Podręcznik
sprzedaży

Asortyment Hansgrohe do łazienki i kuchni

Wszystko dla kompetentnego
doradztwa w temacie armatury,
pryszniców i techniki instalacyjnej

Hansgrohe – partner rzemiosła

Najnowsze innowacje produktowe
budzą entuzjazm

Użytkownicy pragną nie tylko doskonałych
produktów, ale oczekują także kompetentnego doradztwa. Jako Twoi partnerzy,
w Hansgrohe dokładamy wszelkich starań,
aby wesprzeć Ciebie, profesjonalistę
branży sanitarnej, w utrzymaniu wysokiej

jakości Twojej pracy. Z tą intencją oferujemy Ci innowacyjne produkty i wszystko,
czego możesz potrzebować w swoich
codziennych kontaktach z klientami.
Trend rozwija się w kierunku coraz bardziej
przestrzennych stref prysznicowych i coraz
bardziej przytulnych łazienek. Nasz asortyment Rainmaker Select i jego nowe
szklane powierzchnie integrują się optymalnie we wnętrzu, a głowica prysznicowa
staje się centralnym elementem aranżacji.
Także w strefie umywalki Twoi klienci mogą
spodziewać się rewolucji: pod postacią
nowych baterii Talis Select wkracza tam
technologia Select i jej intuicyjna obsługa
za dotknięciem przycisku. Dzięki temu
teraz całą łazienkę, a nawet cały dom,
można wyposażyć w Select. Ponieważ intuicyjna filozofia obsługi jest teraz zawarta

nie tylko w główce, głowicy prysznicowej
i sterowaniu prysznicowym, ale także
w bateriach umywalkowych i kuchennych.
Oprócz tego polecamy Ci wiele innych
nowości, takich jak prysznice z linii Croma
Select i Crometta 100 oraz nowe linie baterii Logis w ekonomicznym segmencie cenowym. W ten sposób otwiera się wiele
nowych możliwości, aby zachwycić Twoich
klientów. Jednocześnie udoskonaliliśmy
katalog sprzedaży, np. o bardziej szczegółowy przegląd asortymentu abyś z jeszcze większą łatwością mógł służyć klientom doradztwem. Życzymy Ci wielu
sukcesów – i codziennie zadowolonych
klientów.

Z pozdrowieniami, Richard Grohe

Skorzystaj podczas swoich rozmów doradczych także
z aplikacji Hansgrohe Showroom – Twojego oddziałującego na emocje i interaktywnego narzędzia sprzedaży:
▪ Funkcja kamery umożliwia umieszczenie każdego produktu
w kontekście własnej łazienki
▪ Filmy na temat technologii
▪ Konfigurator pasujących kombinacji armatury i umywalek
▪ Lista ulubionych produktów z opcją wydrukowania
▪ Funkcja wyszukiwarki pozwala szybko odnaleźć produkty
Pobierz teraz bezpłatnie na www.hansgrohe.pl/katalog
lub bezpośrednio przez iTunes na
http://appstore.com/hansgroheshowroom
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Air
Power
Radość na kliknięcie

Prosta pielęgnacja

Większe, bardziej miękkie krople

Hot

Cool
Start

Optymalna przestrzeń swobody

Cool

Oszczędzanie energii

Aktualności wokół tematu wody i firmy Hansgrohe znajdziesz na:
www.facebook.com/hansgrohe

www.twitter.com/hansgrohe_pr

www.youtube.com/hansgrohe

Czysta radość kąpieli

Asortyment do łazienki i kuchni

Główki prysznicowe

Rainmaker ® Select

Termostaty natynkowe
do prysznica

Termostaty natynkowe
do wanny

Zestawy prysznicowe

Głowice prysznicowe

Komplety prysznicowe

Duschpaneel ® –
panel prysznicowy

Jednouchwytowe
baterie prysznicowe,
natynkowe

Jednouchwytowe baterie
wannowe, natynkowe

iBox ® universal

Termostaty podtynkowe

Jednouchwytowe baterie
prysznicowe, podtynkowe

Jednouchwytowe baterie
wannowe, podtynkowe

Zawory

Elektroniczne sterowanie
prysznicami

Części dodatkowe

Armatura na brzeg
wanny

Armatura umywalkowa

Elektroniczne i specjalne
baterie umywalkowe

Bidet

Armatura kuchenna

Więcej informacji znajdziesz na http://pro.hansgrohe.pl
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Akcesoria
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Made by Hansgrohe

Jakość, na którą możesz liczyć:
przed, w trakcie i po montażu
W Hansgrohe postrzegamy siebie jako
partnerów handlu i rzemiosła. Chcemy zawsze
dostarczać naszym klientom produkty najwyższej jakości i indywidualny serwis. Jest to ele-

mentarny składnik filozofii naszej firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o pytania, problemy
czy życzenia: jesteśmy zawsze do Twojej
dyspozycji. Możesz zatem zawsze mieć zaufa-

nie wobec naszej obietnicy jakości Made by
Hansgrohe. Przed, w trakcie i po montażu.

Jakość wynikająca z tradycji i jakość ze
Schwarzwaldu. W Hansgrohe stawiamy na
niemiecki know-how i osiągamy w ten sposób
najwyższą jakość w aspekcie formy i funkcji.
Made in Germany jest i pozostanie naszą
receptą na sukces: niemal wszystkie produkty
powstają w naszym kraju. Wymaganiem, które
sobie stawiamy, jest dostarczać naszym klientom długowieczne produkty, które wyznaczają
standardy funkcjonalności i jakości. Dlatego

w Hansgrohe znajdują zastosowanie wyłącznie najwyższej jakości materiały odpowiednie
dla wody pitnej. Sprawdzone w długotrwałych testach, aby sprostać wszystkim wymaganiom w łazience. Dostosowanie do obowiązujących norm i optymalne dopasowanie
wszystkich części to gwarancja funkcjonalności przez długie lata. Stworzone przez nas
autorskie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa produktów najczęściej przerastają bran-

żowe standardy. Prysznice testowane są regularnie pod kątem szczelności regulacji przy
ciśnieniu 10 bar. Kartusze wytrzymują uderzenia ciśnienia nawet do 60 bar. Certyfi katy
testowe z niezależnych instytutów potwierdzają długowieczność i niezawodność
naszych produktów. Hansgrohe oferuje Ci
zatem jakość, w którą możesz bezpośrednio
wyposażyć swoich klientów. I która zapewnia
długotrwałe zadowolenie.
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LAT
GWARANCJA
Jakość i bezpieczeństwo: najwyższa
jakość stanowi kluczowy element fiozofii firmy
Hansgrohe. Dlatego naszym klientom udzielamy dobrowolnej pięcioletniej gwarancji producenta na nasze produkty.
http://pro.hansgrohe.pl/gwarancja

PIELĘGNACJA
I CZYSZCZENIE
Długotrwale zadowoleni klienci: nasze
produkty wyróżnia łatwość pielęgnacji. Przykładem na to jest funkcja QuickClean, która
pozwala usunąć kamień łatwo przez potarcie
palcem. Oprócz tego przygotowaliśmy porady
odnośnie pielęgnacji, aby Twoi klienci mogli
cieszyć się z naszych produktów przez długie
lata.
http://pro.hansgrohe.pl/czyszczenie

Hansgrohe@home

Kalkulator oszczędności

Projektowanie strefy umywalki: pokaż
swojemu klientowi wirtualnie za pomocą
iPhona, iPada lub Smartfona jak perfekcyjnie
armatura Hansgrohe prezentuje się na umywalce w jego domu. iTunes: http://appstore.
com/hansgrohehome i Google Play:
h t t p : //p l a y. g o o g l e . c o m /s t o r e /
search?q=hansgrohe+se

Oszczędzaj z Hansgrohe: za pomocą
kalkulatora oszczędności obliczysz dla swojego klienta potencjał oszczędności możliwy
dzięki technologii EcoSmart w bateriach
i prysznicach. Oprócz tego, możesz obliczyć,
jak szybko zwróci się inwestycja. http://pro.
hansgrohe.pl/kalkulator lub mobilnie na
http://m.pro.savings. hansgrohe.pl

SERWIS

Partner rzemiosła: przy wsparciu naszego
bogatego doświadczenia oferujemy Ci szerokie spektrum usług. Od serwisu przez szkolenia
produktowe po doradztwo w zakresie projektów specjalistycznych oraz marketing Twoich
usług. Zawsze możesz korzystać z naszej kompleksowej kompetencji. W internecie oddajemy do Twojej dyspozycji wiele informacji
przydatnych podczas projektowania łazienki,
np. rysunki wymiarowe, pliki 3D itp.
http://pro.hansgrohe.pl/serwis

Jesteśmy do Twojej dyspozycji: masz
pytania techniczne? Nasi wykwalifi kowani
specjaliści branży sanitarnej służą Ci radą
i pomocą!
Godziny otwarcia działu serwisu:
Od poniedziałku do piątku:
W godzinach 8.00–16.00
Infolinia: 801 011 299
Fax:
61 816 86 09
E-mail: serwis@hansgrohe.pl

KATALOG CZĘŚCI
ZAMIENNYCH
ONLINE
Wszystkie części w jednym: części
zamienne łatwo odszukasz w naszym elektronicznym katalogu części zamiennych. Poza
tym możesz korzystać z wielu innych funkcji,
jak rysunki techniczne, listy ulubionych oraz
pliki z instrukcjami montażu i serwisu do pobrania.
http://pro.hansgrohe.pl

AXOR®
MANUFAKTUR
Produkty wykonane na miarę i rozwiązania specjalne: oprócz naszych wielu
rozwiązań standardowych oferujemy Tobie
i Twoim klientom także indywidualne produkty
Hansgrohe powstające w naszej Manufakturze – już od ilości 1 sztuki zamówienia. W ten
sposób nadasz każdej łazience jeszcze bardziej indywidualny charakter lub wyjątkowy
klimat projektom hotelowym.
http://pro.hansgrohe.pl/manufaktura

Select

Technologia Hansgrohe Select

Technologia, która zachwyci
Twoich klientów
Hansgrohe po raz kolejny rewolucjonizuje korzystanie z wody – za sprawą eleganckiego przycisku. Jedno kliknięcie wystarczy,
aby zmienić strumień lub włączyć i wyłączyć
wodę. Nazwa tej innowacyjnej technologii to:

Select. Intuicyjna koncepcja obsługi za
dotknięciem przycisku, która obiecuje jeszcze
więcej radości w łazience i kuchni. Od główek
i głowic prysznicowych, przez termostat natynkowy ShowerTablet, elementy zewnętrzne

Raindance ® Select E 300 3jet
Głowica prysznicowa

Select

produktów podtynkowych ShowerSelect, komplety prysznicowe Showerpipe, po baterie
umywalkowe i kuchenne – nowa technologia
Select wyzwala dzięki swoim licznym zaletom
radość za dotknięciem przycisku.

Croma ® Select S 180 2jet
Głowica prysznicowa

Raindance ® Select E 120 Croma ® Select S Vario
3jet Główka prysznicowa
Główka prysznicowa

Raindance ® Select E 300
3jet Komplet prysznicowy

Metris ® Select 320 Talis ® Select 300
Jednouchwytowa
Jednouchwytowa
armatura kuchenna
armatura kuchenna

Croma ® Select S 180
2jet Komplet prysznicowy

Talis ® Select S 100 Talis ® Select E 110
Bateria umywalkowa Bateria umywalkowa
ShowerSelect ®
Termostat podtynkowy

ShowerSelect ® S
Bateria podtynkowa

ShowerTablet ® Select 300
Termostat prysznicowy, natynkowy
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Wszechstronność: zależnie od przeznaczenia, przycisk Select spełnia różne funkcje: w prysznicach służy do zmiany strumienia, w termostatach – do wyboru odbiorników prysznicowych, a w bateriach – do włączania i wyłączania strumienia wody. W niektórych produktach przyciski Select można obsługiwać nawet wierzchem dłoni lub łokciem. Dzięki temu ta technologia jest wprost stworzona dla użytkowników w różnym
wieku, a także osób z ograniczeniami ruchowymi.

Zalety i korzyści
▪ Intuicyjna obsługa za dotknięciem przycisku: za pomocą
jednego kliknięcie można zmienić strumień, uruchomić prysznic
i włączyć lub wyłączyć wodę
▪ Ergonomiczne wzornictwo umożliwia łatwą i niezawodną
obsługę dla wszystkich grup wiekowych
▪ Przemyślana konstrukcja odpowiada wszystkim standardom
Hansgrohe i została przetestowana pod kątem
długowieczności

▪ Bogaty asortyment multifunkcyjnych produktów dla szerokiego
grona odbiorców
▪ Spójna filozofia obsługi w główkach i głowicach
prysznicowych, kompletach prysznicowych Showerpipe,
termostatach natynkowych i podtynkowych oraz bateriach
umywalkowych i kuchennych

http://pro.hansgrohe.pl/select
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Rozwiązania prysznicowe z technologią Select
Select

Doskonałe doznanie kąpieli
za dotknięciem przycisku
Dzięki technologii Select kąpiel pod
prysznicem staje się jeszcze większą przyjemnością. Wystarczy jedno kliknięcie przycisku,
aby zmienić strumień lub uruchomić prysznic.
Przy tym przycisk Select jest zawsze umiesz-

czony w taki sposób, aby był w wygodnym
zasięgu podczas kąpieli pod prysznicem. W
przypadku główki prysznicowej – z przodu
rączki, w głowicy prysznicowej – dokładnie
pośrodku tarczy prysznicowej, a w termosta-

tach natynkowych i podtynkowych – od frontu
elementu sterującego. Technologia działa na
zasadzie w pełni mechanicznej – dzięki temu
jest wyjątkowo długo żywotna i atrakcyjna
cenowo.

Select w główkach i głowicach prysznicowych
Obudowa zewnętrzna
Pokrywka
Górna część
obudowy
Pokrywka
Trzpień prowadzący
Sprężyna ciśnieniowa
Płytka przełączająca

Obudowa
Osłona prowadząca
Trzpień
Przycisk
Element rozprowadzający
Przewód wody

Tarcza
strumieniowa
Wkład strumieniowy
Dolna część obudowy

Główki prysznicowe: rewolucyjna mechaniczna konstrukcja zapewnia wygodną zmianę strumienia za dotknięciem przycisku. Długowieczność przycisku Select została potwierdzona w testach długotrwałego obciążenia polegających na 90.000 uruchomień.

Przyłącze G ½

Płaszcz
Przegub kulowy

Dysza strumienia

Element serwisowy
z przełącznikiem

Płytka przednia

Przycisk Select

Głowice prysznicowe: innowacyjny element przełączający w głowicy prysznicowej umożliwia łatwe przełączanie strumienia na zasadzie
Select. Odbywa się to w czysto mechaniczny sposób za dotknięciem przycisku.

Główki prysznicowe z technologią Select znajdziesz od strony 38.
Głowice prysznicowe z technologią Select znajdziesz od strony 56.
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Select w elementach sterujących natynkowych i podtynkowych
Szklana płytka

Przyłącze
typu S

Przycisk

Obudowa
Przyłącze główki
prysznicowej

Zawór odcinający
Zestaw podstawowy

ShowerTablet/Showerpipe: w zależności od wersji można sterować przyciskiem nawet 4 odbiornikami. I to nawet jednocześnie. Podniesione przyciski wskazują przy tym, który odbiornik jest aktualnie aktywny.

Blok funkcyjny

Pierścień przełączający

Rozeta nośna
Blok
Zawór
Przedłużenie przycisku

Element zewnętrzny
Sprężyna
Uszczelka

Rozeta

Element zewnętrzny ShowerSelect: wygodnie i jednocześnie można sterować nawet czterema odbiornikami. Dzięki opcjonalnemu przedłużeniu przycisków obsługa jest możliwa także dla osób z ograniczeniami ruchowymi, ponieważ przyciski w pozycji wyłączonej są wysunięte
względem lica baterii.
Produkty ShowerTablet z technologią Select znajdziesz od strony 89, Komplety prysznicowe Showerpipe z technologią Select znajdziesz od strony 70, Elementy zewnętrzne ShowerSelect z technologią Select znajdziesz od strony 98.
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Armatura łazienkowa z technologią Select
Select

Przycisk, który odpowiada
na wszystkie pytania
Wygodna obsługa za dotknięciem
przycisku jest teraz dostępna także w strefie
umywalki. Wystarczy jedno kliknięcie, aby
z baterii popłynęła woda. Automatyczna
redukcja przepływu do 5 l/min dzięki techno-

Przycisk
z oznaczeniami
temperatury i włącz/
wyłącz

logii EcoSmart. Jeszcze jedno kliknięcie i woda
zostaje wyłączona – prosta i wygodna
obsługa dla wszystkich generacji. Temperatura
ustawiona w prosty sposób za pomocą pokrętła pozostaje na tym samym poziomie także

po wyłączeniu baterii. Technologia Select jest
przy tym czysto mechaniczna. Aby Twoi klienci
cieszyli się intuicyjnym przyciskiem przez długi
czas.

Uchwyt
Część wewnętrzna
uchwytu
Osłona uchwytu

Nakrętka mocująca
Sprężyna

Śruba mocująca

Element uchwytu/Ogranicznik
temperatury
Zawór

Komplet uszczelek
Podstawa kartuszy
Klamra (stal szlachetna)
Kształtownik
strumienia

Węże przyłączeniowe (mosiądz)
Korpus (mosiądz)

Talis® Select

Innowacyjność: obsługa jest tak intuicyjna,
a przycisk działa tak płynnie, że nawet dzieci
mogą korzystać z niego z łatwością. Można
go włączyć nawet ramieniem lub łokciem.

Skończenie doskonała forma: smukły
przycisk Select otwiera nowe możliwości wzornicze i w ten sposób poszerza grono odbiorców o klientów zorientowanych na estetykę.

Baterie łazienkowe z technologią Select znajdziesz od strony 152

Wytrzymałość: w testach długotrwałego
obciążenia czysto mechaniczna technologia
Select dowiodła swojej wytrzymałości.
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Baterie kuchenne z technologią Select
Select

W kuchni o przycisk
do przodu
Mycie, krojenie, mieszanie – podczas
gotowania ma się zawsze ręce pełne zajęć.
Dlatego technologia Select jest teraz dostępna
także w kuchni. Dzięki niej za dotknięciem

przycisku można wygodnie włączać i wyłączać strumień na zasadzie pauzy. Uchwyt
pozostaje przy tym w pozycji otwarcia i zachowuje ustawienia wybranej temperatury wody

i objętości strumienia. Dzięki przyciskowi
Select proces pracy nie zostaje przerwany, a
gotowanie staje się wygodniejsze.

Elementy uszczelniające

Sprężyna
Śruba mocująca

Mocowanie przycisku

Stabilna
wylewka
z mosiądzu

Mocowanie przycisku
Rozeta uchwytu
Uchwyt

Zawór

Rozeta uchwytu

Elementy uszczelniające
Sprężyna
Przycisk
Śruba mocująca

Uchwyt

Przyłącze prysznica
Zawór

Nakrętka z klamrą
zabezpieczającą

Przycisk
Kształtownik strumienia

Element korpusu

Wewnętrzne przewodzenie wody
Mocowanie magnetyczne
Wąż prysznicowy
odporny na zgniatanie
Kształtownik strumienia

Wygoda: przycisk Select możesz uruchomić
nawet mając zajęte ręce i dlatego włączanie
i wyłączanie wody jest tak łatwe. To wnosi
więcej elastyczności działania do kuchni.

Metris® Select

Talis® Select

Precyzja: tak łatwo można napełniać wysokie naczynia nawet poza obrębem kuchennego zlewu. Bez ciasnoty i uciążliwego pryskania. Ponieważ wodę można włączać
i wyłączać za dotknięciem przycisku bezpośrednio na wyciąganej wylewce.

Wytrzymałość: tak w przypadku wyciąganej wylewki, jak i wylewki obrotowej w promieniu 150°, przycisk Select działa na zasadzie
czysto mechanicznej i jest przez to szczególnie
odporny na uszkodzenia.

Baterie kuchenne z technologią Select znajdziesz od strony 190

PRYSZNICE I STEROWANIE PRYSZNICOWE
Szeroki wybór produktów, które
spełniają wszystkie wymagania:
Rainmaker ® Select | Główki prysznicowe
i zestawy prysznicowe | Głowice prysznicowe i dysze boczne | Komplety prysznicowe
Duschpaneel® – panel prysznicowy |
Termostaty | iBox® universal | Technika
instalacyjna

Instalacje prysznicowe

Tak indywidualne jak życzenia
Twoich klientów
Każdy klient ma indywidualne życzenia względem swojej strefy prysznica. Po to,
abyś mógł pomóc mu je spełnić, oferujemy Ci
mnóstwo prysznicowych kombinacji: od prostych zestawów z główką prysznicową po
komplety złożone z główki, głowicy prysznicowej i termostatu. Elastyczne są też możliwo-

ści montażu. Montaż natynkowy czy podtynkowy, Hansgrohe ma pasujące rozwiązanie
na każdą sytuację. z kompletem prysznicowym
i panelem prysznicowym masz oprócz tego do
dyspozycji zintegrowane systemy, które
w przypadku renowacji podniosą standard
strefy prysznica. Nowy jest też asortyment

dużych głowic prysznicowych Rainmaker
Select o powierzchniach ze szkła i z innowacyjną technologią Select, który integruje się
perfekcyjnie w dużych strefach prysznicowych.

Rainmaker ® Select: indywidualne kompletne rozwiązanie dla dużych stref prysznicowych. Wielkoformatowe głowice prysznicowe ze szklaną tarczą kreują w połączeniu
z innowacyjnymi bateriami komfortowe
warunki podczas kąpieli. Więcej od strony 20
i 58.

Główka prysznicowa lub zestaw
prysznicowy: już rozwiązanie podstawowe
oferuje klientom pełnię radości kąpieli, a do
tego można je w prosty sposób zamontować
na ścianie. Sterowanie za pomocą termostatu
natynkowego lub jednouchwytowej baterii
prysznicowej. Więcej od strony 38.

Głowica prysznicowa: dla efektu deszczu
prysznicowego, do średnicy 600 mm. Sterowanie za pomocą termostatu podtynkowego
lub zaworów. Wariant z technologią Select
oferuje jeszcze więcej komfortu. Więcej od
strony 20 i 56.

Komplet prysznicowy: kompletny system
z głowicą prysznicową, główką prysznicową
i termostatem. Idealne rozwiązanie dla nieskomplikowanej renowacji łazienki. Więcej od
strony 70.

Panel prysznicowy: łączy głowicę, główkę
prysznicową i opcjonalnie dysze boczne
w jeden system. Można go zamontować na
istniejących przyłączach w ścianie. Dlatego
jest optymalny także w przypadku renowacji.
Więcej od strony 86.

Rodzina pryszniców: rozwiązanie podtynkowe dla indywidualnej aranżacji strefy prysznica. Od wodospadu do przyjemności spowijającej całe ciało, którą generują dysze
boczne. Sterowanie na przykład za pomocą
inteligentnego RainBrain. Więcej od strony 98.

Prysznice i sterowanie prysznicowe
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Rodzaje strumieni

Więcej przyjemności dzięki
główkom i głowicom prysznicowym
Każdy lubi kąpać się pod prysznicem
inaczej. I każdy ma inne oczekiwania wobec
idealnej główki prysznicowej. Niektórym chodzi nie tylko o pielęgnację ciała, ale także o
relaks. Inni przykładają znaczenie do rewita-

lizującego, odświeżającego doznania kąpieli.
Niezależnie od tego, z jakimi życzeniami
zwróci się do ciebie Twój klient, wśród główek
i głowic prysznicowych Hansgrohe każdy
znajdzie dla siebie idealny prysznic i rodzaj

strumienia. Szczególny komfort oferują Twoim
klientom produkty Select. Dzięki nim poszczególne rodzaje strumienia można przełączać
za pomocą przycisku.

Rain
Air XL

Rain oraz Rain XL: choć dysze w główce
i głowicy prysznicowej wydają się niewielkie,
efekt przez nie generowany jest spektakularny:
strumień Rain ożywia i odświeża; intensywnie
i przyjemnie. Dzięki temu nadaje się on idealnie na przykład do szybkiego wypłukania
szamponu z włosów.

RainAir: dla wielu osób istotna jest nie tylko
pielęgnacja ciała, lecz także relaks dla umysłu. Idealnym do tego celu rozwiązaniem są
główka i głowica prysznicowa z obfitym strumieniem RainAir, które każdą wzbogaconą
powietrzem kroplę generują z dysz o dużej
średnicy. I w ten sposób zmywają z wodą całodzienne zmęczenie.

SoftRain: miękki strumień SoftRain przyjemnie otula ciało. Dobroczynne działanie dla
skóry. Strumień SoftRain to doskonały wybór
w przypadku codziennej relaksującej kąpieli
pod prysznicem. Swoją moc rozwija podczas
szybkiego prysznica o poranku, jak i niespiesznej kąpieli po ciężkim dniu.

IntenseRain: wybierając silny strumień IntenseRain można łatwo wypłukać szampon z włosów. To idealny sposób, aby szybko nabrać
formy na cały dzień. Dlatego, że strumień
IntenseRain uwalnia nie tylko od szamponu,
ale także od porannej senności – dla witalnego startu w nowy dzień.

TurboRain: wszechstronny strumień, natychmiastowy rezultat : ożywczy strumień TurboRain spełnia obietnicę swojej nazwy. Najsilniejszy ze wszystkich strumieni deszczowych
dostarcza dzięki swojej czystej sile odświeżających doznań kąpieli. Dla wszystkich, którzy
cenią sobie czas i prostotę.

Mix: łagodny i dynamiczny jednocześnie.
Strumień Mix łączy w sobie obfity strumień
RainAir i silny, ożywczy strumień CaressseAir.
Po zewnętrznym okręgu miękkie krople otulają
ciało, podczas gdy jednocześnie punktowy
strumień ze środka tarczy masuje skórę. Perfekcyjna kombinacja dla codziennej przyjemności kąpieli.

Hansgrohe Rodzaje strumieni 17
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Whirl

Whirl: skoncentrowany strumień Whirl usuwa
z siłą wartkiego nurtu całodzienne zmęczenie.
Tak w główce, jak i w głowicy prysznicowej: 3
strumienie obracające się spiralnie wokół własnej osi pomagają swoim intensywnym efektem
masażu uwolnić napięcie.

Massage

CaresseAir: 5 silnych pojedynczych strumieni łączy się ze sobą tworząc jeden masujący strumień niosący przyjemne odprężenie.
Najlepszy sposób na powrót do wewnętrznej
równowagi po sporcie lub ciężkim dniu
w pracy.

Massage: skoncentrowany strumień, który
uwalnia od napięć codzienności. Dzięki precyzyjnie ukierunkowanemu strumieniowi
napięte miejsca zyskują odprężenie. Innowacyjne ułożenie strumieni na zasadzie okręgów
czyni ten prysznic mobilnym narzędziem wellness w prywatnej łazience.

RainFlow: głowica prysznicowa z czystym
w swej formie strumieniem wodospadowym
RainFlow wnosi do łazienki naturalne doznanie
wody. Dzięki niemu możesz cieszyć się wodą
w jej naturalnej postaci wodospadu, który spowija od góry kark i ramiona. W ten sposób
możliwe jest celowe skierowanie wody na konkretne partie ciała, co wpływa na lepsze
odprężenie. Jest to trend popularny szczególnie w łazienkach wellness.

RainStream: nowy strumień RainStream
składa się z pojedynczych kroplistych strumieni. Płynie z łagodnością i siłą zarazem.
z taką samą ciągłością i intensywnością na
całej długości. Rezultat to regenerujące doznanie, niezależnie od wysokości osoby.

Mono

Mono: punktowy, wyciszający i odprężający
strumień ze środka głowicy. Strumień Mono
pomaga swoją lekkością wyciszyć się i z tego
powodu jest idealnym strumieniem do relaksu.

Filmy prezentujące wszystkie strumienie znajdziesz na www.youtube.com/hansgrohe
Rodzaje strumieni prysznicowych oznaczone są piktogramami.
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AirPower: więcej objętości, więcej przyjemności
Komfort i wydajność nie muszą się
wykluczać. Udowadniają to prysznice
Hansgrohe AirPower. W przypadku tej stworzonej przez Hansgrohe technologii powietrze

zasysane jest do wewnątrz na całej
powierzchni tarczy prysznicowej. Dzięki temu
możesz wydajnie wykorzystać wodę. Wzbogacone powietrzem krople nabierają objęto-

ści, lekkości i miękkości. Rezultat jest natychmiastowo odczuwalny na skórze: perlisty
strumień deszczowy AirPower spowija całe
ciało i kreuje wspaniałe doznanie.

Zalety i korzyści

AirPower: niezrównana przyjemność kąpieli i wielkie deszczowe krople za sprawą domieszki
powietrza.

▪ Lżejsze i bardziej miękkie krople
o większej objętości – czysta
przyjemność kąpieli
▪ Zminimalizowany efekt pryskającej
wody i dzięki temu mniej sprzątania
▪ Większa wydajność wody za
sprawą większej objętości
strumienia

QuickClean: szybka funkcja odkamieniania

Zalety i korzyści
▪ Szybka i łatwa pielęgnacja
▪ Odporny silikon o wyjątkowo
wysokiej jakości
▪ Umożliwia długotrwałą żywotność
i funkcjonalność

QuickClean: zabrudzenia i osady kamienia można łatwo usunąć przez potarcie dysz silikonowych palcem.

XXLPerformance: przyjemność kąpieli w wielkim formacie

Zalety i korzyści
▪ Rozłożysty deszcz prysznicowy
nawet do 600 mm średnicy
▪ Wysoka wydajność wody –
równomiernie rozłożone dysze dla
nieporównywalnych doznań kąpieli
Ø 100 do 600 mm

XXLPerformance: wielkoformatowe doznania prysznicowe dzięki wzbogaconym powietrzem, dużym kroplom i zaskakująco niskiemu zużyciu wody.

Select: przyjemność kąpieli za dotknięciem przycisku
Okazuje się, że dla wielu osób korzystanie z przycisku jest łatwiejsze niż obrót
pokrętłem. Z inspiracji tą myślą innowacyjna
technologia Select jest teraz dostępna w głów-

kach i głowicach prysznicowych oraz sterowaniu prysznicowym. Pod postacią eleganckiego
przycisku, dzięki któremu jedno kliknięcie
wystarczy, aby zmienić strumień i włączyć lub

Select

wyłączyć wodę. Dla jeszcze większej radości
z kąpieli pod prysznicem – dla osób w każdym
wieku.

Zalety i korzyści
▪ Intuicyjna obsługa za dotknięciem
przycisku
▪ Więcej komfortu dla wszystkich
generacji
▪ Mechaniczna konstrukcja dla
długotrwałej niezawodności
działania
Select: obsługa za dotknięciem przycisku zapewnia więcej komfortu tak w przypadku główek
i głowic prysznicowych, kompletów prysznicowych Showerpipe, jak i termostatów natynkowych
i podtynkowych.

EcoSmart: oszczędzaj wodę i energię
Prysznice Hansgrohe EcoSmart zużywają nawet do 60 % mniej wody niż standardowe produkty. To obniża koszty wody i ener-

gii oraz chroni cenne zasoby. Potwierdzeniem
na to jest wyróżnienie naszych główek prysznicowych Crometta 85 Green i Croma 100

(1jet, Vario i Multi) najwyższą oceną europejskiego znaku jakości WELL – Water Eﬃciency
Label.

Crometta ® 85
Green
l/min

6,0

EcoSmart: inteligentne ograniczenie przepływu w główce prysznicowej zmniejsza zużycie
wody do 9 lub 6 l/min.

Zalety i korzyści
▪ Nawet do 60% mniejsze zużycie wody
▪ Mniejsze zużycie energii za sprawą oszczędności wody
gorącej – dzięki temu mniejsza emisja CO2 oraz niższe koszty

Więcej informacji znajdziesz na http://pro.hansgrohe.pl/technologie

Jak dużo wody i energii można zaoszczędzić pokazuje
kalkulator oszczędności na:
http://pro.hansgrohe.pl/kalkulator

Prysznice i sterowanie prysznicowe
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Rainmaker® Select

Rainmaker ® Select

NO

WO

ŚĆ

Ekstra duża przyjemność
kąpieli pod prysznicem
W nowoczesnych łazienkach można
zaobserwować wyraźny trend: Podczas gdy
wanna traci na znaczeniu, strefa prysznica
powiększa się i staje centrum łazienki. Jednocześnie wzrastają oczekiwania względem
przytulności wnętrza, swobody ruchów i jako-

ści materiałów. Dzięki głowicom prysznicowym Rainmaker Select oraz optycznie harmonizującym elementom obsługi możesz sprostać
wyższym oczekiwaniom. Rozpiętość strumieni
do 580 mm, szlachetne szklane powierzchnie
oraz zintegrowane powierzchnie półek, a

także obsługa za dotknięciem przycisku czynią przestrzenną strefę prysznica czymś szczególnym. Dla ekstra dużej przyjemności kąpieli
pod prysznicem.

Komlpetny system: od głowic prysznicowych o rozpiętości strumienia do 580 mm, przez inteligentne podtynkowe elementy sterujące i komplety prysznicowe Showerpipe, po pierwszy termostat natynkowy, który umożliwia sterowanie nawet głowicą strumieniową na bazie przyłącza
ściennego G ½ – dzięki nowemu kompletnemu systemowi do prysznica możesz zaoferować klientom zachwycające rozwiązania.
Instalacja podtynkowa:

Instalacja natynkowa:

Głowice prysznicowe
Rainmaker ® Select

ShowerSelect ® termostaty podtynkowe

Instalacja natynkowa/podtynkowa:

Głowice prysznicowe
Rainmaker ® Select

Komplet prysznicowy Rainmaker ® Select

ShowerTablet ® Select 700

Szkło – element łączący w dużych strefach prysznicowych

Gwóźdź programu w łazience: szkło jest materiałem, który najbardziej naturalnie pasuje do wody. Nie bez powodu człowiek najchętniej gasi pragnienie wodą ze szklanych butelek i szklanek. Szkło urzeka
swoją elegancką, precyzyjną estetyką i przekonuje zaletami, takimi jak
higiena, odporność na zarysowania i łatwa pielęgnacja. Jest odporne
na wszystkie chemiczne środki czyszczące i przez to nadaje się doskonale do zastosowań hotelowych. W przypadku asortymentu Rainmaker

Select szkło stanowi główny element wzorniczy. Zapewnia to harmonijne połączenie z innymi elementami łazienki, takimi jak lustra czy
kabiny prysznicowe, a z drugiej strony, za sprawą wykończenia w kolorze biały/chrom, także z produktami PuraVida. Dla zapewnienia atrakcyjnej estetyki już na etapie produkcji uwagę poświęca się wszystkim
detalom. Laserowa obróbka szkła oraz zintegrowane tło wyrażają
szczególną jakość, która jest odczuwalna podczas każdej kąpieli.

Zalety i korzyści
▪ Estetycznie kreujący przestrzeń i przemyślany kompletny asortyment dla przestronnych stref prysznica

▪ Przytulne wnętrza dzięki szlachetnym i długowiecznym materiałom, takim jak szkło czy chromowany metal

▪ Harmonia kolorów i form dla spójnej aranżacji łazienkowej

▪ Szczególne architektoniczne wzornictwo poszerza spektrum
potencjalnych użytkowników

Prysznice i sterowanie prysznicowe
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Głowice prysznicowe Rainmaker ® Select

NO

WO

ŚĆ

Nowy gigant na prysznicowym
horyzoncie

580 mm

Rainmaker ® Select 580 3jet
Głowica prysznicowa

260 mm

Szlachetna jakość: szklana powierzchnia
ze szkła hartowanego z otworami strumieniowymi wykonanymi laserem.

Mono: precyzyjny, skoncentrowany strumień
dla punktowej przyjemności, który odświeża
partiami.

Mono

RainFlow: rozłożysty strumień wodospadowy dla odświeżającego doznania kąpieli.

Zalety i korzyści
▪ Jedyne w swoim rodzaju: tarcze prysznicowe ze szkła
w zachwycających formatach

▪ Wielkoformatowe białe powierzchnie integrują się harmonijnie
z sufitem i emanują lekkością oraz elegancją

▪ Strumienie o rozpiętości do 580 mm optymalnie wypełniają
przestronną strefę prysznica

▪ Montaż ścienny na bazie iBox universal z możliwością wyboru
wysokości dla optymalnej intensywności strumienia RainFlow
lub RainStream

▪ Ingerujący w przestrzeń kształt sprawia, że głowica
prysznicowa wygląda jak kolejny mebel

Prysznice i sterowanie prysznicowe
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460 mm

300 mm

Rainmaker ® Select 460 3jet
Głowica prysznicowa

Elastyczność: dostępne także wersje do
montażu w suficie z możliwością dowolnego
umiejscowienia we wnętrzu.

Prosta pielęgnacja: dzięki mocowaniu
QuickConnect głowicę prysznicową może
zdjąć i zamontować w celu umycia jedna
osoba – i to bez narzędzi.

▪ Łatwa pielęgnacja, długowieczność oraz wysoka
higieniczność dzięki gładkim, twardym powierzchniom
ze szkła hartowanego o grubości 4 mm

Mono

Długowieczność: tarcza strumieniowa jest
przycinana za pomocą lasera, następnie na
tylnej części pokrywa się ją kolorem. Ostatni
etap to hartowanie w piecu.

▪ Możliwy jest nowy sposób instalacji natynkowej/podtynkowej
1-strumieniowej głowicy prysznicowej także z ShowerTablet
700, powierzchnia półki jest w ten sposób bezpośrednio
zintegrowana

▪ Dostępne są różne wersje z 1 do 3 strumieni
▪ Dostępne także wersje EcoSmart z przepływem 9 l/min
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ShowerSelect ® Termostat podtynkowy

Szkło i komfort w połączeniu
Harmonia: perfekcyjna integracja
w łazience dzięki połączeniu szklanego wzornictwa z kabinami prysznicowymi, lustrami i oknami.

Elegancja: wkomponowane
w powierzchnię przyciski o estetyce
szkła harmonizują z każdą aranżacją.
Ponadczasowość: precyzyjne
wzornictwo ze szkła kreuje zachwycającą optyczną głębię i pod
względem estetyki przyciąga nowe
grupy klientów.

155 mm

Mocne wrażenie: powierzchnie
wykonane z hartowanego szkła
i metalowe rozety odzwierciedlają
wysoką jakość.

155 mm

Intuicyjność: działające z lekkością przyciski Select umożliwiają wygodną obsługę za
pomocą kliknięcia dla wszystkich generacji.

Wygoda: smukły uchwyt pin z wyraźnym
wskaźnikiem temperatur y dla łat wego
i wygodnego ustawienia ulubionej temperatury.

Prosta pielęgnacja: dzięki gładkiej szklanej powierzchni i precyzyjnej formie pielęgnacja jest dziecinnie łatwa.

Zalety i korzyści
▪ Dostępne są rozwiązania dla 1 do 4 odbiorników
▪ Optycznie dopasowane do Rainmaker Select prysznice dla
spójnej aranżacji łazienkowej
▪ Bardzo dobre możliwości kombinacji także z prysznicami
w kolorze chrom

▪ Szybka i łatwa renowacja na bazie iBox universal dzięki
prostej wymianie istniejących elementów zewnętrznych
▪ Oszczędność wody dzięki prostemu i szybkiemu wyłączaniu
odbiorników

Prysznice i sterowanie prysznicowe
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Termostat natynkowy/podtynkowy ShowerTablet ® Select 700

Więcej miejsca dla większej
przyjemności
Mocne wrażenie: komponuje się
za sprawą swojej wielkości oraz
atrakcyjnego wzornictwa także
w przestronnych strefach prysznica.

Nowość: instalacja podtynkowa dla
1-strumieniowej głowicy prysznicowej
na bazie już zintegrowanego
przyłącza G ½.
Intuicyjność: działające
z lekkością przyciski
Select oferują więcej
komfortu obsługi osobom
w każdym wieku.

Wygoda: poręczny regulator
temperatury umożliwia precyzyjne
ustawienie ulubionej temperatury.

130 mm

700 mm

Dużo miejsca: półka ze szkła hartowanego o szerokości 700 mm
oferuje dużo miejsca.

Elastyczność: ShowerTablet Select jest dostępny także w wersji
wannowej.

Zalety i korzyści
▪ Pierwszy termostat natynkowy Hansgrohe, który steruje
1-strumieniową głowicą prysznicową na bazie instalacji
podtynkowej (G ½)
▪ Duża powierzchnia półki dzięki szerokości 700 mm

▪ Spektakularna estetyka i łatwa pielęgnacja dzięki szlachetnej
powierzchni ze szkła
▪ Przyjazna obsługa dzięki zmianie odbiorników za dotknięciem
przycisku oraz łatwo zrozumiałym symbolom

26 Hansgrohe Prysznice i sterowanie prysznicowe

Komplet prysznicowy Showerpipe Rainmaker ® Select 460 3jet

Dla przyjemności kąpieli pod
prysznicem ekstraklasy
Mono: precyzyjny,
skoncentrowany strumień dla
punktowej przyjemności, który
odświeża partiami.

Rain XL: strumień Rain na
powierzchni całej tarczy
prysznicowej dla wspaniałych
doznań kąpieli pod prysznicem.
Prosta pielęgnacja:
szlachetna szklana powierzchnia,
absolutnie gładka i dlatego łatwa
w pielęgnacji.

RainStream: 11 wodnych
kroplistych sznurów płynących
równolegle aż do podłogi. Dla
fascynującego efektu kąpieli
przy każdej wysokości montażu
i niezależnie od wzrostu.

Select
Wybór strumieni

Regulacja temperatury

Select
Wygodna obsługa główki
prysznicowej i strumieni głowicy
prysznicowej za dotknięciem
przycisku

Zalety i korzyści
▪ Różne warianty o różnych głowicach dla pełnej przyjemności
kąpieli w przestronnych strefach prysznica

▪ Komfortowa instalacja ze względu na połączenie termostatu,
głowicy prysznicowej i główki prysznicowej w jeden system

▪ Spójna, intuicyjna koncepcja obsługi za dotknięciem przycisku

▪ Idealne rozwiązanie w przypadku renowacji ze względu na
możliwość montażu na istniejących przyłączach oraz do zastosowania w przestronnych strefach prysznica

▪ Praktyczna półka o szerokości 700 mm
▪ Łatwa pielęgnacja: dzięki dużym, gładkim powierzchniom

Prysznice i sterowanie prysznicowe
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Montaż 2 odbiorników:
ShowerTablet ® Select 700 z 1-strumieniową głowicą prysznicową Rainmaker ® Select 460 1jet
i główką prysznicową Raindance® Select S 120 3jet

Komponenty
Armatura
Termostat ShowerTablet
B
Select 700
# 13184, -400

Sufi t
Prysznice
Głowica prysznicowa Rainmaker
A
Select 460 1jet
# 24003, -400
2170 mm
Główka prysznicowa
C

D
E

Raindance
Select S 120 3jet
# 26530, -400
Uchwyt prysznicowy Porter ’S
# 28331, -000
Wąż prysznicowy Isifl ex
# 28271, -000
Komplet odpływowy
Raindrain XXL
# 60067, -000

A

1

DN15

(G ½)

C

1300 mm

B
Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet
# 24003, -400

1100 mm
DN15
(G ½)

D

Legenda
1

Rain XL

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400
DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Poziom posadzki

E
Od • funkcja jest gwarantowana.
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Montaż 2 odbiorników:
Termostat podtynkowy ShowerSelect ® z 1-strumieniową głowicą prysznicową Rainmaker ® Select
460 1jet i główką prysznicową Raindance® Select S 120 3jet

Komponenty
Armatura
Element podtynkowy
B
iBox universal
# 01800180
Termostat ShowerSelect
dla 2 odbiorników
# 15738, -400

Sufi t
Prysznice
Głowica prysznicowa
A
Rainmaker
Select 460 1jet
2200 mm
# 24003, -400
Główka prysznicowa
C
Raindance
Select S 120 3jet
# 26530, -400
Uchwyt prysznicowy Porter ’S
# 28331, -000
Wąż prysznicowy Isifl ex
D
# 28271, -000
Przyłącze węża Fixfi t Square
# 26455, -000
Komplet odpływowy
E
Raindrain XXL
# 60067, -000

A

1

DN15

(G ½)

C

1200 mm
Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet
# 24003, -400

B
+ iBox universal

DN15
(G ½)

1000 mm

D

Legenda
1

Rain XL

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400
DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Poziom posadzki

E
Od • funkcja jest gwarantowana.
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Montaż 3 odbiorników:
Termostat podtynkowy ShowerSelect ® z 2-strumieniową głowicą prysznicową Rainmaker ® Select
460 2jet i główką prysznicową Raindance® Select S 120 3jet

Komponenty
Armatura
Element podtynkowy
C
iBox universal
# 01800180
Zawór ShowerSelect dla
3 odbiorników
# 15736, -400
Element podtynkowy
D
iBox universal
# 01800180
Termostat Highfl ow ShowerSelect
# 15734, -400

Sufi t
Prysznice
Element podtynkowy
A
iBox universal
# 01800180
2200 mm
Głowica prysznicowa
Rainmaker Select 460 2jet
# 24005, -400
Główka prysznicowa Raindance
B
Select S 120 3jet
# 26530, -400
Uchwyt prysznicowy/Przyłącze
węża Fixfi t/Porter Square
# 26486, -000
Wąż prysznicowy Isifl ex
# 28271, -000
Komplet odpływowy
E
Raindrain XXL
# 60067, -000

A
DN15

DN15

(G ½)

(G ½)

+ iBox universal

2

1

B
DN15
(G ½)

1400 mm

C

DN20

+ iBox universal

(G ¾)

D

1200 mm
Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 2jet
# 24005, -400

+ iBox universal

Legenda
1

Rain XL

2

RainStream

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400
DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Poziom posadzki

E
Od • funkcja jest gwarantowana.
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Montaż 4 odbiorników:
Termostat podtynkowy ShowerSelect ® z 3-strumieniową głowicą prysznicową Rainmaker ® Select
580 3jet i główką prysznicową Raindance® Select S 120 3jet

Komponenty
Armatura
Element podtynkowy
C
iBox universal
# 01800180
Zawór ShowerSelect dla
3 odbiorników
# 15736, -400
Element podtynkowy
D
iBox universal
# 01800180
Termostat ShowerSelect Highfl ow
dla 1 odbiornika (na dole) i drugiego dodatkowego odbiornika
(na górze)
# 15735, -400

Sufi t
Prysznice
Element podtynkowy
A
iBox universal # 01800180
Głowica prysznicowa Rainmaker
2200 mm
Select 580 3jet
# 24001, -400

A

Alternatywnie:
Głowica prysznicowa Rainmaker
Select 460 3jet
# 24007, -400

+ iBox universal

1

2

B

E
F

3

B

Główka prysznicowa Raindance
Select S 120 3jet
# 26530, -400
Uchwyt prysznicowy Porter ’S
# 28331, -000
Wąż prysznicowy Isifl ex
1400 mm
# 28271, -000
Przyłącze węża Fixfi t Square
# 26455, -000
Komplet odpływowy
Raindrain XXL
# 60067, -000
1200 mm

DN15
(G ½)

DN15

DN15

(G ½)

(G ½)

C
DN20

+ iBox universal

(G ¾)

D

Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Rainmaker Select 580 3jet
# 24001, -400

+ iBox universal
DN15
(G ½)

1000 mm

E

Legenda
1

Rain XL

2

RainFlow

3

Mono

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400
DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Poziom posadzki

F
Od • funkcja jest gwarantowana.
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Instalacja wannowa:
Termostat wannowy natynkowy ShowerTablet ® Select 700 z główką prysznicową Raindance® Select S 120 3jet

Komponenty
Armatura
Termostat wannowy ShowerTablet
A
Select 700
# 13183, -400
Prysznice
Główka prysznicowa Raindance
B
Select S 120 3jet
# 26530, -400
Uchwyt prysznicowy Porter ’S
# 28331, -000
Wąż prysznicowy Isifl ex
# 28271, -000
Komplet odpływ/przelew Flexaplus
C
# 58143, -000

B

200 mm

A

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400
DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Poziom posadzki

C
Od • funkcja jest gwarantowana.
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Główki prysznicowe i zestawy prysznicowe

Główki prysznicowe Hansgrohe

Przegląd asortymentu
główek prysznicowych
Crometta® 100

Croma® 100

Croma® Select

Wydajność

Crometta® 85

Crometta ® 100 Multi

Crometta ® 100 Vario

Croma ® Select E
Multi

Croma ® Select S
Multi

Croma ® Select E
Vario

Croma ® Select S
Vario

Croma ® Select E
1jet

Croma ® Select S
1jet

Croma ® 100 Multi

Croma ® 100 Vario

Crometta ® 85 Multi

Crometta ® 100 1jet

Croma ® 100 1jet

Crometta ® 85 Vario
Więcej informacji na temat główek
prysznicowych Crometta 85 znajdziesz na str. 52.

Więcej informacji na temat główek
prysznicowych Crometta 100 znajdziesz na str. 50.

Więcej informacji na temat główek
prysznicowych Croma znajdziesz na
str. 48.

W ten sposób możesz korzystać z przeglądu podczas rozmów handlowych:
Im wyżej pozycjonowana jest główka prysznicowa w obrębie danej linii, tym wyższa jest jej wydajność.

Więcej informacji na temat główek prysznicowych
Croma Select znajdziesz na str. 42.

Raindance®

Raindance ® E
150 Air 3jet

Raindance ® S
150 Air 3jet

Raindance ® E
120 Air 3jet

Raindance ® S
120 Air 3jet

Raindance ® E
100 Air 3jet

Raindance ® S
100 Air 3jet

Więcej informacji na temat główek prysznicowych Raindance
znajdziesz na str. 45.

Raindance® Select

Raindance ® Select E
150 3jet

Raindance ® Select S
150 3jet

Raindance ® Select E
120 3jet

Raindance ® Select S
120 3jet

Więcej informacji na temat główek prysznicowych Raindance Select
znajdziesz na str. 40.

Linie produktowe

Prysznice i sterowanie prysznicowe – Przegląd
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Główka prysznicowa Raindance® Select
Select

Dopasuj swój ulubiony
rodzaj strumienia

Dysza prysznicowa o dużej
średnicy dla strumienia RainAir
o dużej objętości

Wąska dysza prysznicowa dla
silnego strumienia Rain

1

Kolor
powierzchni
chrom

Specjalna, ruchoma dysza
strumienia Whirl

Kolor
powierzchni
biały/chrom

Dzięki nowej funkcji Select
można wygodnie przełączać
rodzaje strumieni za pomocą
przycisku

2

Whirl

(1) RainAir: łagodny, pieszczący strumień.
(2) Rain: silny, ożywczy strumień.

Whirl: skoncentrowany, masujący strumień
Whirl usuwający napięcie.

W teście ocena bardzo dobra: 99% użytkowników jest zadowolonych z doznań kąpieli
z główką prysznicową, równie wiele osób
chwali sobie innowacyjny przycisk Select.*

Zalety i korzyści
▪ Łagodne i wygodne przełączanie pomiędzy strumieniami za
pomocą przycisku

▪ 2 różne rozłożyste strumienie deszczowe w jednej główce
prysznicowej: silnie pobudzający i łagodnie pieszczący

▪ Dla wszystkich życzeń pod prysznicem: poranne szybkie
obudzenie, wygodne wypłukanie szamponu z włosów czy po
prostu relaks

▪ Trafia we wszystkie gusta: dostępne w wersji okrągłej lub
o miękkich krawędziach oraz w kolorze powierzchni chrom
i biały/chrom
Więcej informacji znajdziesz na
www.hansgrohe.pl/select

Raindance® Select

Raindance ® Select E 150 3jet
Główka prysznicowa
# 26550, -000, -400 (16 l/min)
# 26551, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

Raindance ® Select E 120 3jet
Główka prysznicowa
# 26520, -000, -400 (16 l/min)
# 26521, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

Raindance ® Select S 150 3jet
Główka prysznicowa
# 28587, -000, -400 (16 l/min)
# 28588, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

Raindance ® Select S 120 3jet
Główka prysznicowa
# 26530, -000, -400 (16 l/min)
# 26531, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

▪ 96% użytkownikom
podoba się wzornictwo
oraz połączenie kolorów
biały/chrom*

Raindance ® Select E 150
3jet/Unica ® ’S Puro Zestaw
# 27857, -000, -400 0,90 m
# 27856, -000, -400 0,65 m
(bez fot.)

Raindance ® Select E 120
3jet/Unica ® ’S Puro Zestaw
# 26621, -000, -400 0,90 m
# 26623, -000, -400 0,90 m
EcoSmart
# 26620, -000, -400 0,65 m
(bez fot.)
# 26622, -000, -400 0,65 m
EcoSmart (bez fot.)

Zestawy Porter
NO

WO

ŚĆ

Raindance ® Select E 120
Zestaw Porter
# 26720, -000, -400
z regulacją kąta i wężem
1,60 m

NO

WO

ŚĆ

Raindance ® Select S 120
Zestaw Porter
# 26721, -000, -400
z regulacją kąta i wężem
1,60 m

*trnd Test użytkowników Raindance ® Select E 120 10/2013 z 500 uczestnikami w D, CH, AT.
Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Raindance ® Select S 150
3jet/Unica ® ’S Puro Zestaw
# 27803, -000, -400 0,90 m
# 27802, -000, -400 0,65 m
(bez fot.)

Raindance ® Select S 120
3jet/Unica ® ’S Puro Zestaw
# 26631, -000, -400 0,90 m
# 26633, -000, -400 0,90 m
EcoSmart
# 26630, -000, -400 0,65 m
(bez fot.)
# 26632, -000, -400 0,65 m
EcoSmart (bez fot.)
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Główka prysznicowa Croma® Select

NO

WO

ŚĆ
Select

Więcej komfortu dla wszystkich

Piękna forma: obok Croma Select S
z okrągłą główką dostępna także wersja
Croma Select E o czworokątnym kształcie.

Atrakcyjny wygląd: powierzchnia
w kolorze biały/chrom wprowadza
estetyczne akcenty.

Wygoda: dzięki funkcji Select z ergonomicznym
uchwytem można przełączać strumienie wygodnie
za pomocą przycisku.

Croma ® Select S Multi
Główka prysznicowa
1

2

3

Croma ® Select E Vario
Główka prysznicowa
1

2

3

Massage

(1) SoftRain: dobroczynny miękki strumień.
(2) IntenseRain: intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.
(3) Massage: skoncentrowany, ożywczy strumień.

(1) Rain: idealny, aby wypłukać szampon z włosów.
(2) IntenseRain: intensywny strumień, który aktywizuje i budzi.
(3) TurboRain: najsilniejszy ze strumieni deszczowych – dla odświeżająco silnych doznań kąpieli.

Zalety i korzyści
▪ Wygodna zmiana strumienia za dotknięciem przycisku dzięki
technologii Select teraz także w asortymencie Croma
▪ Tarcza prysznicowa o powierzchni 110 mm z nowymi
rodzajami strumienia dla wszystkich kąpielowych potrzeb:
czy po prostu mycie włosów, czy wieczorne odprężenie czy
poranny zastrzyk energii

▪ Łatwe czyszczenie: dzięki dyszom QuickClean
▪ Dostępny wariant EcoSmart z przepływem zredukowanym do
zaledwie 7 l/min

Więcej informacji znajdziesz na
www.hansgrohe.pl/select

Croma® Select

NO

WO

ŚĆ

Croma ® Select E Multi Główka prysznicowa
# 26810, -400 (16 l/min)
# 26811, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma ® Select E Vario Główka prysznicowa
# 26812, -400 (15 l/min)
# 26813, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma ® Select E 1jet Główka prysznicowa
# 26814, -400 (16 l/min)
# 26815, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26816, -400 (7 l/min) EcoSmart

Croma ® Select S Multi Główka prysznicowa
# 26800, -400 (16 l/min)
# 26801, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma ® Select S Vario Główka prysznicowa
# 26802, -400 (15 l/min)
# 26803, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma ® Select S 1jet Główka prysznicowa
# 26804, -400 (16 l/min)
# 26805, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26806, -400 (7 l/min) EcoSmart

Zestawy prysznicowe

Croma ® Select E Multi Zestaw
prysznicowy
# 26580, -400 0,65 m
# 26581, -400 0,65 m EcoSmart
# 26590, -400 0,90 m (bez fot.)
# 26591, -400 0,90 m EcoSmart (bez fot.)

Croma ® Select E Vario Zestaw
prysznicowy
# 26582, -400 0,65 m
# 26583, -400 0,65 m EcoSmart
# 26586, -400 0,65 m z Casetta mydelniczka
(bez fot.)
# 26592, -400 0,90 m (bez fot.)
# 26593, -400 0,90 m EcoSmart (bez fot.)

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Croma ® Select E 1jet Zestaw
prysznicowy
# 26584, -400 0,65 m
# 26585, -400 0,65 m EcoSmart
# 26594, -400 0,90 m (bez fot.)
# 26595, -400 0,90 m EcoSmart (bez fot.)

Prysznice i sterowanie prysznicowe – Croma Select
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Zestawy prysznicowe

Croma ® Select S Multi Zestaw prysznicowy
# 26560, -400 0,65 m
# 26561, -400 0,65 m EcoSmart
# 26570, -400 0,90 m (bez fot.)
# 26571, -400 0,90 m EcoSmart (bez fot.)

Croma ® Select S Vario Zestaw prysznicowy
# 26562, -400 0,65 m
# 26563, -400 0,65 m EcoSmart
# 26566, -400 0,65 m z Casetta mydelniczka
(bez fot.)
# 26572, -400 0,90 m (bez fot.)
# 26573, -400 0,90 m EcoSmart (bez fot.)

Zestawy Porter

Croma ® Select E Vario
Zestaw Porter
# 26425, -400 z regulacją kąta i wężem 1,25 m
# 26413, -400 z regulacją kąta i wężem 1,60 m

Croma ® Select E 1jet
Zestaw Porter
# 26424, -400 z regulacją kąta i wężem 1,25 m
# 26412, -400 z regulacją kąta i wężem 1,60 m

Croma ® Select S Vario
Zestaw Porter
# 26421, -400 z regulacją kąta i wężem 1,25 m
# 26411, -400 z regulacją kąta i wężem 1,60 m

Croma ® Select S 1jet
Zestaw Porter
# 26420, -400 z regulacją kąta i wężem 1,25 m
# 26410, -400 z regulacją kąta i wężem 1,60 m

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Croma ® Select S 1jet Zestaw prysznicowy
# 26564, -400 0,65 m
# 26565, -400 0,65 m EcoSmart
# 26574, -400 0,90 m (bez fot.)
# 26575, -400 0,90 m EcoSmart (bez fot.)

Raindance®

Raindance ® E 150 Air 3jet
Główka prysznicowa
# 28518, -000 (18 l/min)
# 28551, -000 (9 l/min) EcoSmart

▪ Ergonomiczna krótka rączka
▪ Elegancki design

Raindance ® S 150 Air 3jet
Główka prysznicowa
# 28519, -000 (18 l/min)
# 28550, -000 (9 l/min) EcoSmart
Raindance ® S 150 Air 1jet
Główka prysznicowa
# 28505, -000 (17 l/min) (bez fot.)

▪ Stylowa, prosta forma
▪ Idealna do minimalistycznych łazienek

Komplet Porter

Raindance ® S 100 Air 1jet/Porter ’S Zestaw
# 27580, -000 z regulacją kąta i wężem 1,25 m
# 27581, -000 z regulacją kąta i wężem 1,60 m

Raindance ® E 120 Air 3jet
Główka prysznicowa
# 28507, -000 (18 l/min)
# 28549, -000 (9 l/min) EcoSmart

▪ Średnica do 150 mm
▪ AirPower

Raindance ® S 120 Air 3jet
Główka prysznicowa
# 28514, -000 (18 l/min)
# 28554, -000 (9 l/min) EcoSmart

▪ Średnica do 150 mm
▪ AirPower

Raindance ® E 100 Air 3jet
Główka prysznicowa
# 28502, -000 (15 l/min)
# 28553, -000 (9 l/min) EcoSmart
Raindance ® E 100 Air 1jet
Główka prysznicowa
# 28508, -000 (18 l/min) (bez fot.)

▪ 3 rodzaje strumienia: RainAir, WhirlAir
i BalanceAir

Raindance ® S 100 Air 3jet
Główka prysznicowa
# 28504, -000 (15 l/min)
# 28552, -000 (9 l/min) EcoSmart
Raindance ® S 100 Air 1jet
Główka prysznicowa
# 28509, -000 (18 l/min) (bez fot.)

▪ 3 rodzaje strumienia: RainAir, WhirlAir
i BalanceAir

Prysznice i sterowanie prysznicowe – Raindance
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Zestawy prysznicowe

Raindance ® E 150 Air 3jet/
Raindance ® Unica ® Zestaw
# 27874, -000 0,90 m
# 27657, -000 0,90 m EcoSmart
# 27888, -000 1,50 m (bez fot.)

Raindance ® E 150 Air 3jet/
Unica ® ’D Zestaw
# 27894, -000 0,90 m
# 27897, -000 0,65 m (bez fot.)

Raindance ® E 100 Air 3jet/
Unica ® ’D Zestaw
# 27881, -000 0,90 m
# 27883, -000 0,65 m (bez fot.)
Raindance ® E 120 Air 3jet/
Unica ® ’D Zestaw
# 27885, -000 0,90 m (bez fot.)
# 27887, -000 0,65 m (bez fot.)

Raindance ® S 150 Air 3jet/
Raindance ® Unica ® Zestaw
# 27893, -000 0,90 m
# 27658, -000 0,90 m EcoSmart

Raindance ® S 150 Air 3jet/
Unica ® ’S Puro Zestaw
# 27895, - 000 0,90 m
# 27898, - 000 0,65 m (bez fot.)

Raindance ® S 120 Air 3jet/
Unica ® ’S Puro Zestaw
# 27884, -000 0,90 m
# 27886, -000 0,65 m (bez fot.)
Raindance ® S 100 Air 3jet/
Unica ® ’S Puro Zestaw
# 27880, -000 0,90 m (bez fot.)
# 27882, -000 0,65 m (bez fot.)

Raindance ® Rainbow ®
Zestaw z Raindance ® S 150
Air 3jet
# 27876, -000 0,90 m

Raindance ® Allrounder
Zestaw z Raindance ® E 150
Air 3jet
# 28110, -000
# 28108, -000 Adapter do
montażu podtynkowego
(bez fot.)

▪ Regulacja wysokości
dzięki dodatkowemu
suwakowi
▪ Możliwość zastosowania
jako główka lub głowica
prysznicowa
▪ Elastyczny montaż
▪ Duży wysięg
▪ Długowieczna konstrukcja
z metalu

▪ Możliwość zastosowania
jako główka lub głowica
prysznicowa
▪ Elastyczny montaż
▪ Duży wysięg
▪ Długowieczna konstrukcja
z metalu

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Raindance/PuraVida
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Raindance® Classic

Raindance ® Classic 100
Air 3jet Główka prysznicowa
# 28548, -000 (17 l/min)

Raindance ® Classic 100
Air 3jet/Unica ® Classic Zestaw
# 27841, -000 0,90 m
# 27843, -000 0,65 m (bez fot.)

PuraVida®

PuraVida ® 150 3jet
Główka prysznicowa
# 28557, -000, -400 (16 l/min)
# 28567, -000, -400 (9 l/min)
EcoSmart

PuraVida ® 120 1jet
Podłużna główka prysznicowa
# 28558, -000, -400 (16 l/min)
# 28568, -000, -400 (9 l/min)
EcoSmart

Dziecięca główka prysznicowa

Joco ®
Główka prysznicowa
# 28560, -000 (9 l/min)

PuraVida ®/Unica ® Zestaw
# 27853, -000, -400 0,90 m
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Croma® 100

Croma ® 100 Multi
Główka prysznicowa
# 28536, -000 (19 l/min)
# 28538, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 26830, -000 (6 l/min) EcoSmart

▪ Duża tarcza prysznicowa dla dużej
przyjemności kąpieli
▪ 3 rodzaje strumienia: Rain, Mono,
strumień masujący

Croma ® 100 Vario
Główka prysznicowa
# 28535, -000 (18 l/min)
# 28537, -000 (9 l/min) EcoSmart

Croma ® 100 1jet
Główka prysznicowa
# 28580, -000 (16 l/min)
# 28583, -000 (9 l/min) EcoSmart

▪ Duża tarcza prysznicowa dla dużej
przyjemności kąpieli
▪ 4 rodzaje strumienia deszczowego o
różnym natężeniu, od rozłożystego po
skoncentrowany

▪ Duża tarcza prysznicowa dla wielkiej
przyjemności kąpieli – odpowiednia
także do wanny

Zestawy Porter

Croma ® 100 Multi/Porter ’S Zestaw
# 27593, -000 z regulacją kąta i wężem
1,25 m
# 27595, -000 z regulacją kąta i wężem
1,60 m

Croma ® 100 Vario/Porter ’S Zestaw
# 27592, -000 z regulacją kąta i wężem
1,25 m
# 27594, -000 z regulacją kąta i wężem
1,60 m

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Croma ® 100 1jet/Porter ’S Zestaw
# 27574, -000 z regulacją kąta i wężem
1,25 m
# 27575, -000 z regulacją kąta i wężem
1,60 m

Zestawy prysznicowe

Croma ® 100 Multi/
Unica ® ’C Zestaw
# 27774, -000 0,90 m
# 27655, -000 0,90 m
EcoSmart
# 27775, -000 0,65 m (bez fot.)
# 27777, -000 0,65 m
EcoSmart (bez fot.)

Croma ® 100 Vario/
Unica ® ’C Zestaw
# 27771, -000 0,90 m
# 27653, -000 0,90 m
EcoSmart
# 27772, -000 0,65 m (bez fot.)
# 27776, -000 0,65 m
EcoSmart (bez fot.)

Croma ® 100 1jet/
Unica ® ’C Zestaw
# 27724, -000 0,90 m
# 27717, -000 0,65 m (bez fot.)

Croma ® 100 Multi/
Unica ® ’Reno Lift Zestaw
# 27791, -000 1,05 m
Croma ® 100 Vario/
Unica ® ’Reno Lift Zestaw
# 27811, -000 1,05 m (bez fot.)

▪ Drążek prysznicowy
z regulacją
▪ Idealny w przypadku
renowacji, ponieważ
można zasłonić istniejącą
dziurę w ścianie

Croma® 100 Classic

Croma ® 100 Classic Multi
Główka prysznicowa
# 28539, -000 (19 l/min)
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Główka prysznicowa Crometta® 100

NO

WO

ŚĆ

Dobre wzornictwo
w atrakcyjnej cenie
Dysza ożywczego strumienia Rain

Wiązka strumieni TurboRain

Specjalne dysze
masujące

Nowoczesne
powierzchnie w kolorach biały/chrom

Crometta ® 100 Multi
Główka prysznicowa
1

2

3

Crometta ® 100 Vario
Główka prysznicowa
1

2

3

4

Massage

(1) Rain: ożywczy strumień deszczowy.
(2) TurboRain: najsilniejszy ze strumieni deszczowych –
dla odświeżająco silnych doznań kąpieli.
(3) Massage: silny, pulsujący strumień.

(1–4) Warianty Rain: ożywczy strumień deszczowy o 4 stopniach,
od rozłożystego po skoncentrowany.

Zalety i korzyści
▪ Przyjemność kąpieli XXL dzięki 100 mm tarczy prysznicowej

▪ Ergonomiczne wzornictwo uchwytu dla stabilności uchwytu

▪ Atrakcyjny stosunek ceny do jakości dzięki sprawdzonemu
mechanizmowi Croma 100 i uwielbianej technologii strumieni
w doskonałej cenie

▪ Łatwe czyszczenie: dzięki dyszom QuickClean

▪ Różnorodne rodzaje strumieni dla każdego typu osobowości
prysznicowej – od rozłożystych po skoncentrowane

▪ Dostępny wariant EcoSmart z przepływem zredukowanym do
zaledwie 7 l/min

Crometta® 100

Crometta ® 100 Multi
Główka prysznicowa
# 26823, -400 (19 l/min)
# 26826, -400 (9 l/min) EcoSmart

Crometta ® 100 Vario
Główka prysznicowa
# 26824, -400 (18 l/min)
# 26827, -400 (9 l/min) EcoSmart

Crometta ® 100 1jet
Główka prysznicowa
# 26825, -400 (16 l/min)
# 26828, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26829, -400 (7 l/min) EcoSmart

Zestawy Porter

Crometta ® 100 Vario
Zestaw Porter
# 26666, -400 z regulacją kąta i wężem
1,25 m
# 26667, -400 z regulacją kąta i wężem
1,60 m

Crometta ® 100 1jet
Zestaw Porter
# 26664, -400 z regulacją kąta i wężem
1,25 m
# 26665, -400 z regulacją kąta i wężem
1,60 m

Zestawy prysznicowe

Crometta ® 100 Multi
Zestaw prysznicowy
# 26656, -400 0,90 m
# 26659, -400 0,90 m EcoSmart
# 26650, -400 0,65 m (bez fot.)
# 26653, -400 0,65 m EcoSmart (bez fot.)

Crometta ® 100 Vario
Zestaw prysznicowy
# 26657, -400 0,90 m
# 26662, -400 0,90 m EcoSmart
# 26651, -400 0,65 m (bez fot.)
# 26654, -400 0,65 m EcoSmart (bez fot.)

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Crometta ® 100 1jet
Zestaw prysznicowy
# 26658, -400 0,90 m
# 26663, -400 0,90 m EcoSmart
# 26652, -400 0,65 m (bez fot.)
# 26655, -400 0,65 m EcoSmart (bez fot.)
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Crometta® 85

Crometta ® 85 Multi
Główka prysznicowa
# 28563, -000 (16 l/min)
# 28608, -000 (9 l/min)
EcoSmart

Crometta ® 85 Vario
Główka prysznicowa
# 28562, -000 (17 l/min)
# 28607, -000 (9 l/min)
EcoSmart
# 26831, -000 (6 l/min)
EcoSmart

▪ Podstawowy prysznic dla dobrej kąpieli,
wszechstronne możliwości kombinacji

Crometta ® 85 1jet
Główka prysznicowa
# 28585, -000 (16 l/min)
# 28606, -000 (9 l/min)
EcoSmart

▪ Różnorodne rodzaje strumienia

▪ Idealny także jako prysznic do wanny

Zestawy Porter

Crometta ® 85 Multi/
Porter ’C Zestaw
# 27568, -000
z regulacją kąta i wężem
1,25 m
# 27569, -000
z regulacją kąta i wężem
1,60 m

Crometta ® 85 Vario/
Porter ’C Zestaw
# 27558, -000
z regulacją kąta i wężem
1,25 m
# 27559, -000
z regulacją kąta i wężem
1,60 m

Crometta ® 85 1jet/
Porter ’C Zestaw
# 27576, -000
z regulacją kąta i wężem
1,25 m
# 27577, -000
z regulacją kąta i wężem
1,60 m

Crometta ® 85 Vario/
Unica ® ’Crometta ® Zestaw
# 27762, -000 0,90 m
# 27763, -000 0,65 m (bez fot.)

Crometta ® 85 1jet/
Unica ® ’Crometta ® Zestaw
# 27729, -000 0,90 m
# 27728, -000 0,65 m (bez fot.)
Crometta ® 85 Green/
Unica ® ’Crometta ® Zestaw
# 27651, -000 0,90 m (bez fot.)
# 27652, -000 0,65 m (bez fot.)

Zestawy prysznicowe

Crometta ® 85 Multi/
Unica ® ’Crometta ® Zestaw
# 27766, -000 0,90 m
# 27767, -000 0,65 m (bez fot.)

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Crometta ® 85 Green
Główka prysznicowa
# 28561, -000 (6 l/min)

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Uchwyt prysznicowy
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Drążki prysznicowe

PuraVida ® Unica ®
Drążek prysznicowy
z wężem Isiflex 1,60 m
# 27844, -000 0,90 m

Raindance ® Unica ®
Drążek prysznicowy
z wężem Isiflex 1,60 m
# 27636, -000 0,90 m

NO

Unica ® ’C
Drążek prysznicowy
z wężem Isiflex 1,60 m
# 27611, -000 0,65 m
# 27610, -000 0,90 m
(bez fot.)

WO

Unica ® ’S Puro
Drążek prysznicowy
z wężem Isiflex 1,60 m
# 28632, -000 0,65 m
# 28631, -000 0,90 m
(bez fot.)

Unica ® ’Classic
Drążek prysznicowy
z wężem Sensoflex
1,60 m
# 27617, -000 0,65 m

Unica ® ’D
Drążek prysznicowy
z wężem Isiflex 1,60 m
# 27933, -000 0,65 m
# 27930, -000 0,90 m
(bez fot.)

Unica ® ’Crometta ®
Drążek prysznicowy
z wężem Metaflex 1,60 m
# 27615, -000 0,65 m
# 27614, -000 0,90 m
(bez fot.)
opcja bez węża
prysznicowego
# 27609, -000 0,90 m
(bez fot.)

Unica ® ’S Puro Reno
Drążek prysznicowy
# 28662, -000 0,72 m
# 28663, -000 1,05 m
(bez fot.)

Unica ® ’Reno
Drążek prysznicowy
# 27704, -000 0,72 m

ŚĆ

Unica ® ’Croma ®
Drążek prysznicowy
z wężem Isiflex 1,60 m
# 26503, -000 0,65 m
# 26504, -000 0,90 m
(bez fot.)
opcja bez węża
prysznicowego
# 26506, -000 0,90 m
(bez fot.)
# 26505, -000 0,65 m
(bez fot.)

▪ Uchwyty z regulacją wysokości
i kąta nachylenia

▪ Wolne ręce podczas kąpieli
▪ Zdejmowana główka

▪ Możliwy montaż w kabinie prysznicowej
i nad wanną

Węże prysznicowe

Sensoflex ® Wąż prysznicowy
z metalu z powłoką z tworzywa
sztucznego i łożyskiem
# 28132, -000 1,25 m
# 28136, -000 1,60 m
# 28134, -000 2,00 m

Isiflex ® Wąż prysznicowy
z tworzywa sztucznego
z powierzchnią metaliczną
# 28272, -000, -450 1,25 m
# 28276, -000, -450 1,60 m
# 28274, -000 2,00 m

▪ Różne materiały, długości i rodzaje
wykończenia
▪ Odporny na zagięcia i łatwy w pielęgnacji

Isiflex ® Wąż prysznicowy
EcoSmart z tworzywa
sztucznego z powierzchnią
metaliczną ze zintegrowanym
ograniczeniem przepływu
(9 l/min)
# 28270, -000 1,25 m
# 28271, -000 1,60 m
# 28188, -000 2,00 m

▪ Pasuje do armatury za sprawą folii
w kolorze chrom
▪ Trwała powierzchnia

Metaflex ® Wąż prysznicowy
z tworzywa sztucznego
# 28262, -000 1,25 m
# 28266, -000 1,60 m
# 28264, -000 2,00 m

Metaflex ® Wąż prysznicowy
EcoSmart z tworzywa
sztucznego ze zintegrowanym
ograniczeniem przepływu
(9 l/min)
# 28198, -002 1,25 m
# 28195, -002 1,50 m
# 28199, -002 1,60 m
# 28196, -002 1,75 m
# 28197, -002 2,00 m

▪ Elastyczny i odporny na skręcanie za
sprawą obrotowego rdzenia
▪ Szczególnie odporny na rozciąganie
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Uchwyty prysznicowe

Porter ’C
Uchwyt prysznicowy
# 27521, -000

Porter ’S
Uchwyt prysznicowy
# 28331, -000

Porter ’D
Uchwyt prysznicowy
z regulacją kąta wykonany z metalu
# 27526, -000

Porter ’Classic
Uchwyt prysznicowy
# 28324, -000

Porter ’A
Uchwyt prysznicowy
z regulacją kąta wykonany z metalu
# 27520, -000

Przyłącza węża
NO

Fixfit ® E
Przyłącze węża bez zaworu zwrotnego
# 27454, -000
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
# 27458, -000
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
i przegubem kulowym
# 27505, -000 (bez fot.)

NO

WO

WO

ŚĆ

Fixfit ® E
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
i kątownikiem z tworzywa
# 26457, -000
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
i przegubem kulowym
# 27414, -000 (bez fot.)

ŚĆ

Fixfit ® Square
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
i kątownikiem z tworzywa
# 26455, -000

Fixfit ® Classic
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
# 16884, -000, -820

NO

Fixfit ® E Stop
Przyłącze węża z zaworem
odcinającym i zaworem zwrotnym
# 27452, -000

WO

ŚĆ

Fixfit ® S
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
i kątownikiem z tworzywa
# 26453, -000
Przyłącze węża bez zaworu zwrotnego
# 27453, -000
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
# 27456, -000
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
i przegubem kulowym
# 27506, -000 (bez fot.)

Uchwyty prysznicowe z przyłączem węża

Fixfit ® Porter ’S
Przyłącze węża DN15 ze zintegrowanym uchwytem prysznicowym
Wąż i prysznic można kompletować
dowolnie
# 26487, -000

▪ 3 różne warianty wzornictwa pasujące do wszystkich
elementów podtynkowych
i pryszniców

NO

WO

ŚĆ

Fixfit ® Porter ’E
Przyłącze węża DN15 ze zintegrowanym uchwytem prysznicowym
Wąż i prysznic można kompletować
dowolnie
# 26485, -000

Fixfit ® Porter ’Square
Przyłącze węża DN15 ze zintegrowanym uchwytem prysznicowym
Wąż i prysznic można kompletować
dowolnie
# 26486, -000

▪ Długotrwała niezawodność
dzięki wysokiej jakości obudowie z metalu i wewnętrznemu kanałowi wodnemu

▪ Szybka i łatwa instalacja
dzięki niewielu otworom do
wiercenia
▪ Pasuje do wszystkich węży
prysznicowych DN15

Mydelniczki

Casetta ® ’E
Mydelniczka
# 26519, -000

Casetta ® ’C
Mydelniczka
# 28678, -000

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Uchwyt prysznicowy
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Casetta ® ’S Puro
Mydelniczka
# 28679, -000

Porter ’E
Uchwyt prysznicowy
z regulacją kąta i wężem 1,25 m
wykonany z metalu
# 27507, -000

▪ Zintegrowane przyłącze
węża
▪ Wąż prysznicowy Isiflex
1,25 m

Głowice prysznicowe i dysze boczne

Głowice prysznicowe Hansgrohe

Przegląd asortymentu
głowic prysznicowych
Croma®/Croma® Select

Raindance®

Wydajność

Crometta®

Raindance ® E 420 Air 2jet
Raindance ® E 420 Air 1jet
(bez fot.)

Raindance ® E 360 Air 1jet
Raindance ® E 240 Air 1jet
(bez fot.)

Raindance ® Royale S 350 Air 1jet

Raindance ® S 300 Air 1jet

Raindance ® 260 Air 1jet

Croma ® 220 1jet

Croma ® Select E
180 2jet

Raindance ® S 240 Air 1jet

Croma ® Select S
180 2jet

Crometta ® 160

Więcej informacji na temat
głowic prysznicowych
Crometta znajdziesz na
stronie 66.

Więcej informacji na temat Croma i Croma Select
znajdziesz od strony 62.

Więcej informacji na temat Raindance E i Raindance S
znajdziesz od strony 64.

W ten sposób możesz korzystać z przeglądu podczas rozmów handlowych:
Im wyżej pozycjonowana jest głowica prysznicowa w obrębie danej linii, tym wyższa jest jej wydajność. Produkty skategoryzowane są liniami.

Raindance Select
®

Raindance® Rainmaker®/
Raindance® Rainfall®

Rainmaker® Select

Raindance ® Rainmaker ®
Air 3jet
Rainmaker ® Select
460 3jet

Raindance ® Select E
300 3jet

Rainmaker ® Select
580 3jet

Raindance ® Rainfall ®
240 Air 3jet
Rainmaker ® Select 460 2jet
Rainmaker ® Select 460 1jet
(bez fot.)

Raindance ® Select E
300 2jet

Raindance ® Select S
300 2jet
Raindance ® Select S
240 2jet (bez fot.)

Raindance ® Rainfall ®
180 Air 2jet

Raindance ®
Rainfall ®
150 1jet

Więcej informacji na temat głowic prysznicowych
Raindance Select znajdziesz na stronie 60.

Raindance ®
Rainfall ® Stream
150 1jet

Więcej informacji na temat Raindance Rainmaker
i Raindance Rainfall znajdziesz od strony 68.

Więcej informacji na temat głowic prysznicowych Rainmaker
Select znajdziesz na stronie 58.

Linie produktowe
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Głowica prysznicowa Rainmaker ® Select 460 3jet

NO

WO

ŚĆ

Wielka radość na całej szerokości
Uchwyt QuickConnect dla
prostego montażu i łatwego
zdejmowania do czyszczenia

Wzorniczy hit w łazience
za sprawą szlachetnych
materiałów, jak chromowany
metal i szkło hartowane
z otworami wykonanymi
laserem

Kolor powierzchni
biały/chrom
1

2

Mono

(1) Rain XL: rozłożysty strumień deszczowy
dla wspaniałych doznań kąpieli.
(2) Mono: skoncentrowany strumień dla ukierunkowanej przyjemności kąpieli.

RainStream: 11 biegnących równolegle do
samej podłogi strumieni generujących obfi ty
deszcz.

Elastyczność: dostępne także wersje do
montażu w suficie z możliwością dowolnego
umiejscowienia we wnętrzu.

Zalety i korzyści
▪ Czyste i precyzyjne wzornictwo dla nowoczesnej łazienki
▪ Charakter kreujący przestrzeń w zgodzie z trendem na przestronne strefy prysznica
▪ Dostępna także wersja EcoSmart z przepływem 9 l/min

▪ Łatwa pielęgnacja: szklana płyta jest odporna na środki
czyszczące i dzięki temu doskonale nadaje się do zastosowań
w hotelach
▪ Montaż ścienny z możliwością dopasowania wysokości dla
optymalnej intensywności strumienia, na bazie iBox universal
i bez uciążliwego prowadzenia rur lub podwieszania sufitu

Rainmaker® Select

NO

WO

ŚĆ

Rainmaker ® Select 580 3jet
Głowica prysznicowa
Rain XL: 17 l/min
RainFlow: 17 l/min
Mono:
19 l/min
# 24001, -400
# 24011, -400 (9 l/min) EcoSmart
do iBox universal
Kolor powierzchni biały/chrom

Czarny kolor szkła dostępny na zapytanie

iBox

Rainmaker ® Select 460 3jet
Głowica prysznicowa, w zestawie z ramieniem
460 mm
Rain XL:
18 l/min
RainStream: 16 l/min
Mono:
19 l/min
# 24007, -400
# 24017, -400 (9 l/min) EcoSmart
do iBox universal
Rainmaker ® Select 460 3jet
Głowica prysznicowa, z przyłączem sufitowym
100 mm (bez fot.)
Rain XL:
20 l/min
RainStream: 17 l/min
Mono:
21 l/min
# 24006, -400
# 24016, -400 (9 l/min) EcoSmart
iBox

Rainmaker ® Select 460 2jet
Głowica prysznicowa, w zestawie z ramieniem
460 mm
Rain XL:
18 l/min
RainStream: 16 l/min
# 24005, -400
# 24015, -400 (9 l/min) EcoSmart
do iBox universal
Rainmaker ® Select 460 2jet
Głowica prysznicowa, z przyłączem sufitowym
100 mm (bez fot.)
Rain XL:
20 l/min
RainStream: 17 l/min
# 24004, -400
# 24014, -400 (9 l/min) EcoSmart

iBox

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Rainmaker ® Select 460 1jet
Głowica prysznicowa, w zestawie z ramieniem
460 mm
Rain XL: 18 l/min
# 24003, -400
# 24013, -400 (9 l/min) EcoSmart
Rainmaker ® Select 460 1jet
Głowica prysznicowa, z przyłączem sufitowym
100 mm (bez fot.)
Rain XL: 19 l/min
# 24002, -400
# 24012, -400 (9 l/min) EcoSmart

Prysznice i sterowanie prysznicowe – Rainmaker Select
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Głowica prysznicowa Raindance® Select E 300 3jet

1 przycisk, 3 rodzaje strumienia,
mnóstwo przyjemności

Select

Aby przełączyć strumień z RainAir na Rain wystarczy
jedno dotknięcie przycisku Select, który jest łatwo osiągalny od spodu

Mniejsza dysza strumienia
Rain
1

Większa dysza strumienia
RainAir o dużej objętości

Kształtownik strumienia
RainStream

2

(1) RainAir: miękkie krople o dużej objętości
formują łagodny, odprężający strumień.
(2) Rain: strumień, którego moc ożywia
i idealnie wypłukuje z włosów szampon.

RainStream: 12 biegnących równolegle do
samej podłogi strumieni generujących obfi ty
deszcz.

Prosta pielęgnacja: dysze można oczyścić
jak zwykle za pomocą funkcji QuickClean.
Tarczę prysznicową można zdjąć i umyć nawet
w zmywarce.

Zalety i korzyści
▪ 3 rozłożyste strumienie w jednej głowicy prysznicowej:
łagodny RainAir, silny Rain i efektowny RainStream
▪ Łatwe przełączanie pomiędzy strumieniami RainAir i Rain za
dotknięciem przycisku

▪ Przycisk Select łatwo osiągalny od spodu
▪ Łatwa pielęgnacja: ponieważ tarczę prysznicową można
umyć nawet w zmywarce
Więcej informacji znajdziesz na
www.hansgrohe.pl/select

Raindance® Select

Raindance ® Select E 300 3jet
Głowica prysznicowa
# 26468, -000, -400
Rain/RainAir: 18 l/min
RainStream: 22 l/min
w zestawie z ramieniem 390 mm
do iBox universal

Raindance ® Select E 300 2jet
Głowica prysznicowa
Rain/RainAir: 15 l/min
w zestawie z ramieniem 390 mm
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart
z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot.)
# 27384, -000, -400
# 26608, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart (bez fot.)

iBox

Raindance ® Select S 300 2jet
Głowica prysznicowa
Rain/RainAir: 17 l/min
# 27378, -000, -400 w zestawie z ramieniem 390 mm
# 27337, -000, -400 z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot.)

Kolor powierzchni chrom

Kolor powierzchni biały/chrom

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Raindance ® Select S 240 2jet
Głowica prysznicowa
Rain/RainAir: 17 l/min
w zestawie z ramieniem 390 mm
# 26466, -000, -400
# 26470, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart
z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot.)
# 26467, -000, -400
# 26469, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart (bez fot.)
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Głowica prysznicowa Croma® Select

NO

WO

ŚĆ
Select

Komfort w szczytowej formie
Elastyczność: montaż w sufi cie
lub w ścianie z oddzielnym
przyłączem DN15.

IntenseRain: obszar
strumienia skoncentrowany na
centrum tarczy.
Rain: obszar
strumienia rozłożony
na całej powierzchni.

Prosta pielęgnacja: dzięki
technologii QuickClean i tarczy
strumieniowej do mycia
w zmywarce.

Croma® Select E 180 2jet

Rain: rozłożysty strumień złożony z wielkich,
dobroczynnych kropel.

Croma ® Select S 180 2jet

IntenseRain: intensywny strumień, który
aktywizuje i budzi.

Wygoda: aby przełączyć strumień wystarczy jedno kliknięcie przycisku Select, który jest
łatwo osiągalny od spodu.

Zalety i korzyści
▪ Nowe wzornictwo z dużą tarczą prysznicową Ø 180 mm

▪ Łatwa zmiana strumienia za dotknięciem przycisku

▪ Dostępne dwa wykończenia powierzchni: chrom i biały/chrom

▪ Dostępna także wersja EcoSmart z przepływem 9 l/min

▪ 2 różne strumienie deszczowe: rozłożysty strumień Rain oraz
odświeżająco intensywny strumień IntenseRain

Więcej informacji znajdziesz na
www.hansgrohe.pl/select

Croma® Select

Croma ® Select E 180 2jet
Głowica prysznicowa
Rain/IntenseRain: 17 l/min
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma ® Select E
Ramię prysznicowe 390 mm
# 27446, -000

Croma ® Select E
Przyłącze sufitowe
# 27467, -000 100 mm
# 27388, -000 300 mm (bez fot.)

Croma ® Select S 180 2jet
Głowica prysznicowa
Rain/IntenseRain: 17 l/min
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma ® Select S
Ramię prysznicowe 390 mm
# 27413, -000

Croma ® Select S
Przyłącze sufitowe
# 27393, -000 100 mm
# 27389, -000 300 mm (bez fot.)

Kolor powierzchni chrom

Kolor powierzchni biały/chrom

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).
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Raindance®

Raindance ® E 420 Air 2jet
Głowica prysznicowa
# 27373, -000 z ramieniem 380 mm
RainAir: 22 l/min
RainFlow: 23 l/min
do iBox universal

Raindance ® E 420 Air 1jet
Głowica prysznicowa (19 l/min)
# 27372, -000 z ramieniem 380 mm

iBox

Raindance ® E 240 Air 1jet
Głowica prysznicowa (20 l/min)
# 27370, -000 z ramieniem 240 mm
# 27380, -000 z przyłączem sufitowym 100 mm
(bez fot.)
# 27375, -000 z ramieniem 223 mm (9 l/min)
EcoSmart (bez fot.)
# 27383, -000 z przyłączem sufitowym 100 mm
(9 l/min) EcoSmart (bez fot.)

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

Raindance ® E 360 Air 1jet
Głowica prysznicowa (17 l/min)
# 27376, -000 w zestawie z ramieniem 390 mm
# 27371, -000 z ramieniem 240 mm (bez fot.)
# 27381, -000 z przyłączem sufitowym 100 mm
(bez fot.)

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Raindance/PuraVida
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Raindance ® Royale S 350 Air 1jet
Głowica prysznicowa (25 l/min)
# 28420, -000
# 27410, -000 Ramię prysznicowe 470 mm (bez fot.)
# 27418, -000 Przyłącze sufitowe 100 mm (bez fot.)

Raindance ® S 300 Air 1jet
Głowica prysznicowa (18 l/min)
# 27493, -000 z ramieniem 390 mm
# 27492, -000 z ramieniem 450 mm (bez fot.)
# 27494, -000 z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot.)

▪ Wyjątkowo duża tarcza prysznicowa Ø 350 mm
▪ Nadzwyczajna
przyjemność kąpieli
▪ Wykonanie z metalu

Raindance ® S 240 Air 1jet
Głowica prysznicowa (18 l/min)
# 27474, -000 z ramieniem 390 mm
# 27461, -000 z ramieniem 390 mm (9 l/min) EcoSmart
# 27477, -000 z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot.)
# 27463, -000 z przyłączem sufitowym 100 mm (9 l/min) EcoSmart (bez fot.)

Raindance ® S 180 Air 1jet
Głowica prysznicowa (19 l/min)
# 27476, -000 z ramieniem 240 mm
# 27462, -000 z ramieniem 240 mm (9 l/min) EcoSmart
# 27468, -000 z ramieniem 390 mm (bez fot.)
# 27478, -000 z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot.)
# 27464, -000 z przyłączem sufitowym 100 mm (9 l/min) EcoSmart (bez fot.)

Raindance® Classic

PuraVida®

Raindance ® Classic 240 Air
Głowica prysznicowa (19 l/min)
# 27424, -000 z ramieniem 390 mm
# 27405, -000 z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot.)

PuraVida ® 400
Głowica prysznicowa (21 l/min)
# 27437, -000, -400 z ramieniem 390 mm
# 26602, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 27390, -000, -400 z przyłączem sufitowym 100 mm (bez fot.)
# 26603, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart (bez fot.)
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Croma®

Croma ® 220 Air 1jet
Głowica prysznicowa
# 26464, -000 (19 l/min)
# 26465, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 27413, -000 opcjonalne ramię
prysznicowe 390 mm (bez fot.)
# 27479, -000 opcjonalne przyłącze
sufitowe 100 mm (bez fot.)

Crometta® 160

NO

WO

Croma ® 160 1jet
Głowica prysznicowa
# 27450, -000 (17 l/min)
# 28450, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 27412, -000 opcjonalne ramię
prysznicowe 230 mm (bez fot.)
# 27479, -000 opcjonalne przyłącze
sufitowe 100 mm (bez fot.)

Croma ® 100 Multi
Głowica prysznicowa
# 27443, -000
Rain:
20 l/min
Mono:
15 l/min
Massage: 14 l/min
z przegubem kulowym DN15
# 28460, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 27411, -000 opcjonalne ramię
prysznicowe 128 mm (bez fot.)

Croma ® 100 Vario
Głowica prysznicowa
# 27441, -000
Rain:
22 l/min
Shampoo: 17 l/min
Normal: 20 l/min
Massage: 11 l/min
# 28462, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 27411, -000 opcjonalne ramię
prysznicowe 128 mm (bez fot.)

Kolor powierzchni chrom

Kolor powierzchni biały/chrom

ŚĆ

Crometta ® 160
Głowica prysznicowa
# 26577, -000, -400 (17 l/min)
# 26578, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 27412, -000 opcjonalne ramię prysznicowe 230 mm
(bez fot.)
# 27479, -000 opcjonalne przyłącze sufitowe 100 mm
(bez fot.)

▪ Atrakcyjny segment cenowy dla projektów inwestycyjnych
▪ Dostępny wariant EcoSmart z przepływem zredukowanym do
zaledwie 9 l/min
▪ Także wariant niskociśnieniowy (od 0,2 bar)
▪ Nowoczesne wzornictwo o powierzchni biały/chrom
▪ Duża tarcza prysznicowa o średnicy Ø 160 mm

Crometta® 85

Crometta ® 85 Multi
Głowica prysznicowa
# 28425, -000
Mono:
13 l/min
Normal: 15 l/min
Massage: 13 l/min
# 27411, -000 opcjonalne ramię
prysznicowe 128 mm (bez fot.)

Crometta ® 85 Vario
Głowica prysznicowa
# 28424, -000
Normal: 18 l/min
# 27411, -000 opcjonalne ramię
prysznicowe 128 mm (bez fot.)

Crometta ® 85 Green
Głowica prysznicowa
# 28423, -000 (6 l/min)
# 27411, -000 opcjonalne ramię
prysznicowe 128 mm (bez fot.)

Raindance ® Air 100
Dysza boczna
# 28477, -000

Bodyvette ®
Dysza boczna
# 28466, -000
Bodyvette ® Stop
Dysza boczna, manualne wyłączanie
# 28467, -000 (bez fot.)

Dysze boczne

PuraVida ® 100
Dysza boczna
# 28430, -000, -400

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).
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Raindance® Rainmaker ® i Raindance® Rainfall®

Najsubtelniejsza przyjemność
dla Twoich klientów
Raindance Rainmaker i Raindance Rainfall czynią z codziennej kąpieli pod prysznicem nowe doznanie. Ponieważ Raindance
Rainmaker montowany jest w jednym poziomie
z sufitem, nie ma już strefy prysznica w klasycz-

nym znaczeniu, tylko przestrzeń, w której pada
deszcz. Deszcz w charakterze zgodnym
z rodzajem strumienia: RainAir, RainAir XL,
Whirl i Mix. Raindance Rainfall za sprawą
poziomego panela deszczowego zapewnia

większą swobodę kąpieli oraz rozpieszcza
dzięki 3 różnym rodzajom strumienia: odprężającemu RainAir, ożywczemu RainFlow
i masującemu Whirl.

Raindance® Rainmaker®: prysznic w nowym wymiarze
1

2

Zalety i korzyści
▪ Montaż w jednej linii z sufitem
▪ Rozłożysty deszcz prysznicowy
Rain
Air XL

(1) RainAir: centralna funkcja głowicy prysznicowej z technologią AirPower.
(2) RainAir XL: rozłożysty, miękki deszcz
z technologią AirPower.

Whirl

Whirl: 3 rotujące strumienie masujące z technologią AirPower.

▪ Także ze zintegrowanym oświetleniem

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet: woda o swojej pierwotnej mocy

Whirl

RainAir: głowica prysznicowa z technologią AirPower generuje rozłożysty kroplisty
deszcz.

RainFlow: rozłożysty strumień wodospadowy dla odświeżającego doznania kąpieli.

Whirl: w chwili uruchomienia wody strumienie
masujące wychylają się do przodu i w ten sposób łatwo docierają do karku i ramion.

Zalety i korzyści
▪
▪
▪
▪

Architektoniczny hit w strefie prysznica
Więcej swobody ruchów za sprawą dużego wysięgu
3 rodzaje strumienia: RainAir, RainFlow i Whirl
Przełączanie strumienia wygodnie od spodu

▪ Strumień wodospadowy oferuje doznania prysznicowe jak
w zetknięciu z prawdziwym żywiołem
▪ Montaż w jednej linii ze ścianą z iBox universal

Raindance ® Rainmaker ® Air 3jet
Głowica prysznicowa
600 mm
RainAir:
20 l/min
RainAir XL: 24 l/min
Whirl:
22 l/min
# 26117, -000 z oświetleniem
# 26115, -000 bez oświetlenia (bez fot.)

Raindance ® Rainmaker ® Air 3jet
Głowica prysznicowa
680 mm x 460 mm
RainAir:
20 l/min
RainAir XL: 24 l/min
Whirl:
22 l/min
# 28418, -000 z oświetleniem
# 28417, -000 bez oświetlenia (bez fot.)

Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet
Głowica prysznicowa
RainAir: 18 l/min
Whirl:
16 l/min
RainFlow: 28 l/min
# 28410, -000, -400 z oświetleniem (bez fot.)
# 28411, -000, -400 bez oświetlenia
do iBox universal

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet
Głowica prysznicowa
RainAir: 16 l/min
RainFlow: 24 l/min
# 28433, -000, -400
do iBox universal

iBox

Raindance ® Rainfall ® 150 1jet
Głowica prysznicowa (18 l/min)
# 26442, -000

▪ Rozłożysty strumień wodospadowy
▪ Dla kąpieli jak pod wodospadem

Raindance ® 260 Air 1jet
Głowica prysznicowa
260 mm x 260 mm , montaż w jednej linii z sufitem
# 26472, -000 (17 l/min)
# 26481, -000 (9 l/min) EcoSmart

iBox

Raindance ® Rainfall ® Stream 150 1jet
Głowica prysznicowa (18 l/min)
# 26443, -000

▪ Równoległe aż do samej podłogi
kropliste strumienie
▪ Dla kąpieli jak pod wodospadem

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują
przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).
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Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance® Select E 300 3jet
Select

Kompletny system zaspokajający
wszystkie potrzeby pod prysznicem
Select
Wybór strumieni

RainStream: 12 wodnych
kroplistych strumieni płynących
równolegle aż do podłogi. Dla
równomiernie fascynującego
efektu kąpieli przy każdej
wysokości montażu
i niezależnie od wzrostu
użytkownika.

Select
Wybór strumieni

Regulacja temperatury
Select
Wybór główki prysznicowej
Select
Wybór głowicy prysznicowej
Select
Włącz i wyłącz strumień
RainStream w głowicy
prysznicowej

Raindance® Select E 300 3jet
Komplet prysznicowy Showerpipe

Zalety i korzyści
▪ Kompletny system z głowicą prysznicową, główką
prysznicową i termostatem
▪ Spójna, intuicyjna koncepcja obsługi za dotknięciem
przycisku
▪ Idealne rozwiązanie dla nieskomplikowanej renowacji
łazienki ze względu na możliwość montażu na
istniejących przyłączach

▪ 6 rodzajów strumienia: 3 w głowicy prysznicowej,
3 w główce prysznicowej
▪ Głowica prysznicowa ze strumieniem RainStream
złożonym z 12 równoległych strumieni

Więcej informacji znajdziesz na
www.hansgrohe.pl/select

Komplety prysznicowe

Komplet prysznicowy Hansgrohe

Przegląd asortymentu kompletów
prysznicowych
Crometta®

Głowica prysznicowa

Warianty

NO

Wyposażenie

ŚĆ

NO

Croma ® 160 1jet Komplet
prysznicowy Showerpipe

Croma ® 220 1jet Komplet
prysznicowy Showerpipe

WO

Prysznic z termostatem

# 27264, -400

# 27135, -000

# 27185, -000

# 27253, -400

Prysznic z termostatem EcoSmart
(9 l/min)

# 27265, -400

# 27238, -000

# 27188, -000

# 27254, -400

# 27266, -400
–

# 27154, -000
–

# 27222, -000

# 27255, -400

Wanna z termostatem

# 27223, -000

Prysznic/Wanna Reno

–

–

# 27224, -000

# 27531, -400
–

Głowica prysznicowa

Crometta 160 1jet

Croma 160 1jet

Croma 220 1jet

Croma Select S 180 2jet

Ø 160 mm

Ø 160 mm

Ø 220 mm

Ø 180 mm

Rain

Rain

RainAir

Rain
IntenseRain

18 l/min
–

17 l/min
–

19 l/min
–

17 l/min

–

–

–

▪

Prysznic z baterią jednouchwytową

Wielkość głowicy prysznicowej
Rodzaje strumieni głowicy
prysznicowej
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar
Zmiana strumienia przez Select
Zdejmowana do czyszczenia
tarcza prysznicowa
Długość ramienia prysznicowego
Główka prysznicowa
Wąż prysznicowy
Termostat

–

–

350 mm

270 mm

400 mm

400 mm

Crometta 100 Vario

Croma 100 Vario

Croma 100 Vario

Croma Select S Multi

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Ecostat Universal

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

–

AirPower

–

–

QuickClean

▪

▪

Dostępny.

– Niedostępny.

▪

▪
▪

–

Select

–

ŚĆ

Croma ® Select S 180 2jet
Komplet prysznicowy Showerpipe

Crometta ® 160 1jet Komplet
prysznicowy Showerpipe

Rura z możliwością skrócenia
Cechy

Crom

Nazwa produktu

Obrotowe ramię prysznicowe

▪

WO

Croma®

–

▪



ma® Select

Raindance®
NO

WO

Raindance® Select S

ŚĆ

Croma ® Select E 180 2jet Komplet Raindance ® 240 Air 1jet Komplet
prysznicowy Showerpipe
prysznicowy Showerpipe

Raindance ® Select S 240 1jet
Komplet prysznicowy Showerpipe

Raindance ® Select S 240 2jet
Komplet prysznicowy Showerpipe

Raindance ® Select S 300 1jet
Komplet prysznicowy Showerpipe

# 27256, -400

# 27145, -000

# 27115, -000

# 27129, -000, -400

# 27114, -000

# 27257, -400

–

# 27116, -000

–

–

# 27258, -400

–

–

–

–

# 27352, -400
–

–

–

–

–

# 27117, -000
–

–

–

Croma Select E 180 2jet

Raindance 240 Air 1jet

Raindance Select S 240 Air 1jet

Raindance Select S 240 2jet

Raindance Select S 300 Air 1jet

Ø 180 mm

Ø 240 mm

Ø 240 mm

Ø 240 mm

Ø 300 mm

Rain
IntenseRain

RainAir

RainAir

RainAir
Rain

RainAir

▪

17 l/min
–

17 l/min
–

–

–

–

17 l/min

15 l/min

17 l/min
–

▪

▪

▪

▪
▪
▪

400 mm

460 mm

460 mm

460 mm

460 mm

Croma Select E Multi

Raindance S 100 Air 3jet

Raindance Select S 150

Raindance Select S 120 2jet

Raindance Select S 150 3jet

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Ecostat Comfort

Termostat podtynkowy Ecostat

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

–

▪

–

▪
▪

–

▪

Raindance® Select E

NO

Raindance ® Select S 300 2jet
Komplet prysznicowy Showerpipe

Raindance ® Select E 360 Komplet
prysznicowy Showerpipe

Raindance ® Select E 300 2jet
Komplet prysznicowy Showerpipe

Raindance ® Select E 360 ST
Komplet prysznicowy Showerpipe

WO

ŚĆ

Raindance ® Select E 300 2jet ST
Komplet prysznicowy Showerpipe

# 27133, -000, -400

# 27112, -000, -400

# 27128, -000, -400

# 27288, -000, -400

# 27126, -000, -400

–

# 27286, -000, -400

# 27282, -000, -400

# 27287, -000, -400

# 27283, -000, -400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

# 27113, -000, -400
–

–

–

–

Raindance Select S 300 2jet

Raindance E 360 Air 1jet

Raindance Select E 300 2jet

Raindance E 360 Air 1jet

Raindance Select E 300 2jet

Ø 300 mm

360 mm x 190 mm

300 mm x 160 mm

360 mm x 190 mm

300 mm x 160 mm

RainAir
Rain

RainAir

RainAir
Rain

RainAir

RainAir
Rain

15 l/min

▪
▪
▪

17 l/min
–
–

17 l/min

▪
▪

17 l/min
–
–

16 l/min

▪
▪

–

–

–

–

460 mm

380 mm

380 mm

380 mm

380 mm

Raindance Select S 120 3jet

Raindance Select E 120 3jet

Raindance Select E 120 3jet

Raindance Select E 120 3jet

Raindance Select E 120 3jet

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Ecostat Comfort

Ecostat Select
–

Ecostat Select
–

ShowerTablet Select 300
–

ShowerTablet Select 300
–

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Raindance® E

Rainmaker® Select

NO

W

OŚ Ć

NO

ŚĆ
WO

W
NO

Raindance ® Select E 300 3jet Raindance ® E 420 2jet Komplet Rainmaker ® Select 420 2jet
Rainmaker ® Select 460 2jet
Rainmaker ® Select 460 3jet
Komplet prysznicowy Showerpipe
prysznicowy Showerpipe
Komplet prysznicowy Showerpipe Komplet prysznicowy Showerpipe Komplet prysznicowy Showerpipe
# 27127, -000, -400

# 27149, -000

# 27168, -400

# 27109, -400

# 27106, -400

–

–

–

# 27028, -400

# 27029, -400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Raindance Select E 300 3jet

Raindance E 420 Air 2jet

Raindance E 420 2jet

Rainmaker Select 460 2jet

Rainmaker Select 460 3jet

300 mm x 190 mm

420 mm x 220 mm

420 mm x 220 mm

460 mm x 300 mm

460 mm x 300 mm

RainAir
Rain
RainStream

RainAir
RainFlow

RainAir
RainFlow

Rain XL
RainStream

Rain XL
RainStream
Mono

22 l/min
–

22 l/min
–

22 l/min
–

22 l/min
–

–

▪

▪

▪

19 l/min

▪
▪
–

–

–

–

–

380 mm

450 mm

450 mm

450 mm

450 mm

Raindance Select E 120 3jet

PuraVida 120 1jet

Raindance Select S 120

Raindance Select S 120

Raindance Select S 120

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

Isiflex 160 cm

ShowerTablet Select 300
–

Ecostat
–

ShowerTablet Select 700
–

ShowerTablet Select 700
–

ShowerTablet Select 700
–

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Prysznice i sterowanie prysznicowe – Przegląd
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OŚ Ć

Komplet prysznicowy Showerpipe Croma® Select S 180 2jet
Select

Całościowe zorientowanie
na komfort
Select
Wybór strumieni

Nowoczesne wzornictwo
z powierzchnią w kolorze biały/
chrom

Rain: silny, ożywczy strumień,
optymalny dla odświeżenia
i mycia włosów.

Select
Wybór strumieni

IntenseRain: silny strumień
dla witalnego startu w nowy
dzień.
Długi uchwyt dla stabilnego
i wygodnego mocowania
główki prysznicowej

SoftRain: miękki strumień,
który spowija ciało
dobroczynnym płaszczem
wody.

IntenseRain: intensywny
strumień wody, idealny do
mycia włosów.

Massage: skoncentrowany
strumień o intensywnym
i ukierunkowanym działaniu.

Ecostat Comfort z ergonomicznym,
długowiecznym uchwytem pin
z metalu dla precyzyjnego ustawienia temperatury

Croma ® Select S 180 2jet
Komplet prysznicowy Showerpipe

Zalety i korzyści
▪ Kompletny system z głowicą prysznicową, główką
prysznicową i termostatem

▪ Obrotowa głowica, dzięki temu możliwość optymalnego
ustawienia niezależnie od przyłączy

▪ Technologia Select dla wygodnej zmiany strumienia za
dotknięciem przycisku

▪ 5 rodzajów strumienia: 2 w głowicy prysznicowej,
3 w główce prysznicowej

▪ Idealne rozwiązanie w przypadku renowacji, z uwagi na
możliwość montażu na istniejących przyłączach

▪ Dostępna także wersja EcoSmart z przepływem 9 l/min

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Komplety prysznicowe
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Rainmaker® Select

NO

WO

ŚĆ

Prysznic

Rainmaker ® Select 460 3jet
Showerpipe
z głowicą prysznicową Rainmaker Select 460 3jet
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min, Mono: 16 l/min),
główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet
(14 l/min) i termostatem ShowerTablet Select 700,
ramię prysznicowe 450 mm
# 27106, -400
# 27029, -400 (9 l/min) EcoSmart

Rainmaker ® Select 460 2jet
Showerpipe
z głowicą prysznicową Rainmaker Select 460 2jet
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min), główką
prysznicową Raindance Select S 120 3jet (14 l/min)
i termostatem ShowerTablet Select 700,
ramię prysznicowe 450 mm
# 27109, -400
# 27028, -400 (9 l/min) EcoSmart

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar) u wejścia baterii.

Rainmaker ® Select 420 2jet
Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance E 420 2jet
(RainAir: 17 l/min, RainFlow: 21 l/min),
główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet
(14 l/min) i termostatem ShowerTablet Select 700,
ramię prysznicowe 400 mm
# 27168, -400

Hansgrohe Komplety prysznicowe – Rainmaker ® Select/Raindance® Select E 77
Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Komplety prysznicowe



Raindance® Select E
Prysznic

W
NO

Raindance ® Select E 300 3jet
Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance Select E 300 3jet
(Rain/RainAir: 16 l/min, RainStream: 19 l/min),
główką prysznicową Raindance Select E 120 3jet
(16 l/min) i termostatem ShowerTablet Select 300,
ramię prysznicowe 380 mm
# 27127, -000, -400

Raindance ® Select E 300 ST
Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance Select E 300 2jet
(16 l/min), główką prysznicową Raindance Select
E 120 3jet (16 l/min) i termostatem ShowerTablet
Select 300, ramię prysznicowe 380 mm
# 27126, -000, -400
# 27283, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

OŚ Ć

Raindance ® Select E 360 ST
Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance E 360 1jet (17 l/min),
główką prysznicową Raindance Select E 120 3jet
(16 l/min) i termostatem ShowerTablet Select 300,
ramię prysznicowe 380 mm
# 27288, -000, -400
# 27287, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart
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Raindance® Select E
Prysznic

Raindance ® Select E 300 2jet
Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance Select E 300 2jet
(17 l/min), główką prysznicową Raindance Select
E 120 3jet (16 l/min) i termostatem ShowerTablet
Select 300, ramię prysznicowe 380 mm
# 27128, -000, -400
# 27282, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

Raindance ® Select E 360 1jet
Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance E 360 1jet (17 l/min),
główką prysznicową Raindance Select E 120 3jet
(16 l/min) i termostatem Ecostat Select,
ramię prysznicowe 380 mm
# 27112, -000, -400
# 27116, -000 (9 l/min) EcoSmart

▪ Prostokątny kształt głowicy zapewnia
szeroki strumień deszczowy, który
otula całe ciało na szerokość ramion

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar) u wejścia baterii.

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Komplety prysznicowe
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Raindance® Select S
Prysznic

Raindance ® Select S 300 2jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Raindance
Select S 300 2jet (15 l/min), główką prysznicową
Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) i termostatem
Ecostat Comfort, ramię prysznicowe 460 mm
# 27133, -000, -400
Rura z możliwością skrócenia

Raindance ® Select S 300 1jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Raindance
S 300 2jet (17 l/min), główką prysznicową
Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) i termostatem
Ecostat Comfort, ramię prysznicowe 460 mm
# 27114, -000
Rura z możliwością skrócenia

Raindance ® Select S 240 1jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Raindance
S 240 2jet (17 l/min), główka prysznicową
Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) i termostatem
Ecostat Comfort, ramię prysznicowe 460 mm
# 27115, -000
Rura z możliwością skrócenia

▪ Obrotowa głowica prysznicowa
umożliwia namydlenie ciała/umycie
włosów
▪ Możliwość montażu z przesunięciem
względem środka kabiny

▪ Obrotowa głowica prysznicowa
umożliwia namydlenie ciała/umycie
włosów
▪ Możliwość montażu z przesunięciem
względem środka kabiny

Raindance ® Select S 240 2jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Raindance
Select S 240 2jet (15 l/min), główką prysznicową
Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) i termostatem
Ecostat Comfort, ramię prysznicowe 460 mm
# 27129, -000, -400 (bez fot.)
Rura z możliwością skrócenia
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Raindance® E/Raindance®
Prysznic/Universal

Raindance ® E 420 2jet
Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance E 420 2jet
(RainAir: 18 l/min, RainFlow: 22 l/min),
podłużna główka prysznicowa 1jet (16 l/min)
i termostat, ramię prysznicowe 380 mm
# 27149, -000

Raindance ® 240 Air 1jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Raindance
S 240 Air 1jet (17 l/min), główką prysznicową
Raindance S 120 (13 l/min) i termostatem
podtynkowym, ramię prysznicowe 460 mm
# 27145, -000
Rura z możliwością skrócenia

Raindance ® Connect S 240 Air 1jet
Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance S 240 Air 1jet
(14 l/min), podłużną główką prysznicową (17 l/min)
# 27164, -000 ramię prysznicowe 460 mm
# 27421, -000 ramię prysznicowe 350 mm (bez fot.)
# 27158, -000 zestaw do montażu narożnikowego
(bez fot.)
Rura z możliwością skrócenia

iBox

▪ Ze skoncentrowanym strumieniem
wodospadowym

▪ Optymalne rozwiązanie do podniesienia standardu łazienki z iBox universal
▪ Obrotowa głowica prysznicowa

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar) u wejścia baterii.

▪ Możliwość wymiany na nowe, tam,
gdzie jest już zamontowana główka
prysznicowa
▪ Optymalne w przypadku renowacji

Hansgrohe Komplety prysznicowe – Raindance®/Croma ® Select E 81
NO

WO

ŚĆ

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Komplety prysznicowe

Croma® Select E
Prysznic/Wanna

Croma ® Select E 180 2jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Croma
Select E 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min),
główką prysznicową Croma Select E Multi
(13 l/min) i termostatem Ecostat Comfort,
ramię prysznicowe 400 mm
# 27256, -400
# 27257, -400 (9 l/min) EcoSmart
Rura z możliwością skrócenia

Croma ® Select E 180 2jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Croma
Select E 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min),
główką prysznicową Croma Select E Multi (13 l/min)
i baterią jednouchwytową, ramię prysznicowe 400 mm
# 27258, -400
Rura z możliwością skrócenia

Croma ® Select E Multi
Semipipe
z główką prysznicową Croma Select E Multi (16 l/min)
i termostatem Ecostat Comfort
# 27248, -400
# 27259, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma ® Select E 180 2jet
Showerpipe
# 27352, -400 z termostatem Ecostat Comfort (bez fot.)
Rura z możliwością skrócenia

▪ Drążek i jednocześnie uchwyt dla bezpieczeństwa kąpieli pod prysznicem
▪ Solidne mocowanie, idealne dla hoteli
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Croma® Select S

NO

WO

ŚĆ

Prysznic/Wanna

Croma ® Select S 180 2jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Croma
Select S 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min),
główką prysznicową Croma Select S Multi
(13 l/min) i termostatem Ecostat Comfort,
ramię prysznicowe 400 mm
# 27253, -400
# 27254, -400 (9 l/min) EcoSmart
Rura z możliwością skrócenia

Croma ® Select S 180 2jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Croma
Select S 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min),
główką prysznicową Croma Select S Multi (13 l/min)
i baterią jednouchwytową, ramię prysznicowe 400 mm
# 27255, -400
Rura z możliwością skrócenia

Croma ® Select S Multi
Semipipe
z główką prysznicową Croma Select S Multi (16 l/min)
i termostatem Ecostat Comfort
# 27247, -400
# 27249, -400 (9 l/min) EcoSmart

Croma ® Select S 180 2jet
Showerpipe
# 27351, -400 z termostatem Ecostat Comfort (bez fot.)
Rura z możliwością skrócenia

▪ Drążek i jednocześnie uchwyt dla bezpieczeństwa kąpieli pod prysznicem
▪ Solidne mocowanie, idealne dla hoteli

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar) u wejścia baterii.

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Komplety prysznicowe
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Croma® 220
Prysznic

Croma ® 220 Air 1jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Croma 220 Air 1jet
(19 l/min), główką prysznicową Croma 100 Vario
(15 l/min) i termostatem Ecostat Comfort,
ramię prysznicowe 400 mm
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmart
Rura z możliwością skrócenia

▪ Obrotowa głowica prysznicowa umożliwia namydlenie ciała/umycie włosów
▪ Możliwość montażu z przesunięciem
względem środka kabiny

Croma ® 220 Air 1jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Croma 220 Air 1jet
(19 l/min), główką prysznicową Croma 100 Vario
(15 l/min) i baterią jednouchwytową,
ramię prysznicowe 400 mm
# 27222, -000
Rura z możliwością skrócenia

Croma ® 220 Air 1jet
Showerpipe Reno
z obrotową głowicą prysznicową Croma 220 Air 1jet
(16 l/min), główką prysznicową Croma 100 Vario
(15 l/min), bez armatury, ramię prysznicowe 400 mm
# 27224, -000
# 27158, -000 Zestaw do montażu narożnikowego
(bez fot.)
Rura z możliwością skrócenia

▪ Możliwość wymiany na nowe
w przypadku istniejącej armatury
▪ Obrotowa głowica prysznicowa
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Croma® 160

Crometta® 160

Prysznic

Prysznic

Croma ® 160 1jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Croma 160 1jet
(17 l/min), główką prysznicową Croma 100 Vario
(15 l/min) i termostatem Ecostat Comfort,
ramię prysznicowe 270 mm
# 27135, -000
# 27238, -000 (9 l/min) EcoSmart
Rura z możliwością skrócenia

Croma ® 160 1jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Croma 160 1jet
(17 l/min), główką prysznicową Croma 100 Vario
(15 l/min) i baterią jednouchwytową, ramię
prysznicowe 270 mm
# 27154, -000
Rura z możliwością skrócenia

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar) u wejścia baterii.

NO

WO

ŚĆ

Crometta ® 160 1jet
Showerpipe
głowica prysznicowa Crometta 160 1jet, Crometta 100
Vario główka prysznicowa i termostat Ecostat Universal
# 27264, -400
# 27265, -400 (9 l/min) EcoSmart
Rura z możliwością skrócenia
Crometta ® 160 1jet
Showerpipe
głowica prysznicowa Crometta 160 1jet, Crometta 100
Vario główka prysznicowa i baterią jednouchwytową
# 27266, -400 (bez fot.)
Rura z możliwością skrócenia

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Komplety prysznicowe
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Raindance® Select E/Raindance® Select S/Croma®
Wanna

Raindance ® Select E 360 1jet
Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance E 360 1jet (17 l/min),
główką prysznicową Raindance Select E 120 3jet
(16 l/min) i termostatem Ecostat Select (20 l/min),
ramię prysznicowe 380 mm
# 27113, -000, -400

▪ Wielkoformatowy prysznic
w strefie wanny
▪ Idealne rozwiązanie także
w przypadku renowacji

Raindance ® Select S 240 1jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Raindance S 240 1jet
(17 l/min), główką prysznicową Raindance Select
S 120 3jet (16 l/min) i termostatem Ecostat Comfort
(20 l/min), ramię prysznicowe 460 mm
# 27117, -000
Rura z możliwością skrócenia

▪ Optymalne zastosowanie także
w przypadku przyłączy umieszczonych na długim boku wanny
▪ Obrotowa głowica prysznicowa

Croma ® 220 Air 1jet
Showerpipe
z obrotową głowicą prysznicową Croma 220 Air 1jet
(17 l/min), główką prysznicową Croma 100 Vario
(15 l/min) i termostatem Ecostat Comfort (20 l/min),
ramię prysznicowe 400 mm
# 27223, -000
Rura z możliwością skrócenia

▪ Obrotowa głowica prysznicowa umożliwia namydlenie ciała/umycie włosów
▪ Możliwość montażu z przesunięciem
względem środka kabiny

86 Hansgrohe Prysznice i sterowanie prysznicowe

Hansgrohe panel prysznicowy

Stworzony, aby przekonać
klienta na całej linii

Zalety i korzyści

przyjemności kąpieli na całej linii. Perfekcyjnym uzupełnieniem przyjemności jest nieskomplikowany system montażu: można wykorzystać istniejące przyłącza – ingerencja w ścianę

Raindance ® Lift Duschpaneel ® –
panel prysznicowy
z głowicą prysznicową Raindance
Rainfall 180 2jet (RainAir: 14 l/min,
RainFlow: 17 l/min), podłużna główka
prysznicowa PuraVida 120 1jet
(16 l/min) i termostat, regulacja
wysokości w zakresie 200 mm
# 27008, -000, -400
# 27003, -400 (9 l/min) EcoSmart

200
200 mm
mm

200
200 mm
mm

Głowice, główki prysznicowe i dysze
boczne, różne rodzaje strumienia i odświeżający masaż całego ciała przez dysze masujące: panel prysznicowy Hansgrohe dostarcza

▪ Łączy głowicę, główkę prysznicową
i opcjonalnie dysze boczne w jeden
system
▪ Przyjemność na wielu obszarach

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar) u wejścia baterii.

nie jest konieczna. W ten sposób możesz błyskawicznie nadać swojej łazience nową jakość
prysznicowej przyjemności.

Lift 2 Duschpaneel ® –
panel prysznicowy
z głowicą prysznicową Raindance
S 180 Air 1jet (22 l/min),
podłużna główka prysznicowa PuraVida,
6 dysz bocznych, termostat, regulacja
wysokości w zakresie 200 mm
# 26871, -000

▪ Do 6 dysz bocznych
▪ Różne rodzaje strumienia dla
indywidualnej przyjemności kąpieli

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Duschpaneel – panele prysznicowe
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Raindance ® S Duschpaneel ® –
panel prysznicowy
z główką prysznicową Raindance S 150
Air 3jet (17 l/min), 6 dyszami bocznymi
i termostatem, montaż natynkowy
# 27005, -000

▪ Nieskomplikowany montaż bez
ingerencji w ścianę
▪ Częściowo z regulacją wysokości
i dzięki temu z możliwością
dopasowania do wzrostu

▪ Prosty montaż na istniejących
przyłączach

Termostaty natynkowe

Termostaty natynkowe Hansgrohe

Przegląd termostatów
natynkowych
Ecostat® Universal

Ecostat® 1001 SL

Ecostat® Comfort

Ecostat ® Universal

Ecostat ® 1001 SL

Ecostat ® Comfort

Nazwa produktu
Obszar zastosowania

Wanna

Prysznic

Wanna

Prysznic

Wanna

Prysznic

# 13123, -000

# 13122, -000

# 13241, -000

# 13261, -000

# 13114, -000

# 13116, -000

Ochrona przed poparzeniem przy 40 °C

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Możliwość ustawienia
ograniczenia temperatury

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Przycisk Ecostop

–

▪

–

▪

–

▪

Przepływ główki prysznicowej przy ciśnieniu 3 bar

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

Przepływ wylewki wannowej przy ciśnieniu 3 bar

20 l/min

Przełączanie strumieni za
pomocą przycisku Select

–

–

–

–

–

–

Przełączanie strumieni za
pomocą pokrętła

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Izolowane przewodzenie
wody

–

–

–

–

–

–

Półka ze szkła hartowanego

–

–

–

–

–

–

Przyłącze podtynkowe
dla 1 odbiornika

–

–

–

–

–

–

Select

–

–

–

–

–

–

AirPower

▪

–

▪

–

▪

–

QuickClean

▪

–

▪

–

▪

–

Cechy

Nr Art.

▪

Dostępny.

– Niedostępny.

20 l/min

20 l/min
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Ecostat® Select

Ecostat ® Select

ShowerTablet® Select 300

ShowerTablet® Select 700

ShowerTablet ® Select 300

ShowerTablet ® Select 700

Wanna

Prysznic

Wanna

Prysznic

Wanna

Universal

# 13141, -000

# 13161, -000

# 13151, -000, -400

# 13171, -000, -400

# 13183, -000, -400

# 13184, -000, -400

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

–

▪

–

▪

–

▪

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

20 l/min

20 l/min

20 l/min

–

–

▪

▪

▪

▪

▪

▪

–

–

–

–

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

–

–

–

–

–

▪

–

–

▪

▪

▪

▪

▪

–

▪

–

▪

–

▪

–

▪

–

▪

–
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ShowerTablet ® Select
Select

Termostat, który definiuje
na nowo komfort obsługi
Dzięki intuicyjnej technologii i wielu
zaletom z ShowerTablet Select 300 wszystko
dzieje się samo. Czy to uruchamianie i wyłączanie główki prysznicowej w wariancie do
prysznica czy wybór prysznica i wylewki
razem lub osobno w wariancie do wanny:

wystarczy dotknąć przycisku, by uruchomić
odbiornik. Wszystkie elementy Select można
obsługiwać w prosty sposób. Obsługę ułatwiają dodatkowo duże symbole rozróżnione
kolorami. W trybie włączonym przycisk jest
wysunięty. Dzięki temu można rozpoznać na

pierwszy rzut oka, który odbiornik jest włączony. Duża, wysokiej jakości półka ze szkła
jest odporna na zarysowania oraz łatwa
w utrzymaniu czystości i dzięki temu długowieczna.

Regulacja
temperatury

ShowerTablet Select 300
Termostat prysznicowy
®

Select
Wybór odbiornika

NO

Powierzchnia półki w kolorze
białym.

Zalety i korzyści

Półka w kolorze chrom z lustrzaną
powierzchnią.

WO

ShowerTablet ® Select 300
Termostat wannowy

ŚĆ

Dostępny także jako ShowerTablet ® Select 700 o nowej szerokości
700 mm i z możliwością sterowania dwoma odbiornikami. Dzięki temu
dostępna jest w tej wersji możliwość instalacji podtynkowej 1-strumieniowej głowicy prysznicowej.

▪ Prosty wybór odbiornika za dotknięciem
przycisku

▪ Wszystkie elementy Select są dostępne
wygodnie od frontu

▪ Aktywny odbiornik można rozpoznać od
razu po wysuniętym przycisku

▪ Równoczesny wybór kilku odbiorników

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Termostaty natynkowe
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Intuicyjna obsługa: przycisk
Select i element regulacji temperatury zapewniają intuicyjną
i wygodną obsługę od frontu.

Wygoda: wygodne pokrętło
umożliwia precyzyjne ustawienie
temperatury.

Komfort dla użytkownika:
przycisk obsługi w trybie włączonym jest wysunięty – dzięki temu
aktywny odbiornik jest rozpoznawalny na pierwszy rzut oka.

Czytelne oznaczenia: zrozumiałe i nieścieralne symbole ułatwiają obsługę.

Bezpieczeństwo: izolowany
korpus o zaokrąglonych krawędziach chroni przed poparzeniem
i urazami.

Atrakcyjny wygląd: wyjątkowy design czyni ShowerTablet
300 magnesem dla wzroku
w łazience.

Praktyczne funkcje: gładka
powierzchnia ze szkła oferuje
mnóstwo miejsca na akcesoria.

Prosta pielęgnacja: korpus
jest uszczelniony i odporny na
zabrudzenia, a gładka powierzchnia łatwa w pielęgnacji.

▪ Przyjazna obsługa za sprawą
czytelnych, nieścieralnych symboli
▪ Gładka powierzchnia ze szkła oferuje
mnóstwo miejsca na prysznicowe
akcesoria

▪ Łatwa pielęgnacja: dzięki gładkiej,
odpornej na chemiczne środki
czyszczące, szklanej powierzchni
▪ Integruje się harmonijnie w każdej strefie
prysznica
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Ecostat ® Select

Design i mnóstwo przyjemności
1

2

Select

Półka szklana
(1) Biały
(2) Chrom

Regulacja
temperatury

Wybór odbiornika
Ecostat ® Select
Termostat prysznicowy

Bezpieczeństwo: blokada temperatury chroni przed poparzeniem gorącą wodą. Poza tym elegancki korpus jest doskonale
izolowany. Zaokrąglone krawędzie minimalizują ryzyko urazów.

Ecostat ® Select
Termostat wannowy

Praktyczne funkcje: gładka
powierzchnia ze szkła oferuje
mnóstwo miejsca na akcesoria.

Oszczędność: dzięki zintegrowanej technologii EcoSmart wielkość przepływu jest zredukowana
do 10 l/min.

Wygoda: stała objętość strumienia i temperatura przy najwyższym poziomie intuicyjnej obsługi.

Zalety i korzyści
▪ Estetyczny hit
▪ Chroni przed poparzeniem dzięki termicznie izolowanemu
korpusowi
▪ Bezpieczna i łatwa obsługa w łazience dla wszystkich grup
wiekowych

▪ Dodatkowa korzyść dzięki powierzchni półki
▪ Oszczędzaj wodę z łatwością
▪ Prosta pielęgnacja

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Termostaty natynkowe
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Wanna

NO

WO

ŚĆ

ShowerTablet ® Select 700
Termostat wannowy
# 13183, -000, -400

ShowerTablet ® Select 300
Termostat wannowy
# 13151, -000, -400

Ecostat ® Select
Termostat wannowy
# 13141, -000, -400

ShowerTablet ® Select 300
Termostat prysznicowy
# 13171, -000, -400

Ecostat ® Select
Termostat prysznicowy
# 13161, -000, -400

Prysznic
W
NO

OŚ Ć

ShowerTablet ® Select 700
Termostat prysznicowy
# 13184, -000, -400

Możliwa dezynfekcja
termiczna
# 13162, -000 (bez fot.)

Zestawy prysznicowe

Raindance ® Select E 120/
ShowerTablet ® Select 300 Combi
Zestaw prysznicowy z ShowerTablet
Select termostatem
# 27027, -000, -400 0,90 m
# 27026, -000, -400 0,65 m (bez fot.)

Raindance ® Select S 150/
Ecostat ® Select S Combi
Zestaw prysznicowy z Ecostat Select
termostatem
# 27037, -000, -400 0,90 m
# 27036, -000, -400 0,65 m (bez fot.)

Raindance ® Select E 120/
Ecostat ® Select Combi
Zestaw prysznicowy z Ecostat Select
termostatem
# 27039, -000, -400 0,90 m
# 27038, -000, -400 0,65 m (bez fot.)
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Termostaty Ecostat ®

Wszystko pod kontrolą: technologie
termostatyczne
Hansgrohe oferuje szeroki wybór termostatów natynkowych. Nie tylko podnoszą
one standard łazienki pod względem estetycznym i technicznym, ale także komfort pod

prysznicem. Objętość strumienia, ciśnienie
i temperaturę wody można przy tym wygodnie
regulować. Jest jeszcze dodatkowa zaleta termostatu natynkowego: armaturę można łatwo

Niezawodna obsługa za sprawą
czytelnych, odpornych na ścieranie symboli

i szybko zamontować na istniejących przyłączach.

Tryb włączenia termostatu jest łatwo rozpoznawalny po ustawieniu uchwytu

Wysokiej jakości uchwyty z metalu

Oszczędność wody i energii
w porównaniu z armaturą
jednouchwytową

Funkcja SafetyStop zapobiega
niechcianemu ustawieniu temperatury
powyżej 40 °C

Fabryczne ustawienia temperatury
można bez problemu zmienić
w trakcie montażu

Ergonomicznie ukształtowane
uchwyty można łatwo przekręcić
nawet namydloną dłonią

Ograniczenie przepływu
wody nawet o 50% dzięki
funkcji Ecostop

Ecostat ® Comfort
Termostat prysznicowy

Zalety i korzyści
▪ Estetyczne i techniczne podniesienie standardu łazienki

▪ Komfort dzięki opcji wstępnego ustawienia temperatury

▪ Oszczędność wody i energii w porównaniu z armaturą
jednouchwytową

▪ Ochrona przed poparzeniem dzięki stabilnemu poziomowi
temperatury nawet w przypadku wahań ciśnienia i temperatury
w instalacji

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Termostaty natynkowe
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Wanna

Ecostat ® Comfort
Termostat wannowy
# 13114, -000

Ecostat ® 1001 SL
Termostat wannowy
# 13241, -000

Ecostat ® Universal
Termostat wannowy
# 13123, -000

Ecostat ® Comfort Care
Termostat wannowy
# 13115, -000

Prysznic

Ecostat ® Comfort
Termostat prysznicowy
# 13116, -000

Ecostat ® 1001 SL
Termostat prysznicowy
# 13261, -000

Ecostat ® Universal
Termostat prysznicowy
# 13122, -000

Ecostat ® Comfort Care
Termostat prysznicowy
# 13117, -000

Szczególne zalety armatury specjalnej i inne produkty specjalne znajdziesz od strony 174
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Zestawy prysznicowe

NO

WO

ŚĆ

NO

WO

ŚĆ

Croma ® Select E Vario Zestaw prysznicowy z termostatem
Ecostat Comfort
# 27082, -400 0,90 m
# 27081, -400 0,65 m (bez fot.)

Croma ® Select S Vario Zestaw prysznicowy z termostatem
Ecostat Comfort
# 27014, -400 0,90 m
# 27013, -400 0,65 m (bez fot.)

Croma ® 100 Vario Zestaw prysznicowy z termostatem
Ecostat Comfort
# 27035, -000 0,90 m
# 27033, -000 0,90 m (9 l/min) EcoSmart
# 27034, -000 0,65 m (bez fot.)
# 27032, -000 0,65 m (9 l/min) EcoSmart (bez fot.)

Croma ® 100 Multi Zestaw prysznicowy z termostatem
Ecostat 1001 SL
# 27085, -000 0,90 m
# 27086, -000 0,65 m (bez fot.)

NO

WO

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
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Hansgrohe Termostaty natynkowe – Ecostat ®/ Termostat na zawory kątowe 97

ŚĆ

Crometta ® 100 Vario Zestaw prysznicowy z termostatem
Ecostat Universal
# 27031, -400 0,90 m
# 27030, -400 0,65 m (bez fot.)

Crometta ® 85 Vario Zestaw prysznicowy z termostatem
Ecostat Universal
# 27080, -000 0,90 m
# 27058, -000 0,65 m (bez fot.)

Zalety i korzyści
▪ Dwa produkty połączone w jednym

▪ Łatwy proces zamówienia

▪ Estetycznie i funkcjonalnie dopasowane

▪ Łatwe magazynowanie

▪ W korzystniejszej cenie niż przy oddzielnym zakupie

Termostat na zawory kątowe
montaż natynkowy
# 15346, -000

▪ Proste podłączenie do istniejących zaworów, np.
pod umywalką

▪ Bezpieczeństwo w np. przedszkolach, szpitalach,
hotelach

▪ Zapewnia stałą temperaturę i stały przepływ nawet
przy spadkach ciśnienia zimnej wody

▪ Możliwa dezynfekcja termiczna

Elementy zewnętrzne armatury podtynkowej

Elementy zewnętrzne armatury podtynkowej Hansgrohe

NO

WO

ŚĆ

Rozwiązania dla każdej łazienki

1 odbiornik

ShowerSelect ® Termostat

ShowerSelect ® Termostat

ShowerSelect ®
Termostat
# 15762, -000

ShowerSelect ® Bateria
ShowerSelect
Bateria
# 15767, -000

Ecostat ® Termostat

ShowerSelect ® S
Termostat
# 15744, -000

ShowerSelect ® Bateria
®

ShowerSelect ® S
Bateria
# 15747, -000

Ecostat ® Termostat

Ecostat E
Termostat
# 15707, -000
®

Ecostat ® S
Termostat
# 15757, -000

Dzięki kompletnemu asortymentowi
podtynkowemu Hansgrohe do montażu od 1
do 4 odbiorników możesz wyjść naprzeciw
wszystkim oczekiwaniom Twoich klientów.
Klient ma wybór nawet co do sposobu obsługi:
czy prysznice i strumienie mają być przełą-

czane tradycyjnie za pomocą pokrętła czy
wygodnie za dotknięciem przycisku? Oprócz
tego także w przypadku wzornictwa Twój
klient może cieszyć się swobodą wyboru:
ponieważ ShowerSelect jest dostępny teraz
także w wersji okrągłej i jako baterie. Termo-

staty Ecostat są teraz dostępne oprócz
wariantu cylindrycznego także w wersji prostokątnej o zaoblonych narożnikach. Wiele
możliwości atrakcyjnej instalacji doskonale
komponującej się z aranżacją łazienki.

2 odbiorniki

ShowerSelect ® Termostat

ShowerSelect ® Termostat

ShowerSelect ®
Termostat
# 15763, -000

ShowerSelect ® Bateria
ShowerSelect
Bateria
# 15768, -000

Ecostat ® Termostat

ShowerSelect ®
Termostat z Fixfit
i Porter
# 15765, -000

ShowerSelect ® S
Termostat
# 15743, -000

ShowerSelect ® Bateria
®

ShowerSelect ® S
Bateria
# 15748, -000

Ecostat ® Termostat

Ecostat E
Termostat
# 15708, -000
®

Ecostat ® S
Termostat
# 15758, -000

Prysznice i sterowanie prysznicowe – Elementy
zewnętrzne armatury podtynkowej
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3 odbiorniki

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect
Zawór
# 15764, -000

®

ShowerSelect ®
Termostat Highflow
# 15760, -000

Ecostat ® Termostat

ShowerSelect ® S
Zawór
# 15745, -000

ShowerSelect ® S
Termostat Highflow
# 15741, -000

Ecostat ® Termostat

iControl E
Zawór
# 15777, -000

iControl ® S
Zawór
# 15955, -000

Ecostat ® E
Termostat Highflow
# 15706, -000
Termostat
# 15705, -000 (bez fot.)

Ecostat ® S
Termostat Highflow
# 15756, -000
Termostat
# 15755, -000 (bez fot.)

®

Ecostat ® Termostat

Ecostat ® Termostat

Trio ®/Quattro ® E
Zawór odcinająco-przełączający
# 15937, -000

Trio ®/Quattro ® S
Zawór odcinająco-przełączający
# 15932, -000

Ecostat ® E
Termostat Highflow
# 15706, -000
Termostat
# 15705, -000 (bez fot.)

Ecostat ® S
Termostat Highflow
# 15756, -000
Termostat
# 15755, -000 (bez fot.)

Zawór odcinający E
# 15978, -000

Zawór odcinający S
# 15972, -000

4 odbiorniki

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect
Zawór
# 15764, -000

®

ShowerSelect ®
Termostat Highflow
# 15761, -000

Ecostat ® Termostat

ShowerSelect ® S
Zawór
# 15745, -000

ShowerSelect ® S
Termostat Highflow
# 15742, -000

Ecostat ® Termostat

iControl E
Zawór
# 15777, -000

iControl ® S
Zawór
# 15955, -000

Ecostat ® E
Termostat Highflow
# 15706, -000

Ecostat ® S
Termostat Highflow
# 15756, -000

Zawór odcinający E
# 15978, -000

Zawór odcinający S
# 15972, -000

®

Ecostat ® Termostat

Ecostat ® Termostat

Trio ®/Quattro ® E
Zawór odcinająco-przełączający
# 15937, -000

Trio ®/Quattro ® S
Zawór odcinająco-przełączający
# 15932, -000

Zawór odcinający E
# 15978, -000

Zawór odcinający S
# 15972, -000

Ecostat ® E
Termostat Highflow
# 15706, -000

Ecostat ® S
Termostat Highflow
# 15756, -000

Zawór odcinający E
# 15978, -000

Zawór odcinający S
# 15972, -000
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Termostat ShowerSelect ® z Fixfit ® i Porter

NO

WO

ŚĆ

Wygodny sposób na sterowanie
przyjemnością kąpieli

Select

Duże symbole umożliwiają
łatwą obsługę

Estetyczny hit w każdej łazience
dzięki przyciskom Select
w matowym wykończeniu
harmonizującym ze szlachetną
powierzchnią

Główkę prysznicową i wąż prysznicowy
można dowolnie dopasować do stylu
łazienki i upodobań

Zintegrowane przyłącze węża Fixfi t
i uchwyt prysznicowy Porter dla
większego komfortu

Smukły, cylindryczny uchwyt pin
zapewnia ergonomiczną obsługę

Chromowana metalowa rozeta

ShowerSelect ®
Termostat z Fixfit i Porter
Wielkość rozety 155 mm x 188 mm

Zalety i korzyści
▪ Zintegrowane przyłącze węża Fixfit
i uchwyt prysznicowy Porter dla większego komfortu
▪ Optymalne rozwiązanie dla strefy
prysznica: brak konieczności wiercenia
oddzielnych otworów na przyłącze
węża i uchwyt prysznicowy. Instalacja
na bazie iBox universal.

▪ Dwukolorowa estetyka za sprawą kontrastu chromowanych rozet i matowych przycisków oraz prosta obsługa dzięki czytelnemu wskaźnikowi temperatury
▪ Manualne ustawienie ograniczenia temperatury
▪ Metalowa rozeta, przyłącze węża do
wszystkich węży z G ½

▪ Jednoczesny wybór dwóch
odbiorników

ShowerSelect ® Elementy zewnętrzne armatury podtynkowej
Select

Obsługa w całej swej
różnorodności
NO

ShowerSelect ®
Termostat dla 2 odbiorników
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

ŚĆ
WO
ShowerSelect ® S
Bateria dla 2 odbiorników
Średnica rozety 150 mm

3 różne atrakcyjne rodzaje powierzchni:
chrom, białe szkło i czarne szkło

Rozwiązania dostępne dla od 1 do
2 odbiorników

Rozwiązania dostępne
dla od 1 do
4 odbiorników
2 warianty wzornictwa
na każdy gust i do każdej
łazienki
Łatwa obsługa dzięki
intuicyjnej technologii
Select
Wyraźne oznaczenia temperatury
zapewniają prostą i intuicyjną
obsługę

Smukły, ergonomiczny uchwyt
– dla komfortowej obsługi

▪ Stała temperatura wody nawet przy wahaniach ciśnienia
▪ Ograniczenie temperatury przy 40 °C, możliwość
wyboru wyższej temperatury przez naciśnięcie przycisku
umieszczonego pod spodem uchwytu
▪ Możliwa dezynfekcja termiczna
▪ Rozeta z tworzywa sztucznego z metalowym uchwytem

▪ Dla instalacji o stabilnym ciśnieniu wody
▪ Wyjątkowy produkt: technologia mieszania z nowym
wariantem uchwytu, w ten sposób możliwość przyporządkowania każdej linii baterii i pryszniców
▪ Wygodne ustawienie temperatury
▪ Długość uchwytu niezależna od głębokości montażu
iBox universal
▪ Kartusz odporny na wahania jakości wody

Zalety i korzyści
▪ 2 różne technologie: termostat lub bateria
▪ Odporne na ścieranie oznaczenia temperatury i przycisków

▪ Kombinacje dla wszystkich konfiguracji
prysznicowych: logiczne przyciski do
wyboru odbiorników
▪ Instalacja na bazie iBox universal

▪ Zalecane ciśnienie robocze zaworów
Select od 0,1 do 0,5 MPa max.
1 MPa

Prysznice i sterowanie prysznicowe – Elementy
zewnętrzne armatury podtynkowej
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Wiele zalet – wielka korzyść

Intuicyjna obsługa: łatwe
w obsłudze przyciski Select umożliwiają intuicyjną i wygodną
obsługę – nawet osobom z ograniczeniami ruchowymi.

Czytelność: zrozumiałe i nieścieralne symbole ułat wiają
obsługę.

Komfort dla użytkownika:
wysunięty przycisk pozwala
natychmiast rozpoznać włączone
odbiorniki. W przypadku montażu
dołączonego elementu przedłużającego dla przycisku możliwa
jest obsługa nawet przez osoby
z ograniczeniami ruchowymi.

Wygoda: wygodne pokrętło
umożliwia precyzyjne ustawienie
temperatury.

Prosta pielęgnacja: za sprawą
idealnego zintegrowania przycisków w korpusie powierzchnia jest
gładka i wygodna w pielęgnacji.

Atrakcyjny wygląd: kwadratowa forma komponuje się doskonale z kafelkami w łazience –
p asuje do nowoc ze s nyc h
aranżacji.

Oszczędność: zachęcający do
tego, aby go nacisnąć przycisk
skłania do częstszego wyłączania
wody i pomaga w ten sposób
oszczędzać jej zasoby.

Wygoda: możliwe jest równoczesne włączenie wszystkich
odbiorników – dla jeszcze większej przyjemności kąpieli.

Zalety i korzyści

▪ 2 różne technologie: termostat lub
bateria
▪ Dostępne warianty w prostokątnym
i okrągłym wzornictwie – dla każdego
gustu, stylu i typu osobowości
prysznicowej

▪ 3 atrakcyjne rodzaje powierzchni:
chrom, białe szkło i czarne szkło; wraz
z tym więcej możliwości podczas
projektowania łazienki, dotarcie do
nowych grup docelowych
▪ Duże symbole – dla prostej obsługi

Atrakcyjne powierzchnie do każdego wnętrza i na każdy gust
Select

Chrom: ponadczasowy klasyk do każdej łazienki.

Białe szkło: stylowo i szlachetnie – magnes
dla wzroku w łazience pasuje do pryszniców
w kolorze biały/chrom i przede wszystkim do
głowic prysznicowych Rainmaker Select i baterii
umywalkowych PuraVida.

Czarne szkło: nowocześnie i elegancko –
optyczny hit w łazience pasujący idealnie do
produktów o wykończeniu w kolorze chrom
i wielu elementów aranżacji.

▪ Intuicyjna i wygodna obsługa za
dotknięciem przycisku

▪ Oszczędność wody dzięki prostemu
i szybkiemu wyłączaniu odbiorników

▪ Szybka i ekonomiczna renowacja dzięki
prostej wymianie istniejących elementów
zewnętrznych

▪ Wysoki komfort za sprawą równoczesnej
obsługi kilku odbiorników
Element zewnętrzny ShowerSelect zwyciężył w konkursie
“Design Plus Award“ i “iF Award 2014“, oraz został nagrodzony przez Centralne Stowarzyszenie Branży Sanitarnej,
Grzewczej i Klimatyzacyjnej (ZVSHK) za doskonały
design bez barier.

Prysznice i sterowanie prysznicowe – Elementy
zewnętrzne armatury podtynkowej
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Termostaty

ShowerSelect ®
Termostat dla 1 odbiornika
# 15762, -000
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

NO

ShowerSelect ®
Termostat
dla 2 odbiorników
# 15763, -000
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

WO

ŚĆ

ShowerSelect ®
Termostat dla dwóch odbiorników,
w zestawie z przyłączem węża
i uchwytem prysznicowym (Główkę
prysznicową i wąż prysznicowy można
skompletować dowolnie)
# 15765, -000
Wielkość rozety 155 mm x 188 mm

NO

ShowerSelect ®
Termostat Highflow
# 15760, -000
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

ShowerSelect ®
Termostat Highflow dla 1 odbiornika
(na dole) i 1 dodatkowego odbiornika
(na górze)
# 15761, -000
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

Termostaty – Powierzchnia ze szkła

NO

WO

▪ Szlachetna szklana powierzchnia dla spektakularnej estetyki
▪ Zintegrowane w powierzchni przyciski z identycznego szkła
komponują się harmonijnie z elementem zewnętrznym
▪ Oznaczenia przycisków są długotrwale odporne na ścieranie
▪ Pasujące kombinacje przycisków są już zaproponowane,
rozwiązania specjalne możliwe na zamówienie
▪ Perfekcyjna gra szklanych powierzchni z kabinami
prysznicowymi, lustrami, szybami i oraz nowymi głowicami
prysznicowymi Rainmaker Select i dzięki temu optymalna
integracja w łazienkowym wnętrzu
▪ Technologia Select dla wygodnej zmiany strumienia za
dotknięciem przycisku
▪ Prosty montaż na bazie iBox universal
▪ Pasuje do kolorowych przycisków i designerskich misek WC

WO

ŚĆ

ShowerSelect ®
Zawór dla 3 odbiorników
# 15764, -000
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

NO

WO

ShowerSelect ®
Bateria dla 1 odbiornika
# 15767, -000
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

ShowerSelect ®
Bateria dla 2 odbiorników
# 15768, -000
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

ShowerSelect ®
Termostat dla 1 odbiornika
Powierzchnia ze szkła
# 15762, -400, -600
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

ShowerSelect ®
Termostat
dla 2 odbiorników
Powierzchnia ze szkła
# 15738, -400, -600
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

ŚĆ

ŚĆ

NO

WO

ŚĆ

ShowerSelect ® S
Termostat dla 1 odbiornika
# 15744, -000
Średnica rozety 150 mm

NO

WO

ŚĆ

ShowerSelect ® S
Termostat
dla 2 odbiorników
# 15743, -000
Średnica rozety 150 mm

NO

WO

ShowerSelect ® S
Termostat Highflow
# 15741, -000
Średnica rozety 150 mm

ŚĆ

NO

WO

ŚĆ

ShowerSelect ® S
Zawór dla 3 odbiorników
# 15745, -000
Średnica rozety 150 mm

NO

WO

ŚĆ

ShowerSelect ® S
Termostat Highflow dla 1 odbiornika
(na dole) i 1 dodatkowego odbiornika
(na górze)
# 15742, -000
Średnica rozety 150 mm

Prysznice i sterowanie prysznicowe –
Termostaty podtynkowe
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iBox ® universal
Element podtynkowy iBox universal
# 01800180
Zestaw przedłużający 25 mm
przy zbyt głębokim montażu:
# 13595000
Zestaw przedłużający 22 mm
przy zbyt płytkim montażu:
# 13593000 do ShowerSelect
o średnicy 155 mm x 155 mm
# 13597000 do ShowerSelect
o średnicy 150 mm

NO

WO

ShowerSelect ® S
Bateria dla 1 odbiornika
# 15747, -000
Średnica rozety 150 mm

ŚĆ

NO

WO

ŚĆ

ShowerSelect ® S
Bateria dla 2 odbiorników
# 15748, -000
Średnica rozety 150 mm

Kolor powierzchni
biel/chrom
(-400)

ShowerSelect ®
Termostat Highflow
Powierzchnia ze szkła
# 15734, -400, -600
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

ShowerSelect ®
Termostat Highflow dla 1 odbiornika
(na dole) i 1 dodatkowego odbiornika
(na górze)
Powierzchnia ze szkła
# 15735, -400, -600
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

ShowerSelect ®
Zawór dla 3 odbiorników
Powierzchnia ze szkła
# 15736, -400, -600
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

Kolor powierzchni
czarny/chrom
(-600)
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Elementy zewnętrzne produktów podtynkowych Ecostat ®

Sprawdzona technika
w nowym wzornictwie
Czytelne oznaczenie odbiorników ułatwia obsługę

Włączanie i wyłączanie głowicy
i główki prysznicowej oraz regulacja objętości strumienia
Nowe większe symbole zapewniają jeszcze lepszą czytelność
funkcji – a dzięki temu jeszcze
łatwiejszą obsługę
Ergonomiczne pokrętła stabilnie
leżą w dłoni i można je wygodnie obsługiwać nawet za
pomocą namydlonych rąk
Proste ustawienie ulubionej
temperatury

Ecostat ® E: termostat o prostokątnym wzornictwie z zaokrąglonymi narożnikami.

Komfort dla użytkownika: czytelne
oznaczenie odbiorników ułatwia obsługę.

Ecostat ® S: termostat o okrągłym kształcie.

Czytelność: nowe większe symbole zapewniają jeszcze lepszą czytelność funkcji – a
dzięki temu jeszcze łatwiejszą obsługę.

Bezpieczeństwo: ergonomiczne pokrętła
stabilnie leżą w dłoni i można je wygodnie
obsługiwać nawet za pomocą namydlonych
rąk.

Zalety i korzyści
▪ Wygodne pokrętło regulacji do przełączania pomiędzy
główką i głowicą prysznicową i do sterowania objętością
strumienia

▪ 2 warianty wzornictwa pasujące do każdej łazienki i do
wszystkich modeli pryszniców
▪ Stała temperatura wody dzięki technologii termostatycznej

▪ Precyzyjne sterowanie temperaturą wody – żadnych niemiłych
niespodzianek dla użytkownika

▪ Uchwyty zoptymalizowane pod względem wielkości dla łatwej
i bezpiecznej obsługi

Ecostat ® E
Termostat dla 1 odbiornika
# 15707, -000
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

Ecostat ® E
Termostat
dla 2 odbiorników
# 15708, -000
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

Ecostat ® E
Termostat
# 15705, -000
Termostat Highflow
# 15706, -000 (bez fot.)
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

iControl ® E
Zawór dla 3 odbiorników
# 15777, -000
Wielkość rozety 155 mm x 155 mm

Ecostat ® S
Termostat dla 1 odbiornika
# 15757, -000
Średnica rozety 150 mm

Ecostat ® S
Termostat
dla 2 odbiorników
# 15758, -000
Średnica rozety 150 mm

Ecostat ® S
Termostat
# 15755, -000
Termostat Highflow
# 15756, -000 (bez fot.)
Średnica rozety 150 mm

iControl ® S
Zawór dla 3 odbiorników
# 15955, -000
Średnica rozety 150 mm

iBox ® universal
Element podtynkowy iBox universal
# 01800180
Zestaw przedłużający 25 mm
przy zbyt głębokim montażu:
# 13595000
Zestaw przedłużający 22 mm
przy zbyt płytkim montażu:
# 13597000 do rozet o średnicy
150 mm
# 15597000 do rozet o średnicy
155 mm x 155 mm

Prysznice i sterowanie prysznicowe – Ecostat
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Ecostat ® S
Termostat dla 1
odbiornika
# 15701, -000
Średnica rozety
170 mm

Ecostat ® S
Termostat
dla 2 odbiorników
# 15721, -000
Średnica rozety
170 mm

Ecostat ® S
Termostat
# 15711, -000
Termostat Highflow
# 15715, -000 (bez fot.)
Średnica rozety
170 mm

Ecostat ® Classic
Termostat
dla 2 odbiorników
# 15753, -000
Średnica rozety
170 mm

PuraVida ®
Termostat dla 1
odbiornika
# 15775, -000, -400
Wielkość rozety
155 mm x 155 mm

PuraVida ®
Termostat
dla 2 odbiorników
# 15771, -000, -400
Wielkość rozety
155 mm x 155 mm

PuraVida ®
Termostat Highflow
# 15772, -000, -400
Wielkość rozety
155 mm x 155 mm

PuraVida ® iControl ®
Zawór dla 3 odbiorników
# 15777, -000, -400
Wielkość rozety
155 mm x 155 mm

Metris ®
Termostat dla 1
odbiornika
# 31572, -000
Średnica rozety
150 mm

Metris ®
Termostat
dla 2 odbiorników
# 31573, -000
Średnica rozety
150 mm

Metris ®
Termostat
# 31570, -000
Termostat Highflow
# 31571, -000 (bez fot.)
Średnica rozety
150 mm

Metris ® iControl ®
Zawór dla 3 odbiorników
# 31958, -000
Średnica rozety
150 mm

iBox ® universal
Element podtynkowy iBox universal
# 01800180
Zestaw przedłużający 25 mm
przy zbyt głębokim montażu:
# 13595000
Zestaw przedłużający 22 mm
przy zbyt płytkim montażu:
# 13596000 do rozet o średnicy
170 mm
# 13597000 do rozet o średnicy
150 mm
# 97407000 do rozet o średnicy
172 mm
# 15597000 do PuraVida

Zawory

Trio ®/Quattro ®
Zawór odcinająco/
przełączający
do PuraVida
# 15937, -000,
-400

Zawór
odcinający
do PuraVida
# 15978, -000,
-400

Trio ®/Quattro ® E
Zawór odcinającoprzełączający
# 31634, -000

Zawór
odcinający E
# 31677, -000

Trio ®/Quattro ® S
Zawór odcinającoprzełączający
# 15932, -000

Zawór
odcinający S
# 15972, -000

Zawór
odcinający
do Logis
# 71970, -000

Zawór
odcinający
do Logis Classic
# 71976, -000

iBox® universal

Uniwersalna baza dla wszystkich
r ozwiązań podtynkowych
Dzięki iBox universal technika armatury
chowa się w ścianie. To nie tylko wygląda
atrakcyjnie, ale także zwalnia więcej przestrzeni i dzięki temu zapewnia większy komfort
kąpieli pod prysznicem. Dodatkową zaletą jest

elastyczność pod względem doboru elementów zewnętrznych. iBox universal można
zamontować jeszcze przed etapem wyboru
systemu prysznicowego. Jest to element podtynkowy pasujący do wszystkich rozwiązań

standardowych i termostatycznych, więc
można w każdej chwili zamontować lub
wymienić element zewnętrzny.

Montaż podtynkowy: element podtynkowy całkowicie znika w ścianie. Na nim można zamontować elementy zewnętrzne armatury i pryszniców różnych serii.

iBox ® universal
Blok funkcyjny
Rozeta nośna
Element zewnętrzny

W długofalowej perspektywie: w przypadku renowacji łazienki
można zachować element podtynkowy. Blok funkcyjny i element
zewnętrzny można bez problemu wymienić.

Prysznice i sterowanie prysznicowe – iBox universal
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iBox® universal: jeden dla wszystkich

Rainmaker ® Select 460
Głowica prysznicowa z 3 rodzajami
strumienia

Raindance ® Rainfall ® 180
Głowica prysznicowa z 2 rodzajami
strumienia

Raindance ® Rainfall ® 240
Głowica prysznicowa
z 3 rodzajami strumienia

Raindance ® 240
Komplet prysznicowy

ShowerSelect ®
Termostat dla 1 odbiornika

PuraVida ®
Jednouchwytowa bateria wannowa

ShowerSelect ®
Bateria dla 2 odbiorników

Metris ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa

iControl ® S
Zawór dla 3 odbiorników

ShowerSelect ® S
Zawór dla 3 odbiorników
Metris ®
Termostat

iBox universal z każdej strony przekonujący
Jeden blok montażowy dla wszystkich
standardowych jednouchwytowych baterii
wannowych/prysznicowych i elementów
zewnętrznych termostatów oraz dla głowic
prysznicowych z kilkoma rodzajami strumienia
marki Hansgrohe i Axor

Wiele możliwości mocowania,
kompatybilny z wszystkimi popularnymi
systemami

Punkty orientacyjne
dla poziomicy

Ochrona przed wilgocią,
absolutna wodoszczelność,
możliwość montażu
horyzontalnego

Symetryczna rotacja

Pomoc orientacyjna do
oszalowania

Przyłącza G ¾; przyłącze G ½ możliwe dzięki
dołączonym reduktorom, w komplecie z korkiem

W komplecie z blokiem płuczącym
Opatentowany elastyczny pierścień
regulujący do różnej głębokości montażu

Opatentowany system tłumienia hałasu

Zalety i korzyści
▪ Element podtynkowy dla 16 rozwiązań funkcyjnych

▪ Atrakcyjność aranżacji łazienkowej, ponieważ cała technika
jest schowana w ścianie

▪ Pasuje do ponad 200 elementów zewnętrznych Hansgrohe
i Axor

▪ Więcej swobody ruchów podczas kąpieli pod prysznicem

▪ Dzięki instalacji na etapie budowlanym elastyczny proces
decyzyjny przy wyborze armatury

▪ Możliwość bezproblemowego zastąpienia starej armatury
nową podczas renowacji

▪ Rozwiązanie instalacji podtynkowej sprawdzone miliony razy

Zalety i korzyści szczególnie dla biznesu inwestycyjnego
▪ iBox universal oferuje wysoki poziom elastyczności i wiele
opcji stylistycznych
▪ Uproszczone projektowanie, ponieważ jeden element podtynkowy wystarczy dla wszystkich rozwiązań

▪ iBox universal jest odpowiedni do zastosowań tak w sektorze
prywatnym, jak i publicznym i spełnia normy obowiązujące na
całym świecie
▪ Wszystkie rozwiązania złożone nawet z 4 odbiorników można
zrealizować za pomocą iBox universal

Prysznice i sterowanie prysznicowe – iBox universal
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iBox® universal: multitalent o wielu zaletach
Rotacyjnie symetryczny montaż
▪▪ Symetryczna konstrukcja, wszystkie przyłącza są równe
▪▪ Wodę zimną należy przyłączyć z prawej
strony, a wodę ciepłą z lewej
▪▪ W przypadku montażu baterii wannowej
priorytetowe jest dolne przyłącze
▪▪ W przypadku montażu baterii prysznicowej można wykorzystać górne lub dolne
przyłącze

Bezpiecznie i ekonomicznie
▪▪ Element podtynkowy zawiera jedynie blok
przyłączeniowy. Cenny blok funkcyjny jest
dostarczony i montowany razem z elementem zewnętrznym
▪▪ Brak problemów na etapie budowlanym,
takich jak kradzież, zabrudzenia czy zamarzanie, brak nakładów magazynowych

Różnorodne możliwości instalacji
▪▪ Kompatybilny z wszystkimi powszechnymi
systemami instalacji oraz typami przyłączy
i osprzętu
▪▪ Opatentowany elastyczny pierścień regulacji
▪▪ Możliwość mocowania na 2 poziomach
i przyłącza DN20 dla uniwersalnych możliwości montażu
▪▪ Odpowiedni także w przypadku grubszych
ścian oraz suchej zabudowy, a także systemów prefabrykowanych

Zintegrowana kombinacja zabezpieczająca
▪▪ Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego
przerywnika rurowego w przypadku jednouchwytowej baterii wannowej podtynkowej w połączeniu z wylewką wannową
z kompletem odpływ/przelew: niższe
koszty montażu i mniej części funkcyjnych
w ścianie przy wysokiej wydajności przepływu

Perfekcyjna ochrona przed wilgocią
▪▪ Kołnierze uszczelniające przy wszystkich
4 przyłączach, kołnierz uszczelniający
pod płytkami i uszczelniająca rozeta nośna
przeciw pryskającej wodzie perfekcyjnie
chronią mur przed wilgocią ze wszystkich
stron

Rozwiązania dla bardzo grubych lub
bardzo cienkich ścian
▪▪ Jeżeli iBox universal schowany jest zbyt
głęboko w ścianie, stosuje się zestaw przedłużający elementu podtynkowego pomiędzy blokami przyłączeniowym i funkcyjnym
▪▪ Zestaw przedłużający oferuje perfekcyjną
ochronę muru przed wilgocią
▪▪ Standardowy korpus iBox universal stał się
bardziej płaski i dlatego jeszcze bardziej
odpowiedni dla cieńszych ścian

105
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Niski poziom hałasu
▪▪ Mosiężny uszczelniony korpus zapobiega
przenoszeniu się hałasu emitowanego
przez instalację na mur
▪▪ Rozeta nośna skręcona jest z korpusem
iBox universal, a nie z blokiem funkcyjnym,
co zapobiega przenoszeniu się hałasu na
płytki

Łatwe płukanie
▪▪ Dołączony blok płuczący można zamontować w różnych pozycjach. W ten sposób
można przepłukać instalację zgodnie
z normą DIN 1988/EN 1717 część 2

min. 58

80
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Element przedłużający rozety
▪▪ Dzięki elementowi przedłużającemu teraz
nawet cienkie ściany nie stanowią problemu
▪▪ Rozeta przedłużająca umożliwia montaż
iBox universal pomimo małej głębokości
ściany
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Możliwości montażu

Instalacja bezpośrednio na ścianie

Instalacja przed ścianą, tutaj z regulowanymi elementami dystansującymi, za pomocą śrub M 10

Montaż na systemie nośnym

Instalacja na bazie płyt lub komór montażowych

Instalacja bezpośrednio w ścianie

Instalacja na bazie zestawu szyn montażowych

Prysznice i sterowanie prysznicowe – iBox universal
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Sterowanie prysznicowe RainBrain®

Najinteligentniejszy sposób na radość
w kontakcie z wodą
RainBrain to elektroniczny system
sterowania prysznicem za pomocą panelu

dotykowego. Od zmiany rodzaju strumienia,
przez regulację temperatury, po wybór muzyki

pod prysznicem – RainBrain pozwala na łatwe
sterowanie wszystkimi parametrami.

Oświetlenie (bezpośrednie sterowanie
włącz/wyłącz)
Wybór główki prysznicowej, dysz bocznych
i prysznica naprzemiennego

Wybór głowicy prysznicowej

Wskaźnik temperatury

Funkcja warm-up termostatu

Menu, inne opcje

Ustawienie objętości strumienia

Godzina

Przycisk obrotowy: zimna/ciepła, pauza

Przycisk włącz/wyłącz

RainBrain ® element zewnętrzny
elektroniczne sterowanie prysznicem
z regulacją przepływu
# 15842, -000, -400

Łatwa pielęgnacja estetycznej i odpornej
na pęknięcia szklanej powierzchni

Ustawienia osobiste nawet dla 5 użytkowników

Instrukcja montażu
Sterowanie prysznicowe RainBrain składa się z 4 komponentów, podzielonych zgodnie z praktyką na
elementy podtynkowe i zewnętrzne. Element podtynkowy zawiera: zestaw przyłączeniowy do montażu bloku
funkcyjnego oraz element podtynkowy panela obsługi. Element zewnętrzny zawiera: blok funkcyjny oraz
panel obsługi.

Zalety i korzyści
▪ Technologiczny i designerski hit w łazience
▪ Wyjątkowa technologia panela dotykowego, intuicyjna
w obsłudze dzięki czytelnym symbolom
▪ Łatwe sterowanie parametrami przez muśnięcie palca:
odbiorniki, rodzaje strumienia, oświetlenie, muzyka

▪ Możliwość zaprogramowania osobistych ustawień nawet dla 5
użytkowników
▪ Swoboda ruchów za sprawą smukłego designu
▪ Bezproblemowe projektowanie i instalacja
Więcej informacji znajdziesz na
http://pro.hansgrohe-int.com/rainbrain

Sytuacja montażowa

Elektroniczne sterowanie prysznicowe Hansgrohe
RainBrain składa się łącznie z 4 oddzielnych komponentów podzielonych, zgodnie z praktyką, na
zestawy podstawowe i elementy zewnętrzne.

15

14

Zestaw podstawowy:
(3) Element podstawowy do bloku funkcyjnego
(5) Obudowa montażowa do panela obsługi

7

Element zewnętrzny:
(4) Blok funkcyjny
(6) Panel obsługi
Za sprawą praktycznego podziału komponentów na
etapy stanu surowego i wykończeniowego zapewniony jest prosty i bezpieczny montaż. Oprócz tego
można dokładnie oszacować nakład czasu.
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2
8
1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
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Dopływ wody zimnej i gorącej
Instalacja doprowadzająca do pryszniców
Element podstawowy do Hansgrohe RainBrain
Blok funkcyjny do Hansgrohe RainBrain
Panel obsługi obudowy montażowej Hansgrohe
RainBrain
Panel obsługi Hansgrohe RainBrain
Hansgrohe Raindance Rainfall
Przyłącze węża Hansgrohe Fixfit
Dysze boczne Hansgrohe Raindance Air 100
Odpływ Hansgrohe Raindrain XXL
Wzmacniacz audio
Zestaw do sterowania oświetleniem
Puszka rozgałęziająca do zasilania
elektrycznego
Głośnik
Oświetlenie

Prysznice i sterowanie prysznicowe – RainBrain
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Instalacja 1 odbiornika:
Termostat podtynkowy ShowerSelect ® z główką prysznicową Raindance® Select S 120 3jet

Komponenty
Armatura
Element podtynkowy
B
iBox universal
# 01800180
Termostat ShowerSelect
dla 1 odbiornika
# 15762, -000
Alternatywnie:
Termostat ShowerSelect S
# 15744000
Bateria ShowerSelect
# 15767000
Bateria ShowerSelect S
# 15747000
Termostat Ecostat E
# 15707000
Termostat Ecostat S
# 15757000

Prysznice
Główka prysznicowa Raindance
A
Select S 120 3jet
# 26530, -000
Uchwyt prysznicowy Porter ’S
# 28331, -000
Wąż prysznicowy Isifl ex
# 28276, -000
Przyłącze węża Fixfi t Square
C
# 26455, -000
D Komplet odpływowy Staro 90
# 60056, -000

Sufi t

A

B
1200 mm

+ iBox universal

DN15
(G ½)

1000 mm

C

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000
DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Poziom posadzki

D
Od • funkcja jest gwarantowana.

Montaż 2 odbiorników:
Termostat podtynkowy ShowerSelect ® z głowicą prysznicową Raindance® Select S 300 2jet
i główką prysznicową Raindance® Select S 120 3jet

Komponenty
Armatura
Element podtynkowy
B
iBox universal
# 01800180
Termostat ShowerSelect
dla 2 oodbiorników
# 15763, -000
Alternatywnie:
Termostat ShowerSelect S
# 15743, -000
Bateria ShowerSelect
# 15768, -000
Bateria ShowerSelect S
# 15748, -000
Termostat Ecostat E
# 15708, -000
Termostat Ecostat S
# 15758, -000

Prysznice
Głowica prysznicowa
A
Raindance Select S 300 2jet
# 27378, -000
Główka prysznicowa
C
Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000
Uchwyt prysznicowy Porter ’S
# 28331, -000
Wąż prysznicowy Isifl ex
# 28276, -000
Przyłącze węża Fixfi t Square
D
# 26455, -000
Komplet odpływowy Staro 90
E
# 60056, -000

Sufi t

2150 mm

A

1

2

DN15

(G ½)

C

B
1200 mm

+ iBox universal

Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet
# 27378, -000

DN15

(G ½)

1000 mm

D

Legenda
1

Rain

2

RainAir

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Poziom posadzki

E
Od • funkcja jest gwarantowana.
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Montaż 3 odbiorników:
Termostat podtynkowy ShowerSelect ® z 2-strumieniową głowicą prysznicową Raindance® Rainfall® 2jet
i główką prysznicową Raindance® Select S 120 3jet

Komponenty
Armatura
Element podtynkowy
C
iBox universal
# 01800180
Zawór ShowerSelect dla
3 odbiorników
# 15764, -000
Element podtynkowy
D
iBox universal
# 01800180
Termostat Highfl ow ShowerSelect
# 15760, -000

Alternatywnie:
Zawór ShowerSelect S
dla 3 odbiorników
# 15745, -000
Termostat Highfl ow
ShowerSelect S
# 15741, -000

Sufi t
Prysznice
Element podtynkowy
A
iBox universal
2190 mm
# 01800180
Głowica prysznicowa Raindance
Rainfall 2jet # 28433, -000

A
+ iBox universal

Alternatywnie:
Głowica prysznicowa Raindance
E 420 Air 2jet
# 27373, -000

DN20

E
F

Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 2jet
# 28433, -000

(G ¾)

2

DN20

(G ¾)

B

DN20

DN20
(G ¾)

1

(G ¾)

Główka prysznicowa
Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000
Uchwyt prysznicowy Porter ’S
# 28331, -000
1400 mm
Wąż prysznicowy Isifl ex
# 28276, -000
Przyłącze węża Fixfi t Square
# 26455, -000
Komplet odpływowy
Raindrain XXL
1200 mm
# 60067, -000

B

DN20

C

(G ¾)

+ iBox universal

D
+ iBox universal
DN15
(G ½)

1000 mm

E

Legenda
1

RainAir

2

RainFlow

3

RainAir +

RainFlow

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Poziom posadzki

F
Od • funkcja jest gwarantowana.

Montaż 3 odbiorników:
Termostat podtynkowy ShowerSelect ® z 2-strumieniową głowicą prysznicową Raindance® Rainfall® 2jet
i główką prysznicową Raindance® Select S 120 3jet

Komponenty
Armatura
Element podtynkowy Trio/Quattro
C
# 15981180
Zawór odcinający Trio/Quattro S
# 15932, -000
Element podtynkowy
D
iBox universal
# 01800180
Termostat Highfl ow Ecostat S
# 15715, -000
Element podtynkowy zaworu
E
odcinającego
# 15974180
Zawór odcinający S DN15/DN20
# 15972, -000

Sufi t
Prysznice
Element podtynkowy
A
iBox universal
2190 mm
# 01800180
Głowica prysznicowa Raindance
Rainfall 2jet # 28433, -000
Alternatywnie:
Głowica prysznicowa Raindance
Select E 300 3jet
# 26468, -000

DN20

DN20

(G ¾)

2

DN20

(G ¾)

A
+ iBox universal
DN15
(G ½)

1

(G ¾)

Dostępne inne możliwości.
B

F
G

Główka prysznicowa Raindance
Select S 120 3jet
# 26530, -000
Uchwyt prysznicowy Porter ’S
# 28331, -000
Wąż prysznicowy Isifl ex
1400 mm
# 28276, -000
Przyłącze węża Fixfi t S
# 27453, -000
Komplet odpływowy
Raindrain XXL
# 60067, -000
1200 mm

B

C
DN20

(G ¾)

D

Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 2jet
# 28433, -000

+ iBox universal
DN15
(G ½)

1000 mm

E
DN15
(G ½)

800 mm

Legenda
1

RainAir

2

RainFlow

3

RainAir +

F

RainFlow

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Poziom posadzki

G
Od • funkcja jest gwarantowana.
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Montaż 4 odbiorników:
Termostat podtynkowy ShowerSelect ® z 3-strumieniową głowicą prysznicową Raindance® Rainfall® 3jet
i główką prysznicową Raindance® Select S 120 3jet

Komponenty
Armatura
Element podtynkowy
C
iBox universal
# 01800180
Zawór ShowerSelect
dla 3 odbiorników
# 15764, -000
Element podtynkowy
D
iBox universal
# 01800180
Termostat Highfl ow ShowerSelect
# 15760, -000

Alternatywnie:
Zawór ShowerSelect S
dla 3 odbiorników
# 15745, -000
Termostat Highfl ow
ShowerSelect S
# 15742, -000

Sufi t
Prysznice
Element podtynkowy
A
iBox universal
2190 mm
# 01800180
Głowica prysznicowa Raindance
Rainfall 240 3jet
# 28411, -000
Główka prysznicowa Raindance
B
Select S 120 3jet
# 26530, -000
Uchwyt prysznicowy Porter ’S
# 28331, -000
Wąż prysznicowy Isifl ex
# 28276, -000
Przyłącze węża Fixfi t Square
E
# 26455, -000
Komplet odpływowy
F
Raindrain XXL
# 60067, -000

A
+ iBox universal

1

3

2

B
DN20
(G ¾)

DN20

DN15

(G ¾)

(G ½)

1400 mm

C

DN20
(G ¾)

+ iBox universal

D

1200 mm
Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 3jet
# 28411, -000

+ iBox universal
DN15
(G ½)

1000 mm

E

Legenda
1

RainAir

2

Whirl

3

RainFlow

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Poziom posadzki

F
Od • funkcja jest gwarantowana.

Montaż 4 odbiorników:
Termostat podtynkowy Ecostat ® S z 3-strumieniową głowicą prysznicową Raindance® Rainfall® 3jet
i główką prysznicową Raindance® Select S 120 3jet

Komponenty
Armatura
Element podtynkowy Quattro
C
# 15930180
Zawór odcinający Trio/Quattro S
# 15932, -000
Element podtynkowy zaworu
D
odcinającego
# 15970180
Zawór odcinający S DN15/DN20
# 15972, -000
Element podtynkowy
E
iBox universal
# 01800180
Termostat Highfl ow Ecostat S
# 15715, -000
Element podtynkowy zaworu
F
odcinającego
# 15974180
Zawór odcinający S DN15/DN20
# 15972, -000

Sufi t
Prysznice
Element podtynkowy
A
iBox universal
2190 mm
# 01800180
Głowica prysznicowa Raindance
Rainfall 240 3jet
# 28411, -000
Główka prysznicowa Raindance
B
Select S 120 3jet
# 26530, -000
Uchwyt prysznicowy Porter ’S
# 28331, -000
Wąż prysznicowy Isifl ex
# 28276, -000
G Przyłącze węża Fixfi t S
# 27453, -000
Komplet odpływowy
H
Raindrain XXL
# 60067, -000

A
+ iBox universal

3

1

2

B
DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15

(G ½)

Dostępne inne możliwości.

C
1400 mm
DN20
(G ¾)

1200 mm
Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 3jet
# 28411, -000

D
G

DN20
(G ¾)

1000 mm

E
+ iBox universal
DN15
(G ½)

Legenda
1

RainAir

2

Whirl

3

RainFlow

800 mm

F

DN15
(G ½)

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Poziom posadzki

H
Od • funkcja jest gwarantowana.
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ARMATURA
Ł AZIENKOWA
Na każdy gust odpowiedni produkt:
Armatura umywalkowa | Armatura bidetowa
Armatura wannowa i prysznicowa | Akcesoria
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Armatura łazienkowa Hansgrohe

Stylowy wybór dla indywidualnej
łazienki marzeń
sprawą szerokiego asortymentu stwarzasz
swoim klientom przestrzeń na wyrażenie ich
indywidualnego stylu życia za sprawą kompletnej aranżacji łazienkowej. Obok rozwią-

PuraVida ®

Metris®/Metris® S

Atrakcyjna armatura dla większej zmysłowości
w łazience. Więcej od strony 140.

Duże powierzchnie wnoszą do łazienki ponadczasową
elegancję. Więcej od strony 146.

Talis® Select S/Talis® S

WO

ŚĆ

zań umywalkowych dostępna jest także pasująca armatura wannowa i prysznicowa oraz
harmonizujące akcesoria.

WO

ŚĆ

Talis®/Talis® S

Talis® Select E/Talis® E

Nowa jakość, która przekonuje także obsługą za
dotknięciem przycisku. Więcej od strony 152.

Proste formy kreują nowoczesny klimat.
Więcej od strony 156.

Wyznaczający trendy styl, który także za sprawą
obsługi za dotknięciem przycisku ustanawia standardy.
Więcej od strony 158.

Focus®

Logis®

Dynamiczny design emanuje świeżością i lekkością.
Więcej od strony 162.

Subtelna sylwetka dla przytulnej atmosfery.
Więcej od strony 164.

Metris® Classic

Talis® Classic

Logis® Classic

Dekoracyjna forma dla wnętrza emanującego luksusem.
Więcej od strony 168.

Harmonijna estetyka dla wysmakowanych łazienek.
Więcej od strony 170.

Klasyczna estetyka, która dopełnia szlachetności łazienkowych wnętrz. Więcej od strony 172.

NO

NO

WO

NO

ŚĆ

NO

WO

ŚĆ

Armatura łazienkowa – Przegląd stylów

Wśród linii armatury Hansgrohe każdy
znajdzie swój osobisty styl i trafiającą w gust
estetykę – od nowoczesności po klasykę i od
form geometrycznych po opływowe. Za

ComfortZone

ComfortZone: połączenia armatury i umywalek

Bo oczekiwania mają
różną wysokość
Wolnostojąca, wisząca, misa czy umywalka do zabudowy: w przemyślanym asortymencie armatury Hansgrohe wśród modeli o
różnej wysokości znajdziesz odpowiednie
rozwiązanie na każde potrzeby. Baterie typu
Highriser i wysoka armatura z obrotową
wylewką oferują swobodę przy napełnianiu
nawet dużych naczyń lub podczas mycia wło-

sów. Modele armatury o średniej wysokości
zapewniają wystarczającą swobodę ruchów
na co dzień. Niska armatura też znajduje szereg zastosowań, np. w łazience gościnnej.
Oprócz optymalnej funkcjonalności, przy
wyborze kombinacji armatury i umywalki
decydujące są wrażenia estetyczne. Aby móc
je porównać w najlepszy możliwy sposób,

masz w internecie do dyspozycji Konfigurator
ComfortZone. Dzięki niemu aranżacja strefy
umywalki jest dziecinnie łatwa. W ten sposób
możesz zaprezentować swoim klientom na
etapie podejmowania decyzji, jak perfekcyjnie
komponują się poszczególne linie armatury
w konkretnym otoczeniu. Link do bezpłatnego
Konfiguratora znajdziesz na końcu tej strony.

Wolnostojąca umywalka

Umywalka wisząca

Przykładowa aranżacja z PuraVida ® 240

Przykładowa aranżacja z PuraVida ® 200

Przykładowa aranżacja z Metris ® 260

Przykładowa aranżacja z Metris ® 230

Avantgarde
PuraVida®

Modern
Metris®/Metris® S
Talis® Select S/Talis® S
Talis®/Talis® S
Talis® Select E/Talis® E
Focus®
Logis®

Classic
Metris® Classic
Talis® Classic
Logis® Classic

Przykładowa aranżacja z Metris ® Classic 250
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ComfortZone: więcej swobody ruchów podczas mycia rąk, wygodne mycie włosów czy
napełnianie wysokich naczyń: im wyższa jest
armatura, tym bardziej wszechstronne korzystanie z wody na co dzień. Tej indywidualnej
przestrzeni funkcjonalnej pomiędzy wylewką
i ceramiką nadaliśmy miano ComfortZone. Dla
większego komfortu. Dla większej przestrzeni
swobody. Na co dzień.

Umywalka nablatowa

Misa umywalkowa/umywalka
do zabudowy

Małe umywalki

Przykładowa aranżacja z PuraVida ® 100

Przykładowa aranżacja z Metris ® 200

Przykładowa aranżacja z Metris ® 110

Przykładowa aranżacja z Metris ® 100

Przykładowa aranżacja z Metris ® Classic 100

Przykładowa aranżacja z Metris ® Classic 100

Przykładowa aranżacja z Metris ® Classic 100
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Wylewka obrotowa Talis®:
ta praktyczna wylewka nadaje strumieniowi
wody kształt łuku i w ten sposób błyskawicznie
powiększa osobistą ComfortZone.
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Test ComfortZone

Do każdej umywalki
pasująca armatura
Im wyższa armatura tym większa przestrzeń funkcjonalna. Jednak jeśli armatura
i ceramika nie są do siebie dobrze dopasowane, należy się liczyć z uciążliwym pryska-

niem. Aby wykluczyć to od razu, firma
Hansgrohe opracowała Test ComfortZone.
W warunkach zbliżonych do naturalnych
sprawdzono, jak rodzima armatura zachowuje

się w połączeniu z popularną ceramiką wiodących producentów. Wzięto przy tym pod
uwagę 5 następujących kombinacji:

Armatura za umywalką wolnostojącą nablatową lub misą umywalkową.

Armatura zamontowana na wolnostojącej
misie umywalkowej.

Misa umywalkowa z armaturą zamontowaną
na ścianie.
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Hansgrohe
Test Center
N

M

Armatura zamontowana na umywalce
wiszącej.

–

TI

E

Armatura do umywalek do wbudowania lub
zabudowy.
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Twoja gwarancja sprawdzonego bezpieczeństwa: znak testowy Hansgrohe ComfortZone.

Tak działa Test ComfortZone
1. Test przestrzeni
Czy kombinacja armatury i umywalki oferuje wystarczająco dużo
przestrzeni? Pomiędzy armaturą i umywalką umieszcza się kulę
testową, aby sprawdzić, czy ta kombinacja zapewnia wygodne
mycie rąk.
2. Test pryskania
Czy woda pryska podczas uruchamiania strumienia? Baterię
otwiera się i zamyka wielokrotnie przy różnym ciśnieniu wody. W
międzyczasie ocenia się stopień pryskania wody każdorazowo
osuszając umywalkę.
3. Test praktyczny
Czy woda pryska podczas mycia rąk? Standardowy model dłoni
umieszcza się pod strumieniem wody i oblicza się, jak dużo rozprysków znajduje się poza umywalką.
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Rezultaty ponad 9000 przetestowanych
kombinacji bezpłatnie w formie pliku pdf
gląd wszystkich sprawdzonych przez nas pod
względem technicznym i stylistycznym kombinacji umywalek z armaturą zapewni Ci solidne
podstawy w rozmowie doradczej z klientem.

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

Pliki pdf z rezultatami testów dostępne są bezpłatnie na
http://pro.hansgrohe.pl/
comfortzone-test
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Hansgrohe

Armatura Hansgrohe
ComfortZone z numerem artykułu

Test Center

Umywalki z numerem
artykułu

Pasujące kombinacje

Wymiary montażowe dla różnych
sytuacji zabudowy

Zalety i korzyści
▪ Niezawodna procedura testowa z popularnymi umywalkami
wiodących producentów, zamontowanymi zgodnie z instrukcją

▪ Pewność, że umywalka i armatura harmonizują ze sobą – bez
uciążliwego pryskania

▪ Rekomendacje spośród ponad 9000 sprawdzonych kombinacji armatury i umywalek dostępne online jako wsparcie w projektowaniu – na bieżąco rozszerzane i aktualizowane

Więcej informacji znajdziesz w Poradniku Fachowca
„Test ComfortZone“ i na
http://pro.hansgrohe.pl/comfortzone-test

Armatura łazienkowa – ComfortZone

Skorzystaj z naszych wniosków
z tysięcy testów: wszystkie rezultaty testów
oferujemy Ci bezpłatnie, jako naszemu profesjonalnemu partnerowi handlowemu. Ten prze-
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Innowacyjne technologie armatury marki Hansgrohe

Więcej technologii i komfortu
dla Ciebie i Twoich klientów

Możliwość ustawienia blokady
wody gorącej zapobiega
przypadkowemu wyborowi zbyt
wysokiej temperatury i chroni w ten
sposób przed poparzeniem

Łatwa i pewna regulacja temperatury
dzięki uchwytom poruszającym się z lekkością

Stabilna obsługa dzięki
opatentowanej blokadzie
uchwytu Boltic

Wysokiej jakości, ciche wkłady
ceramiczne

Łatwa pielęgnacja baterii dzięki
QuickClean

Niski poziom szumu – dzięki temu jest
to idealne rozwiązanie dla domów
wielorodzinnych, hoteli i biur

Oszczędność wody i energii dzięki
technologii EcoSmart
Przyjemny strumień wody dzięki
AirPower
Dużo swobody pod wylewką dzięki
ComfortZone
Mocowanie do blatu z dołączoną
nakrętką i uszczelką

Elastyczne węże przyłączeniowe na
najnowszym poziomie techniki zapobiegają wodnym usterkom, G 3⁄8

Zalety i korzyści
▪ Technologia EcoSmart ogranicza wielkość przepływu
do 5 l/min – oszczędza to wodę i energię

▪ Różne warianty wzornicze i style – armatura pasująca
dla każdego

▪ QuickClean dla łatwej pielęgnacji i długowiecznych baterii

▪ 5 lat gwarancji producenta

▪ AirPower dla miękkiego strumienia o wyjątkowej objętości
▪ Spełnia normy dla wody pitnej
Więcej informacji znajdziesz na http://pro.hansgrohe.pl
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Select, wygodna obsługa za dotknięciem przycisku
Przycisk zamiast dźwigni – oto nowa
forma komfortu w strefie umywalki. Dzięki przyciskowi Select wystarczy lekkie kliknięcie, aby
popłynęła woda. Jeszcze jedno kliknięcie

i bateria zostaje wyłączona. Ułatwia to
codzienne czynności, takie jak golenie, mycie
włosów czy mycie zębów. I to użytkownikom
w każdym wieku. Przy tym mechaniczny przy-

Select

cisk Select spełnia wszystkie oczekiwania:
testy długofalowego obciążenia potwierdzają
jego jakość i wytrzymałość.

Włącz/Wyłącz

Ciepła/Zimna

Zalety i korzyści

▪ Możliwe wstępne ustawienie temperatury
▪ Możliwość obsługi także za
pomocą ramienia lub łokcia

AirPower: dla wody w jej całej pełni

Zalety i korzyści
▪ Pełniejsze, lżejsze i bardziej miękkie krople dla przyjemnego strumienia wody
▪ Mniej pryskania

AirPower sprawia, że przez dyszę strumieniową zasysane jest powietrze, które wzbogaca
płynącą wodę. Strumień wody staje się bardziej pełny, lżejszy i delikatniejszy.

▪ Wysoka wydajność wpływa na
mniejsze zużycie wody

QuickClean: kamień, brud i osady starte w mgnieniu oka

Zalety i korzyści
▪ Szybka i łatwa pielęgnacja
▪ Żywotność i funkcjonalność przez
długie lata
QuickClean to elastyczne silikonowe wypustki na dyszach strumieniowych, dzięki którym
zabrudzenia i osady kamienia można usunąć łatwo przez potarcie. Dzięki temu produkty lepiej
spełniają swoją funkcję i dostarczają radości jeszcze dłużej.

Armatura łazienkowa – Technologie

▪ Wygodna obsługa – przyjazna dla
wszystkich grup wiekowych
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EcoSmart: oszczędność wody i energii
Dzięki technologii EcoSmart zużycie
wody we wszystkich modelach armatury umywalkowej Hansgrohe zostało obniżone z 13 l
do 5 l/min. Oszczędza to także energię,
ponieważ mniej wody wymaga ogrzania.
Stało się to możliwe za sprawą domieszki

powietrza oraz zintegrowanego systemu
EcoSmart. Dowodem na wyjątkową wydajność jest wyróżnienie europejskim znakiem
jakości WELL – Water Eﬃ ciency Label.
Nasze baterie umywalkowe Talis, Focus
i Metris osiągają każdorazowo poziom A

w obszarze domu, najwyższy możliwy rezultat. Poza sektorem inwestycji, także w prywatnym budownictwie temat wody i oszczędności
energii zyskuje na znaczeniu. Przy tym znaczenie ma nie tylko potencjał oszczędności,
lecz także ochrona środowiska.

Technologia
EcoSmart

Przykładowa kalkulacja oszczędności w ciągu
roku z baterią umywalkową EcoSmart*:
Woda ok. 61.880 l
CO2 ok. 413 kg
Koszty ok. 549 € za wodę i energię

l/min

5,0

* W porównaniu z baterią umywalkową o przepływie 13,5 l/min. Wartości uśrednione dla Niemiec w roku
2014 przy 4-osobowej rodzinie.

Wszystkie produkty z certyfi katami WELL zostały
specjalnie oznaczone w katalogu

Zalety i korzyści
▪ Zużycie wody teraz na poziomie tylko 5 l/min

▪ Podwójna oszczędność dzięki niskiemu zużyciu wody i energii

▪ Stała wielkość przepływu nawet przy wahaniach ciśnienia za
sprawą specjalnego elastomeru

▪ Znak jakości WELL jako podstawa w sektorze inwestycyjnym
do uzyskania certyfikatów

▪ Obfity, perlisty strumień za sprawą wzbogacenia wody
powietrzem
▪ Obniżone zapotrzebowanie na energię i za sprawą tego
mniejsza emisja CO2 przez niższe zużycie

Jak dużo wody można zaoszczędzić pozwala
obliczyć kalkulator oszczędności na:
http://pro.hansgrohe.pl/kalkulator
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l/min

3,5

LowFlow: armatura dla minimalnych ilości przepływu
Szczególnie na rynku inwestycyjnym
oszczędość wody i energii stanowi ważne
kryterium przy certyfi kacji budowlanej np.
według LEED lub BREEAM. W tym celu firma

Hansgrohe stworzyła specjalne kartusze,
które minimalizują wielkość przepływu armatury. Te kartusze LowFlow mają ograniczony
kąt otwarcia oraz specjalne kształtowniki stru-

mienia. Rezultat: przepływ wody na poziomie
zaledwie 3,5 l/min.

▪ Oszczędności w zużyciu wody i energii
▪ Zalety przy certyfikacji, szczególnie na rynku inwestycyjnym
▪ Precyzyjne ustawienie temperatury pomimo niskiej wielkości przepływu

Hot

Cool
Start

CoolStart: oszczędzanie jest jeszcze prostsze
Podczas, gdy w standardowych bateriach w centralnej pozycji uchwytu automatycznie włącza się przepływowy podgrzewacz wody lub pompa, w przypadku armatury

CoolStart płynie tylko zimna woda. W ten
sposób instalacja nie jest niepotrzebnie napełniana gorącą wodą. Dopiero po skierowaniu
uchwytu w lewo, domieszana zostaje woda

gorąca. W ten sposób zmniejsza się zapotrzebowanie na energię i jednocześnie emisja
CO2. To chroni środowisko – a przy okazji
także portfel.

Technologia CoolStart dostępna w następujących modelach armatury:

Metris ® 110

Talis ® 80
Talis ® S 80
Talis ® E 80

Focus ® 100
Focus ® 70

Logis ® 100
Logis ® 70

CoolStart: dzięki temu ciepła woda płynie tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebna.

Zalety i korzyści
▪ W pozycji wyjściowej płynie wyłącznie zimna woda, bez
konieczności automatycznego załączania przepływowych
podgrzewaczy wody lub pompy
▪ Wysoki potencjał oszczędności wody i energii, a to obniża
koszty

Cool

▪ Szczególna ergonomia obsługi (uchwyt można tylko
przesunąć w lewo)

Armatura łazienkowa – Technologie
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Zalety i korzyści

Linii armatury łazienkowej

Armatura łazienkowa Hansgrohe

Przegląd linii armatury
łazienkowej
NO

Wysokość wylewki

PuraVida®

PuraVida ® 240

Metris®

Metris® S

Metris ® 260

Metris ® S

Metris ® 230

Metris ® S

NO

Metris® Classic

WO

ŚĆ

Talis® Select S/Talis S

Metris ® Classic 250

Talis ® S 210

WO

ŚĆ

PuraVida ® 200

Metris ® 200

Metris ® S

Talis ® Select S 190 Talis ® S 190

PuraVida ® 110

Metris ® 110

Metris ® S

Talis ® Select S 100 Talis ® S 100

PuraVida ® 100

Metris ® 100

Metris ® Classic 100

Talis ® Select S 80

Więcej informacji na temat
armatury łazienkowej
PuraVida znajdziesz od
strony 140.

Więcej informacji na temat armatury
łazienkowej Metris znajdziesz od strony 146.

Więcej informacji na temat
armatury łazienkowej
Metris Classic znajdziesz
od strony 168.

Więcej informacji na temat armatury
łazienkowej Talis znajdziesz od strony 152.

W ten sposób możesz korzystać z przeglądu podczas rozmów handlowych:
Im wyżej pozycjonowany jest produkt, tym większa jest ComfortZone. Produkty skategoryzowane są liniami w prawą stronę.

Talis ® S 80
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Przegląd asortymentu
armatury łazienkowej
W
NO

PuraVida®

Metris®

OŚ Ć

Talis® Select S

Umywalka
bez mieszacza

# 15132, -000, -400

# 31166, -000

# 15075, -000, -400

# 31088, -000

# 15074, -000, -400

# 31080, -000

# 72040, -000

# 31084, -000

# 72041, -000

do małej umywalki
Jednouchwytowa
bateria umywalkowa

z kompletem odpływowym z cięgłem

z korkiem Push-Open

# 15070, -000, -400
bez kompletu odpływowego

do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
# 31074, -000
Wysokie

z kompletem odpływowym z cięgłem
# 15081, -000, -400

# 31183, -000

# 72042, -000

bez kompletu odpływowego
# 72043, -000
z kompletem odpływoJednouchwytowa
bateria umywalkowa wym z cięgłem
z obrotową wylewką
# 31087, -000
z korkiem Push-Open

# 31187, -000
bez kompletu odpływowego
# 31081, -000
z kompletem odpływoJednouchwytowa
bateria umywalkowa wym z cięgłem
do mis umywalkowych (Highriser)

# 15072, -000, -400

# 31082, -000

# 72044, -000

# 31184, -000

# 72045, -000

bez kompletu odpływowego

3-otworowa bateria
umywalkowa
# 15073, -000, -400

# 31083, -000

Przy tak szerokim wyborze z asortymentu produktów marki Hansgrohe Twoi

W
NO

OŚ Ć

Talis® S

W
NO

OŚ Ć

Talis® Select E

klienci zawsze znajdą dla siebie odpowiednie rozwiązanie. Przegląd przedstawia

W
NO

dostępne możliwości instalacji w obrębie
głównych linii produktowych Hansgrohe.

OŚ Ć

Talis® E

Talis®

Focus®

Logis®

# 72017, -000

# 71706, -000

# 32130, -000

# 31130, -000

# 71120, -000

# 72010, -000

# 71700, -000

# 32040, -000

# 31730, -000

# 71070, -000

# 72011, -000

# 71701, -000

# 31604, -000

# 71077, -000

# 72012, -000

# 71702, -000

# 31733, -000

# 71071, -000

# 72016, -000

# 71707, -000

# 31132, -000

# 71074, -000

# 31607, -000

# 71100, -000

# 31517, -000

# 71101, -000

# 31609, -000

# 71130, -000

# 31519, -000

# 71131, -000

# 72020, -000

# 71750, -000

# 71710, -000

# 72021, -000

# 71751, -000

# 71712, -000

# 72105, -000

# 32041, -000

# 32052, -000

# 32084, -000

# 32082, -000

# 72031, -000

# 71752, -000

# 71716, -000

# 31608, -000

# 71090, -000

# 72032, -000

# 71753, -000

# 71717, -000

# 31518, -000

# 71091, -000

# 72130, -000

# 71733, -000

# 32310, -000

# 71133, -000



W
NO

PuraVida®

Metris®

OŚ Ć

Talis® Select S

Umywalka
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

montaż na ścianie 165 mm

# 15084, -000, -400

# 31085, -000

# 15085, -000, -400

# 31086, -000

# 15170, -000, -400

# 31100, -000

# 15270, -000, -400

# 31280, -000

# 15472, -000, -400

# 31480, -000

# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400

# 31487, -000
# 31493, -000
# 31454, -000
# 31451, -000

# 15473, -000, -400

# 31471, -000

# 15432, -000, -400

# 31190, -000

# 15446, -000, -400

# 31442, -000

# 15412, -000, -400

# 31494, -000

# 15672, -000, -400

# 31680, -000

# 15665, -000, -400

# 31685, -000
# 31456, -000

montaż na ścianie 225 mm

Bateria elektroniczna

Bidet
Jednouchwytowa bateria
bidetowa

Wanna
Jednouchwytowa bateria
wannowa

montaż natynkowy

montaż podtynkowy

montaż wolnostojący w podłodze

3-otworowa armatura do
montażu na brzegu wanny

3-otworowa bateria na
brzeg wanny

4-otworowa armatura do
montażu na brzegu wanny

Wylewka wannowa

Prysznic
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa

montaż natynkowy

montaż podtynkowy

# 72202, -000
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OŚ Ć

Talis® S

W
NO

OŚ Ć

Talis® Select E

W
NO

OŚ Ć

Talis® E

Talis®

# 72110, -000

# 71732, -000

# 31618, -000

# 72111, -000

# 71134, -000

# 31611, -000

Focus®

Logis®

195 mm
# 71220, -000

# 32110, -000

# 31171, -000

# 72200, -000

# 71720, -000

# 32240, -000

# 31920, -000

# 71200, -000
# 71204, -000

# 72400, -000

# 71740, -000

# 32440, -000

# 31940, -000

# 71400, -000

# 72405, -000
# 72406, -000

# 71745, -000
# 71474, -000

# 32475, -000
# 32477, -000

# 31945, -000
# 31946, -000

# 71405, -000
# 71407, -000

# 72412, -000

# 72415, -000

# 71747, -000

# 72416, -000

# 71730, -000

# 72418, -000

# 71748, -000

# 72410, -000

# 71410, -000

# 13414, -000

# 13414, -000

# 71410, -000

# 72600, -000

# 71760, -000

# 32640, -000

# 31960, -000

# 71600, -000

# 72605, -000

# 71765, -000

# 32675, -000

# 31965, -000

# 71605, -000

# 71310, -000
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OŚ Ć

Talis®/Talis® S

Talis® Select E/Talis® E

Talis ® 250

Talis ® Select E 240

Talis ® 210

Talis ® E 240

Talis® Classic

Logis®

Focus ® 240

Logis ® 210

Focus ® 190

Logis ® 190

Focus ® 100

Logis ® 100

Talis ® Classic 80 Talis ® Classic
Natural 90

Focus ® 70

Logis ® 70

Więcej informacji na temat
armatury łazienkowej Talis Classic
znajdziesz od strony 170.

Więcej informacji
na temat armatury
łazienkowej Focus znajdziesz od strony 162.

Więcej informacji
na temat armatury
łazienkowej Logis znajdziesz od strony 164.

Talis ® Classic 230

Talis ® S

Talis ® 150

Talis ® Select E 110

Talis ® 80

Focus®

Talis ® S

Talis ® E 110

Talis ® E 80

Armatura łazienkowa – Przegląd
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NO
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PuraVida®

Zmysłowa poezja czystości
i klarowności

Wysoka funkcjonalność dzięki
opływowym, witalnym formom
Precyzyjna forma dzięki
czystemu rozdzieleniu
powierzchni
Duże powierzchnie emanują
elegancją
Dwukolorowa estetyka
podkreśla wyjątkowość

ComfortZone dzięki wysokiej
wylewce

Ponadczasowość dzięki
purystycznemu wzornictwu

PuraVida ® 110

Atrakcyjny wygląd: PuraVida emanuje
szczególnym urokiem i komponuje się pięknie
z łazienkowym wnętrzem, np. za sprawą harmonii z białą ceramiką.

Harmonia: tutaj czysta elegancja wyraża
się poprzez najmniejsze detale. Kontur prysznica dopasowany jest ponadto do szerokości
ludzkich ramion.

Emocjonalność: wykończenie powierzchni
w procesie DualFinish harmonijnie łączy ze
sobą biel i chrom.

Zalety i korzyści
▪ Kompletny asortyment dla wysmakowanych łazienek
▪ Rzeźbiarska estetyka za sprawą harmonijnej jedności korpusu
i wylewki

▪ Perlator z regulacją kąta nachylenia generuje strumień
laminarny o idealnym kształcie
▪ Proces wykończenia powierzchni DualFinish precyzyjnie
łączy biel i chrom

▪ Masywny uchwyt pin z mieszaczem typu joystick
▪ Proszkowo naniesiona powłoka jest odporna na zarysowania
▪ Jakość widoczna w precyzyjnych krawędziach
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Umywalka/Bidet

PuraVida ® 200
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa z korkiem PushOpen
# 15081, -000, -400

PuraVida ® 110
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 15070, -000, -400
z korkiem Push-Open
# 15074, -000, -400
z kompletem odpływowym
z cięgłem

PuraVida ®
Elektroniczna bateria
umywalkowa z regulacją
temperatury
# 15170, -000, -400 zasilana
baterią 6V
# 15172, -000, -400 Zasilana
z sieci 230 V

PuraVida ® 100
3-otworowa bateria
umywalkowa ze stałą wylewką
# 15073, -000, -400 bez
kompletu odpływowego
# 15063, -000, -400
z kompletem odpływowym
z cięgłem

PuraVida ® 100
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa do małej
umywalki z korkiem Push-Open
# 15075, -000, -400

Armatura łazienkowa – PuraVida

PuraVida ® 240
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa z korkiem
Push-Open
# 15072, -000, -400 długość
węża 900 mm
# 15066, -000, -400 długość
węża 600 mm

▪ Więcej swobody w strefie
umywalki dla większego
komfortu

PuraVida ® 100
Zawór stojący do małej
umywalki
# 15132, -000, -400

Kolor powierzchni
chrom (-000)

PuraVida ®
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa do montażu na
ścianie
# 15085, -000, -400 225 mm
Zestaw podstawowy
# 13622180

PuraVida ®
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa do montażu na
ścianie
# 15084, -000, -400 165 mm
Zestaw podstawowy
# 13622180

PuraVida ®
Jednouchwytowa bateria
bidetowa z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 15270, -000, -400

Kolor powierzchni
biały/chrom (-400)

Wszystkie produkty zostały przedstawione w kolorze powierzchni biel/chrom (-400).

Armaturę kuchenną linii PuraVida znajdziesz od strony 188
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PuraVida®
Wanna

PuraVida ®
3-otworowa bateria na brzeg wanny
# 15432, -000, -400
Zestaw podstawowy
# 13437180

▪ Żadnych uszkodzeń płytek
dzięki montażowi elementu
podtynkowego na etapie
budowlanym
▪ Skrzynka Secuflex zabezpiecza wąż pod wanną

PuraVida ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa, wolnostojąca
w podłodze, z podłużną główką
prysznicową PuraVida 120 1jet
# 15473, -000, -400
Zestaw podstawowy
# 10452180

PuraVida ®
4-otworowa armatura do montażu na
brzegu wanny
# 15446, -000, -400
Zestaw podstawowy
# 13444180

PuraVida ®
2-otworowy termostat do montażu na
brzegu wanny
# 15474, -000, -400
Zestaw podstawowy
# 13550180

▪ Płynne korzystanie z węża
prysznicowego bez blokad
▪ Prosty serwis dzięki kompletnie uszczelnionemu systemowi i możliwości
demontażu bez rewizji

PuraVida ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa natynkowa
# 15472, -000, -400

PuraVida ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa podtynkowa
# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400
z kombinacją
zabezpieczającą

PuraVida ®
Wylewka wannowa
# 15412, -000, -400
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Prysznic

PuraVida ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa natynkowa
# 15672, -000, -400

PuraVida ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa podtynkowa
# 15665, -000, -400

PuraVida ®
Termostat dla 1 odbiornika
montaż podtynkowy
# 15775, -000, -400

PuraVida ®
Termostat dla 2 oodbiorników
montaż podtynkowy
# 15771, -000, -400

Trio ®/Quattro ®
Zawór odcinającoprzełączający do PuraVida
# 15937, -000, -400

Zawór odcinający
do PuraVida
# 15978, -000, -400

Wielkość rozety PuraVida: 155 mm x 155 mm

PuraVida ®
Termostat Highflow
montaż podtynkowy
# 15772, -000, -400

Kolor powierzchni
biały/chrom (-400)

PuraVida ® iControl ®
Zawór dla 3 odbiorników
montaż podtynkowy
# 15777, -000, -400

Baza dla termostatów
podtynkowych
i armatury
# 01800180 iBox universal

Armatura łazienkowa – PuraVida

Kolor powierzchni
chrom (-000)
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PuraVida®
Prysznice

PuraVida ® 400
Głowica prysznicowa (21 l/min)
# 27437, -000, -400 w zestawie z ramieniem 390 mm
# 27390, -000, -400 z przyłączem sufitowym 100 mm
(bez fot.)

▪ Kontur dopasowany do szerokości
ramion
▪ Długie ramię prysznicowe dla dużej
swobody ruchów
▪ Elegancka powierzchnia dzięki
DualFinish

PuraVida ® 100
Dysza boczna
# 28430, -000, -400

PuraVida ® 150 3jet
Główka prysznicowa
# 28557, -000, -400 (16 l/min)
# 28567, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

▪ Nowatorskie wzornictwo
▪ 2-warstwowa konstrukcja
▪ Przełączanie strumienia za
dotknięciem przycisku
▪ Higieniczne, wewnętrzne
prowadzenie wody

PuraVida ®/Unica ® Zestaw
# 27853, -000, -400 0,90 m

Części dodatkowe

Porter ’S
Uchwyt prysznicowy
# 28331, -000

PuraVida ® Fixfit ®
Przyłącze węża DN15 z przegubem
kulowym oraz z zaworem zwrotnym
# 27414, -000

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

PuraVida ® 120 1jet
Podłużna główka prysznicowa
# 28558, -000, -400 (16 l/min)
# 28568, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart
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PuraVida ®
Dozownik na mydło
w płynie
# 41503, -000

PuraVida ®
Kubek do mycia zębów
# 41504, -000

PuraVida ®
Mydelniczka
# 41502, -000

PuraVida ®
Haczyk pojedynczy
# 41501, -000

PuraVida ®
Uchwyt do papieru
toaletowego
# 41508, -000

PuraVida ®
Uchwyt do zapasowego
papieru toaletowego
# 41518, -000

PuraVida ®
Uchwyt ceramiczny ze
szczotką WC
# 41505, -000

PuraVida ®
Wieszak na ręczniki
2-ramienny
# 41512, -000

PuraVida ®
Uchwyt 300 mm
# 41513, -000

PuraVida ®
Wieszak na ręcznik
kąpielowy 600 mm
# 41506, -000

Armatura łazienkowa – PuraVida

Akcesoria
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Metris®

Stworzone żeby spełnić oczekiwania
na każdym poziomie
Duże powierzchnie kreują doznanie
luksusu

Komfort dzięki optymalnym
wariantom wysokości
Otwarta dynamiczna forma dla
wygodnej obsługi

Precyzyjne krawędzie nadają
bateriom charakter

Elegancki korpus

ComfortZone dzięki wysokiej
wylewce

Metris® 110

Wygoda: 5 dostępnych baterii umywalkowych oferuje pasujące rozwiązanie na każdą
sytuację instalacyjną.

Elegancja: duże powierzchnie uchwytu
i wylewki nadają łazience luksusowy charakter.

Nowoczesność: wzornictwo armatury
Metris jest powściągliwe, dzięki temu pozostaje dużo przestrzeni na osobistą
ComfortZone.

Zalety i korzyści
▪ Duże powierzchnie dla eleganckiej, jakościowej aranżacji
łazienki

▪ 5 modeli armatury umywalkowej o różnej wysokości dla
indywidualnego komfortu

▪ Swobodna dynamika płaskiego uchwytu odzwierciedla płynną
obsługę

▪ Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min
dzięki technologii EcoSmart

▪ Precyzyjne krawędzie podkreślają szlachetny charakter
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Umywalka/Bidet

Metris ® 230
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa z obrotową wylewką
120°
# 31087, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 31187, -000 z korkiem Push-Open
# 31081, -000 bez kompletu
odpływowego

Metris ® 200
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31183, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 31185, -000 bez kompletu
odpływowego
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Metris ® 260
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31082, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 31184, -000 bez kompletu
odpływowego

Metris ® 110
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31080, -000 z kompletem odpływowym z cięgłem
# 31084, -000 bez kompletu odpływowego
# 31203, -000 LowFlow z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 31074, -000 do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody
# 31204, -000 LowFlow do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody
# 31121, -000 CoolStart z kompletem odpływowym
z cięgłem (bez fot.)

Metris ® 100
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31088, -000 z kompletem odpływowym z cięgłem
# 31186, -000 bez kompletu odpływowego

Metris ® 100
3-otworowa bateria umywalkowa
# 31083, -000 ze stałą wylewką

Metris ®
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu na ścianie
# 31086, -000 225 mm
# 31085, -000 165 mm (bez fot.)
Zestaw podstawowy
# 13622180

Metris ®
Zawór stojący do małej umywalki
# 31166, -000

Metris ®
Jednouchwytowa bateria bidetowa
# 31280, -000 z kompletem odpływowym z cięgłem

Armaturę kuchenną linii Metris znajdziesz od strony 190
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Metris®
Wanna

Metris ®
Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa
# 31480, -000

Metris ®
Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa
# 31493, -000
# 31487, -000 z kombinacją zabezpieczającą

Metris ®
Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa
# 31454, -000
# 31451, -000 z kombinacją zabezpieczającą

Metris ®
Wylewka wannowa
# 31494, -000

Metris ®
3-otworowa bateria na brzeg wanny
# 31190, -000
Zestaw podstawowy
# 13437180

Metris ®
4-otworowa armatura do montażu na brzegu wanny
# 31442, -000
Zestaw podstawowy
# 13444180

▪ Żadnych uszkodzeń płytek dzięki montażowi elementu podtynkowego na etapie
budowlanym
▪ Skrzynka Secuflex zabezpiecza wąż pod wanną
▪ Płynne korzystanie z węża prysznicowego bez blokad
▪ Prosty serwis dzięki kompletnie uszczelnionemu systemowi i i możliwości demontażu
bez rewizji

Metris ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa, wolnostojąca
w podłodze, z podłużną
główką prysznicową PuraVida
120 1jet
# 31471, -000
Zestaw podstawowy
# 10452180
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Prysznic

Metris ®
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa
# 31685, -000

Metris ®
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa
# 31456, -000

Metris ®
Termostat
montaż podtynkowy
# 31572, -000 dla 1 odbiornika (bez fot.)
# 31573, -000 dla 2 oodbiorników

Metris ®
Termostat
montaż podtynkowy
# 31570, -000
Termostat Highflow
# 31571, -000 (bez fot.)

iControl ® S
Zawór dla 3 odbiorników
montaż podtynkowy
# 15955, -000

Armatura łazienkowa – Metris

Metris ®
Jednouchwytowa bateria prysznicowa natynkowa
# 31680, -000

Baza dla termostatów
podtynkowych
i armatury
# 01800180 iBox universal

Średnica rozety Metris i iControl: 150 mm. Pasujące zawory znajdziesz na stronie 110.
Wielkość rozety Metris: 155 mm x 155 mm
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Metris® S
Umywalka
W
NO

Metris ® S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31022, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 31023, -000 bez kompletu odpływowego

Metris ® S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31060, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 31068, -000 bez kompletu odpływowego
# 31063, -000 LowFlow

Bidet

Metris ® S
Jednouchwytowa bateria bidetowa
# 31261, -000 z kompletem odpływowym z cięgłem

OŚ Ć

Metris ® S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31021, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 31026, -000 bez kompletu odpływowego

Metris ® S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu na ścianie
# 31162, -000 165 mm (bez fot.)
# 31163, -000 225 mm
Zestaw podstawowy
# 13622180

Metris ® S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z obrotową wylewką 120°
# 31159, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 31161, -000 z korkiem Push-Open

Metris ® S
Elektroniczna bateria
umywalkowa z regulacją temperatury
# 31100, -000 zasilana baterią 6V
# 31102, -000 Zasilana z sieci 230 V
bez regulacji temperatury
# 31101, -000 zasilana baterią 6V (bez fot.)
# 31103, -000 Zasilana z sieci 230 V (bez fot.)
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Wanna

Metris ® S
Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa
# 31465, -000
# 31466, -000 z kombinacją
zabezpieczającą

Metris ® S
Wylewka wannowa
# 14420, -000

Metris ® S
4-otworowa armatura do montażu
na brzegu wanny
# 31446, -000 170 mm
# 31447, -000 220 mm
# 13444180 Zestaw podstawowy
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Metris ® S
Jednouchwytowa bateria wannowa
natynkowa
# 31460, -000

Prysznic

Metris ® S
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa
# 31660, -000

Metris ® S
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa
# 31665, -000

▪ Metris S oferuje uniwersalne wzornictwo
o czystych, precyzyjnych liniach

▪ Ergonomiczny uchwyt pin podkreśla
precyzyjny design

Średnica rozety Metris S: 150 mm. Pasujące zawory znajdziesz na stronie 110.

Baza dla termostatów
podtynkowych
i armatury
# 01800180 iBox universal

▪ Obszerny asortyment do każdego
obszaru zastosowań
▪ Idealny także dla rynku inwestycyjnego
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Talis® Select S/Talis® S

NO

WO
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Tutaj forma i funkcja
łączą się ze sobą
Select

Smukły uchwyt typu pin
Przycisk Select dla najwyższego komfortu
obsługi
Elegancko uformowane pokrętło umożliwia
łatwą obsługę

Wylewka harmonijnie
przechodzi w korpus

Wylewka o
zwężającej się
formie nadaje
baterii dynamikę
ComfortZone

Prosty, smukły i zwężający się
korpus

Talis® Select S 100

Wygoda: obsługa przy pomocy palca,
ramienia czy łokcia – dzięki przyciskowi
Select jeszcze nigdy nie była tak wygodna.
Temperatura może przy tym pozostać zawsze
na wstępnie ustawionym poziomie.

Talis® S 100

Skończenie doskonała forma: dzięki
minimalistycznemu przyciskowi Select bateria
zawsze zachowuje harmonijny wygląd. Nie
jest konieczne zakręcanie wody pokrętłem, a
uruchamiany strumień ma zawsze od razu
wybraną temperaturę.

Naturalnie: harmonijna integracja baterii
z aranżacją łazienkową.

Zalety i korzyści
▪ Technologia Select ułatwia codzienne czynności dzięki
obsłudze za dotknięciem przycisku
▪ Pomaga oszczędzać wodę, ponieważ łatwa obsługa zachęca
do tego, aby częściej ją wyłączać

▪ Łatwa pielęgnacja dzięki czystym, zwężającym się formom
▪ Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min
dzięki technologii EcoSmart
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Umywalka

Talis ® Select S 100
Bateria umywalkowa
# 72042, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 72043, -000 bez kompletu odpływowego

Talis ® Select S 80
Bateria umywalkowa
# 72040, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 72041, -000 bez kompletu odpływowego

Talis ® S 190
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 72031, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 72032, -000 bez kompletu odpływowego

Talis ® S 100
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 72020, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 72021, -000 bez kompletu odpływowego
# 72022, -000 CoolStart z kompletem
odpływowym z cięgłem (bez fot.)
# 72023, -000 CoolStart bez kompletu
odpływowego (bez fot.)
# 72024, -000 LowFlow z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 72025, -000 LowFlow bez kompletu
odpływowego

Talis ® S 80
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 72010, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 72011, -000 z korkiem Push-Open
# 72012, -000 bez kompletu odpływowego
# 72013, -000 CoolStart z kompletem
odpływowym z cięgłem (bez fot.)
# 72014, -000 CoolStart bez kompletu
odpływowego (bez fot.)
# 72015, -000 LowFlow z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 72018, -000 LowFlow bez kompletu
odpływowego
# 72016, -000 do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody
# 72017, -000 Zawór zimnej wody (bez fot.)
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Talis ® Select S 190
Bateria umywalkowa
# 72044, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 72045, -000 bez kompletu odpływowego

Armaturę kuchenną linii Talis znajdziesz na stronie 192
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Talis® Select S/Talis® S

NO
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Umywalka

Talis ® S 250
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 72115, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 72116, -000 bez kompletu odpływowego

Talis ® S 140
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 72113, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 72114, -000 bez kompletu odpływowego

Talis ® S 210
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z obrotową wylewką 120°
# 72105, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem

Dostępne od I kwartału/2016

Dostępne od I kwartału/2016

Dostępne od I kwartału/2016

▪ Wygodna obsługa dzięki łatwo
dostępnemu uchwytowi pin
▪ Łatwa pielęgnacja ze względu na
mniejszą podatność na zabrudzenia
uchwytu umieszczonego z boku

Talis ® S
3-otworowa bateria
umywalkowa
# 72130, -000
Dostępne od I kwartału/2016

▪ Całkowicie nowe wzornictwo
adresowane do nowych grup
docelowych
▪ Odpowiednia do dużych mis
umywalkowych

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu na ścianie
# 72111, -000 225 mm
Zestaw podstawowy
# 13622180

Bidet

Talis ® Select S
Bateria bidetowa
# 72202, -000

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria bidetowa
# 72200, -000

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu na ścianie
# 72110, -000 165 mm
Zestaw podstawowy
# 13622180

Hansgrohe Talis® 155
NO

WO

ŚĆ

Wanna

Talis ® S
3-otworowa armatura do montażu
na brzegu wanny
# 72415, -000
Zestaw podstawowy
# 13233180

Talis ® S
3-otworowa bateria na brzeg wanny
# 72416, -000
Zestaw podstawowy
# 13437180

Talis ® S
4-otworowa armatura do montażu
na brzegu wanny
# 72418, -000
Zestaw podstawowy
# 13444180

Dostępne od I kwartału/2016
Dostępne od I kwartału/2016

Armatura łazienkowa – Talis

Dostępne od I kwartału/2016

Talis ® S
Wylewka wannowa
# 72410, -000

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria wannowa
natynkowa
# 72400, -000

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa
# 72405, -000
# 72406, -000 z kombinacją
zabezpieczającą

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria
wannowa, wolnostojąca
w podłodze, z podłużną
główką prysznicową Axor
Starck
# 72412, -000
Zestaw podstawowy
# 10452180
Dostępne od I
kwartału/2016

Prysznic

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa
# 72600, -000

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa
# 72605, -000
# 72607, -000 Highflow (bez fot.)

Baza dla termostatów
podtynkowych
i armatury
# 01800180 iBox universal
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Talis®/Talis® S
Umywalka

Talis ® 250
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa z obrotową
wylewką 60°
# 32055, -000 z korkiem
Push-Open

Talis ® 210
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa z obrotową
wylewką 120°
# 32082, -000 z korkiem
Push-Open
# 32084, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 32080, -000 ze stałą
wylewką

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 32070, -000 z obrotową
wylewką 360° z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 32073, -000 Obrotowa
wylewka 120° z kompletem
odpływowym z cięgłem

Talis ® 80
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z obrotową wylewką
# 32053, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem

Talis ® 80
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 32040, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 32041, -000 bez kompletu odpł.
# 32046, -000 LowFlow z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 32146, -000 LowFlow bez kompletu
odpływowego
# 32042, -000 do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody
# 32057, -000 CoolStart z kompletem
odpływowym z cięgłem (bez fot.)

Talis ® 80
Zawór stojący do małej umywalki
# 32130, -000
# 13132, -000 (bez fot.)

Talis ® 200
2-uchwytowa armatura umywalkowa
z obrotową wylewką 120°
# 32030, -000

Talis ® 230
3-otworowa armatura umywalkowa
# 32310, -000

Talis ®
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu na ścianie
# 31618, -000 165 mm
# 31620, -000 165 mm LowFlow
# 31611, -000 225 mm (bez fot.)
# 13622180 Zestaw podstawowy

Produkty specjalne Talis Care dla osób z ograniczeniami ruchowymi znajdziesz od strony 174

Talis ® 150
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa z obrotową
wylewką
# 32052, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 32020, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 32031, -000 bez kompletu
odpływowego
# 32032, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem, do
bezciśnieniowych podgrzewaczy wody

Hansgrohe Talis® 157

Bidet

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria bidetowa
# 32220, -000

Armatura łazienkowa – Talis

Talis ®
Jednouchwytowa bateria bidetowa
# 32240, -000

Wanna

Talis ®
Jednouchwytowa bateria wannowa
natynkowa
# 32440, -000

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria wannowa
natynkowa
# 32420, -000

Talis ®
Jednouchwytowa bateria wannowa
podtynkowa
# 32475, -000
# 32477, -000 z kombinacją
zabezpieczającą

Talis ®
Wylewka wannowa
# 13414, -000

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa
# 32620, -000

Talis ®
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
podtynkowa
# 32675, -000

Baza dla termostatów
podtynkowych
i armatury
# 01800180 iBox universal

Prysznic

Talis ®
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
natynkowa
# 32640, -000

▪ Baterie Talis i Talis S oferują ekskluzywne
wzornictwo łazienkowe ze względu na
funkcjonalną przejrzystość
▪ Smukła i czysta forma

▪ Charakterystyczny uchwyt pin dla łatwej
obsługi
▪ Talis z obrotową wylewką generuje strumień wody w kształcie łuku dla większej
strefy ComfortZone

Średnica rozety Talis i Talis S: 150 mm. Pasujące zawory znajdziesz na stronie 110.
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Talis® Select E/Talis® E

NO

WO

ŚĆ

Komfort w swojej najbardziej
naturalnej formie
Select

Przycisk Select dla najwyższego komfortu obsługi
Elegancko uformowane pokrętło
umożliwia lekką obsługę

Wyrazisty wizerunek
dzięki precyzyjnym
krawędziom
Masywne formy
emanują wysoką
jakością
ComfortZone

Smukła elegancja dzięki
subtelnie zwężającej
się formie

Talis® Select E 110

Wygoda: obsługa przy pomocy palca,
ramienia czy łokcia – dzięki przyciskowi
Select jeszcze nigdy nie była tak wygodna.

Prosty, smukły i zwężający
się korpus

Skończenie doskonała forma: dzięki
minimalistycznemu przyciskowi Select bateria
zawsze zachowuje harmonijny wygląd. Nie
jest konieczne zakręcanie wody pokrętłem, a
uruchamiany strumień ma zawsze od razu
wybraną temperaturę.

Talis® E 110

Elegancja: baterie za sprawą ich precyzyjnych krawędzi przyczyniają się do spójnego
wizerunku nowoczesnej łazienki.

Zalety i korzyści
▪ Technologia Select ułatwia codzienne czynności dzięki obsłudze za dotknięciem przycisku
▪ Pomaga oszczędzać wodę, ponieważ łatwa obsługa zachęca
do tego, aby częściej ją wyłączać

▪ Łatwa pielęgnacja: dzięki dużym powierzchniom
▪ Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min
dzięki technologii EcoSmart

Hansgrohe Talis® 159
NO

WO

ŚĆ

Umywalka

Talis ® Select E 110
Bateria umywalkowa
# 71750, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 71751, -000 bez kompletu odpływowego

Dostępne od I kwartału/2016

Dostępne od I kwartału/2016

Talis ® E 240
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 71716, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 71717, -000 bez kompletu odpływowego

Talis ® E 110
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 71710, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 71711, -000 z korkiem Push-Open
# 71712, -000 bez kompletu odpływowego
# 71713, -000 CoolStart z kompletem
odpływowym z cięgłem (bez fot.)
# 71714, -000 CoolStart bez kompletu
odpływowego (bez fot.)
# 71715, -000 LowFlow z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 71709, -000 LowFlow bez kompletu
odpływowego

Armatura łazienkowa – Talis

Talis ® Select E 240
Bateria umywalkowa
# 71752, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 71753, -000 bez kompletu odpływowego

Talis ® E 80
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 71700, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 71701, -000 z korkiem Push-Open
# 71702, -000 bez kompletu odpływowego
# 71703, -000 CoolStart z kompletem
odpływowym z cięgłem (bez fot.)
# 71704, -000 CoolStart bez kompletu
odpływowego (bez fot.)
# 71705, -000 LowFlow z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 71708, -000 LowFlow bez kompletu
odpływowego
# 71707, -000 do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody
# 71706, -000 Zawór zimnej wody bez
mieszacza (bez fot.)
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Talis® E

NO

WO

ŚĆ

Umywalka

Talis ® E 150
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 71754, -000 z kompletem odpływowym z cięgłem
# 71755, -000 bez kompletu odpływowego

Talis ® E
3-otworowa armatura umywalkowa
# 71733, -000
Dostępne od I kwartału/2016

Dostępne od I kwartału/2016

▪ Wygodna obsługa dzięki łatwo
dostępnemu uchwytowi pin
▪ Łatwa pielęgnacja ze względu na
mniejszą podatność na zabrudzenia
uchwytu umieszczonego z boku
▪ Całkowicie nowe wzornictwo adresowane do nowych grup docelowych
▪ Odpowiednia do dużych mis umywalkowych

Bidet

Talis ® E
Jednouchwytowa bateria bidetowa
# 71720, -000 z kompletem odpływowym z cięgłem
# 71721, -000 z korkiem Push-Open

Talis ® E
Jednouchwytowa bateria umywalkowa do montażu na
ścianie
# 71732, -000 165 mm
# 71734, -000 225 mm (bez fot.)

Hansgrohe Talis® 161
NO

WO

ŚĆ

Wanna

Talis ® E
3-otworowa bateria na brzeg wanny
# 71730, -000
Zestaw podstawowy
# 13437180

Talis ® E
4-otworowa armatura do montażu na brzegu wanny
# 71748, -000
Zestaw podstawowy
# 13444180

Dostępne od I kwartału/2016

Dostępne od I kwartału/2016

Dostępne od I kwartału/2016

Talis ® E
Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa
# 71740, -000

Talis ® E
Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa
# 71745, -000
# 71474, -000 z kombinacją zabezpieczającą

Talis ® E
Wylewka wannowa
# 71410, -000

Armatura łazienkowa – Talis

Talis ® E
3-otworowa armatura do montażu na brzegu wanny
# 71747, -000
Zestaw podstawowy
# 13233180

Prysznic

Talis ® E
Jednouchwytowa bateria prysznicowa natynkowa
# 71760, -000

Talis ® E
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa
# 71765, -000

Wielkość rozety Talis E: 155 mm x 155 mm. Pasujące zawory znajdziesz na stronie 110.

Baza dla termostatów
podtynkowych i armatury
# 01800180 iBox universal
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Focus®

Błyszczy za sprawą jakości,
komfortu i ceny
Gładki uchwyt o dużej powierzchni
podkreśla jakość

Otwarty kąt kreuje intrygujące
napięcie

Cylindryczny, smukły
korpus wyraża
elegancję

Prosta, lśniąca wylewka emanuje
szlachetną jakością
ComfortZone dzięki wysokiej
wylewce
Nachylenie do przodu wyraża
dynamikę

Focus® 100

Wygoda: łagodne, przyjazne zaokrąglenia i ergonomiczny uchwyt
zapraszają do wygodnej obsługi.

Żywiołowość: armatura Focus wnosi do łazienki elegancję i prestiż
za sprawą swojego cylindrycznego, dynamicznego korpusu.

Zalety i korzyści
▪ Harmonijne wzornictwo o czystych i lśniących powierzchniach

▪ Ergonomiczny uchwyt dla łatwej obsługi

▪ Dynamiczna sylwetka i łagodne zaokrąglenia podkreślają
jakość

▪ Wysoki komfort w dobrej cenie
▪ Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min
dzięki technologii EcoSmart

Hansgrohe Focus® 163

Focus ® 240
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa z obrotową
wylewką 120°
# 31609, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 31519, -000 bez kompletu
odpływowego

NO

WO

Focus ® 190
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31608, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 31518, -000 bez kompletu
odpływowego

Focus ® 100
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31607, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 31517, -000 bez kompletu
odpływowego
# 31603, -000 LowFlow
z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 31513, -000 LowFlow bez
kompletu odpływowego
# 31621, -000 CoolStart
z kompletem odpływowym
z cięgłem (bez fot.)

Focus ® 70
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31730, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 31733, -000 bez kompletu odpł.
# 31951, -000 LowFlow
z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 31952, -000 LowFlow bez
kompletu odpływowego
# 31604, -000 z korkiem Push-Open
# 31130, -000 bez mieszacza
(bez fot.)
# 31539, -000 CoolStart
z kompletem odpływowym
z cięgłem (bez fot.)

ŚĆ

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa do montażu na
ścianie
# 31923, -000

Focus ®
Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury
# 31171, -000 zasilana baterią 6V
# 31173, -000
Zasilana z sieci 230 V

Focus ®
Elektroniczna bateria umywalkowa bez
regulacji temperatury
# 31172, -000 zasilana baterią 6V
# 31174, -000 Zasilana z sieci 230 V

Wanna

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa natynkowa
# 31940, -000

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
bidetowa
# 31920, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 31922, -000 z korkiem
Push-Open

Prysznic

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa podtynkowa*
# 31945, -000
# 31946, -000 ze
zintegrowanym systemem
zabezpieczającym, do
podłączenia z wylewką Exafill

Focus ®
Wylewka wannowa
# 13414, -000

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa natynkowa
# 31960, -000

Armaturę kuchenną linii Focus znajdziesz na stronie 194 .
Średnica rozety Focus: 150 mm. *Podstawa baterii podtynkowych # 01800180 iBox universal.
Produkty specjalne Focus Care dla osób z ograniczeniami ruchowymi znajdziesz od strony 174 .

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa podtynkowa*
# 31965, -000

Armatura łazienkowa – Focus

Umywalka/Bidet
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Logis®

NO

WO

ŚĆ

Harmonijne wzornictwo
z wyczuciem detalu
Wyrazisty uchwyt o zaokrąglonej
formie

Prosta sylwetka emanuje spokojem
Szlachetny wizerunek dzięki dużym
powierzchniom

Precyzyjne krawędzie dają wrażenie
jasności
ComfortZone dzięki wysokiej
wylewce
Harmonijny wygląd dzięki
wzornictwu korpusu SoftCube

Logis® 100

Piękno w dotyku: precyzyjne linie i zaokrąglone krawędzie pieszczą zarówno wzrok, jak
i dłonie.

Elastyczność: szeroki asortyment oferuje dla
każdej sytuacji instalacyjnej pasujące i przekonujące rozwiązanie.

Przytulny klimat: ze względu na łagodną
sylwetkę baterie Logis kreują harmonijną
atmosferę we wnętrzu.

Zalety i korzyści
▪ Klarowne i duże powierzchnie dla łatwej obsługi i pielęgnacji

▪ Szlachetna jakość w ekonomicznym segmencie cen

▪ Zaokrąglone formy uchwytu i korpusu harmonijnie dopełniają
umywalki o opływowych krawędziach

▪ Szeroki asortyment o zróżnicowanych wariantach wysokości
baterii

▪ Wysokiej jakości i cicho działający wkład ceramiczny –
idealny do domów wielorodzinnych, hoteli i biur

▪ Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min
dzięki technologii EcoSmart

Hansgrohe Logis® 165
NO

WO

ŚĆ

Umywalka

Armatura łazienkowa – Logis

Logis ® 210
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z obrotową wylewką 120°
# 71130, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 71131, -000 bez kompletu odpływowego

Logis ® 190
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 71090, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 71091, -000 bez kompletu odpływowego

Logis ® 100
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 71100, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 71107, -000 z korkiem Push-Open
# 71102, -000 CoolStart z kompletem
odpływowym z cięgłem (bez fot.)
# 71103, -000 CoolStart bez kompletu
odpływowego (bez fot.)
# 71101, -000 bez kompletu odpływowego

Logis ®
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu na ścianie
# 71220, -000 195 mm
# 13622180 Zestaw podstawowy

Logis ®
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do montażu na ścianie
montaż natynkowy
# 71225, -000

Armaturę kuchenną linii Logis Classic znajdziesz na stronie 195

Logis ® 70
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 71070, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 71077, -000 z korkiem Push-Open
# 71072, -000 CoolStart z kompletem
odpływowym z cięgłem (bez fot.)
# 71073, -000 CoolStart bez kompletu
odpływowego (bez fot.)
# 71071, -000 bez kompletu odpływowego
# 71074, -000 do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody
# 71078, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
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Logis®

NO

WO

ŚĆ

Umywalka

Logis ®
3-otworowa armatura umywalkowa
# 71133, -000 z kompletem odpływowym z cięgłem

Logis ®
2-uchwytowa armatura umywalkowa
# 71222, -000 z kompletem odpływowym z cięgłem
# 71221, -000 bez kompletu odpływowego

Bidet

Logis ® 70
Jednouchwytowa bateria bidetowa
# 71204, -000

Logis ® 100
Jednouchwytowa bateria bidetowa
# 71200, -000

Logis ® 70
bez mieszacza
# 71120, -000 Zimna woda
# 71121, -000 Woda gorąca (bez fot.)


NO

Hansgrohe Logis® 167
WO

ŚĆ

Wanna

Logis ®
2-uchwytowa bateria wannowa natynkowa
# 71243, -000

Logis ®
Wylewka wannowa
# 71410, -000

Logis ®
3-otworowa bateria na brzeg wanny
# 71310, -000
Zestaw podstawowy
# 13437180

Logis ®
Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa
# 71405, -000
# 71407, -000 ze zintegrowanym systemem
zabezpieczającym, do podłączenia z wylewką Exafill

Armatura łazienkowa – Logis

Logis ®
Jednouchwytowa bateria wannowa natynkowa
# 71400, -000

Prysznic

Logis ®
Jednouchwytowa bateria prysznicowa natynkowa
# 71600, -000

Logis ®
Zawór odcinający
# 71970, -000

Logis ®
2-uchwytowa bateria prysznicowa natynkowa
# 71263, -000

Logis ®
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa
# 71605, -000
# 71607, -000 Highflow (bez fot.)

Baza dla termostatów podtynkowych
i armatury
# 01800180 iBox universal

Wielkość rozety Logis: 155 mm x 155 mm. Pasujące zawory znajdziesz na stronie 110.
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Metris® Classic

Nowoczesne klasyki
o atrakcyjnym wyglądzie
Subtelnie zaokrąglony uchwyt
i wylewka emanują szlachetnością

Forma wyrażająca jakość

Lśniące i gładkie powierzchnie
wyrażają luksus

ComfortZone dzięki wysokiej
wylewce
Geometryczna forma podstawowa
z dekoracyjną linią dla wnętrz na
wysokim poziomie

Metris® Classic 100

Elegancko: lśniąca, gładka powierzchnia armatury wnosi luksusowe
akcenty do każdej łazienki.

Klasycznie: atrakcyjne wzornictwo z subtelnie zaokrąglonym uchwytem i wylewką emanuje szlachetnością.

Zalety i korzyści
▪ Wyważony, zredukowany design z klasycznym charakterem
bez nadmiaru

▪ Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min
dzięki technologii EcoSmart

▪ Smukła sylwetka i prostota obsługi dzięki wkładowi M1

▪ Podłączenie na bazie odpornych na temperaturę oraz
neutralnych dla smaku i zapachu węży PEX

▪ Łatwa pielęgnacja i wysokiej jakości, długowieczna
powierzchnia w kolorze chrom

▪ Bezpieczeństwo dzięki ochronie przed poparzeniem
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Umywalka/Bidet

Metris ® Classic 100
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31075, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 31077, -000 bez kompletu
odpływowego

Metris ® Classic 100
3-otworowa armatura
umywalkowa
# 31073, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem

Metris ® Classic
Jednouchwytowa bateria bidetowa
# 31275, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem

Metris ® Classic
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa do montażu
na ścianie
# 31003, -000 225 mm
Zestaw podstawowy
# 13622180

Armatura łazienkowa – Metris Classic

Metris ® Classic 250
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31078, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem

Wanna

Metris ® Classic
Jednouchwytowa bateria
wannowa natynkowa
# 31478, -000

Metris ® Classic
Jednouchwytowa bateria
wannowa podtynkowa
# 31485, -000

Metris ® Classic
Wylewka wannowa
# 13413, -000

Metris ® Classic
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa podtynkowa
# 31676, -000

Fixfit ® Classic
Przyłącze węża DN15
z zaworem zwrotnym
# 16884, -000

Prysznic

Metris ® Classic
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa natynkowa
# 31672, -000

Średnica rozety Metris Classic: 170 mm. Pasujące zawory znajdziesz na stronie 110.

Baza dla termostatów
podtynkowych
i armatury
# 01800180 iBox universal
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Talis® Classic

Harmonia klasycznej elegancji

Geometryczne przejścia
podkreślają powściągliwy styl

Niezwykle
smukły i wysoki
korpus wyraża
elegancję

Klasyczny uchwyt pin nadaje
szlachetny wygląd i umożliwia prostą
obsługę

Wygięta wylewka podkreśla
pierwotny urok
ComfortZone dzięki wysokiej
wylewce

Powiększona podstawa nadaje
optyczną stabilność

Talis® Classic 80

Naturalnie: armatura linii Talis Classic łączy tradycyjny urok
i wizjonerską technologię dedykowaną wodzie.

Z siłą: geometryczne przejścia, szlachetne krągłości, subtelne linie
wnoszą do łazienki spokojny i jednocześnie intrygujący styl.

Zalety i korzyści
▪ Smukła, cylindryczna forma podstawowa i strzelista geometria
emanują elegancją

▪ Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min
dzięki technologii EcoSmart

▪ Smukła sylwetka i prostota obsługi dzięki wkładowi M1

▪ Podłączenie na bazie odpornych na temperaturę oraz
neutralnych dla smaku i zapachu węży PEX

▪ Uchwyt pin dla łatwej obsługi
▪ Bezpieczeństwo dzięki ochronie przed poparzeniem
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Umywalka/Bidet

Talis ® Classic 80
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 14111, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 14118, -000 bez kompletu
odpływowego

Talis ® Classic Natural 90
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 14127, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
bidetowa
# 14120, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem

Armatura łazienkowa – Talis Classic

Talis ® Classic 230
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 14116, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem

Wanna

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
wannowa natynkowa
# 14140, -000

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
wannowa podtynkowa
# 14145, -000

Prysznic

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa natynkowa
# 14161, -000

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa podtynkowa
# 14165, -000

Średnica rozety Talis Classic: 150 mm. Pasujące zawory znajdziesz na stronie 110.

Baza dla termostatów
podtynkowych
i armatury
# 01800180 iBox universal
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Logis® Classic

NO

WO

ŚĆ

Tutaj elegancja i funkcjonalność
łączą się ze sobą

Ponadczasowość w aspekcie
wzornictwa i formy

Urzekająca elegancja dzięki
dynamicznie wygiętej wylewce

Osłona perlatora z metalu
podkreśla jakość

Uchwyty z metalu
o wzornictwie
w kształcie krzyży
mają klasyczny urok

Eleganckie oznaczenia wody
zimnej i gorącej

Logis® Classic

Zalety i korzyści
▪ Eleganckie wzornictwo z elementami klasycznymi

▪ Długowieczne zawory ceramiczne w całym asortymencie

▪ Dopasowana do umywalki forma podstawowa, która
komponuje się harmonijnie w ogólny wizerunek

▪ Automatyczne ograniczenie przepływu wody do 5 l/min
dzięki technologii EcoSmart

▪ Łatwa pielęgnacja dzięki czystym, cylindrycznym formom

▪ Dostępny także wariant niskociśnieniowy

▪ Ograniczenie zakresu obrotu ułatwia użytkowanie

▪ Jakość Hansgrohe w przystępnej cenie
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Umywalka

Logis ® Classic
3-otworowa armatura umywalkowa
# 71323, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem

Wanna

Logis ® Classic
2-uchwytowa bateria wannowa natynkowa
# 71240, -000

Prysznic

Logis ® Classic
2-uchwytowa bateria
prysznicowa natynkowa
# 71260, -000

Logis ® Classic
bez mieszacza
# 71135, -000 Woda zimna
# 71136, -000 Woda gorąca (bez fot.)

Armatura łazienkowa – Logis Classic

Logis ® Classic
2-uchwytowa armatura umywalkowa
# 71270, -000 z kompletem odpływowym
z cięgłem
# 71272, -000 z korkiem Push-Open

Logis ® Classic
Zawór odcinający
# 71976, -000

Armaturę kuchenną linii Logis Classic znajdziesz na stronie 195
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Armatura specjalna Care

Bez barier do większego komfortu
i bezpieczeństwa
Dłuższe uchwyty, intuicyjna obsługa,
stały poziom temperatury, czytelne oznaczenia: armatura linii Talis Care i Focus Care oraz
termostaty Ecostat Comfort Care wnoszą do
łazienki więcej bezpieczeństwa, komfortu
i ergonomii dla użytkownika. Możliwy dzięki
temu beztroski kontakt z wodą ułatwia

codzienność szczególnie rodzinom z małymi
dziećmi. Przemyślane rozwiązania są oprócz
tego odpowiednie dla wszystkich zastosowań
tam, gdzie człowiekowi potrzebna jest pomoc,
gdzie muszą zostać spełnione szczególne
oczekiwania uwarunkowane wiekiem lub chorobą i gdzie panują specjalne wymagania

w aspekcie higieny: w domach starości, szpitalach, sanatoriach lub hospicjach. Ale także
tam, gdzie pożądany jest większy komfort
obsługi i bezpieczeństwo np. w przedszkolach, hotelach lub wielogeneracyjnych
domach.

Duże symbole, czytelne
i zrozumiałe

Długi, odchylony uchwyt, który
można przesuwać bez dużego
wysiłku

Wysokie bezpieczeństwo
za sprawą stałego
poziomu temperatury

Zaokrąglone formy dla
dodatkowego
bezpieczeństwa

Przyjazna obsługa dzięki
czytelnym symbolom

Focus® Care
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Ecostat ® Comfort Care
Termostat prysznicowy

Zalety i korzyści
▪ Długi uchwyt o dużej powierzchni, ergonomiczny, w formie,
która umożliwia jego obsługę całą dłonią lub ramieniem

▪ Wyjątkowa stabilność za sprawą korpusu z mosiądzu
i metalowego uchwytu

▪ Lekka i wygodna obsługa

▪ Możliwość wstępnego ustawienia temperatury np. dla osób,
które straciły zmysł temperatury
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Talis® Care

Talis ® Care 80
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 32035, -000

Talis ® Care
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
montaż natynkowy
# 32037, -000

Wanna

Prysznic

Ecostat ® Comfort Care
Termostat wannowy natynkowy
# 13115, -000

Talis ® Care
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa natynkowa
# 32641, -000

Ecostat ® Comfort Care
Termostat prysznicowy
natynkowy
# 13117, -000

Armatura łazienkowa – Armatura specjalna Care

Umywalka

Focus® Care
Umywalka

Prysznic

Focus ® Care 100
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31911, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 31915, -000 bez kompletu
odpływowego
# 31917, -000 CoolStart bez
kompletu odpływowego (bez fot.)

Focus ® Care 70
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31910, -000 z kompletem
odpływowym z cięgłem
# 31914, -000 bez kompletu
odpływowego

Focus ® Care
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
montaż natynkowy
# 31913, -000

Focus ® Care
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa natynkowa
# 31916, -000

▪ Zoptymalizowana dla
użytkownika długość
uchwytu 121 mm
▪ Stabilny metalowy
korpus i uchwyt
▪ strumień laminarny

Termostat podblatowy
montaż natynkowy
# 15346, -000

▪ Proste podłączenie do istniejących
zaworów, np. pod umywalką
▪ Zapewnia stałą temperaturę i stały
przepływ nawet przy spadkach
ciśnienia zimnej wody

Szybkozłącze
# 28346, -000

▪ Bezpieczeństwo w np.
przedszkolach, szpitalach, hotelach
▪ Możliwa dezynfekcja termiczna

▪ Umożliwia szybkie
i proste opróżnienie
węży
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Elektroniczna bateria umywalkowa

Technika sensoryczna dla większej
higieny i oszczędności wody
Tutaj woda płynie tylko wtedy, gdy jest
naprawdę potrzebna: bezdotykowa armatura
z elektroniką na podczerwień pomaga, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej,
oszczędzać wodę i w ten sposób obniżyć

koszty zużycia i energii. Oprócz tego bezdotykowa technika zmniejsza ryzyko infekcji
powstające na skutek dużej częstotliwości
użytkowania armatury w strefach publicznych
i przemysłowych. Szczególnie w obiektach

Zasilanie na baterie
lub z sieci

związanych z higieną i zdrowiem eksperci
zalecają instalację bezdotykowych, sterowanych sensorycznie baterii.

Przepływ zredukowany do 5 l/min
Automatyczne wyłączenie wody –
najpóźniej po 60 sekundach

Opcjonalnie z regulacją temperatury

Sensor podczerwieni – dopasowuje
automatycznie obszar widoku

Łatwy do aktywacji tryb przepłukiwania
i higieniczny

Focus®
Elektroniczna bateria umywalkowa

Zalety i korzyści
▪ Oszczędność wody dzięki automatycznemu zatrzymaniu wody

▪ Idealne rozwiązanie dla sektora publicznego i biznesowego

▪ Dostępne modele zasilane na baterie i z sieci

▪ Certyfikat WELL

▪ Higiena za sprawą bezdotykowej obsługi
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Elektroniczna bateria umywalkowa

PuraVida ®
Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury
# 15170, -000, -400 zasilana baterią 6V
# 15172, -000, -400 zasilana z sieci 230 V

Metris® S

Metris ® S
Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury
# 31100, -000 zasilana baterią 6V
# 31102, -000 zasilana z sieci 230 V

Focus®

Focus ®
Elektroniczna bateria umywalkowa
z regulacją temperatury
# 31171, -000 zasilana baterią 6V
# 31173, -000 zasilana z sieci 230 V

Metris ® S
Elektroniczna bateria umywalkowa bez
regulacji temperatury
# 31101, -000 zasilana baterią 6V
# 31103, -000 zasilana z sieci 230 V

Armatura łazienkowa – Elektroniczna bateria
umywalkowa

PuraVida®

Focus ®
Elektroniczna bateria umywalkowa bez
regulacji temperatury
# 31172, -000 zasilana baterią 6V
# 31174, -000 zasilana z sieci 230 V

Akcesoria

Logis®

Dozownik na mydło w płynie
szkło
# 40514, -000

Szklanka do mycia zębów
szkło
# 40518, -000

Mydelniczka
szkło
# 40515, -000

Haczyk pojedynczy
# 40511, -000

Uchwyt do papieru toaletowego
# 40523, -000

Uchwyt do papieru toaletowego
bez osłony
# 40526, -000

Uchwyt do zapasowego papieru
toaletowego
# 40517, -000

Uchwyt na szczotkę WC
szkło
# 40522, -000

Wieszak na ręcznik
2-ramienny
# 40512, -000

Uchwyt
300 mm
# 40513, -000

Wieszak na ręcznik kąpielowy
600 mm
# 40516, -000
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Logis® Classic

Szklanka do mycia
zębów
ceramika
# 41618, -000

Mydelniczka
ceramika
# 41615, -000

Haczyk pojedynczy
# 41611, -000

Uchwyt do papieru toaletowego
# 41623, -000

Uchwyt do papieru toaletowego
bez osłony
# 41626, -000

Uchwyt do zapasowego papieru
toaletowego
# 41617, -000

Uchwyt na szczotkę WC
ceramika
# 41632, -000

Wieszak na ręcznik
2-ramienny
# 41612, -000

Uchwyt
300 mm
# 41613, -000

Wieszak na ręcznik kąpielowy
600 mm
# 41616, -000

Armatura łazienkowa – Akcesoria

Dozownik na mydło w płynie
ceramika
# 41614, -000

Systemy odpływowe

Systemy odpływowe Hansgrohe

Subtelny design, perfekcyjna
funkcja
Czystość jest nieodzowna dla poczucia
komfortu w łazience. Z tego powodu fi rma
Hansgrohe stworzyła szereg innowacyjnych
systemów odpływowych. Dzięki nim zużyta

woda może odpłynąć szybko i w nieskomplikowany sposób. Wszechstronne modele jak
Exafill, Flexaplus, Raindrain i Flowstar są łatwe
w instalacji i oprócz tego przyjazne dla użyt-

Push-Open: zawór Push-Open można zamknąć i otworzyć przez
naciśnięcie palcem, co pozwala gromadzić się lub odpłynąć wodzie.

kownika. Regulacja przelewu lub inne inteligentne funkcje zapewniają długotrwały komfort – także po przyjemnej kąpieli pod
prysznicem.

Flowstar ®: komplet odpływowy Flowstar to czyste estetycznie
rozwiązanie pod umywalką.

Exaﬁ ll ® S do wanny: oddzielna wylewka
nie jest potrzebna, ponieważ zintegrowany
łagodny strumień wachlarzowy pozwala
wygodnie i bez rozprysków napełnić wannę.
Exafill S zawiera w sobie wszystko: wylewkę
wannową, odpływ i przelew. Jego instalacja
jest nieskomplikowana – tak samo jak czyszczenie dysz wylewki dzięki funkcji QuickClean.

Flexaplus® S do wanny: nigdy więcej za
dużo wody w wannie. Komplet odpływ/przelew kontroluje nadwyżkę wody w wannie za
pomocą elementu regulującego. Ponadto
można podnieść poziom wody w wannie
nawet o 25 mm – dla jeszcze większej radości
kąpieli.

Raindrain® 90 XXL do prysznica: idealny
szczególnie dla wielkoformatowych pryszniców o dużej wydajności przepływu, jak
Raindance Rainfall lub Raindance Rainmaker.
Zapewnia szybki i nieskomplikowany odpływ
w każdym brodziku prysznicowym. Za sprawą
swojej mistrzowskiej wydajności 51 l/min i prostej instalacji jest to perfekcyjny system odpływowy do prysznica.

Zalety i korzyści
▪ Szybki i nieskomplikowany odpływ wody

▪ Prosta instalacja i wysoki komfort użytkowania

▪ Niezawodny także w połączeniu z wielkoformatowymi
prysznicami o dużym przepływie

▪ Regulacja przelewu i inne inteligentne funkcje

Armatura łazienkowa – Systemy odpływowe
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Syfony

Flowstar ® syfon
# 52100, -000
Komplet: 1 Flowstar, 2 osłony
zaworków kątowych
(bez zaworów)
# 52110, -000 (bez fot.)
Komplet: 1 Flowstar, 2 osłony
zaworków kątowych
(w komplecie z zaworami)
# 52120, -000 (bez fot.)

Flowstar ® S syfon
# 52105, -000

Zawór kątowy E
# 13902, -000

Zawór kątowy S
# 13901, -000

Zawór umywalkowy
Push-Open
# 50100, -000

Zawór umywalkowy
Push-Open
# 50105, -000

Zawór umywalkowy
Umywalkowy element
odpływowy
# 50001, -000, -800

Komplet odpływowy
z dźwignią
# 94139, -000

Staro ® ’90
Zestaw kompletny 29 l/min
# 60056, -000

Staro ® ’90
Zestaw podstawowy 29 l/min
# 60054180

Staro ® ’90
Element zewnętrzny
# 60055, -000

Staro ® ’52
Zestaw kompletny 33 l/min
# 60060, -000

Starolift ® ’52
Zestaw podstawowy 33 l/min
# 60052180

Starolift ® ’52
Element zewnętrzny
# 60053, -000

Odpływy do prysznica

Raindrain ® 90 XXL
Zestaw kompletny 51 l/min
# 60067, -000

▪ Wydajność przepływu do
51 l/min
▪ Prosta instalacja
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Flexaplus ®
# 58143, -000
Zestaw kompletny
odpływ/przelew z elastycznym
wężem przelewowym
do wanien normalnych

Flexaplus ® S
# 58150, -000
Zestaw kompletny
odpływ/przelew z elastycznym
wężem przelewowym
do wanien normalnych

Flexaplus ®
# 58140180
Zestaw podstawowy odpływ/
przelew z elastycznym wężem
przelewowym do wanien
normalnych

Flexaplus ®
# 58141180
Zestaw podstawowy odpływ/
przelew z elastycznym wężem
przelewowym do wanien
specjalnych

Flexaplus ®
# 58185, -000 Element
zewnętrzny

Flexaplus ® S
# 58186, -000 Element
zewnętrzny

▪ Sprężynujący korek
odpływowy chroni przed
urazami
▪ Samoczyszczący syfon

Exafill ®
# 58123, -000
Zestaw kompletny
wylewka/odpływ/przelew
do wanien normalnych

Exafill ®
# 58125180
Zestaw podstawowy
wylewka/odpływ/przelew
do wanien normalnych

Exafill ®
# 58126180
Zestaw podstawowy
wylewka/odpływ/przelew do
wanien specjalnych

Exafill ®
# 58127, -000 Element
zewnętrzny

Exafill ® S
# 58113, -000
Zestaw kompletny
wylewka/odpływ/przelew
do wanien normalnych

Exafill ® S
# 58115180
Zestaw podstawowy
wylewka/odpływ/przelew do
wanien normalnych

Exafill ® S
# 58116180
Zestaw podstawowy
wylewka/odpływ/przelew
do wanien specjalnych

Exafill ® S
# 58117, -000
Element zewnętrzny

▪ Możliwość elastycznego
dopasowania do kształtu
wanny

Armatura łazienkowa – Systemy odpływowe

Komplety wannowe

ARMATURA
KUCHENNA
Różnorodność armatury, która łączy w sobie know-how, jakość,
funkcjonalność i design:
PuraVida® | Metris® Select | Metris® | Talis® Select S | Talis® S | Focus® | Logis® | Logis® Classic
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Technologia Select

Komfort za dotknięciem przycisku –
dopasowany do potrzeb klienta
ciskowi Select dzieje się to za dotknięciem
przycisku – nawet łokciem czy wierzchem
dłoni. W ten sposób bateria pozostaje czysta,
nawet gdy masz zabrudzone ręce. Wyłączanie strumienia wody pomiędzy poszczególnymi krokami pracy staje się teraz jeszcze
łatwiejsze, zużycie wody i energii ograniczone

jest do niezbędnego minimum. Gotowanie
staje się przyjemnością dzięki nowoczesnemu
i zarazem praktycznemu wzornictwu baterii
kuchennych Hansgrohe – także wyciągana
wylewka prysznicowa posiada zintegrowaną
technologię Select.

Armatura kuchenna – Select

Innowacyjna technologia Select umożliwia szczególnie wygodną obsługę za
dotknięciem przycisku – naturalnie także
w Twojej kuchni. Dla wielu osób gotowanie jest
czynnością, podczas której można odpocząć
i zrelaksować się. Wyłączenie w tym przypadku jest słowem kluczowym. Bo dzięki przy-

Select

Więcej swobody ruchów: przycisk Select można dotknąć praktycznie w przelocie, co wnosi dodatkowy komfort i więcej elastyczności do
codziennych prac.

Więcej informacji znajdziesz na http://pro.hansgrohe.pl/kuchnia
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Armatura kuchenna Hansgrohe

Przegląd linii armatury kuchennej

PuraVida®

Metris® Select/Metris®

Warianty

NO

WO

ŚĆ

Talis® Select S/Talis® S

NO

WO

ŚĆ

NO

WO

ŚĆ

Nazwa produktu

PuraVida ® 280

Metris ® Select 320

Metris ® 320

Talis Select ® S 300

Talis ® S 200

Z technologią Select

–

Tak

–

Tak

–

Z wyciąganą wylewką
prysznicową

–

–

# 14820, -000, -800

–

# 72813, -000, -800

Z wyciąganą wylewką

–

# 14884, -000, -800

# 14821, -000, -800

# 72821, -000, -800

–

Z obrotową wylewką

# 15805, -000, -800
# 15812, -000, -800

# 14883, -000, -800

# 14822, -000, -800

# 72820, -000, -800

# 72810, -000, -800

Montaż przed oknem

–

–

# 14823, -000

–

–

Dla przepływowych
podgrzewaczy wody

–

–

–

–

# 72812, -000

Z zaworem odcinającym

–

–

# 14888, -000

–

–
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Talis® S

Focus®

Logis®

NO

WO

ŚĆ

NO

WO

ŚĆ

NO

WO

ŚĆ

Talis ® S² Variarc

Talis ® S

Focus ® 240

Focus ® 160

Logis ® 260

Logis ® 200

Logis ® 160

–

–

–

–

–

–

–

# 14877, -000, -800

# 32841, -000, -800

# 31815, -000, -800

–

–

–

–

# 14872, -000, -800

–

–

–

–

–

–

# 14870, -000, -800

# 32851, -000, -800

# 31817, -000, -800
# 31820, -000, -800

# 31806, -000, -800

# 71835, -000

# 71280, -000

# 71832, -000
# 71830, -000

# 14877, -000, -800
# 14872, -000, -800

–

–

–

–

–

# 71833, -000

# 14873, -000

# 32842, -000
# 32852, -000

# 31822, -000

# 31804, -000

–

–

# 71831, -000

# 14875, -000

# 32855, -000

# 31823, -000

# 31803, -000

–

–

# 71834, -000

Armatura kuchenna – Przegląd
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2-otworowa jednouchwytowa armatura kuchenna PuraVida®

Spełnia wszystkie życzenia
względem ergonomii
DualFinish w kolorze stali
szlachetnej
Wylewka obrotowa (120°)

Dowolność montażu
uchwytu w strefi e zlewu

PuraVida ®
2-otworowa jednouchwytowa
armatura kuchenna
z obrotową wylewką 120°
(na zdjęciu kolor stal
szlachetna)
# 15812, -000, -800

Przykłady wariantów montażu

Zalety i korzyści
▪ Zachwycająca estetyka dzięki rozdzieleniu elementu obsługi
od korpusu

▪ DualFinish z płynnym przejściem powierzchni od
szczotkowanego korpusu po polerowaną wylewkę

▪ Wygoda i ergonomia dzięki możliwości indywidualnego
umiejscowienia armatury i uchwytu w strefie umywalki
▪ Wysoka wylewka obrotowa dla większej przestrzeni swobody
pomiędzy wylewką i zlewem
Więcej informacji znajdziesz na
http://pro.hansgrohe.pl/kuchnia
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2-otworowa elektroniczna armatura kuchenna PuraVida®

Inteligentna funkcjonalność
w strefie umywalki
DualFinish w kolorze stali
szlachetnej
Wylewka obrotowa (120°)

Sterowanie
elektroniczne

Szybki wybór temperatury

Nacisnąć

1 x – zimna woda

2 x – woda
zmieszana

3 x – woda gorąca

Temperatura

Przepływ

Czyszczenie

Przekręcić

Nacisnąć & przekręcić

Nacisnąć i przytrzymać

PuraVida ®
2-otworowa elektroniczna
armatura kuchenna
z obrotową wylewką 120°
(na zdjęciu kolor stal
szlachetna)
# 15805, -000, -800

Przykłady wariantów montażu

Zalety i korzyści
▪ Zachwycająca estetyka dzięki rozdzieleniu elementu obsługi
od korpusu

▪ Prosta obsługa przez naciśnięcie i przekręcenie przycisku
▪ Wskaźnik temperatury na pierścieniu LED

▪ Wygoda i ergonomia dzięki możliwości indywidualnego
umiejscowienia armatury i uchwytu w strefie umywalki

▪ DualFinish z płynnym przejściem powierzchni od
szczotkowanego korpusu po polerowaną wylewkę

▪ Wysoka wylewka obrotowa dla większej przestrzeni swobody
pomiędzy wylewką i zlewem
Więcej informacji znajdziesz na
http://pro.hansgrohe.pl/kuchnia

Armatura kuchenna – PuraVida

Dowolność montażu elementu
obsługi
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Metris® Select

Prosta obsługa to najlepszy przepis

Przycisk Select – włączaj i wyłączaj strumień wody po
prostu za pomocą przycisku. Uchwyt pozostaje w pozycji otwartej, utrzymując temperaturę wody i objętość strumienia na wybranym poziomie
Wylewka obrotowa do 150° dla
mnóstwa funkcjonalnej przestrzeni
w kuchni

Dużo miejsca pod wysoką wylewką, np. dla wygody
przy napełnianiu wysokich naczyń

Wstępne ustawienie temperatury i objętości strumienia za
pomocą uchwytu o dużej
powierzchni

Geometryczna forma dopasowana harmonijnie do
kształtu zlewu

Elastyczne prace dzięki praktycznej wyciąganej wylewce (na długość do 50 cm)

Elastyczność: wszystkie zadania stają się łatwiejsze dzięki połączeniu intuicyjnego przycisku Select i praktycznej wyciąganej wylewki – dla
większego komfortu w kuchni.

Zalety i korzyści
▪ Wygodne włączanie i wyłączanie baterii za dotknięciem
przycisku

▪ Ergonomicznie ukształtowany uchwyt o dużej powierzchni dla
wygodniejszej obsługi

▪ Idealne rozwiązanie dla wszystkich grup wiekowych ze
względu na intuicyjną koncepcję obsługi

▪ Dopasowana do kształtu zlewu ergonomiczna forma
podstawowa, która integruje się harmonijnie w kuchennym
wnętrzu

▪ Nowe wzornictwo pryszniców dla wygody obsługi bez
nieprzyjemnego zginania nadgarstków
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Metris® Select

NO

WO

ŚĆ

Metris ® Select 320
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką 150°
# 14884, -000, -800

Metris ® Select 320
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką
110°/150°/360°
# 14883, -000, -800

Metris ® 320
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką, 2 rodzajami
strumienia, zakresem obrotu
110°/150°
# 14820, -000, -800

Metris ® 320
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką 110°/150°
# 14821, -000, -800

▪ Pionowa pozycja uchwytu
▪ Wyciągana wylewka prysznicowa
z 2 rodzajami strumienia: (normalny/
prysznicowy)
▪ Mniej pryskającej wody za sprawą laminarnego strumienia o idealnym kształcie

Metris ® 320
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką
110°/150°/360°
# 14822, -000, -800
# 14823, -000 do montażu pod
oknem (bez fot.)
# 14888, -000 z zaworem do
zmywarki (bez fot.)

▪ Może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
▪ Dostępna wersja z funkcją odcięcia

Armatura kuchenna – Metris

Metris®
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Talis® Select

Multitalent dla nowoczesnej kuchni

Długi, obrotowy uchwyt dla
dużej swobody ruchów

Łatwa pielęgnacja: dzięki
łagodnym przejściom od korpusu do obrotowej wylewki

Wygodne włączanie i wyłączanie wody za dotknięciem
przycisku

Dużo miejsca pod wysoką wylewką, np. dla wygody
przy napełnianiu wysokich naczyń

Wygodna obsługa za sprawą
uchwytu o dużej powierzchni

Elegancka i luksusowa estetyka ze względu na zwężający się korpus

Wszechstronność: nawet bardziej oddalone naczynia można napełnić łatwo i bez pryskania dzięki przyciskowi Select i wyciąganej
wylewce prysznicowej – wygodnie i jedną ręką.

Wytrzymałość: tak w przypadku wyciąganej wylewki prysznicowej,
jak i wylewki obrotowej w promieniu 150°, przycisk Select działa na
zasadzie czysto mechanicznej i jest przez to szczególnie odporny na
uszkodzenia.

Zalety i korzyści
▪ Wersja Select z intuicyjną obsługą za dotknięciem przycisku
▪ Technologia Select zintegrowana harmonijnie w smukłej
wylewce
▪ Zwężająca się forma podstawowa emanuje luksusową
elegancją

▪ Łatwa pielęgnacja dzięki dużym powierzchniom
i precyzyjnym przejściom
▪ 2 modele baterii Select w odpowiedzi na indywidualne
potrzeby: z wyciąganą wylewką lub wylewką obrotową
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NO

Talis ® Select S 300
Jednouchwytowa bateria
kuchenna z wyciąganą
wylewką 150°
# 72821, -000, -800

WO

ŚĆ

Talis ® Select S 300
Jednouchwytowa bateria
kuchenna z obrotową wylewką
110°/150°/360°
# 72820, -000, -800

Talis ® S² Variarc
Jednouchwytowa bateria
kuchenna z wyciąganą
wylewką 150°, odpowiednia
do montażu pod oknem
# 14872, -000, -800

Talis® S

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria
kuchenna z wyciąganą wylewką
prysznicową, z 2 rodzajami
strumienia, zakresem obrotu 150°
# 32841, -000, -800
# 32842, -000 do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody

Talis ® S 280
Jednouchwytowa bateria
kuchenna z obrotową wylewką
110°/150°/360°
# 72810, -000, -800
# 72812, -000
do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody

▪ Wyciągana na długość do
50 cm
▪ 2 strumienie z wygodną
opcją przełączania

Talis® S Variarc

Talis ® S² Variarc
Jednouchwytowa bateria
kuchenna, z 2 rodzajami
strumienia, zakres obrotu
150°, odpowiednia do
montażu pod oknem
# 14877, -000, -800

Talis ® S 200
Jednouchwytowa bateria
kuchenna z obrotową wylewką
110°/150°
# 72813, -000, -800

Talis ® S² Variarc
Jednouchwytowa bateria
kuchenna z obrotową wylewką
110°/150°/360°
# 14870, -000, -800
# 14873, -000 do
bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody
# 14875, -000 z zaworem do
zmywarki (bez fot.)

Talis ® S² Variarc
Jednouchwytowa bateria
kuchenna z wyciąganą
wylewką prysznicową,
z 2 rodzajami strumienia,
zakresem obrotu 150°
# 32856, -000

Talis® Classic

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria
kuchenna z obrotową
wylewką 150°
# 32851, -000, -800
# 32855, -000 z zaworem do
zmywarki (bez fot.)

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
kuchenna z wyciąganą wylewką
prysznicową, z 2 rodzajami
strumienia, zakresem obrotu 150°
# 14864, -000 ComfortZone 210
# 14863, -000 ComfortZone 240
(bez fot.)

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
kuchenna z obrotową
wylewką 150°
# 14858, -000

Armatura kuchenna – Talis
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Focus®

Focus ® 240
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką prysznicową,
z 2 rodzajami strumienia, zakresem
obrotu 150°
# 31815, -000, -800

Focus ® 260
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką 110°/150°/360°
# 31820, -000, -800
# 31822, -000 do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody
# 31823, -000 z zaworem do zmywarki
(bez fot.)

▪ Wyciągana wylewka prysznicowa
z 2 rodzajami strumienia:
(normalny/prysznicowy)
▪ Uchwyt magnetyczny MagFit

Focus ® 160
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką 360°
# 31806, -000, -800
# 31804, -000 do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody
# 31803, -000 z zaworem do zmywarki
(bez fot.)

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
kuchenna do montażu na
ścianie z obrotową
wylewką 180°
# 31825, -000

Focus ® 280
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką 110°/150°/360°
# 31817, -000, -800

▪ Możliwość indywidualnego ustawienia
zakresu obrotu (110°/150°/360°)
▪ Możliwość dowolnego umiejscowienia
uchwytu (z prawej lub lewej strony)

Focus ® E
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką 360°
# 31780, -000
# 31784, -000 do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody

Focus ® S
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką 360°
# 31786, -000
# 31785, -000 do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody
# 31783, -000 z zaworem do zmywarki
(bez fot.)

Kuchenny zawór odcinający
# 10823, -000, -800
pasuje do wszystkich baterii kuchennych Hansgrohe
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NO

WO

ŚĆ

Logis ® 260
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką
110°/150°/360°
# 71835, -000

Logis ® 200
2-uchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką
110°/150°/360°
# 71280, -000

Logis ® 160
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką 360°
# 71832, -000
# 71833, -000 do montażu pod
oknem (bez fot.)
# 71834, -000 z zaworem do
zmywarki (bez fot.)
# 71839, -000 CoolStart Eco
(bez fot.)

Logis ® 120
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką 360°
# 71830, -000
# 71831, -000 do bezciśnieniowych
podgrzewaczy wody
# 71837, -000 CoolStart Eco
(bez fot.)

Logis® Classic

NO

WO

Logis ®
Jednouchwytowa bateria
kuchenna do montażu na
ścianie z obrotową
wylewką 180°
# 71836, -000

Armatura kuchenna – Focus/Logis

Logis®

ŚĆ

Logis ® Classic 200
2-uchwytowa bateria kuchenna,
obrotowa wylewka
110°/150°/360°
# 71285, -000

Logis ® Classic
2-uchwytowa bateria kuchenna
do montażu na ścianie, obrotowa
wylewka 180°
# 71286, -000

Logis ® Classic
2-uchwytowa bateria
kuchenna do montażu na
ścianie, obrotowa wylewka
180°
# 71287, -000
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Technologie kuchenne Hansgrohe

Wszystko, co czyni armaturę doskonałą
pomocą kuchenną
Armatura kuchenna nie tylko powinna
przyciągać spojrzenia, ale także być wytrzymała na eksploatację. Ostatecznie z armatury
kuchennej korzystamy ok. 90 razy w ciągu
jednego dnia. W ten sposób jest ona najczęściej używanym narzędziem w kuchni. Każdą

pojedynczą sztukę wykonujemy z materiałów
pierwszej klasy i wyposażamy w technologiczne nowinki. Oznacza to, że armatura
kuchenna Hansgrohe ułatwia wszystkie czynności: od płukania warzyw po delektowanie
się posiłkiem, od mycia naczyń po mistrzow-

skie gotowanie. Niezależnie kto uruchamia
baterię: tutaj jakość, know-how i design płyną
jednym strumieniem. To przekonuje nawet najbardziej wymagających klientów.

Quality made by
Hansgrohe: wysokiej jakości
materiały i zgodność z międzynarodowymi normami gwarantują pewność, że klient nabywa
jakościowy produkt.

Uchwyt magnetyczny MagFit: dzięki tej funkcji wąż chowa
się niemal bezszelestnie i stabilizuje w centrum wylewki.

Wyciągana wylewka
prysznicowa z 2 rodzajami
strumienia: wyciągana
wylewka prysznicowa oferuje
2 rodzaje strumienia (normalny
i prysznicowy), które można
przełączać z łatwością.

Ergonomiczne uchwyty:
długie uchwyty o dużej
powierzchni czynią obsługę
wyjątkowo wygodną.

Funkcja obrotowa: armatura
oferuje albo określony zakres
obrotu (110°/120°/150°) albo
funkcję swobodnego obrotu po
okręgu (360°).

Wyciągana wylewka/
wylewka prysznicowa:
wyciągana wylewka i wyciągana wylewka prysznicowa
zwiększają zakres funkcjonalny
w strefie zlewu.

ComfortZone: wysoka
wylewka oferuje mnóstwo funkcjonalnej przestrzeni i sprawdza
się doskonale np. podczas
napełniania wysokich naczyń.

Przycisk Select: technologia
Select zapewnia wygodną
obsługę: za pomocą jednego
kliknięcia możesz zatrzymać
i ponownie uruchomić strumień
wody. W dziecinnie łatwy sposób – wierzchem dłoni lub łokciem – aby bateria kuchenna
pozostała zawsze czysta.

Pionowa pozycja uchwytu:
montaż nie stanowi problemu
nawet w przypadku niewielkiej
ilości miejsca pomiędzy armaturą i ścianą. Gorąca woda płynie przy pionowej pozycji
uchwytu trudniej osiągalnego
dla dzieci.

Rozdzielenie wylewki i elementu obsługi: odpowiednio
do osobistych preferencji uchwyt
można umiejscowić dowolnie
w strefie zlewu.

Dowolne umiejscowienie
uchwytu: odpowiednio do
osobistych preferencji uchwyt
można umiejscowić po dowolnej
stronie armatury.

Kolor stal szlachetna
w technologii PVD:
powierzchnie w kolorze stali
szlachetnej powstają przy zastosowaniu technologii PVD i są
wyjątkowo odporne na ścieranie
i zarysowania.

QuickClean: na elastycznej
końcówce kamień osadza się
z trudem. A nawet jeśli, to osady
kamienia można łatwo usunąć
przez potarcie palcem.

Funkcja składania do montażu pod oknem: idealna
w przypadku montażu pod
oknem, wystarczy lekko unieść
i złożyć armaturę w razie
potrzeby.

Wkład ceramiczny lub
typu joystick z blokadą
uchwytu Boltic: za sprawą
specjalnie utwardzonego tworzywa, mieszacze “joystick”, M1
i M2 zapewniają długą szczelność i funkcjonalność armatury.
Blokada Boltic gwarantuje niezawodną obsługę baterii i zapobiega poluzowaniom uchwytu.

Węże PEX: węże PEX są
odporne na temperaturę oraz
neutralne dla smaku i zapachu.

LAT
GWARANCJA

Prosty montaż: elastyczne
przyłącza oraz zintegrowana
płytka stabilizująca do zlewów
z cienkiej blachy nierdzewnej
ułatwiają montaż baterii
i zapewniają szczelne połączenie.

QuickConnect: dla węży
wyciąganej wylewki prysznicowej: dzięki funkcji QuickConnect
węże można zamontować
w wyjątkowo prosty sposób.

Kuchenny zawór odcinający: do podłączenia urządzeń
zewnętrznych, takich jak np.
zmywarki do naczyń.

5 lat gwarancji: jakości
Hansgrohe można zaufać.
Zapewnia o tym 5-letnia dobrowolna gwarancja producenta.

Armatura kuchenna – Technologie kuchenne
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FIRMA
Pomysły dedykowane wodzie:
Od 1901 roku Hansgrohe tradycyjnie jest o krok dalej
w stosunku do swoich czasów
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Firma Hansgrohe

Hans Grohe nie zadowalał się status
quo, ponieważ wiedział, że tylko z takim
nastawieniem można tworzyć rzeczy nowe,
niezwykłe i przełomowe. W czasach, gdy
dopiero kiełkowały pierwsze pomysły o prywatnych łazienkach, a codzienny prysznic
jeszcze był utopią, on tworzył już pierwsze
główki prysznicowe. W ten sposób wyznaczał
nowe standardy łazienkowe – dalece szerzej
zakrojone niż granice Schwarzwaldu. Z przed-

stawicielstwami i filiami w 44 krajach na
wszystkich kontynentach oraz globalną
dostępnością swoich produktów, firma
Hansgrohe uchodzi obecnie za jednego z nielicznych globalnych graczy branży sanitarnej.
Tak jak kiedyś, tak i dziś firma o rodzinnym
charakterze realizuje większość swojej produkcji w Schiltach i Offenburgu – to wyraz wierności standardom made in Germany. Jedną
z najważniejszych wartości firmy jest podejmo-

wanie społecznej odpowiedzialności. W ten
sposób firma Hansgrohe to jeden z liderów
branży w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, ekologii i ochrony klimatu. Wyraża się
to poprzez produkty oszczędzające wodę
i energię, a także inteligentne systemy do
recyclingu, ekologiczne technologie produkcji
oraz udział w globalnych projektach ochrony
środowiska i edukacji na rzecz odpowiedzialnego korzystania z zasobów wody.

Młody Hans Grohe zakłada firmę w 1901
roku

Hans Grohe z synem Klausem w 1937 roku

Klaus Grohe z synami Richardem i Philippe
w 2013 roku

Firma – Tradycja

Miłość do wody mamy
we krwi
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Historia pryszniców Hansgrohe

Kamienie milowe technologii
prysznicowej
Od aparatu polewającego wodą po
wygodne przełączanie strumienia za dotknięciem przycisku: od 1901 roku innowacje
z fabryki pomysłów w Schwarzwaldzie wyzna-

1928

Pierwsza główka
prysznicowa z porcelanową rączką.

czają łazienkowe standardy na całym świecie.
Wiele spośród produktów, koncepcji i rozwiązań, które powstały w Hansgrohe, dostarczyło
branży sanitarnej świeżych impulsów. Nie-

które z nich stanowią część światowej historii
łazienki, a być może nawet kultury. Taka historia sukcesu zobowiązuje i motywuje do tego,
aby zawsze o krok wyprzedzać swoje czasy.

1968

1974

1976

1986

1987

Selecta®

Tribel ®

Mistral ®

Aktiva ®

Mistral ® Eco

Główka prysznicowa Selecta z bezstopniową regulacją
strumienia i szklaną
optyką.

Pierwsza nagrodzona za wzornictwo główka prysznicowa w kolorze,
z trzema rodzajami
strumienia.

Pierwsza główka
prysznicowa z rotującym strumieniem
masującym.

Pierwsza główka
prysznicowa z funkcją czyszczącą
QuickClean.

Nowa technologia
zapewniająca nawet
do 50% oszczędności wody.
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1993

1999

2003

2004

2009

2011

2012

Joco®

Aktiva ® A8

Raindance®

Raindance® Air

PuraVida ®

Raindance®
Select

Raindance®
Select

Pierwsza główka
prysznicowa o
bajkowym designie dla dzieci.

2-warstwowa
główka prysznicowa w wewnętrznym prowadzeniem wody
i potrójną funkcją
czyszczącą.

Pierwsza główka
prysznicowa
z tarczą XL i strumieniem Whirl.

Pierwsza główka
prysznicowa
z technologią
AirPower.

Przełomowy
design
z powierzchnią
DualFinish
w kolorze biel/
chrom, łatwa
zmiana strumienia za dotknięciem przycisku.

Pierwszy dysk
prysznicowy
Raindance z technologią Select do
zmiany strumienia.

Pierwszy dysk
prysznicowy
z 2 rozłożystymi
rodzajami strumienia deszczowego i funkcją
przełączania
Select.

Firma – Historia prysznica
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Historia baterii Hansgrohe

Rewolucje w historii baterii
łazienkowych
Bateria Hansgrohe to nie jest zwykły
kran. To zawsze jest jakaś cząstka przyszłości
łazienki. Bowiem już pod postacią swojej
pierwszej baterii Hansgrohe w 1981 roku firma
Hansgrohe postawiła akcent na funkcję i wzor-

nictwo. W następstwie tego pojawiło się wiele
kolejnych innowacji i wynalazków; zostały
ustanowione standardy w aspekcie formy
i funkcjonalności – dowodzą tego niezliczone
nagrody i wyróżnienia. Ten sukces naturalnie

zobowiązuje. Dlatego w Hansgrohe stawiamy
wszystko na jedną kartę – być tymi, którzy
zapowiadają nową epokę. Nasza marka jest
od zawsze synonimem innowacji.

1981

1985

1997

2001

2002

ALLEGROH

Uno

Boltic

iBox ® universal

Talis® S

Pierwsza bateria z nowoczesnym uchwytem pałąkowym, obrotową
wylewką i innowacyjną
techniką kulową.

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa po raz
pierwszy w kolorach
czerwonym, białym, szarym i żółtym – wyróżniona wieloma międzynarodowymi nagrodami za
wzornictwo.

Opatentowana blokada
uchwytu zapobiega jego
destabilizacji – nawet po
wielu latach.

Pierwszy i jedyny zestaw
podstawowy dla wszystkich rozwiązań standardowych i termostatycznych – rewolucja
w instalacji podtynkowej.

Wprowadza nową elegancję prostoty do
łazienki za sprawą smukłej i powściągliwej
formy.

2005

2007

2009

2011

2012

2015

World of Styles

EcoSmart

PuraVida ®

ComfortZone

CoolStart

Talis® Select

2 nowe stylistyczne
światy: elegance –
zaokrąglone, dynamiczne i organiczne
formy. I Style – czystość, redukcja
formy, gładkość
powierzchni.

Nowa technologia
w trosce o środowisko; baterie
Hansgrohe zużywają w standardzie
tylko 5 l/min.

Wyznaczające
trendy wzornictwo
w wykończeniu
DualFinish w kolorach biały/chrom,
laureat międzynarodowych nagród za
sprawą skulpturalnej
estetyki i atrybutów
technicznych.

Różne warianty
wysokości wylewki
zapewniają większą
swobodę ruchów
w łazience.

Przyjazna w użytkowaniu, oszczędzająca energię technika, polegająca na
tym, że w wyśrodkowanej pozycje
uchwytu płynie
wyłącznie zimna
woda.

Pierwsza bateria
umywalkowa z technologią Select. Strumień wody można
włączyć i wyłączyć
za dotknięciem przycisku.

Firma – Historia baterii łazienkowych
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Nagrodzone za wybitne wzornictwo

Doskonała przyjemność
z wody dzięki doskonałej formie
Dla nas wzornictwonie jest nie tylkokwestią gustu lecz wyrazem nastawienia – a
nawet życiową pasją. Dlatego ciągle na nowo
możemy cieszyć się międzynarodowymi
nagrodami: Hansgrohe SE ze swoimi markami
Hansgrohe i Axor plasuje się na 11 pozycji

w rankingu iF 2015 i jest w ten sposób numerem 1 w branży sanitarnej. Ponad 450 wyróżnień czyni nas jednym z najczęściej nagradzanych przedsiębiorstw na rynku sanitarnym.
Przy tym jednak wzornictwo nigdy nie jest dla
nas celem samym w sobie lecz wyrazem rów-

nowagi pomiędzy formą i funkcją. W poszukiwaniu inteligentnego rozwiązania tworzymy
prysznice i armaturę, których wyjątkowa
jakość służy przyjemności w długofalowej perspektywie.

Raindance ®
Główka prysznicowa

Raindance ® S 150
Główka prysznicowa

Raindance ® Royale 350
Głowica prysznicowa

Raindance ®
Rainmaker ®
Głowica prysznicowa

Metris ® S
Elektroniczna bateria
umywalkowa

Focus ® S
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

2003 2003

2005 2006 2006

2005 2005

2005 2006

2006

2006 2007

Raindance ®
Główka prysznicowa

Talis ® E²
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Croma ® 100 Multi
Główka prysznicowa

Raindance ®
Rainfall ® 240
Głowica prysznicowa

Talis ® S²
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Raindance ®
Connect S 240
Komplet prysznicowy

2007

2007 2008

2007 2008

2007

2007 2007

2008

2007 2007 2008 2010

Croma ® 100
Komplet prysznicowy

Raindance ® S 150/
Raindance ® Unica ® S
Zestaw

Ecostat ® E
Termostat wannowy

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Crometta ® 85 Green
Główka prysznicowa

PuraVida ® 240
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

2008

2008 2009

2008 2009

2008

2008

2009 2009 2010 2011

PuraVida ® 400
Głowica prysznicowa

PuraVida ® 150
Główka prysznicowa

PuraVida ® 110
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

RainBrain ®
Sterowanie prysznicowe

Focus ® E²
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Raindance ® E 420
Komplet prysznicowy

2009 2010

2009

2009 2009 2010

2009 2012

2010 2011

2010 2011

2004

2009 2010

2006

2008 2009

2009

2007

2010

2013
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Raindance ® 240
Komplet prysznicowy

Raindance ® E 420
Głowica prysznicowa

PuraVida ®
Elektroniczna armatura
kuchenna

Raindance ®
Select S 150
Główka prysznicowa

Raindance ®
Rainfall ® 180
Głowica prysznicowa

PuraVida ®
Elektroniczna bateria
umywalkowa

2010 2010

2010 2012

2011

2011

2012

2012

Focus ® 240
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Focus ®
Elektroniczna bateria
umywalkowa

PuraVida ® 225
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Metris ®
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Talis ®
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

2012

2012 2012

2012 2012

2012 2012

2012

2012

Raindance ®
Select E 120
Główka prysznicowa

Raindance ® Rainfall ®
Stream 150 1jet

Raindance ® Lift
Panel prysznicowy

ShowerSelect ®
Rodzina produktów
termostatycznych

ShowerTablet ®
Select 300
Termostat

Raindance ®
Select S 120
Główka prysznicowa

2013

2013

2013

2013

2013

2014

Metris ® 320
Jednouchwytowa
armatura kuchenna

Logis ®
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Metris ® Select 320
Jednouchwytowa
armatura kuchenna

Talis ® Select S
Rodzina produktów Select
bateria umywalkowa

Rainmaker ® Select
Showerpipe

ShowerSelect ® Glass
Rodzina produktów
termostatycznych

2014

2014

2014

2015

2015 2015

2015 2015

2011

2014

2012

2012 2012

2014

2014

2015

2014

Zespół Phoenix Design od wielu lat nadaje kształt produktom firmy
Hansgrohe: Andreas Haug, Tom Schönherr, Manfred Dorn i Harald
Lutz. Ich miarą udanego projektu jest zadowolenie ludzi, którzy korzystają z zaprojektowanych przez nich produktów. Choć wolą tworzyć
w cieniu, zdumiewający deszcz nagród, którym cieszy się ich biuro,
jest dla nich źródłem ogromnej satysfakcji.

Crometta ® 100
Rodzina produktów
główka prysznicowa

2015

Manfred Dorn, Tom Schönherr, Andreas Haug i Harald
Lutz (od lewej)

Zdjęcie: Phoenix Design

Firma – Design

Laureaci wielu nagród: Phoenix Design
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Międzynarodowe referencje inwestycyjne

Na całym świecie jak w domu
Na całym świecie inwestorzy we
współpracy z architektami realizują wymagające projekty. W takich projektach inteligentne
rozwiązania w zakresie eksploatacji wody są
koniecznością. Armatura, prysznice i kolekcje
łazienkowe ze Schwarzwaldu nadają nobilitu-

jącym adresom dodatkową wartość pod
względem wzornictwa i komfortu w najlepszych hotelach i obiektach użyteczności
publicznej, w prywatnych rezydencjach i królewskich pałacach, w ekskluzywnych klubach
sportowych oraz na promach i luksusowych

jachtach. Więcej inspirujących przykładów na
ten temat znajdziesz na naszej innowacyjnej
platformie dotyczącej projektowania łazienki:
http://ispecify.hansgrohe.com

Hotel Vander Urbani Resort, Ljubljana
Produkty Hansgrohe:
Bateria umywalkowa PuraVida ® 200,
bateria wannowa PuraVida ®,
podłużna główka prysznicowa PuraVida ®
Zdjęcia: Miran Kambic

Unique Design Hotel Lone, Rovinj
Produkty Hansgrohe:
Bateria umywalkowa Talis ®,
bateria wannowa Talis ®,
główka prysznicowa Croma ® 100
Zdjęcia: 3LHD
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Hotel JW Marriott, Santa Fe/Mexico City
Produkty Hansgrohe:
Bateria umywalkowa PuraVida ®,
bateria wannowa PuraVida ®,
podłużna główka prysznicowa PuraVida ®
Zdjęcia: Hotel Marriott Santa Fe

Neue Hofgärten, Ludwigshafen
Produkty Hansgrohe:
Jednouchwytowa bateria wannowa Metris ®,
Croma ® 100 Vario/Porter ’S Set

Hotel Hilton, Gdańsk
Produkty Hansgrohe:
Bateria umywalkowa Talis ® 80, Zestaw prysznicowy
Raindance ® S 120 Air/Unica ® ’S Puro,
Termostat Ecostat ® S
Zdjęcia: Jan Wójcikiewicz

Więcej inspirujących referencji znajdziesz na http://ispecify.hansgrohe.com

Firma – Referencje
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Stamford Residences, Sydney
Produkty Hansgrohe:
Bateria umywalkowa Focus ® 100,
wylewka wannowa Focus ®
Zdjęcia: Stuart Scott

Hotel Saint Regis, Rzym
Produkty Hansgrohe:
Komplet prysznicowy Raindance ® E 420 Air Showerpipe,
głowica prysznicowa Raindance ® Classic 300,
główka prysznicowa Raindance ® E 120 Air
Zdjęcie u góry: Matthias Hamel Fotografie
Zdjęcie z lewej: Enrico Maria Santoni
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Al Matrook Tower, Bahrain
Produkty Hansgrohe:
3-otworowa bateria wannowa Metris ®
Zdjęcia: The Domain Bahrain

Prywatna łazienka, Christina Obergföll,
Mistrzyni w rzucie oszczepem 2013
Produkty Hansgrohe:
elementy zewnętrzne ShowerSelect ®,
Raindance ® Rainfall ®,
główka prysznicowa Raindance ® Select E 120,
bateria umywalkowa Metris ®, bateria wannowa Metris ®
Zdjęcia: Peng Chen

Statek wycieczkowy Norwegian Breakaway
Produkty Hansgrohe:
Bateria umywalkowa Metris ®,
3-otworowa bateria wannowa Metris ®,
panel prysznicowy Raindance ® S
Zdjęcie u góry: Meyer Werft
Zdjęcie z lewej: Ingrid Fiebak-Kremer

Więcej inspirujących referencji znajdziesz na http://ispecify.hansgrohe.com

Technologie

Select
Przełącza w łatwy sposób
na inny odbiornik lub rodzaj
strumienia i dostarcza radości
za dotknięciem przycisku.

Ogranicza przepływ i dzięki
temu oszczędza wodę
i energię. Dla przyjemności
z troską o środowisko.

Wzbogaca wodę obfi tą dawką
powietrza. Dla miękkiego
strumienia o idealnym kształcie
i ogromnych kropli.

Pozwala usunąć osady
kamienia w łatwy sposób
przez potarcie silikonowych
dysz palcem.

Hot

Cool
Start
Rozprowadza wodę na
całej powierzchni tarczy
strumieniowej i w ten sposób
całe ciało jest otulone
strumieniem deszczowym.

Defi niuje indywidualną
przestrzeń funkcjonalną
pomiędzy umywalką
i armaturą. Dla oczekiwań na
każdym poziomie.

Cool

W podstawowym ustawieniu
uruchamia zimną wodę przy
otwarciu strumienia. Ciepłą
wodę zużywasz dopiero
wtedy, gdy jest rzeczywiście
potrzebna.

Rodzaje strumieni
Rain
Air XL
Strumień Rain na powierzchni
całej tarczy prysznicowej dla
wspaniałych doznań kąpieli
pod prysznicem.

Idealny, aby wypłukać
szampon z włosów.

Wyjątkowo duża tarcza
prysznicowa spowija całe
Twoje ciało kroplistym miękkim
deszczem.

Łagodny deszcz prysznicowy
o kroplach wzbogaconych
powietrzem.

Dobroczynne działanie dla
ciała i duszy dzięki wyjątkowo
miękkim kroplom.

intensywny strumień, który
aktywizuje i budzi.

Najsilniejszy ze strumieni
deszczowych – dla
odświeżająco silnych doznań
kąpieli.

Harmonijne połączenie
łagodnego deszczu
z dynamicznym strumieniem.

Whirl

Massage

Skoncentrowany strumień,
który w ukierunkowany sposób
masuje wybrane partie ciała.

Dostarcza nową dawkę
energii po pełnym wyzwań
dniu, dobroczynny, ożywczy
strumień masujący.

Silny strumień wodospadowy
dla doznań intymnych chwil
jak w prawdziwej lagunie.
Każdego dnia.

Płynące równolegle do samej
podłogi strumienie gwarantują
równomierne doznanie kąpieli
niezależnie od wzrostu.

Silny, pulsujący strumień
masujący.

Mono
Precyzyjny, skoncentrowany
strumień dla punktowej
przyjemności, który odświeża
partiami.

Kolory powierzchni
Po dodaniu koloru powierzchni każdy
numer artykułu (#) staje się 8-cyfrowy,
przykładowo 28500, - 000 = Chrom

-000 Chrom
-400 Biały/Chrom
-450 Biały

-600 Czarny/Chrom
-800 Stal szlachetna/
Stalowy

Hansgrohe iSpecify – internetowa platforma projektowa

Ułatwienia
dla projektowania

Idea: platforma internetowa iSpecify ułatwia proces planowania; łatwo dostępne specyfikacje produktowe
i przegląd obiektów referencyjnych z całego świata.

Wygoda: wybór produktu dzięki prestiżowym
referencjom lub konkretnym cechom technicznym
i najwyższej jakości wykonaniu.

Od teraz i Ty używaj iSpecify dla
łatwiejszego projektowania:
http://ispecify.hansgrohe.com

www.facebook.com/
hansgrohe

www.twitter.com/
hansgrohe_pr

Oszczędność czasu: sprawnie można znaleźć i
zapisać wszystkie ważne dane techniczne czy
wymiary.

Więcej nt iSpecify w
filmie wideo:
www.youtube.com/hansgrohe

www.youtube.com/
hansgrohe

Usługi PartnerPlus dla
fachowców branży sanitarnej:
Serwis mistrzowski Hansgrohe
W kwestiach pytań technicznych służą Ci wiedzą
i konkretnym wsparciem doświadczeni specjaliści
branży sanitarnej dysponujący solidnym know-how na temat całego asortymentu produktów
Hansgrohe. Dostarczanie usług serwisowych
i części zamiennych odbywa się w najszybszy
możliwy sposób.
Godziny pracy działu serwisu
Od poniedziałku do piątku:
W godzinach 8:00–16:00

801 011 299
61 816 86 09
serwis@hansgrohe.pl

Dział handlowy Hansgrohe
Telefoniczne zapytania odnośnie produktów i terminów realizacji zamówień.
Godziny pracy działu handlowego
Od poniedziałku do piątku:
W godzinach 8:00–16:00
Infolinia:
801 011 299
Fax:
61 816 86 09
Email:
kontakt@hansgrohe.pl

Aquademia Hansgrohe
Aquademia to nasze centrum kulturalne, w którym
możesz doświadczyć kontaktu z wodą w wielu
wymiarach. Podczas spaceru po naszej ekspozycji odkryj jak światowe gwiazdy designu zmieniają łazienkę w oazę dobrego samopoczucia.
Pozwól nam zademonstrować Ci, jak innowacyjne technologie czynią oszczędzanie wody
przyjemnym.
Zapraszamy do Aquademii w Polsce
(w Tarnowie Podgórnym): od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

Gwarancja posprzedażowa Hansgrohe
Przez 10 lat od momentu zakupu możesz zamówić wszystkie części zamienne. W ten sposób
masz pewność i bezpieczeństwo, także w przypadku projektów zrealizowanych w dalszej przeszłości.

Prosimy mieć na uwadze, że w tym Podręczniku Sprzedaży jesteśmy w stanie zaprezentować tylko wybrane produkty
z naszej oferty. Naszą kompletną ofertę asortymentową znajdziesz w internecie.
Dowiedz się więcej o świecie Hansgrohe na http://pro.hansgrohe.pl
Odkryj produkty Hansgrohe interaktywnie
Katalog dla klienta ostatecznego w wersji na iPada znajdziesz na
http://appstore.com/hansgroheshowroom
Projektowanie z Hansgrohe@home
Pokaż swojemu klientowi za pomocą tej aplikacji, jak perfekcyjnie armatura Hansgrohe
prezentuje się na umywalce w jego domu. iTunes: http://appstore.com/hansgrohehome
Google Play: http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se
Oszczędzaj z Hansgrohe
Wszystkiego na temat oszczędzania wody i energii z Hansgrohe dowiesz się na
http://pro.hansgrohe.pl/kalkulator lub mobilnie na http://m.pro.savings.hansgrohe.pl
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Ten katalog został wydrukowany z możliwie największą troską o środowisko. Ty także możesz przyczynić się do ochrony
naszego środowiska naturalnego, przekazując ten katalog po zapoznaniu się z nim innym osobom zainteresowanym albo
oddając go do recyclingu.
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