of een 
ontbinding van de overeenkomst is behalve de in 
deze voorwaarden genoemde gevallen slechts toe-
gestaan in uitzonderingsgevallen en na onze vooraf-
gaande uitdrukkelĳ ke toestemming. Zonder onze 
toestemming aan ons geretourneerde goederen zul-
len wĳ  niet in ontvangst nemen resp. ongefrankeerd 
aan de koper terugsturen. Het transport van gere-
tourneerde goederen in bovengenoemde zin ge-
schiedt steeds voor risico en kosten van de koper. Bĳ  
vergoeding van de waarde van teruggegeven goede-
ren zullen wĳ  administratiekosten ter hoogte van 25% 
van de nettowaarde van de goederen in rekening 
brengen en al naargelang de bruikbaarheid van de 
goederen een inhouding toepassen.

12. Bescherming persoonsgegevens /Geheim-
houdingsplicht
12.1. Wĳ  verwerken en gebruiken persoonlĳ ke gege-
vens met inachtneming van de wetgeving die op ge-
gevensbescherming van toepassing is. Verwerking 
en gebruik vinden plaats ten behoeve van onze 
dienstverlening aan de koper. Daarbĳ  kan het ook 
noodzakelĳ k zĳ n om de gegevens aan een derde, 
bĳ voorbeeld het rekencentrum dat voor ons werkt, 
logistici of een incassobedrĳ f, te verstrekken. 
Bovendien kan er ook een uitwisseling binnen ons 
concern plaatsvinden. Voor zover noodzakelĳ k zullen 
wĳ  de daartoe vereiste toestemming voor de gege-
vensverwerking van de koper trachten te verkrĳ gen. 
Nadere informatie over het omgaan met de gegevens 
staat vermeld in onze bepalingen met betrekking tot 
de bescherming van persoonsgegevens. Deze kun-
nen op internet door middel van de link www.dorn-
bracht.com worden ingezien. Bovendien is onze me-
dewerker die met gegevensbescherming is belast, 
beschikbaar om eventuele vragen hierover te 
beantwoorden.
12.2. De koper dient de inhoud van onze offerte / 
de overeenkomst en overige vertrouwelĳ ke informa-
tie, respectievelĳ k zakelĳ ke en bedrĳ fsgeheimen strikt 
vertrouwelĳ k te behandelen. Deze informatie mag 
uitsluitend aan derden worden verstrekt, voor zover 
dit wettelĳ k verplicht is of indien wĳ  hiertoe vooraf 
schriftelĳ k toestemming hebben verleend. Informatie 
die de koper reeds voor ontvangst van onze offerte 
bekend was, of die voor of na het sluiten van de 
overeenkomst openbaar is geworden zonder dat wĳ  
of de koper hiervoor verantwoordelĳ k zĳ n, geldt niet 
als vertrouwelĳ ke informatie.

13. Plaats van levering, bevœ gd rechter, tœ pas-
selĳ k recht
13.1. Plaats van levering voor alle wederzĳ dse ver-
plichtingen is Iserlohn.
13.2. In geval van geschillen met ondernemers die in-
geschreven zĳ n in het handelsregister (“Vollkaufl eute”) 
is uitsluitend bevoegd de rechter aan wie bevoegdheid 
toekomt uit hoofde van onze plaats van vestiging. Wĳ  
hebben echter het recht een procedure jegens koper 
ook bĳ  een andere wettelĳ k bevoegde rechter aan te 
spannen.
13.3. Op de relatie tussen ons en koper is Duits recht 
van toepassing met uitsluiting van het bepaalde in het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake internatio-
nale koopovereenkomsten (CISG) en in de regels van 
het (Duitse) internationale privaatrecht.
13.4. Indien afzonderlĳ ke bepalingen nietig zĳ n of 
door een later optredende omstandigheid hun geldig-
heid verliezen, blĳ ft de geldigheid der overige bepalin-
gen onverminderd van kracht.
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