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Hansgrohe –
ét mærke og ét løfte.
I bad og køkken sørger en lille knap for stor fornøjelse.

I over 100 år har Hansgrohe konstant nytænkt måden, vi bruger vand på.
Derfor er det os en særlig stor glæde, at
også badets og køkkenets image er i forandring – fra et funktionelt vådrum til et
hyggens og velværets sted.
På samme tid har kravene til design og
funktion også grundlæggende ændret
sig. Som nogle af de førende inden for
innovation i sanitetsbranchen er vi stolte over at have taget aktivt del i denne
udvikling. Den intelligente betjeningsteknologi i Select-knappen er nu blevet en
naturlig, integreret del af badet og køkkenet. Og med den prisvindende Rainmaker

Select har vi endnu en gang kunnet sætte
nye standarder, både hvad angår æstetik
og kvalitet i brusebadet.
På de følgende sider vil vi gerne vise dig,
hvordan prisvindende design kombineret
med innovativ teknik og kvalitet kan gøre
vand til en oplevelse inden for dine fire
vægge.
God fornøjelse med læsningen!

Mange hilsner fra
Richard Grohe

Få den interaktive oplevelse af Hansgrohe -produkterne direkte hjem i din
stue og ned på din iPad – med Hansgrohe Showroom - appen:
w w w.hansgrohe.dk/showroom - app
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Dine krav er vores
målestok.
Kvalitet – made by Hansgrohe.

Hos os handler alt om at producere perfekte og velfungerende produkter til dig. Produkter med lang levetid, fremragende design og høj betjeningskomfort. Vores ambitionsniveau er derfor højt, når vi udvikler, undersøger, afprøver og producerer – både på vores hovedsæde i tyske Schwarzwald og på vores hjemsteder rundt omkring i verden.

TRADITION.
Hansgrohe vækker begejstring hos
mennesker i hele verden. Der gemmer sig
nemlig over 100 års erfaring i hvert eneste
af vores bæredygtige produkter med lang
levetid. Det skaber tillid og giver dig hver
eneste dag den gode fornemmelse af at
have truffet det rigtige valg.
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UDVIKLING.
Vores ingeniørers fokus ligger til stadighed
på at for vandle det ordinære brusebad
til en bruseoplevelse. I den forbindelse
udvikler vi konstant nye strålet yper og
betjeningsmuligheder for at kunne skabe
den mest individuelle og komfortable brug
af vandet på daglig basis.

TESTCENTER.
Det vigtigste for os er din tilfredshed.
Derfor skal produkterne også fungere
perfekt. Gennem en lang række tests
sikrer vi, at vores armaturer og brusere
er 100 % gennemtænkte til hverdagen.
Og dette sker også gerne med hjælp
fra dig – som begejstret produkttester.

PRODUKTION.

PRODUKTKLASSIKER.

Mærket Hansgrohe står for
Hansgrohe -kvalitet. For at
garantere dig dette følger vi de
samme høje kvalitetsmæssige
Hansgrohe -standarder alle de
steder, vi producerer.

Klassiker er afledt af klasse. Takket være
unikt design, høj funktionalitet og en
ansvarlig produktion kan du nyde mange
års vandfornøjelse med vores produkter.

DESIGN.
Vi har i en lang årrække samarbejdet med kendte designere for at sikre, at vores produkter giver
dig daglig glæde. Derfor er det særligt skønt, at vores æstetiske ambitioner ikke blot anerkendes af
vores kunder, men også belønnes af internationale designjur yer hvert eneste år.
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En knap, der gør dit
liv lettere.
Select-teknologi – opfundet af Hansgrohe.

I vores jagt på innovative løsninger er der altid ét spørgsmål, der går igen: Hvordan kan vi gøre din hverdag endnu mere komfortabel? I bad og køkken er der altid fokus på nem betjening. Vi fandt inspiration i
knapper, der ved hjælp af et enkelt klik pludselig gør verden til et lettere sted at være. Og derfor udviklede vi en både enkel og genial knap. I 2009 kunne vi introducere den første håndbruser med rent mekanisk
omskifterknap på markedet. Sidenhen har Select-knappen sørget for intuitiv betjening i både bad og køkken. Der skiftes mellem stråletyper og brusere med et tryk på knappen i brusebadet, og det bliver muligt at
åbne og lukke for vandstrømmen fra bad- og køkkenarmaturerne helt uden brug af hænder.

Select-knappen sikrer en endnu højere kom fort og enkel betjening i forbindelse med
de daglige rutiner i badet og køkkenet.
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2012

2011
2013

Raindance Select håndog hovedbruserne var de
første Hansgrohe -produkter
med Select-teknologi.

2013

2014
2015

I køkkenet holder Select-knappen
gang i arbejdsflowet.

Vores Select- armaturer
og -brusere er enestående
eksempler på, hvordan
produkter gør livet lettere på
en bæredygtig måde, hvor ved
de bliver en fast del af
hverdagen.
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Den skønneste
måde at forme din
dagligdag på.
COMPANY
RANKING
2016

POS 10

Design – skabt af Hansgrohe.

Design er for os ikke et spørgsmål om smag, men en holdning. Vi arbejder sammen med det internationale,
prisvindende Phoenix Design-team på konstant at skabe unikke kreationer. I den forbindelse er det vores
højeste mål at udvikle de mest intelligente løsninger. Det er nemlig et krav, at design og funktion går hånd i
hånd for at kunne lave produkter, der vækker begejstring med en ekstraordinær kvalitet og samtidig sætter
nye æstetiske standarder. I iF Company Ranking 2016 kåres Hansgrohe endda som den bedste producent
inden for sanitetsbranchen og indtager 10. pladsen på designhitlisten blandt alle producenter og brancher.

Der opstår produkter, der både
rent visuelt og funktionelt sætter nye standarder – i samarbejde med Phoenix Design.
Lige fra den første skitse til det
færdige produkt spiller kærligheden til detaljen en afgørende rolle.
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Talis Select S 100 overbeviser
hele vejen rundt.

2009

PuraVida- armaturet fik igen
og igen jur yøjne til at lyse
i perioden 2009–2011.

Raindance Select E 120 håndbruseren
begejstrede i 2013 med et tr yk på knappen.

Raindance Rainfall 240 Air 3jet fik i 2007–2009
designpriserne til at regne.

Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe med
glasoverflade vandt endda guld ved iF Award 2015.

Metris Select 320 køkkenarmaturet
hentede ved Focus Open 2014 den første
sølvmedalje hjem på køkkenområdet.
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Dyk ned i komfortens
verden.
Referencer – Hansgrohes resultatliste.

Over hele verden realiserer bygherrer og investorer sammen med arkitekter og planlæggere krævende
projekter. Der spørges i den sammenhæng altid efter intelligente og på samme tid smukke løsninger til brugen af livselementet vand. Armaturerne og bruserne fra tyske Schwarzwald sikrer topadresserne et afgørende plus inden for design og komfort: på imponerende hoteller og i offentlige bygninger, i private boliger og kongepaladser, i eksklusive sportsklubber og på krydstogtskibe samt luksusyachter. Se yderligere
referencer på vores hjemmeside. www.hansgrohe.dk/referencer

Kr ydstogtskibet Quantum of the Seas:
®
Ecostat Comfort brusetermostat,
®
®
Croma 100 Vario/Unica ’C brusersæt,
®
Metris 110 1- grebs håndvaskarmatur.
Copyright: Meyer Werf t/Fotograf: Ingrid Fiebak- Kremer

Mira Moon Hotel, Hongkong:
®
Metris 260 1- grebs håndvaskarmatur.
Copyright: Mira Moon
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Countr y Towers, Mérida:
®
Focus 260 1- grebs køkkenarmatur,
®
PuraVida 4 -huls kararmatur,
®
Metris 110 1- grebs håndvaskarmatur,
®
PuraVida elektronisk håndvaskarmatur.
Copyright: Countr y Towers Mérida/Inmobilia Mexico

Crowne Plaza Hotel, Brugge:
®
Logis kartud,
®
Raindance 260 Air 1jet hovedbruser,
®
Logis 100 1- grebs håndv askarmatur,
®
ShowerSelect termostater.

Stamford Residences, Sydney:
®
®
Focus kartud, Focus 100 1- grebs
h åndvaskarmatur.
Copyright: Stamford Residence at the Rocks Sydney

Copyright: Crowne Plaza Brugge/Fotograf: Patrick Despriet

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau:
®
®
PuraVida 1- grebs kararmatur, Raindance Select
®
S 240 2jet hovedbruser, PuraVida Highflow termostat,
®
PuraVida 110 håndvaskarmatur.
Sandton Skye, Johannesburg:
®
Focus 260 1- grebs køkkenarmatur,
®
Talis S 1- grebs håndvaskarmatur,
®
Raindance S 150 hovedbruser.

Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

Copyright: Sandton Skye/Fotograf: Ben Bergh

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi:
Raindance ® S 240 Air hovedbruser.

Alice Lane Towers, Sydafrika:
®
Metris S elektronisk håndvaskarmatur.

Copyright: abudhabi.capitalgate.hyatt.com
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Oplev ganske enkelt
vores produkter online.
Hansgrohe apps og mobilsider.

Hansgrohes mange produkter giver dig mulighed for altid at opleve vandet, præcis som du ønsker det. Vores apps og mobilsider giver dig alt den information og inspiration, du har brug for. Udforsk Hansgrohes
innovationer derhjemme – eller hvor du ellers har lyst til at opleve dem.

Oplev en række af
Hansgrohes produkter interaktivt på iPad og smartphone, og få omfattende
oplysninger om dem.
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Hansgrohe Showroom App.
Med Hansgrohe Showroom - appen kan du opleve vo res brusere og armaturer interaktivt. Skift mellem armaturernes forskellige ComfortZoner, se hvordan et nyt
Hansgrohe -produkt vil se ud hjemme hos dig, eller find
din nærmeste forhandler ved hjælp af den integrerede
søgefunktion. Få den virtuelle udstilling direkte ned på
din iPad og hjem i din stue – helt gratis.
Interaktive features:
– Fotofunktion til visualisering af, hvordan
produktet ville se ud i dit bad
– Videoer om teknologier og strålet yper
– Favoritliste til dine
Hansgrohe -yndlingsprodukter
– Find forhandler

http://itunes.com/app/hansgrohe -showroom
http://www.hansgrohe.dk/showroom- app

Hansgrohe@home App.
Dit badeværelse kan ikke komme til Hansgrohe –
derfor kommer Hansgrohe til dig. Hansgrohe@
home appen er den letteste løsning, når du vil se,
hvordan et armatur eller en bruser vil se ud hjem me hos dig. Tag blot et billede af din eksisterende
løsning i køkken eller bad, skrab bruseren eller armaturet væk med en finger og sæt dit favoritpro dukt fra Hansgrohe ind i stedet. Hvis du kan lide,
hvad du ser, viser den integrerede søgefunktion vej
til nærmeste forhandler. Appen til iPhone, iPad og
Android smartphones findes på Hansgrohes hjem meside eller direkte i iTunes eller Google Play.

www.hansgrohe.dk/home - app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome

World Wide Water.
Find seneste nyheder om vand og Hansgrohe på
w w w.facebook.com/hansgrohe
w w w.t witter.com/hansgrohe_ pr
w w w.youtube.com/hansgrohe
w w w.instagram.com/hansgrohe_ se
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Brusebad i en
ny dimension.
®

Rainmaker Select ™.
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Brusefornøjelse. Rainmaker ® Select

Et ægte pragtstykke lige fra designet
til materialet.
Rainmaker ® Select overbeviser først og fremmest med sit design og de anvendte materialer.

I de senere år er badeværelset i højere og højere grad smeltet sammen med
resten af boligen. På samme tid har kravene til selve rummet også ændret sig: væk
fra det funktionelle vådrum og hen imod
et æstetikkens og velværets sted. I samarbejde med Phoenix Design har vi taget udgangspunkt i denne erkendelse og skabt
en helt ny vandoplevelse af højeste kvalitet – nemlig Rainmaker Select. Med sit
enkle og strømlinede design scorer Rain-

maker Select pluspoint fra første øjekast.
Dette klare formsprog afspejles også i
materialevalget. I ordets egentlige betydning. Den store stråleskive af glas og
den slanke kromramme giver Rainmaker
Select et glansfuldt og luksuøst ydre. Herved understreger overfladerne af glas på
en hvid baggrund og skinnende metal badets naturlighed. De skaber dog på samme tid en visuel forbindelse til de omkringliggende elementer såsom keramik, fliser

Designet.
Det innovative rum - og produktkoncept er skabt i
samarbejde med Phoenix Design.

16

eller spejl. Rainmaker Select overbeviser dog ikke kun med sit helhedsindtryk
– også den høje produktkvalitet gør indtryk. Hvert eneste af de over 200 huller
i hovedbruserens glasplade skæres således ud med en præcisionslaser, hvilket er
en yderst tidskrævende produktionsmetode. Men vi ved, at ægte storhed kun kan
opstå med kærlighed for detaljen.

Brusefornøjelse. Rainmaker ® Select

Produktet.
Rainmaker Select lever op til de højeste kvalitetsstandarder – omhyggeligt
testet og samlet ved håndkraft.
Materialet.
I fremstillingen af glas-stråleskiven kombine res originalt materiale med den nyeste laserteknologi.
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4 m Badeværelse

3 m Badeværelse

1m
Bruseområde

2m
Bruseområde
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Miljø 1:
bruseren i centrum.
Rainmaker ® Select Showerpipe – den perfekte frembyggede løsning.

Intet andet rum har de seneste år
forandret sig så meget som badeværelset
– fra et funktionelt vådrum til et æstetikkens og velværets sted. Badeværelset er
i den forbindelse ikke blevet større, men
det stigende behov for et design i beboelsesstil og mulighed for at nyde vandet

kræver nytænkning – både arkitektonisk
og på produktplan. Bruseområdet indtager stadig mere plads og bliver således
det nye midtpunkt på badeværelset. Rainmaker Select Showerpipens størrelse gør
i sig selv, at den kan leve op til disse krav.
Samtidig betyder den blanke overflade af

19

glas og krom, at bruseren på den ene side
bliver rummets prægende element – mens
den på den anden side passer ind i helhedsbilledet af glasvægge, spejle og keramik på en harmonisk måde.

Brusefornøjelse . Rainmaker ® Select

Miljø 2:
den innovative løsning
til brusebadet.
Rainmaker ® Select indbygget/frembygget installation.

I dag er badeværelset ikke længere blot et kropsplejens sted: Det er blevet
et beboelsesrum. Og dermed er det også
blevet et idéernes sted. Materialer såsom
træ og tekstil udstråler varme og hygge,
og siddehjørner indbyder til at slappe af

og lade op. Hvorfor ikke også tænke i disse nye baner, når bruseren skal designes? Her bliver termostaten ShowerTablet
Select 700 med den store hylde monteret direkte på vandtilslutningerne i væggen, mens forbindelsen til den énstrålede

20

hovedbrusere skjules inde i væggen. Den
perfekte kombination af frembygget og
indbygget installation. På den måde bliver selv bruseren til et elegant og funktionelt møbel uden forstyrrende elementer.

2m
Bruseområde

4 m Badeværelse
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3,5 m Badeværelse

1m
Bruseområde

Brusefornøjelse . Rainmaker ® Select

Brusefornøjelse . Rainmaker ® Select

Miljø 3:
perfekt integration
af design og teknik.
Rainmaker ® Select indbygningsløsning.

Sammensmeltningen af bruser og
rum spiller en afgørende rolle i det moderne baddesign. Det være sig med bruseområdet i plan med gulvet, der skaber
en flydende overgang fra tør- til vådområde, med skillevægge af glas, som fjerner
forstyrrende begrænsninger, eller med

3 m Badeværelse

2m
Bruseområde
1m

den sømløse integration af brusearmaturet. Rainmaker Select til indbygget installation viser, hvordan en stor bruser kan
integreres i ethvert bad på en fornemt afdæmpet måde i høj kvalitet. Den moderne
teknik bliver usynlig bag væggen, mens
glasoverfladerne med hvid baggrund på

3 m Badeværelse
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hovedbruser og termostat er nemme og
elegante at integrere i væg og loft. På
den måde kan der opstå stor brusefornøjelse i alle bade. Bruseren opfattes som
badets midtpunkt. Uafhængigt af rummets
egentlige størrelse.

Brusefornøjelse . Rainmaker ® Select

23

Brusefornøjelse. Rainmaker ® Select

Rainmaker ® Select ™ Showerpipe – den
perfekte frembyggede løsning.

Scan koden og se produktfilmen.

Hovedbruser med 3 strålet yper.

Mono

Vælg strålet yper komfortabelt.

Select

Select

Tænd og sluk for hovedbruserens
strålet yper med et tr yk på knappen.

Whirl

Vælg ønsket temperatur.

Glashylde på hvid overflade
med forkromet metalramme.
Tænd og sluk håndbruseren.

Select

24
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Frembygget møder indbygget – den
innovative indbyggede frembyggede
løsning til brusebadet.
Scan koden og se produktfilmen.

Hovedbruser med én strålet ype.

Vælg strålet yper komfortabelt.

Select

Tænd og sluk håndbruseren.

Select

ShowerTablet monteres direkte på
de vandtilslutninger, der kommer ud
af væggen.

Whirl

Tænd og sluk hovedbruseren.

Select

25

Vælg ønsket temperatur.

Brusefornøjelse. Rainmaker ® Select

Indbygget Rainmaker ® Select ™
løsning – den perfekte integration af
design og teknik.
Scan koden og se produktfilmen.

Hovedbruser med 3 strålet yper.

Klare linjer takket være
forkromede metalrammer.

Mono

Vælg strålet yper komfortabelt.
Select

Tænd og sluk for hovedbruserens strålet yper
med et tr yk på knappen.

Select

Vælg ønsket temperatur.

Select

Tænd og sluk
håndbruseren.
Whirl
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Glæde i dråbeform:
Den samlede Hansgrohe-
brusefornøjelse.
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Bliv rørt. På tusind
forskellige måder.
Vælg den perfekte brusesituation og den passende betjening blandt vores mange forskellige brusere.

Blid sommerregn, kraftfuldt vandfald eller stimulerende brusestråle? Det
er ligegyldigt, hvordan du forestiller dig

det perfekte brusebad, for med vores bruservariationer skaber du ægte og perfekt
brusefornøjelse af din drøm. Sammensæt

Håndbruser
og b rusersæt.
Basisløsningen: Håndbruserne kan enten anvendes enkeltvis eller i sæt med bruserstang og
slange – det passende supplement til armaturer
og termostater.

Hovedbruser.
Forfriskende eller afslappende – fordi hver dag
fortjener et nyt brus. Indbygget montering, integreret i væg eller loft.

Showerpipe
og b rusepanel.
Brusefornøjelse i perfektion – med hurtig og
nem montering på eksisterende vandtilslutninger. Perfekt til renoveringer.

30

dit individuelle brusebad nu – med den
brusekonfiguration, der passer til dig.

Brusefornøjelse. Brusesituationer

Frembygget
b rusestyring.
Passer perfekt til eksisterende installationer.
Den nemmeste vej til en ny bruseoplevelse.

Indbygget
bruses tyring.
Armaturkroppen forsvinder ind i væggen – og
skaber således fuld bevægelsesfrihed under
bruseren.

Indbygget frembygget
brusestyring.
Ved denne installationsmåde kan ShowerTablet
for første gang frit kombineres med en 1-strålet
hovedbruser. Forbindelsen er her skjult i væggen.
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Vores stråletyper.
Mere fornøjelse med de mange forskellige stråletyper i hånd- og hovedbrusere.

Scan blot koden og se video med
alle strålet yperne.

Rain
Air XL

Rain og Rain XL
Dyserne på hånd- og hovedbruseren er
bittesmå, mens virkningen er kæmpestor:
Rain-strålen er behageligt kraftfuld, stimulerende og har en forfriskende virkning. Den kraftige stråle er også ideel til
at skylle for eksempel shampoo hurtigt og
effektivt ud.

RainAir og RainAir XL
For mange handler det ikke kun om kropspleje, men også om at lade sjælen forkæle af vandet. Her er det helt rigtige
en hånd- eller hovedbruser med den store, bløde RainAir-stråle, hvor alle de luftberigede dråber strømmer ud af store og
brede dyser. På den måde skylles hverdagens bekymringer væk dråbe for dråbe.

SoftRain
Den nænsomme SoftRain-stråle smyger
sig om kroppen. Forkælelse for huden –
og for sjælen. SoftRain-strålen er det rigtige valg til både det daglige brusebad, og
når man vil slappe af. Strålen kommer til
sin ret i såvel det hurtige morgenbrus som
det lange bad efter en hård dag.

IntenseRain
Det er let at skylle shampoo ud af håret
med den kraftige IntenseRain-stråle. Perfekt til at gøre dig klar til dagen, for den
skyller både shampoo og morgentræthed
væk – for en frisk start på dagen.

TurboRain
Multiværktøjet, der giver hurtigt resultat:
Den forfriskende TurboRain-stråle lever
op til sit navn. Den kraftigste Rain-stråles
rene kraft gør badet opkvikkende, hurtigt
og ligetil.

Mix
Blid og dynamisk på samme tid. Mix-strålen kombinerer den store, bløde
RainAir-stråle med den kraftige, opkvikkende CaresseAir-stråle. Bløde dråber
omslutter kroppen, mens en varm, målrettet vandstrøm masserer huden fra midten.
Den perfekte kombination til daglig bruseglæde.

Strålet yperne kan variere alt efter produktt ype.
32
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Whirl

Whirl
Den koncentrerede Whirl-stråle bruser
så let som ingenting dagens anstrengelser væk. Både til hånd- og hovedbrusere:
3 individuelle stråler roterer omkring hinanden og giver en intens massageeffekt,
der løsner op for spændinger.

Massage

CaresseAir
Fem kraftige enkeltstråler kombineres til
en opkvikkende, kraftig massagestråle,
som er behageligt afslappende. Efter motion eller en hård arbejdsdag er den skøn
– så god som ny på få minutter.

Massage
En koncentreret stråle, der vasker dagens
stress og jag bort og løsner op for spændinger. Den innovative stråle gør bruseren til en mobil wellnessbehandling til badeværelset derhjemme.

RainFlow
En hovedbruser med den klare, formskønne RainFlow-stråle skaber en følelse af
vandfald i badet. På den måde kan vandet nydes i dets naturlige form: strømmende oppefra og ned på nakke og skuldre.
Dermed opnås en afslappende effekt lige
der, hvor mange har mest brug for det.
Det er særligt populært i wellness-badet.

RainStream
Hansgrohe-stråleudviklerne har overgået sig selv med den nye RainStream bestående af enkelte perlende stråler. Årsagen: Disse særlige hovedbruserstråler
inds nævres ikke men bevarer den samme intense form hele vejen ned til gulvet i
alle højder. Resultatet: en ny, vitaliserende bruseoplevelse, uafhængig af den brusendes kropshøjde.

Mono

Mono
En målrettet, beroligende afslapningsstråle fra bruserens midte. Mono-strålens lethed hjælper dig med at koble af og giver dig eksempelvis hovedbundsmassage.

Strålet yperne kan variere alt efter produktt ype.
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Brusefornøjelse. Håndbrusere

Vores håndbrusere: Innovation
man kan tage og føle på.
Den lille knap der giver forrygende meget nydelse.

Den nye Select-teknologi på håndbruseren gør nu bruseoplevelsen endnu
mere behagelig. I stedet for den møjsommelige justering af stråleskiven vælger
du nu ganske enkelt mellem tre stråletyper via et tryk på knappen. Vores hånd-

brusere vinder dog også rent visuelt. De
findes som rund eller kantet, i ren krom
eller kromglinsende med hvid stråleskive – så det er ikke kun fingrene, der har
det sjovt, når de trykker på knappen, øjet
får også sit. Tilmed miljøet kan glæde

sig: EcoSmart-produktvarianten reducerer takket være den intelligente gennemstrømsbegrænser vandforbruget med op
til 60 %.

Raindance ® Select E 120 3jet Håndbruser

Nyd blød bruseregn med luftf yldte
dråber fra de store stråledyser.

Kraftig bruseregn fra små dyser –
perfekt til at skylle shampoo
ud af håret.

Koncentreret massagestråle fra
roterende dyser, der giver ekstra
velvære.

Whirl

Skift nemt og intuitivt strålet ype med et tr yk på knappen.

Select

Brusefornøjelse . Håndbrusere

Håndbrusere produktoversigt.
I denne tabel har vi samlet udvalgte topprodukter fra vores forskellige håndbruser-produktlinjer. Se vores hjemmeside for det
komplette sortiment med en lang række andre fantastiske håndbrusere: www.hansgrohe.dk/håndbrusere

Design / Funktion / Materiale / Pris

Se udfoldesiden i omslaget for detaljerede forklaringer af piktogrammerne.

2007

®
Croma 100 Multi
# 28536, - 000

®
Croma 100 Vario
# 28535, - 000
®

Crometta Vario
# 26330, - 400
# 26332, - 400 (9 l/min) EcoSmart

®
Croma 100 1jet
# 28580, - 000

Crometta ® 1jet
# 26331, - 400
# 26333, - 400 (9 l/min) EcoSmart

Crometta ®

Croma ®
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2007

Brusefornøjelse . Håndbrusere

Croma ® Select S Multi
# 26800, - 400

®
Croma Select E Vario
# 26812, - 400

Croma ® Select S Vario
# 26802, - 400

Croma ® Select E 1jet
# 26814, - 400

Croma ® Select S 1jet
# 26804, - 400

Raindance ® Select S 150 3jet
# 28587, - 000, - 400

®
Raindance Select E 120 3jet
# 26520, - 000, - 400

Raindance ® Select S 120 3jet
# 26530, - 000, 400
Design / Funktion / Materiale / Pris

®
Croma Select E Multi
# 26810, - 400

®
Raindance Select E 150 3jet
# 26550, - 000, - 400

Croma ® Select

Raindance ® Select
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Brusefornøjelse. Håndbrusersæt

Brusersæt produktoversigt.
I denne tabel har vi samlet udvalgte topprodukter fra vores forskellige brusersæt-produktlinjer. Se vores hjemmeside for det
komplette sortiment med en lang række andre fantastiske brusersæt: www.hansgrohe.dk/brusersæt

Design / Funktion / Materiale / Pris

Se udfoldesiden i omslaget for detaljerede forklaringer af piktogrammerne.

Crometta ® Vario Sæt
# 26532, - 400

Croma ® 100 1jet/
®
Unica ’C Sæt
# 27717, - 000

Croma ® 100 Vario/
®
Unica ’C Sæt
# 27772, - 000

Crometta ® 1jet Sæt
# 26533, - 400

Crometta ®

Croma ®
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Croma ® 100 Multi/
®
Unica ’C Sæt
# 27775, - 000

Brusefornøjelse. Håndbrusersæt

®
Raindance Select S 150/
®
Unica ’S Puro Sæt
# 27802, - 000, - 400

®
Raindance Select E 120/
®
Unica ’S Puro Sæt
# 26620, - 000, - 400

®
Raindance Select S 120/
®
Unica ’S Puro Sæt
# 26630, - 000, - 400

Croma ® Select S Multi Sæt
# 26560, -400
Design / Funktion / Materiale / Pris

Croma ® Select E Multi Sæt
# 26590, -400

Raindance ® Select E 150/
®
Unica ’S Puro Sæt
# 27856, - 000, - 400

Croma ® Select E Vario Sæt
# 26582, -400

Croma ® Select S Vario Sæt
# 26562, -400

Croma ® Select

Raindance ® Select
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Brusefornøjelse. Hovedbrusere

Vores hovedbrusere:
Den skønneste regn i verden.
Oplev den højeste vandnydelse med et tryk på knappen.

Nu kan stråletypen også vælges
med et tryk på knappen på Hansgrohes
hovedbrusere. Rain og RainAir giver afslapning – som strømmer fra hele stråleskivens flade. Og RainStream-strålen
bruser alt, hvad der tynger, væk fra dine
skuldre med tolv yppige regnstråler, bre-

de og perlende. Både bruseoplevelsen
og hovedbrusernes ydre har mange facetter: Der findes både klassiske runde
varianter og moderne kantede former til
dem, der synes om voluminøse produkter; i ren krom eller kromglinsende med
hvid stråleskive. Desuden er hovedbruser-

nes ydre forædlet med en elegant kromring og har fået en høj kant og en attraktiv bølgestruktur. Stråleskiven er aftagelig
og er dermed nem at rengøre. Derudover
har den en lang levetid og varig skønhed.

Raindance ® Select E 300 3jet Hovedbruser

Skift nemt og intuitivt strålet ype med et
tr yk på knappen.
Select

Nyd blød bruseregn med
luftf yldte dråber fra de store
stråledyser.

Kraftig bruseregn fra små dyser –
perfekt til at skylle shampoo
ud af håret.
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Generøs vandstrøm fra
12 brede dyser – effektiv
afslapning.

Brusefornøjelse . Hovedbrusere

Hovedbrusere produktoversigt.
I denne tabel har vi samlet udvalgte topprodukter fra vores forskellige hovedbruser-produktlinjer. Se vores hjemmeside for det
komplette sortiment med en lang række andre fantastiske hovedbrusere: www.hansgrohe.dk/hovedbrusere

Design / Funktion / Materiale / Pris

Se udfoldesiden i omslaget for detaljerede forklaringer af piktogrammerne.

®

Croma 220
# 26464, - 000

Croma ® Select E 180 2jet
# 26524, - 000, - 400
Crometta ® E 240
# 26726, - 000

®
Croma Select S 180 2jet
# 26522, - 000, - 400

Crometta ® S 240
# 26723, - 000

Crometta ® 160 1jet
# 26577, - 000, - 400

Croma ®/Croma ® Select

Crometta ®
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Brusefornøjelse . Hovedbrusere

®

Raindance ® E 420 Air 2jet
# 27373, - 000
®
Raindance E 240 Air 1jet
# 27370, - 000

®
Raindance Royale S 350 Air 1jet
# 28420, - 000
®
Raindance S 180 Air 1jet
# 27476, - 000
®
Raindance S 240 Air 1jet
# 27474, - 000

®
Raindance Select E 300 3jet
# 26468, - 000, - 400
Raindance Select E 300 2jet
# 27385, - 000, - 400

®
Raindance Select S 300 2jet
# 27378, - 000, - 400
Raindance Select S 240 2jet
# 26466, - 000, - 400

®

Rainmaker Select
460 3jet
# 24007, - 400

Design / Funktion / Materiale / Pris

Rainmaker Select
580 3jet
# 24001, - 400

Raindance ®/ Raindance ® Select

Rainmaker ® Select
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Brusefornøjelse . Showerpipes

Vores Showerpipes: til højeste
krav uden at gå på kompromis.
Oplev din bruser fra en helt ny side med et tryk på knappen.

På en Showerpipe er alt helt enkelt herligt – og herligt enkelt. De nye
Select-knapper på håndbruseren, hovedbruseren og termostaten gør bruser- og
strålevalget endnu mere komfortabelt.
Elegant integreret i ShowerTablet – nu

mangler der kun det lille klik, før du dykker ned i en helt ny bruseoplevelse. Med
alle Hansgrohe Showerpipes får du perfekte former og komponenter, der er nøje
afstemt med hinanden. De kan nemt monteres på de vandtilslutninger, der kommer

ud af væggen – ideelt ved renovering.
Dette gælder også for brusepanelerne:
Brusefornøjelsen sikres af forhåndsinstallerede hoved-, hånd- og sidebrusere, der
er integreret i panelet.

Scan koden og se produktfilmen.

Enkelt valg af strålet ype.
®

Raindance Select E 300 3jet ST Showerpipe
Select

Tænd og sluk.

Enkelt valg af strålet ype.

Tænd og sluk hovedbruseren.

Select
Select

Tænd og sluk håndbruseren.

Select

Tænd og sluk for RainStream -strålen
på hovedbruseren.

Whirl

Select

Vælg ønsket temperatur.
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Brusefornøjelse. Showerpipes

Showerpipes produktoversigt.
I denne tabel har vi samlet udvalgte topprodukter fra vores forskellige Showerpipe -produktlinjer. Se vores hjemmeside for det
komplette sortiment med en lang række andre fantastiske Showerpipes: www.hansgrohe.dk/showerpipes

Design / Funktion / Materiale / Pris

Se udfoldesiden i omslaget for detaljerede forklaringer af piktogrammerne.

®

Croma
160 1jet
# 27135, - 000

Crometta ® E 240
# 27271, - 000

®
Croma Select E
180 2jet
# 27256, - 400

®
Croma Select S
180 2jet
# 27253, - 400

Crometta ® S 240
# 27267, - 000

Crometta ®
160 1jet
# 27264, - 400

Crometta ®

Croma ®/Croma ® Select
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®

Rainmaker Select
460 3jet
# 27106, - 400

®
Raindance Select E
300 3jet ST
# 27127, - 000, - 400

®
Raindance Select E
360 1jet
# 27112, - 000, - 400

Raindance ® Select S
300 2jet
# 27133, - 000, - 400
®
Raindance Select S
300 1jet
# 27114, - 000
®
Raindance Select S
240 1jet
# 27115, - 000

Raindance ® Select

Rainmaker ® Select
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Design / Funktion / Materiale / Pris

Brusefornøjelse. Showerpipes
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Brusefornøjelse. Frembygget brusest yring

Vores brusestyring til
frembygget montering:
for ren bruseglæde.
Nu endnu enklere takket være Select-knappen.

Select-teknologien gør det nu også
komfortabelt at vælge din yndlingsstråle
på termostaten. Du tænder og slukker for
håndbruseren med et tryk på knappen.

Endvidere holder termostaten vandtemperaturen på et konstant niveau efter dit ønske og forhindrer uønskede varme- eller
kuldeoverraskelser. Og allerede ved mon-

teringen gør ShowerTablet Select 300 alt
dejlig nemt: Den passer på de vandtilslutninger, der kommer ud af væggen – ideelt til renovering.

ShowerTablet ® Select 300 Brusertermostat

Vælg ønsket temperatur.

Glashylde.

Fås også i krom/hvid.

Isoleret krop – holder armaturkabinettet behageligt tempereret og forhindrer eventuelle forbrændinger.
Tænd og sluk håndbruseren.

Select

Intuitiv.

Stor.

Brugervenlig.

Det er let og intuitivt at betjene Select-
knappen. Klik – vandet er tændt. Klik –
vandet er slukket.

Der er masser af plads til shampoo og
sæbe på den store glashylde, så der er
ikke brug for ekstra hylder i badet.

Ved hjælp af det komfortable drejegreb
kan den ønskede temperatur indstilles
yderst præcist.
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Brusefornøjelse. Frembygget brusest yring

Frembygget brusestyring
produktoversigt.
I denne tabel har vi samlet udvalgte topprodukter fra vores forskellige produktlinjer for frembyggede termostater.
Se vores hjemmeside for det komplette sortiment med en lang række andre fantastiske termostater:
www.hansgrohe.dk/brusestyring

Design / Funktion / Materiale / Pris

Se udfoldesiden i omslaget for detaljerede forklaringer af piktogrammerne.

Ecostat ® Comfort
Brus # 13116, - 000

Ecostat ® 1001 CL
Brus # 13213, - 000

Ecostat ® Comfort
Kar/brus # 13114, - 000

®
Ecostat 1001 CL
Kar/brus # 13214, - 000

Ecostat ®
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®

ShowerTablet Select 700
Brus # 13184, - 000, - 400

®
ShowerTablet Select 700
Kar/brus # 13183, - 000, - 400

®
Ecostat Select
Brus # 13161, - 000, - 400

Design / Funktion / Materiale / Pris

®
ShowerTablet Select 300
Brus # 13171, - 000, - 400

®
ShowerTablet Select 300
Kar/brus # 13151, - 000, - 400

®
Ecostat Select
Kar/brus # 13141, - 000, - 400

Ecostat ®

ShowerTablet ® Select
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Brusefornøjelse . Indbygget brusest yring

Vores brusestyring til
indbygning: den nye måde
at styre fornøjelse på.
For en bruseoplevelse, der trænger ind under huden.

ShowerSelect-brusestyringen
til
indbygning
definerer
brusefornøjelse på en helt ny måde. De integrerede
Select-knapper gør det ekstra enkelt at
tænde og slukke for bruserne. Knapperne er letforståelige og har lang levetid

takket være de udelukkende mekaniske
dele. Teknikken bag vores brusestyringer
til indbygning er gemt væk i væggen. For
at være mere præcis, i den såkaldte iBox
universal. Denne adskillelse i to komponenter – foran og bag væggen – giver

dig mere tid til at beslutte dig for den synlige del af installationen, og du får større
fleksibilitet, hvis du på et tidspunkt skulle
have lyst til at skifte den ud. Den flade installation sørger samtidig for endnu større
bevægelsesfrihed under bruseren.

ShowerSelect ® med integreret bruserslangetilslutning og håndbruserholder

Til aktivering og deaktivering af bruserne. De
ædelmatte Select-knapper adskiller sig perfekt fra
den kromfar vede overflade. Store symboler sikrer
en enkel betjening.

Tænd og sluk hovedbruseren.
Håndbruser og slange kan
kombineres uafhængigt med
ShowerSelect-produktet.

Tænd og sluk håndbruseren.

Let læselig temperaturangivelse.

Det slanke, cylindriske pin- greb sikrer en
ergonomisk betjening.

Vælg den ønskede temperatur. Takket være
termostatsteknologien holdes denne konstant.
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Brusefornøjelse. Indbygget brusest yring

Vores muligheder for
indbygget brusestyring.
Den rigtige løsning til alle brugssituationer.

Alle mennesker har individuelle krav til bruseoplevelsen. Derfor har du hos Hansgrohe
mulighed for frit at vælge, hvor mange funktioner din bruser skal have. Lige fra den
1-strålede bruser til kompletsættet med flere stråletyper på hånd- og hovedbruser findes der en passende indbygget brusestyring til enhver brugssituation.

Hvad er en termostat?
Den ønskede vandtemperatur indstilles ved hjælp af et drejegreb, hvorefter den holdes konstant via termostatventilen. Varme- og kuldechok som følge af ustabile vandtryk hører dermed fortiden til.
Hvad er et armatur?
Armaturer egner sig især til ledninger med stabilt vandtryk. Herved holdes vandtemperaturen konstant, og der sikres en stor brusefornøjelse.

Brusestyring
til 1 funktion.

Brusestyring
til 2 funktioner.

Enkelhed i den smukkeste form: Med disse kappesæt tænder og slukker du for 1 funktion, dvs. en
hånd- eller hovedbruser. Ved ShowerSelect-produkterne sker det ganske enkelt med et tryk på knappen, ved Ecostat og 1-grebs armaturerne sker dette valg via et drejegreb eller almindeligt greb. Brug
det store drejegreb til at regulere vandtemperaturen.

Dobbelt nydelse. Med disse kappesæt kan du via
et tryk på knappen (ShowerSelect), drejegreb
(Ecostat) eller trækknap (1-grebs armatur) tænde
og slukke 2 funktioner, dvs. en hånd- og en hovedbruser. Vandtemperaturen indstilles ved hjælp af
det store drejegreb.
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iBox ® universal

ShowerSelect ® termostatløsning med
glasoverflade i hvid/krom og sort/krom

Ecostat ® termostatløsning

®
ShowerSelect termostatløsning

Metris ® armaturløsning

®
ShowerSelect armaturløsning

En for alle.
Med iBox universal forsvinder armaturteknikken fuldstændigt ind i væggen. Det ser ikke bare godt ud, men sørger ud over plads under bruseren også for en endnu større fleksibilitet. Den er kompatibel med alle vores termostat- og armaturkappesæt og kan derfor
allerede installeres, inden man har besluttet sig for den synlige del af installationen.

Brusestyring
til 3 funktioner.

Brusestyring
til 4 funktioner.

For den individuelle fornøjelse: Med ShowerSelect
kan du styre 3 funktioner. Det betyder, at du kan
tænde og slukke håndbruseren og vælge mellem to
stråletyper på hovedbruseren via et tryk på knappen. Ved iControl og alle andre sæt vælges alt manuelt via et drejegreb. Ved hjælp af det store drejegreb på termostaten styrer du vandtemperaturen
helt præcist.

Den grænseløse brusefornøjelse: Via ShowerSelect
kan du styre 4 funktioner. Du kan tænde og slukke håndbruseren og vælge mellem tre stråletyper
på hovedbruseren via et tryk på knappen. Sættene
med iControl og alle øvrige systemer styres manuelt via drejegreb. Det store drejegreb på termostaten regulerer vandtemperaturen.
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Brusefornøjelse . Indbygget brusest yring

Indbygget brusestyring
produktoversigt.
Se vores hjemmeside for det komplette sortiment: www.hansgrohe.dk/brusestyring
Se udfoldesiden i omslaget for detaljerede forklaringer af piktogrammerne.

®
ShowerSelect Glas
Termostat
# 15737, - 600

®
ShowerSelect Glas
Termostat
# 15738, - 400

Design / Funktion / Materiale / Pris

®
ShowerSelect Glas
Termostat
# 15737, - 400

®
ShowerSelect Glas
Termostat
# 15738, - 600

ShowerSelect ®
Termostat
# 15765, - 000

ShowerSelect
Termostat
# 15762, - 000

®

Ecostat ® E
Termostat
# 15707, - 000

®

Metris
1- grebs brusearmatur
# 31456, - 000

®
ShowerSelect S
Termostat
# 15744, - 000

ShowerSelect
Termostat
# 15763, - 000

®
Ecostat S
Termostat
# 15757, - 000

®
Ecostat E
Termostat
# 15708, - 000

®

®

®

®
Ecostat S
Termostat
# 15758, - 000

Metris
1- grebs brusearmatur
# 31454, - 000

Metris
1- grebs brusearmatur
# 31685, - 000

Brusestyring til 1 funktion

®
ShowerSelect S
Termostat
# 15743, - 000

®

Metris
1- grebs brusearmatur
# 31493, - 000

Brusestyring til 2 funktioner
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®
ShowerSelect Glas
Ventil
# 15736, - 400

®
ShowerSelect Glas
Ventil
# 15736, - 600

®
ShowerSelect Glas
Ventil
# 15736, - 400

®
ShowerSelect Glas
Ventil
# 15736, - 600

®
ShowerSelect Glas
Termostat
# 15734, - 400

®
ShowerSelect Glas
Termostat
# 15734, - 600

®
ShowerSelect Glas
Termostat
# 15735,- 400

®
ShowerSelect Glas
Termostat
# 15735, - 600

ShowerSelect ®
Ventil
# 15764, - 000

®
ShowerSelect S
Ventil
# 15745, - 000

ShowerSelect
Ventil
# 15764, - 000

®

®
ShowerSelect S
Ventil
# 15745, - 000

®

®
ShowerSelect S
Termostat
# 15741, - 000

ShowerSelect
Termostat
# 15761, - 000

®

®
ShowerSelect S
Termostat
# 15742, - 000

ShowerSelect
Termostat
# 15760, - 000

Brusestyring til 3 funktioner

Brusestyring til 4 funktioner
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Design / Funktion / Materiale / Pris

Brusefornøjelse . Indbygget brusest yring
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Vand i fuldendt
form:
Badarmaturer.
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Badarmaturer. Stilverdener

Vores tre stilverdener.
Gør dit drømmebad til virkelighed.

Badet er for længst gået fra at
være et brugsrum til at være et velværets sted. Stadig flere mennesker skaber
multifunktionelle rum, hvor der lægges
lige stor vægt på design og hygge som
på gennemtænkt funktionalitet. Velvære-

kulturen sætter sit præg på netop denne tendens: Badet har længe også været
et rum for afslapning og tilbagetrækning
fra hverdagen. Et rum, hvor der tilbringes
tid. Vores armaturer afspejler denne udvikling inden for balancen mellem perfekt

funktion og smukt design. Vi har skabt tre
forskellige stilverdener til vores produkter, således at vi kan hjælpe dig videre
med dit individuelle bad. Alt efter din personlige smag finder du inspiration til dit
drømmebad her. Lad dig inspirere.

Avantgarde.

Du giver rummet et specielt strejf af sanselighed ved at integrere de legende detaljer fra det følelsesmæssige formsprog.
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Badarmaturer. Stilverdener

Modern.

Denne stil sætter standarder, hvad angår form og funktion. Dette skaber et rum præget af ro med en klar linjeføring og sanselige former.

Classic.

Et formsprog, der lover klassisk skønhed og udstråler en varm, harmonisk atmosfære.
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Stilverden Avantgarde.
Prisvindende design i hvidt og krom.

I badet drejer det sig ikke om morgendagens trends, men om
din egen trend. Og hvis du sætter pris på et afdæmpet individuelt
præg, vil du helt sikkert synes om armaturerne fra vores Avantgardestilv erden.
www.hansgrohe.dk/avantgarde
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Badarmaturer. Avantgarde

Stilverden Avantgarde .
PuraVida ®.

PuraVida-armaturernes energiske linjer og organiske former udstråler en kreativ selvbevidsthed. DualFinish-metoden lader overfladerne hvid og krom smelte sømløst sammen. PuraVida-armaturer findes i forskellige højder – til det individuelle frirum, som vi kalder for ComfortZone.

Overflade krom
(- 000)

Overflade hvid/krom
(- 400)

Krom

Hvid

2009

PuraVida ® 240
# 15072, - 000, - 400

PuraVida ® 200
# 15081, - 000, - 400

PuraVida ® 110
# 15070, - 000, - 400
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PuraVida ® 100
# 15075, - 000, - 400

Kar

®

PuraVida
# 15472, - 000, - 400

®

PuraVida
# 15445, - 000, - 400

Brus

PuraVida ®
# 15672, - 000, - 400

PuraVida ®
# 15665, - 000, - 400
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Find flere produkter fra serien PuraVida på
w w w.hansgrohe.dk/puravida
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Stilverden Modern.
Moderne. Harmonisk. Funktionelt.

Moderne badeværelser kræver moderne løsninger. Herved
spiller det enkle og moderne designsprog en afgørende rolle. Dette
gælder også for en funktionalitet, der er gennemtænkt ned i mindste
detalje, og som fokuserer på det væsentlige.
www.hansgrohe.dk/modern
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Stilverden Modern .
Talis ® Select S og Talis ® S.
Talis ® Select S
Med den velkendte Select-knap er det legende let at betjene Talis Select S. Du åbner og lukker for vandstrømmen med et tryk på knappen. Du opnår din ønsketemperatur ved at dreje. Sammen med tuden, der flyder sammen med den slanke og koniske armaturkrop på harmonisk vis, giver Select-knappen på armaturet en unik æstetisk
klarhed.

Talis ® Select S 190
# 72044, - 000

Talis ® Select S 100
# 72042, - 000

Talis ® Select S 80
# 72040, - 000

Talis ® S
Med det slanke greb og den rette, koniske krop er Talis S et armatur, der forbinder det
klassiske 1-grebs armaturs funktionalitet med det moderne formsprog.

Talis ® S 190
# 72031, - 000

®
Talis S 100
# 72020, - 000

Kar

Talis ® S
# 72400, - 000

Talis ® S 80
# 72010, - 000

Talis ® S 140
# 72113, - 000

®

Talis S
# 72130, - 000

Brus

Talis ® S
# 72405, - 000

Talis ® S
# 72600, - 000
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®

Talis S
# 72605, - 000

Find flere produkter fra serien Talis på
w w w.hansgrohe.dk/talis
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Stilverden Modern .
Talis ® Select E og Talis ® E.
Talis ® Select E
Ud over den intuitive betjeningskomfort takket være Select-teknologien tilfører Talis
Select E med sine store, svævende flader og præcise konturer et moderne touch til ethvert bad. Vandstrømmen styres let med et tryk på knappen, mens vandtemperaturen
reguleres ved at dreje på samme knap.

Talis ® Select E 240
# 71752, - 000

Talis ® Select E 110
# 71750, - 000

Talis ® E
Klare konturer, en slank, konisk krop og et greb, der er perfekt afstemt med tuden,
giver Talis E en moderne kvalitetsfremtoning.

Talis ® E 240
# 71716, - 000

®

Talis E 110
# 71710, - 000

Kar

Talis ® E
# 71740, - 000

Talis ® E 80
# 71700, - 000

Talis ® E 150
# 71754, - 000

®
Talis E
# 71733, - 000

Brus

Talis ® E
# 71745, - 000

®
Talis E
# 71760, - 000

70

Talis ® E
# 71765, - 000

Find flere produkter fra serien Talis på
w w w.hansgrohe.dk/talis
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Badarmaturer. Produktoversigt

Metris ® produktoversigt.
Uanset hvilken produktlinje du måtte beslutte dig for, finder du altid et passende produkt til dit bad hos Hansgrohe. Det v iste
Metris-sortiment er et uddrag af vores store standardudvalg af armaturer – lige fra håndvasken til bruseren og badekarret.
Se vores hjemmeside for det komplette sortiment inden for alle vores produktlinjer: www.hansgrohe.dk/badarmaturer
Se udfoldesiden i omslaget for detaljerede forklaringer af piktogrammerne.

Metris ® Håndvask og bidét

®

®
Metris 230
1- grebs håndvaskarmatur
svingtud 120°
# 31087, - 000

®

Metris 100
1- grebs håndvaskarmatur
# 31088, - 000

®

Metris 100
3 -huls håndvaskarmatur
# 31083, - 000

Metris 260
1- grebs håndvaskarmatur
# 31082, - 000

Metris 110
1- grebs håndvaskarmatur
# 31080, - 000

Metris
1- grebs håndvaskarmatur
til vægmontering
# 31086, - 000

®

Metris 200
1- grebs håndvaskarmatur
# 31183, - 000

®

Metris 100
Koldt vandshane til håndvaske
# 31166, - 000

®

Metris ®
1- grebs bidétarmatur
# 31280, - 000
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Metris ® Kar

®

Metris
3 -huls armatur til karkant
# 31190, - 000

®

Metris
1- grebs kararmatur indbygget
# 31493, - 000

Metris
4 -huls armatur til karkant
# 31442, - 000

Metris
1- grebs kararmatur frembygget
# 31480, - 000

®

Metris
Kartud frembygget
# 31494, - 000

®

®

Metris
1- grebs kararmatur indbygget
# 31454, - 000

Metris
1- grebs brusearmatur indbygget
# 31685, - 000

®

Metris
1- grebs brusearmatur indbygget
# 31456, - 000

®
Metris S
1- grebs håndvaskarmatur
svingtud 120°
# 31159, - 000

Metris S
1- grebs håndvaskarmatur
# 31021, - 000

Metris ®
1- grebs kararmatur,
gulvmonteret
# 31471, - 000

®

Metris ® Brus

Metris ®
1- grebs brusearmatur frembygget
# 31680, - 000

®

®
Metris S Håndvask

®

Metris S
1- grebs håndvaskarmatur
# 31022, - 000

®

Metris ® S Kar

®

Metris S
1- grebs kararmatur frembygget
# 31460, - 000

®

Metris S
1- grebs håndvaskarmatur
# 31060, - 000

Metris ® S Brus

®

®

Metris S
1- grebs kararmatur indbygget
# 31465, - 000

Metris S
1- grebs brusearmatur frembygget
# 31660, - 000
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®

Metris S
1- grebs brusearmatur indbygget
# 31665, - 000

Find flere produkter fra serien Metris på
w w w.hansgrohe.dk/metris

Stilverden Classic.
Tradition og funktion i sin skønneste form.

For visse ting lykkes det at omsætte det klassiske skønhedsbegreb til nutiden. Sådan et design forener traditionelle værdier som elegance, varme og harmoni med moderne elementer. Harmoniske former understreger en tidløs bevidsthed om det gode.
www.hansgrohe.dk/classic
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Badarmaturer. Classic

Stilverden Classic .
Metris ® Classic, Talis ® Classic og Logis ® Classic.

Metris ® Classic
Metris Classics slanke, høje form kombineres med en let svungen form og
skinnende overflader, der udstråler luksus og komfort. Find flere produkter
fra serien Metris Classic på www.hansgrohe.dk/metris_classic

Kar

®

Metris Classic
# 31478, - 000

®

Metris Classic
# 31485, - 000

Brus

Metris ® Classic 250
# 31078, - 000

®
Metris Classic 100
# 31075, - 000

Metris ® Classic
# 31672, - 000

Talis ® Classic
Talis Classic er med sin hvælvede tud, pingrebet og den slanke, høje krop en
klassisk skønhed på badet. Find flere produkter fra serien Talis Classic på
www.hansgrohe.dk/talis_classic

®

Metris Classic
# 31676, - 000

Kar

®

Talis Classic
# 14140, - 000

®

Talis Classic
# 14145, - 000

Brus

®
Talis Classic 230
# 14116, - 000

Talis ® Classic
Natural 90
# 14127, - 000

Talis ® Classic
# 14161, - 000

®
Talis Classic 80
# 14111, - 000

®

Logis Classic
Logis Classic vækker begejstring med sit kompromisløse klassiske design
med to greb, uden at komforten går tabt.

Kar

®
Logis Classic
# 71240, - 000

Brus

®

Logis Classic
# 71260, - 000

®

Logis Classic
# 71270, - 000
76

®

Talis Classic
# 14165, - 000
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Badarmaturer i produktoversigt.
I denne tabel har vi samlet udvalgte topprodukter fra vores forskellige badarmatur-produktlinjer. Se vores hjemmeside for
det komplette sortiment med en lang række andre badarmaturer: www.hansgrohe.dk/badarmaturer

Design / Funktion / Materiale / Pris

Se udfoldesiden i omslaget for detaljerede forklaringer af piktogrammerne.

Focus ®
elektronisk
# 31171, - 000

2007

®
Talis 80
# 32040, - 000

®

Focus 100
# 31607, - 000

®
Talis E 110
# 71710, - 000

Talis ® S 100
# 72020, - 000

2007

®

Logis 100
# 71100, - 000

®

Talis E 80
# 71700, - 000
®

Focus 70
# 31730, - 000

Logis ® 70
# 71070, - 000

Modern
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®

Talis S 80
# 72010, - 000

Badarmaturer. Produktoversigt

PuraVida ® 110
# 15070, - 000, - 400

®
Metris Classic 100
# 31075, - 000

®
Talis Classic 80
# 14111, - 000

®

PuraVida
elektronisk
# 15170, - 000, - 400
®
Talis Select E 110
# 71750, - 000

®
Talis Select S 100
# 72042, - 000

®

Metris
elektronisk
# 31100, - 000

®
Talis Select S 80
# 72040, - 000

Modern

Classic
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Avantgarde

Design / Funktion / Materiale / Pris

Metris ® 110
# 31080, - 000

Badarmaturer. ComfortZone overblik

Overblik: ComfortZone for
håndvaskarmaturer.
Uanset om vasken er monteret på bordplade, væghængt eller nedfældet: Det gennemtænkte Hansgrohe -sortiment med flere
armaturhøjder har den rigtige løsning til ethvert behov. Highr iser og høje, svingbare armaturer giver en frihed til også at fylde
store beholdere eller vaske hår. Armaturer i mellemhøjden sikrer en tilstrækkelig bevægelsesfrihed i hverdagen. Til behov i enhver højde. www.hansgrohe.dk/comfortzone

240

210

230
PuraVida ® 100
# 15075, - 000, -400

190

190

Talis ® S 210
# 72105, - 000

Metris ® S
# 31060, - 000

Talis ® E 110
# 71710, - 000

®
Talis S 100
# 72020, - 000

80

®
Talis Select E 110
# 71750, - 000

100

110

100

110

®
Talis S 190
# 72031, - 000

100

100

Metris ® 110
# 31080, - 000

Talis ® S

Talis ® Select E 240
# 71752, - 000

Metris ® S
# 31021, - 000

110

Metris ® 200
# 31183, - 000

110
®

PuraVida 110
# 15070, - 000, -400

®

Talis E 240
# 71716, - 000

Metris ® S
# 31159, - 000

200

200

Metris ® 230
# 31087, - 000

PuraVida ® 200
# 15081, - 000, -400

240

260
Metris ® S
# 31022, - 000

Metris 260
# 31082, - 000

Talis ® Select E

Metris ® 100
# 31088, - 000

Talis ® E 80
# 71700, - 000

Avantgarde

Modern

80

80

®

Talis ® E

230

®

PuraVida 240
# 15072, - 000, -400

Metris ® S

260

Metris ®

240

PuraVida ®

Talis ® S 80
# 72010, - 000

Badarmaturer. ComfortZone overblik

Focus ®

Logis ®

Metris ® Classic

Talis ® Classic

Talis ® Select S 80
# 72040, - 000

190
100

®

Focus 70
# 31730, - 000

®

Metris ® Classic 100
# 31075, - 000

Logis 70
# 71070, - 000

Modern

80

100

70

Logis ® 100
# 71100, - 000

70

Focus ® 100
# 31607, - 000

80

®
Talis Select S 100
# 72042, - 000

®
Logis 190
# 71090, - 000

100

®
Focus 190
# 31608, - 000

100

®
Talis Select S 190
# 72044, - 000

®
Logis 210
# 71130, - 000

190

190

Focus ® 240
# 31609, - 000

Talis ® Classic 230
# 14116, - 000

210

240

®
Metris Classic 250
# 31078, - 000

230

250

Talis ® Select S

®
Talis Classic 80
# 14111, - 000

Classic
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Tilbehør.
For at afrunde det æstetiske helhedsbillede i badet findes der passende tilbe hør til alle vores stilverdener. Lige fra sæbedispenseren til håndklædeholderen
kan du sætte designmæssige standarder på badeværelset – også uden for bruseren.

Avantgarde

®

®

PuraVida
Sæbeskål
# 41502, - 000

®

PuraVida
WC-børste
# 41505, - 000

PuraVida
Sæbedispenser
# 41503, - 000

PuraVida
Tandkrus
# 41504, - 000

PuraVida ®
Papirholder
# 41508, - 000

PuraVida
Reser vepapirholder
# 41518, - 000

®

PuraVida
Badekargreb 300 mm
# 41513, - 000

®

PuraVida
Håndklædestang 600 mm
# 41506, - 000
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®

PuraVida
Krog
# 41501, - 000

®

®

PuraVida
Håndklædeholder 2 arme
# 41512, - 000

®

Badarmaturer. Tilbehør

Modern

®

Logis
Tandkrus
# 40518, - 000

®

Logis
Papirholder
uden låg
# 40526, - 000

Logis
Sæbedispenser
# 40514, - 000

Logis
Papirholder
# 40523, - 000

®

Logis
Håndklædeholder 2 arme
# 40512, - 000

®

Logis
Sæbeskål
# 40515, - 000

®

Logis
Krog
# 40511, - 000

®

Logis
Reser vepapirholder
# 40517, - 000

®

Logis
WC-børste
# 40522, - 000

®

®

®

®

Logis
Badekargreb 300 mm
# 40513, - 000

Logis
Håndklædestang 600 mm
# 40516, - 000

Classic

®

®
Logis Classic
Tandkrus
# 41618, - 000

®

Logis Classic
Papirholder
uden låg
# 41626, - 000

Logis Classic
Sæbedispenser
# 41614, - 000

Logis Classic
Papirholder
# 41623, - 000

Logis ® Classic
Håndklædeholder 2 arme
# 41612, - 000

®

Logis Classic
Krog
# 41611, - 000

®

Logis Classic
WC-børste
# 41632, - 000

Logis Classic
Sæbeskål
# 41615, - 000

®

Logis Classic
Reser vepapirholder
# 41617, - 000

®

®

Logis Classic
Badekargreb 300 mm
# 41613, - 000

Logis Classic
Håndklædestang 600 mm
# 41616, - 000
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®

®

Vores opskrift på
succes for mere
fornøjelse i køkkenet:
™
Select .
Køkkenarmaturer.
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Køkkenarmaturer

En knaps forspring i køkkenet.
Det nye Metris ® Select 320 armatur med udtrækstud og Select-teknologi.

Hverdagen i køkkenet og særligt
ved vasken styres af arbejdsstrømmen. Jo
mere flydende den er, des mere behagelige synes vi, de daglige rutiner er. Metris
Select er med til at øge din effektivitet –
ganske enkelt med et tryk på knappen.

Udtræksfunktionen i ergonomisk design
sikrer en endnu større bevægelsesfrihed,
mens vandstrømmen tændes og slukkes
helt præcist med Select-knappen på tuden. Når du således har aktiveret armaturet ved hjælp af grebet, kan du kombinere

flere arbejdstrin helt problemfrit – og det
hele med kun én hånd. Det sparer både
på vandet og energien og gør køkkenarbejdet til en komfortabel køkkenglæde
med et tryk på knappen.

Når køkkenarbejdet begynder, åbnes armaturet med grebet, og
ønsketemperaturen indstilles. Derefter tændes og slukkes vandstrømmen hurtigt blot med Select-knappen på tuden.

Armaturets højde, svingtuden og den praktiske udtrækstud med
ergonomisk greb giver den størst mulige bevægelsesfrihed ved
køkkenvasken. Det kalder vi ComfortZone.
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Køkkenarmaturer

Metris ® Select 320
med udtrækstud

Det bliver samtidig legende let at fylde den store gryde – det
kan klares med kun én hånd. Tryk på Select-knappen – så løber
vandet.

På den måde er det muligt at forbinde flere arbejdstrin med hinanden, uden at arbejdsstrømmen afbrydes, fordi du skal lukke
armaturet med grebet. Samtidig tændes der kun for vandet, når
der rent faktisk er brug for det. Således går der ikke dyrebart
vand til spilde.
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Køkkenarmaturer

Således er et enkelt tryk på
k nappen nok i køkkenet.
Metris ® Select med svingtud og Select-teknologi.

Det kan være rigtig sjovt at arbejde i køkkenet. Efter en lang arbejdsdag er det skønt med et lækkert måltid,
og fælles madlavning med vennerne er
sjovt. Metris Select køkkenarmaturerne
med Select-knap på forsiden øger den-

ne fornøjelse. Knappens placering gør
det nemlig muligt at åbne og lukke for
vandet i forbifarten, som del af en naturlig bevægelse uden at afbryde arbejdsstrømmen unødigt. Og armaturet holdes
helt rent, da Select-knappen også kan be-

Armaturet aktiveres kun til at starte med via grebet på siden.
H erefter åbnes og lukkes der for vandstrømmen med Select-
knappen på forsiden.
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tjenes med håndryggen eller albuen. Det
er smart, når du står med snavsede hænder. Det bliver meget nemmere at slukke
for vandet mellem de enkelte arbejdstrin,
og på den måde spares der både unødigt
vand- og energiforbrug.

Det er særligt praktisk, når der arbejdes med snavsede fingre,
eller hænderne er fuldt beskæftiget.

Køkkenarmaturer

Metris ® Select 320
med svingtud

Armaturet betjenes legende let med et tryk på knappen med
hånden, håndryggen eller armen.

Armaturet forbliver således rent.
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Køkkenarmaturer. Produktoversigt

Køkkenarmaturer i overblik.
I denne tabel har vi samlet udvalgte topprodukter fra vores forskellige køkkenarmatur-produktlinjer. Se vores hjemmeside for det komplette sortiment med en lang række andre fantastiske køkkenarmaturer: www.hansgrohe.dk/køkken
Se udfoldesiden i omslaget for detaljerede forklaringer af piktogrammerne.

Design / Funktion / Materiale / Pris

ComfortZone

Svingfunktion

®

Logis 260
med svingtud 110°/150°/360°
# 71835, - 000

Udtrækkelig bruser/tud

®

Focus 280
med svingtud 110°/150°/360°
# 31817, - 000, - 800

Focus ® 240
med udtræksbruser 2 strålet yper,
svingtud 150°
# 31815, - 000, - 800

®
Logis 160
med svingtud 360° # 71832, - 000

®

Logis 120
med svingtud 360°
# 71830, - 000

Focus ® 260
med svingtud 110°/150°/360°
# 31820, - 000, - 800

®

Focus 160
med svingtud 360° # 31806, - 000, - 800

Logis ®

Focus ®
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Talis ® S 200
med udtræksbruser 2 strålet yper,
svingtud 110°/150°
# 72813, - 000, - 800

®
Talis Select S 300
med udtrækstud ,
svingtud 150°
# 72821, - 000, - 800

Talis ® S 260
med svingtud
110°/150°/360°
# 72810, -000, -800

Talis Select S 300
med svingtud
110°/150°/360°
# 72820, - 000, - 800

®
2
Talis S Variarc
med udtræksbruser, 2 strålet yper,
svingtud 150°
# 14877, - 000, - 800

Talis S Variarc
med udtrækstud, svingtud 150°
# 14872, - 000, - 800
med svingtud 110°/150°/360°
# 14870, - 000, - 800

®

Metris Select 320
med udtrækstud ,
svingtud 150°
# 14884, - 000, - 800

Metris ® 320
med svingtud 110°/150°/360°
# 14822, - 000, - 800

Metris Select 320
med svingtud
110°/150°/360°
# 14883, - 000, - 800

®

®

®

2

Talis ®/Talis ® Select

Metris ®/Metris ® Select
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Design / Funktion / Materiale / Pris

®

Metris 320
med udtræksbruser 2 strålet yper,
svingtud 110/150°
# 14820, - 000, - 800

Vores ideer til
din komfort.
Hansgrohe-teknologierne.

92
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Teknologier. Select

Select ™ -teknologi.
Select – din brusefornøjelse.

Select

I brusebadet skifter man med Select-knappen legende let
og med et enkelt tryk til en anden stråletype eller en anden
bruser. Ved bad- og køkkenarmaturer åbner og lukker man
vandstrømmen med et tryk på knappen.

Select i brusebadet.
Hånd- og hovedbrusere.
Stråletypen skiftes med et enkelt klik på Select-knappen på
håndbruseren eller hovedbruseren.

Termostater.
Takket være den integrerede Select-teknologi er det nu muligt at
åbne og lukke vandstrømmen på termostaten helt præcist med
et tryk på knappen. Både de forskellige brusere og stråletyperne vælges via de elegante Select-knapper.
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Teknologier. Select

Select på badarmaturer.
Med den velkendte Select-knap er det legende let at
betjene armaturerne. Du åbner og lukker for vandstrømmen med et tryk på knappen. Hvis det er nødvendigt,
kan du endda styre armaturet uden brug af dine hænder ved at trykke på knappen med armen eller albuen.

Select i køkkenet.
Armatur med udtrækstud.
Sammen med udtrækstuden sørger Select-teknologien for maksimal bevægelsesfrihed. Armaturet aktiveres
kun ved køkkenarbejdets start med grebet. Herefter er
det nemt at åbne og lukke helt præcist for vandstrømmen med et tryk på knappen ved tuden med tommelfingeren.

Armatur med svingtud.
Arbejdet i køkkenet bliver endnu mere gnidningsfrit –
takket være Select-knappen: Armaturet aktiveres kun
ved køkkenarbejdets begyndelse med grebet. Herefter
åbnes og lukkes vandet med et enkelt tryk på knappen
på armaturets tud. Legende let med albue eller håndryg – på den måde forbliver armaturet rent.
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Teknologier. ComfortZone

ComfortZone-teknologi. Bad.
Til behov i enhver højde.

Hansgrohes ComfortZone definerer det individuelle frirum
mellem håndvask og armatur.

Scan koden og se forklaringsvideoen.
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ComfortZone-test.
Hvilket armatur passer til hvilken håndvask? Hvor højt eller lavt skal et armatur være for ikke at afgive irriterende stænk? Og hvor
meget plads skal der være mellem armatur og håndvask for at skabe optimal komfort? Hansgrohe har med sin ComfortZone-test afprøvet over 9.000 kombinationer af Hansgrohe-armaturer og førende producenters mest almindelige håndvaske i et specielt udviklet virkelighedstro testforløb. Herved afprøves pladsen mellem armatur og håndvask, stænkadfærden ved forskellige vandtryk og
stænkadfærden, når der vaskes hænder. Resultaterne og anbefalingerne finder du på:
www.hansgrohe.dk/comfortzone-test
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Uanset hvilken montering eller form du vælger til din håndvask,
har Hansgrohe altid det rette armatur.

Armatur bag fritstående opsatskumme
eller bag vaskeskål.

Vaskeskål med opsat armatur.

Vaskeskål med vægarmatur.
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Armatur til nedfældet/indbygget vask.

Væghængt håndvask med påmonteret
armatur.

Dit symbol for afprøvet sikkerhed:
Hansgrohe ComfortZone -testmærket.

Metris ® 260
Høj fleksibilitet: Høj tud for maksimal bevægelsesfrihed.

Metris ® 230
Yderst komfortabel: Uden problemer fyldes selv store beholdere.

Metris ® 200
Ganske enkelt praktisk: Også vandkanden fyldes legende let.

Metris ® 110
Behagelig højde: Dagligdagens rutiner
klares i en håndevending.

Metris ® 100
Kompakt og funktionel: Den optimale løsning til små håndvaske.
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ComfortZone-teknologi. Køkken.
Mere bevægelsesfrihed ved vasken.

ComfortZone har en tredobbelt funktion ved køkkenarmaturer: i armaturets højde, i svingfunktionen og i den udtrækkelige bruser/tud.

Scan koden og se forklaringsvideoen.
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ComfortZone.
Højde.
En ekstra høj tud sikrer særligt meget frirum og er specielt velegnet til fyldning af beholdere.

Svingfunktion.
Armaturerne har enten et begrænset svingningsområde
(110°/150°) eller bevægelsesfrihed hele vejen rundt (360°).
Særligt praktisk til arbejde til højre og venstre for armaturet.

Udtrækkelig bruser/tud.
Udtræksbruseren eller -tuden øger aktionsradiussen ved vasken.
Dette er eksempelvis en fordel, når der skal vandes blomster.
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EcoSmart-teknologi.
Masser af glæde ved lavt vandforbrug.

EcoSmart-teknologien er usynligt integreret i produktet, og
den reducerer vandgennemstrømningen og sparer således
både vand og energi. For en bæredygtig brug af vand.

Brusere.
Allerede i 1987 – længe før vandbesparelse blev til et samfundstema – udviklede Hansgrohe med Mistral Eco en håndbruser,
der kun brugte halvt så meget vand og derved sparede værdifuld energi ved produktionen af varmt vand. EcoSmart- brusere
har i dag et vandforbrug på kun seks til ni liter pr. minut og sparer op til 60 % vand og energi.

EcoSmart teknologi

Badarmaturer.
Også ved armaturer er det muligt at spare masser af vand ved
dagligdagens rutiner på badeværelset – takket være EcoSmart.
Teknologien betyder, at vi som standard har kunnet sænke vores
håndvaskarmaturers forbrug til blot fem liter i minuttet.

EcoSmart
teknologi
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QuickClean-teknologi.
Den hurtige løsning for enklere rengøring.

Med den praktiske QuickClean-teknologi fjerner du nemt
kalkaflejringer ved at gnubbe let med fingeren.

Brusere.
Vores brusere er udstyret med fleksible silikonedyser. Ved at
gnubbe dem med fingrene fjernes kalkaflejringer hurtigt og
nemt. Kalkfri, velplejede produkter er ikke kun smukkere, de er
også funktionsdygtige og skaber glæde i mange år.

Badarmaturer og køkkenarmaturer.
For at lette rengøringen af bad- og køkkenarmaturer er luftblanderne på mange af vores armaturer udstyret med fleksibel silikone. Gnub let med fingeren, så løsnes eventuelle kalkaflejringer.
Armaturerne holder sig ikke kun pæne i længere tid, de fungerer også længere.
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Teknologier. Yderligere teknologier

Yderligere teknologier.
Innovative ideer for langvarig glæde.

AirPower-teknologien tilfører masser af luft til vandet. For
en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber.

AirPower.
Brusere.
Luft suges ind gennem brusefladen på bruseren og blandes med
vand. Når dråberne er beriget med luft på denne måde, bliver
de fyldigere, lettere og blødere. Det føles ikke kun godt, det betyder også, at det værdifulde vand anvendes særligt effektivt og
sprøjter mindre.

Badarmaturer og køkkenarmaturer.
Dit AirPower-armatur blander luft i vandet, før det løber ud af
tuden. Det betyder en vandstråle uden stænk, der er komfortabel at bruge.
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Hot

Cool
Start

Cool

CoolStart.
Badarmaturer og køkkenarmaturer.
Det seneste skridt på vejen mod størst mulig bæredygtighed
hedder CoolStart: Når armaturet åbnes med grebet i normal
midterposition, kommer der kun koldt vand. Varmt vand og den
energi, der er behov for til dette, bruges først, når du aktivt drejer grebet til venstre. Du finder denne funktion som produktvariant blandt vores håndvask- og køkkenarmaturer.

XXL Performance.
Brusere.
Takket være den intelligente fordeling af vandet over en stor flade bliver hele kroppen indhyllet i velgørende bruseregn. For
drømmende nydelse af vand.

MagFit magnetisk holder.
Køkkenarmaturer.
Takket være MagFit-funktionen glider slangen gnidningsfrit og
nærmest lydløst tilbage og finder sin plads centralt i armaturtuden.
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Scan koden og
se videoklip om
teknologierne.

Teknologier
Detaljer fra side 92.

Select

Styrer vandstrømmen med
et enkelt tryk på knappen:
Legende let at åbne og lukke for vandet eller skifte
mellem brusere og stråle typer.

Mindsker vandgennemstrømningen og sparer såle des vand og energi. For en
bæredygtig fornøjelse.

Blander masser af luft i vandet. For en blød, stænkfri
vandstråle og fyldige bruse dråber.

Fjern kalkaflejringer ved blot
at gnide en finger henover
silikonedyserne.

Hot

Cool
Start

Fordeler vandet på den sto re stråleskive. På den måde
indhylles hele kroppen i velværedråber.

Det individuelle område
mellem tud og vask. Til
behov i flere højder.

Stråletyper

Cool

Når armaturets greb åbnes
i midterposition, løber kun
koldt vand. Du bruger først
varmt vand, når du rent faktisk har brug for det.

Scan koden og se alle
stråletyper i videoen.

Detaljer fra side 32.

Rain
Air XL

Blid bruseregn med dråber
beriget med luft.

Blød bruseregn i fuld
bredde.

Fuld bruseregn,
perfekt til hårvask.

Stor brusefornøjelse
på hele fladen.

Massage

En blød vandstråle, der
kærtegner kroppen og giver
en skøn bruseoplevelse.

Intens vandstråle – perfekt
til at skylle shampoo ud af
håret.

Dynamisk, opfriskende
massage stråle.

Whirl

Intens bruseregn med op kvikkende virkning.

Harmonisk kombination af
blid bruseregn og dynamisk
stråle.

Kraftfuld stråle der dækker
hele kroppen.

Generøs strøm af bløde
stråler.

Koncentreret
massagestråle.

En kraftig massage stråle, der stimulerer
på målrettet vis.

Mono

Afslappende,
koncentreret stråle.

Bemærk venligst, at denne brochure kun indeholder en del af vores pro dukter. Du kan se det komplette sortiment på vores hjemmeside
www.hansgrohe.dk

Simulering med Hansgrohe@home - appen
Opdag virtuelt via iPhone, iPad eller Android-smartphone, hvor perfekt
Hansgrohe - armaturerne og bruserne passer hjemme hos dig til din håndvask
eller i bruseren, på www.hansgrohe.dk/home - app

Oplev Hansgrohes produkter
Få kompetent indretningshjælp og produktrådgivning hos din lokale V VS -forhandler. Find nærmeste forhandler på www.hansgrohe.dk/forhandler

Denne brochure er fremstillet på miljøvenlig vis. Du kan også give dit bidrag
til klimabeskyttelse ved at give brochuren videre til andre interesserede efter brug eller ved at aflevere den til genbrug.
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Oplev produkterne interaktivt med Hansgrohe
Showroom- appen
Få den interaktive oplevelse af Hansgrohe -produkterne direkte hjem
i din stue og ned på din iPad – med Hansgrohe Showroom- appen.
www.hansgrohe.dk/showroom- app

