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 Hansgrohe – 
zaščitni znak in obljuba. 

 Že več kot sto let si v Hansgroheu 
izmišljujemo nove načine uporabe vode, 
kar nam daje zadovoljstvo, da lahko vi -
dimo, kako se menja pomen kopalnice 
in kuhinje. Kar je včasih bil funkcionalen 
prostor, sedaj postaja tudi mesto stila in 
užitka. 
 Kot posledica tega so se tudi zahteve po 
dizajnu in funkciji prav tako radikalno 
spremenile. Kot eden izmed vodilnih ino-
vatorjev v sanitarni industriji smo ponosni, 
da aktivno spremljamo te trende. Kopalni -
ca in kuhinja nista več prepričljivi brez in-
teligentne tehnologije operativne rešitve 
s Select tipko. Zahvaljujoč naši nadglav-

ni prhi Rainmaker Select, ki je tudi dobi-
tnica priznane dizajnerske nagrade, smo 
znova postavili nove estetske in kvalitativ-
ne standarde za prhe. 
 Na naslednjih straneh odkrijte, kako lah-
ko izvrsten dizajn skupaj z inovativno teh-
nologijo in kakovostjo spremeni vodno iz-
kušnjo v lastnem domu. 

 Uživajte v branju! 

 Vaš 
Richard Grohe 

 Sedaj je tukaj majhna tipka v kopalnici in kuhinji, ki vam omogoča velik užitek. 

 Uživajte v interaktivni izkušnji s Hansgrohe proizvodi v vašem 
domu ali na vašem iPadu s Hansgrohe Showroom aplikacijo. 
 www.hansgrohe- int.com/showroom-app 
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Kaj razlikuje Hansgrohe od ostalih

TRADICIJA.
Hansgrohe navdušuje ljudi po 
celem svetu. Z dolgotrajnim di -
zajnom in trajnostjo naši proi -
zvodi pričajo o stoletni izkušnji. 
To ustvarja zaupanje in Vam 
dan za dnem daje dober obču -
tek, da ste izbrali pravilno.

Za vas proizvajamo odlično razvite proizvode, ki bodo trajali dolgo, so odličnega dizajna in nudijo vrhun-
sko ugodje v času uporabe. Do konca se posvečamo razvoju, testiranju in proizvodnji glede na najvišje 
standarde, in sicer na našem sedežu v Nemčiji, v regiji Schwarzwald, in prav tako v naših tovarnah po ce-
lem svetu.

Vaše zahteve  
so naše merilo.
Kakovost – narejena v Hansgrohe.
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Kaj razlikuje Hansgrohe od ostalih

DIZAJN.
Da bi lahko uživali v obliki in funkcionalnosti naših proizvodov vsak dan, smo načr tno sodelova -
li s svetovno znanimi dizajnerji. Še več zadovoljst va nam daje spoznanje, da naše estetske ambici -
je niso cenjene samo s strani naših kupcev, temveč prav tako osvajajo nagrade mednarodnih komisij 
za dizajn. Zadnja nagrada, ki smo jo osvojil i, je bila leta 2015 iF Gold Award za Rainmaker Select 
460 3jet Showerpipe.

SREDIŠČE ZA 
RAZISKAVE.
Vaše zadovoljst vo nam je pomembnejše 
od vsega, proizvodi, ki brezhibno de -
lujejo, pa so zelo pomembni. V števil -
nih serijah test iranja zagotavljamo, da 
so naše armature in prhe povsem pri -
merne za vsakodnevno uporabo. Če že -
li te lahko preizkusimo proizvode tudi z 
vašo pomočjo.

PROIZVOD CLASSIC.
Classic izhaja iz besede klasa. Zahvaljujoč 
odličnemu dizajnu, visoki ravni funkcional -
nosti in natančni proizvodnji lahko uživate 
leta vodnih užitkov z našimi proizvodi.

PROIZVODNJA.
Ime Hansgrohe priča o 

Hansgroheovi kakovosti. Lahko 
ste prepričani, da vse naše tovar-

ne po celem svetu delajo v skladu 
s Hansgrohe standardi kakovosti.

RAZVOJ.
Naši inženirji usmerjajo vso svojo energi -

jo v pretvarjanje navadne prhe v izkušnjo 
prhanja. Zato konstantno razvijamo nove 

modele pršenja in metode rokovanja, ki 
ustvarjajo vašo vsakodnevno rutino z vodo 
v osebno in prijetno, kolikor je to mogoče.
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 Kaj razlikuje Hansgrohe od ostalih 

 Sodelovanje s Phoenix Design 
studiem povzdigne proizvode, 
ki postavljajo nove standarde v 
smislu vizualne in funkcionalne 
privlačnosti. Od začetnih skic 
do zaključnega proizvoda igra 
ljubezen do detajlov odločujo -
čo vlogo. 

 Za nas dizjan ni stvar okusa, temveč stališče. V sodelovanju z večkrat nagrajeno ekipo iz Phoenix Design 
studia nenehno delamo na odličnih kreacijah. Delujoč na ta način prednost dajemo iskanju najbolj inteli -
gentnih rešitev. Po vsem tem morata dizajn in funkcionalnost iti z roko v roki, če želimo ustvariti proizvod, 
ki navdušuje z izredno kakovostjo in istočasno redefinira estetske standarde. Lestvica iF company rankings 
2015 je uvrstila Hansgrohe kot najboljšega proizvajalca v sanitarni industriji in nas postavila na 11. mesto 
med vsemi svetovnimi proizvajalci v vseh industrijskih sektorjih. 

 Najlepši način 
organizacije vaše 

vsakodnevne rutine. 
 Dizajn – Made by Hansgrohe. 

COMPANY
RANKING
2015 PO

S 
11
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 Nagrade so kar deževale za Raindance Rainfall 240 Air 3jet 
od leta 2007 do leta 2009. 

 Svetleči krom Rainmaker Select 460 
3jet Showerpipe je celo osvojil zlato 
iF Award nagrado leta 2015. 

 Od leta 2009 do leta 2011 
je PuraVida armatura vedno 

uspela izvabit i sijaj v očeh 
ocenjevalne komisije. 

 Talis Select S 100 je najbolj prepričljiv 
proizvod iz celotne linije. 

 Na 2014 Focus Open, je bila kuhinjska 
armatura Metris Select 320 prva, ki je 

dobila Srebrno medaljo za kuhinjo. 

 Raindance Select E 120 ročna prha je navdušila 
s t ipko na dotik že leta 2013. 
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Kaj razlikuje Hansgrohe od ostalih

Pri našem iskanju inovativnih rešitev si venomer postavljamo eno vprašanje: Kako lahko vsakdanjik naredi-
mo bolj prijeten za vas? V kopalnici in kuhinji razmišljamo o olajšanju uporabe naših proizvodov. Navdih-
njeni s tipkami, katere svet naredijo lažjega z enostavnim pritiskom, smo razvili tipko, ki je enostavna in ge -
nialna. Leta 2009 smo na trg lansirali prvo ročno prho s povsem mehanično Select tipko. Od takrat Select 
tipka promovira intuitivno uporabo armatur in prh v kopalnici in kuhinji. V času prhanja se lahko vrsta cur-
ka in vrsta prhanja izbereta s pritiskom na tipko, medtem ko je lahko pretok vključen ali izključen na kopal -
niških ali kuhinjskih tipkah celo brez klasične uporabe rok.

Tipka, ki naredi 
življenje lažje.

Select tehnologija – izumljena v Hansgrohe.

Select t ipka povečuje ugodje in lahkoto 
vsakodnevne uporabe v kopalnici in kuhinji.
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Kaj razlikuje Hansgrohe od ostalih

Raindance Select ročne 
in nadglavne prhe so bili 
prvi Hansgrohe proizvo -

di s Select tehnologijo.

V kuhinji Select t ipka zagotavlja nemoteno delo.

Naše Select armature in prhe so 
vrhunski primer, kako lahko pro -
izvodi olajšajo življenje s prak-
t ičnimi in trajnimi učinki ter se 
čvrsto ukoreninijo v vsakodnev-
no kulturo.

2012

2011

2013

2013

2015

2014
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Kaj razlikuje Hansgrohe od ostalih

Hotel Saint Regis, Rim: 
Raindance® E 420 Air Showerpipe,  
Raindance® Classic 300 nadglavna prha, 
Raindance® E 120 Air ročna prha.

Izkusite svet  
ugodja.

Po celem svetu razvijalci in investitorji delajo z roko v roki z arhitekti in projektanti na zapletenih projektih. 
Venomer potrebujejo inteligentne in estetsko privlačne rešitve pri rokovanju z osnovnim elementom, torej 
vodo. Armature in prhe iz Schwarzwalda definirajo vrhunski dizajn in udobje: v impresivnih hotelih in kra-
ljevih palačah, v ekskluzivnih športnih klubih, na potniških ladjah in luksuznih jahtah. Več referenčnih pro-
jektov lahko poiščete na naši spletni strani. www.hansgrohe-int.com/references

Reference – reklama za Hansgrohe.
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Kaj razlikuje Hansgrohe od ostalih

Bella Sky Hotel, Kopenhagen: 
Croma® 160 nadglavna prha,  
Croma® Vario 100 ročna prha.

Royal Spa Hotel, Kitzbühel:  
Raindance® nadglavna prha, Croma® 100 ročna prha.

Château Bethlehem, Maastricht :  
Metris® S, Talis® S, Metropol® S, PuraVida® armatura za umivalnik, 

Raindance® Rainmaker ® nadglavna prha, Ecostat ® S termostat, 
Croma® 100 Showerpipe.

Hyat t Capital Gate Hotel, Abu Dhabi: 
Raindance® S 240 Air nadglavna prha.

Alice Lane Towers, Južnoafriška Republika:  
Metris® S elektronska armatura.

Celebrity Equinox cruise ship: 
Talis® S armatura za umivalnik.
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 Kaj razlikuje Hansgrohe od ostalih 

 Proizvode Hansgrohe 
lahko interaktivno 
 doživite na svojem 
iPadu ali pametnem 
telefonu. 

 Izkusite naše proizvode, 
enostavno na internetu. 

 Ob različnih proizvodih Hansgrohe lahko doživite vodo prijetno, kakršno si želite. Da bi Vam lahko dali 
prijetne, vznemirljive in interakitvne informacije, smo razvili mobilne aplikacije. Na ta način pridejo vse 
inovacije naravnost v vaš dom – ali kjer koli jih želite doživeti. 

 Hansgrohe mobile – interaktivne Hansgrohe strani. 
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 Kaj razlikuje Hansgrohe od ostalih 

 Hansgrohe Showroom apli-
kacija za razstavne prostore. 
 Hansgrohe Showroom aplikacija za razstavne prostore 
Vam omogoča, da interaktivno izkusite naše prhe, armatu -
re in ostalo. Na primer, s spektakularno funkcijo fotografi -
ranja. Samo z dotikom lahko kateri koli proizvod glede na 
vašo željo prinesete neposredno v lasten dom. Izbrani proi -
zvod takrat le postavite na sredo stvarne slike kamere. Na-
redite fotografijo iz prave pozicije in vaš ar t ikel iz sanj bo 
vir tualno instaliran v vašem domu. Če pa Vam je všeč, kar 
vidite, lahko uporabite integrirani iskalnik najbližjega pro -
dajnega mesta. 

 Interaktivne lastnosti: 
–   Foto funkcija za vizualizacijo, kako bo 

proizvod zgledal v živo v kopalnici 
–   Video filmi o tehnologiji in vrsti pršenja 
–   Seznam vaših priljubljenih Hansgrohe 

proizvodov 
–   spletno iskanje 

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

 Hansgrohe@home App. 
 Ker vaša kopalnica ne more prit i v Hansgrohe, lah -
ko Hansgrohe pride do vas: aplikacija Hansgrohe@
home je najpreprostejši način za vse, da se prepri -
čajo, kako bi bila videti nova prha ali armatura v 
njihovem domu. Preprosto posnemite fotografijo ob -
stoječe kopalnice, označite obstoječo armaturo ali 
prho s prstom in jo nadomestite z najljubšim izdel -
kom Hansgrohe. Že lahko vidite rezultat na zaslonu.
Integrirano iskanje prodajaln vam pokaže, kje se 
nahaja najbližji prodajalec izdelkov Hansgrohe. 
Aplikacije za iPhone, iPad in pametne telefone 
z Androidom najdete na spletni strani Hansgrohe 
ali neposredno na iTunes oz. Google Play. 

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

 World Wide Water. 
 Vse novice na temo vode in Hansgrohe lahko preberete na strani 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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Prhanje v novi 
dimenziji.
Rainmaker® Select.
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Pršna zabava. Rainmaker® Select

Dizajn
V sodelovanju s studiem Phoenix Design sta bila 

izdelana inovativen prostor in koncept proizvoda.

Od dizajna do materiala,  
odličen primer.
Rainmaker® Select prepričljiv skozi estetiko in uporabljene materiale.

Zadnjih nekaj let je dejstvo, da je 
bivanjska kopalnica postala trend. Istoča-
sno so se spremenile zahteve v tem pro-
storu. Od funkcionalnega mokrega pros-
tora do kraja estetike in dobrega počutja. 
Spodbujeni s tem spoznanjem imamo v 
sodelovanjem s studiem Phoenix Design 
povsem novo izkušnjo vode: razvito prho 
navišje kakovosti – Rainmaker Select. 
Skozi svoj minimalistični dizajn in linije 

Rainmaker Select impresionira že na prvi 
pogled. Ta jasen stil se prav tako zrcali v 
izbiri materialov v pravem smislu te bese-
de. Stekleni disk velike površine in tanki 
kromirani okvir dajeta Rainmaker Selectu 
izredno kakovosten izgled visokega si -
jaja. Pri tem njegove površine iz belega 
kaljenega stekla in svetleče kovine pou-
darjajo na eni strani naravnost kadi, is -
točasno pa so vizualno povezane z ele -

menti, ki ga obkrožajo, kot so keramika, 
ploščice in ogledala. Poleg s svojim izje -
mnim izgledom Rainmaker Select prepri -
ča tudi s svojo visoko kakovostjo izdela-
ve. Na primer, vsaka izmed več kot 200 
luknjic za pršilke bo izrezana v stekleni 
plošči glave prhe s pomočjo natančnega 
laserja zelo drage proizvodnje.
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Pršna zabava. Rainmaker® Select

Proizvod
Pozorno ročno izdelan, preverjen in sestavljen Rainmaker Select  
zadovoljuje najvišje standarde kakovosti.

Material
Proizvodni proces steklene pršne plošče kom-
binira izvirni material z najmodernejšo laser-
sko tehnologijo.



18

 Pršna zabava . Rainmaker® Select

 Prostor za prhanje 
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 Pršna zabava . Rainmaker® Select

 Ambient 1: 
Prha je v žarišču. 
 Rainmaker® Select Showerpipe – idealna rešitev za nadometno montažo. 

 Noben drugi prostor v hiši se v 
zadnjih letih ni tako spremenil kot kopal -
nica – od funkcionalnega sanitarnega 
prostora v kraj estetike in udobja. Kopal-
nica pri tem seveda ni postala večja, toda 
povečana potreba po bivanjskem dizaj -
nu in večjem uživanju pri uporabi vode 

zahteva nove ideje – tako arhitektonsko 
kot tudi v smislu proizvodov za kopalni -
co. Prha zavzema vedno več prostora, s 
čimer se razvija tudi osrednji del kopalni -
ce. Že s svojo velikostjo Rainmaker Select 
pršni sistem povsem ustreza svoji vlogi 
osrednjega dela kopalnice. Pri tem na eni 

strani njegove izvrstne steklene in kromi-
rane površine prinašajo impresivnost tega 
proizvoda v prostoru, na drugi strani pa 
so zaslužne za skladno ujemanje s celot -
no podobo kopalnice, narejene iz stekle -
nih sten, ogledal in keramike. 
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 Pršna zabava . Rainmaker® Select

 Ambient 2: 
Inovativna rešitev za prho. 
 Rainmaker® Select kombinirana montaža pod in nadometno. 

 Danes kopalnica ni samo prostor 
osebne higiene, postala je del bivalnega 
prostora, s tem pa tudi prostor za nove 
ideje. Materiali, ki so tukaj prikazani, kot 
sta les in tkanina, sedaj dajejo toplino in 

udobje. Naslednje ideje vas vabijo, da se 
sprostite in si napolnite baterije. Shower-
Tablet Select 700 s svojo polico velike 
površine se montira neposredno na in-
stalacije na steni, medtem ko je spoj pro-

ti enopršni nadglavni prhi skrit pod steno. 
Idealna kombinacija pod in nadometne 
montaže. Tako lahko tudi navadna prha 
brez odvečnih elementov postane elegan-
ten in funkcionalen kos pohištva. 
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 Pršna zabava . Rainmaker® Select

2  m 

4  m   kopalnica 

1
  m

 

3
,5

  m
   ko

p
a

lnica 

 Pr
os

to
r 

za
 

p
rh

a
nj

e 

 Prostor za prhanje 



22

 Pršna zabava . Rainmaker® Select

 Ambient 3: 
Popolno integrirana 
dizajn in tehnologija. 
 Rainmaker® Select podometna rešitev. 

 Združitev prhe in prostora igra 
ključno vlogo pri moderno dizajnirani ko-
palnici. Ne glede na to, ali gre za glad-
ki prehod iz suhega dela kopalnice proti 
mokremu področju s pomočjo pršne kadi 
na ravni tal, ali za reševanje ovirajočih 
preprek s pomočjo steklenih pregrad ali 

brezhibno integracijo prhe in same ar-
mature. Rainmaker Select za podometno 
montažo kaže, da se lahko celo velika 
prha elegantnega videza in istočasno vi -
soke kakovosti vgradi v vsako kopalnico. 
Moderna tehnologija se nevidno skrije v 
steni, med tem ko se belo ozadje stekle -

ne površine nadglavne prhe in termostat 
enostavno in elegantno integrirajo v ste -
no in pod strop. To omogoča veliki užitek 
prhanja v vsaki kopalnici. Prha daje videz 
središča kopalnice ne glede na resnično 
velikost prostora. 
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 Pršna zabava . Rainmaker® Select
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Pršna zabava. Rainmaker® Select

Rainmaker® Select Showerpipe – 
idealna rešitev velike površine.

Enostavno skenirajte kodo, 
če želite pogledati f i lm 
o proizvodu.

Nadglavna prha s 
3. vrstami pršenja.

Prijetna sprememba vrste pršenja.

Ročna prha in način izključit ve.

Izbor želene temperature vode.Bela podlaga ali steklena 
polica, obrobljena s kromiranim 
kovinskim okvir jem.

S prit iskom na t ipko lahko 
pršenje nadglavne prhe 
izključite in vključite.
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Pršna zabava. Rainmaker® Select

Nadometna montaža sreča podo-
metno – inovativna površina – skrita 
rešitev za prho.

Enostavno skenirajte kodo, 
če želite pogledati f i lm 
o proizvodu.

Prijetna sprememba vrste pršenja.

Izbor želene temperature vode.

ShowerTablet, montiran 
neposredno na standardne 
priključke vodne instalacije.

Nadglavna prha s pršilkami.

Ročna prha in način izključit ve.

Ročna prha in način izključit ve.
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Pršna zabava. Rainmaker® Select

Čiste linije zahvaljujoč 
kromiranemu kovinskemu okvir ju.

Nadglavna prha s 3. vrstami pršenja.

Rainmaker® Select skriva rešitev – 
popolno integrirana dizajn in 
tehnologija.

Enostavno skenirajte kodo, 
če želite pogledati f i lm 
o proizvodu.

Prijetna sprememba vrste pršenja.

Izbor želene 
temperature vode.

S prit iskom na t ipko lahko pršenje 
nadglavne prhe izključite in vključite.

Ročna prha in način 
izključit ve.
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Postavljeno za 
zadovoljstvo:
Celotno Hansgrohe 
pršno zadovoljstvo.
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Pršna zabava. Situacije pod prho

 
Ročna prha in pršni set.

 
Nadglavna prha.

Pršni sistem in 
pršni panel.

Osnovna rešitev: ročna prha je lahko upora-
bljena na več načinov, posamezno ali v kombi-
naciji s pršnim-setom – ustrezen dodatek mešal -
nim armaturam in termostatom.

Za osvežitev in sprostitev – nadglavna prha za 
krasno prhanje odzgoraj.

Pršno zadovoljstvo v popolnosti – vključujoč 
enostavne instalacijske priključke za vezavo na 
obstoječo instalacijo vode. Idealno za obnovo 
kopalnice.

Prepustite se dotiku  
na tisoč načinov.
Iz naše ponudbe prh izberite vašo popolno prho in ustrezen sistem nadzora.

Mehek poletni dež, mogočen slap 
ali poživljajoče pršenje? Kakršen koli že 
je občutek pod popolno prho iz vaše do-

mišljije, z našimi variacijami prhe spreme-
nite vaše sanje v pravi užitek prhanja. Se-
daj si lahko sestavite svojo individualno 

prho s pomočjo konfiguracije prhe prila-
gojene vašim potrebam.
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Pršna zabava. Situacije pod prho

Pršni nadzor (nadome-
tna, vidna instalacija).

Pršni nadzor (podome-
tna, skrita instalacija).

Pršni nadzor (pod in 
 nadometna instalacija)

Odlično prileganje obstoječim priključkom za 
vodo. Najpreprostejša pot do novega dožive-
tja prhanja.

Telo armature se skrije za steno – za popolno 
svobodo pod prho.

Za ta način instalacije je ShowerTablet prvi, ki 
je lahko prosto kombiniran z enopršno nadglav-
no prho. Istočasno instalacija nevidno poteka-
jo pod steno.



Rain
Air XL
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Pršna zabava. Vrste pršenja

Naše vrste pršenja.
Več užitka z različnimi načini pršenja za ročne in nadglavne prhe.

Enostavno skenirajte kodo 
in doživite vrsto pršenja 
s pomočjo videa.

Vrsta pršenja se lahko razlikuje glede na vrsto proizvoda.

RainAir in RainAir XL
Marsikomu ni v ospredju samo nega te -
lesa, temveč si želi z vodo razvajati tudi 
dušo. Ravno prava stvar zato je ročna 
ali nadglavna prha z nežnim, luksuznim 
RainAir pršenjem, ki omogoča, da z zra-
kom obogatene kapljice pršijo iz velikih, 
širokih šob in tako odplavijo tegobe vsak-
danjika.

IntenseRain 
Z intenzivnim IntenseRain vodnim curkom 
je izpiranje šampona čisto enostavno. 
Idealno za jutranjo pripravo na dan, saj 
curek IntenseRain ne izpira samo šampo-
na, ampak izpere tudi jutranjo zaspanost 
– za osvežujoč začetek dneva.

SoftRain
Mehak vodni curek SoftRain se nežno ovi -
je okoli telesa. Poslastica za kožo in seve-
da tudi za dušo. Za vsakodnevno prho ali 
za sprostitev, curek SoftRain je prava izbi -
ra. Njegove prednosti se pokažejo pri hi -
trem prhanju zjutraj in pri dolgem nama-
kanju v kadi po napornem dnevu.

Rain in Rain XL
Izhodne odprtine ročne ali nadglavne 
prhe se morda zdijo majhne, zato je pa 
njihov učinek toliko večji: nežno dežno pr-
šenje revitalizira in osvežuje, ko s svojim 
prijetnim načinom ovije telo. Tako je tudi 
idealno za npr. hitro in učinkovito spira-
nje šampona.

TurboRain 
Večnamensko orodje za hitre rezultate: 
poživljajoč curek TurboRain je vreden 
svojega imena. Čista moč najmočnejšega 
curka Rain linije poskrbi za osvežilno do-
živetje pod prho. Za tiste, ki dajejo pred-
nost hitrosti in enostavnosti.

Mix 
Nežen in hkrati dinamičen. Curek Mix 
združuje bogat in mehak curek RainAir 
z močnim, poživljajočim curkom Caresse-
Air. Mehke kaplje obdajo telo, medtem 
ko v sredini masira kožo topel, osredoto-
čen curek. Popolna kombinacija za vsa-
kodnevni užitek prhanja.
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Pršna zabava. Vrste pršenja

Vrsta pršenja se lahko razlikuje glede na vrsto proizvoda.

RainFlow 
Nadglavna prha z jasnim, lepo oblikova-
nim kaskadnim curkom RainFlow prinese 
v kopalnico izkušnjo s slapom. Omogoča 
uživanje v naravni obliki vode: kot val, ki 
od zgoraj pada na vrat in ramena. S tem, 
ko ga lahko ciljno usmerimo na te dele te -
lesa, napetost hitro izgine. To je trend še 
posebej za wellness kopalnice.

Massage 
Koncentriran curek, ki enostavno izpere 
napore vsakdanjika. S ciljno usmerjenim 
curkom z lahkoto sprostimo napete prede-
le. Inovativna krožna razporeditev curkov 
spremeni prho v mobilni wellness za do-
mačo kopalnico.

RainStream 
Novi RainStream iz posameznih meh-
kih curkov je zadnji dosežek razvijalcev 
Hansgrohe. Kajti: ti posebni curki nad-
glavne prhe se ne zavijajo, ampak osta-
nejo enakomerno poživljajoči in inten-
zivni, dokler ne padejo na tla. Rezultat: 
novo, popolno doživetje pod prho, neod-
visno od telesne višine uporabnika.

Mono 
Usmerjen, pomirjajoč, sproščujoč curek iz 
sredine prhe. Curek Mono pomaga s svo-
jo lahkotnostjo k umiritvi, zaradi česa je 
idealen curek za sprostitev.

Whirl
Močan Whirl -curek enostavno izpere 
dnevne napore. Naj bo ročna ali nad-
glavna prha: 3 samostojni curki se vrtijo 
okoli okoli svoje ekscentrične osi in po-
magajo z intenzivno masažo raztapljati 
napetosti.

CaresseAir 
5 močnih samostojnih curkov se združu-
je v revitalizirajoč, močan masažni curek, 
za prijetno relaksacijo. Ravno prava stvar 
po telovadbi ali napornem delovniku in 
počutili se boste kot prenovljeni.
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Whirl

Select

Pršna zabava. Ročne prhe

Naše ročne prhe:  
veselje na pritisk tipke.
Mali pritisk tipke za veliko zadovoljstvo.

Nova Select tehnologija na roč-
nih prhah bo naredila prhanje še bolj pri -
jetno. Namesto mukotrpne nastavitve na 
disku lahko sedaj enostavno s pritiskom 
na tipko menjate tri vrste pršenja. Razen 

funkcionalnosti so naše prhe tudi vizual -
no impresivne. Obstajajo okrogle in meh-
kokotne izvedbe, iz čistega kroma ali ble -
ščečega kroma z belim diskom – na ta 
način ne uživate samo pri uporabi funk-

cionalnosti, temveč je užitek tudi vizua-
len. Tudi narava se lahko veseli z vami: 
EcoSmart različica proizvoda zahvalju-
joč inteligentnemu omejevanju pretoka 
zmanjšuje porabo vode tudi do 60 %.

Raindance® Select E 120 3jet Ročna prha

Spremenit i vrsto pršenja je lahko in intuit ivno kot v igri. 
To storimo z enostavnim prit iskom tipke Select.

Močen dež prhe iz majhnih 
pršilk – idealno za spiranje 

šampona z las.

Koncentrirano masažno 
pršenje iz rotirajočih pršilk 

za razbit je napetosti.

Nežen dež prhe z zrakom 
obogatenimi kapljami iz 

velikih pršilk.
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Pregled ročnih prh.
V tej tabeli smo za vas naredili izbor vrhunskih proizvodov iz naše linije ročnih prh. Celotno ponudbo z mnogimi 
drugimi odličnimi ročnimi prhami lahko najdete na spletni strani: www.hansgrohe-int.com/handshowers

Podrobna pojasnila piktograma lahko najdete na prepognjeni strani na naslovnici.

Crometta® 100 1jet

Croma® Select E 1jet Croma® Select S 1jetCrometta® 100 Vario

Croma® Select E Vario Croma® Select S VarioCrometta® 100 Multi

Croma® Select E Multi Croma® Select S Multi

Pršna zabava. Ročne prhe

Croma® 100 1jet

Croma® 100 Vario

Croma® 100 Multi

Crometta® Croma®
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Raindance® Select E 120 3jet Raindance® Select S 120 3jet

Raindance® Select E 150 3jet Raindance® Select S 150 3jet

Pršna zabava. Ročne prhe

Raindance®
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Pršna zabava. Kompleti prh

Pregled kompleta za prhanje.
V tej tabeli smo za vas naredili izbor vrhunskih proizvodov iz naših linij kompletov za prhanje. Celotno ponudbo z mnogimi 
drugimi odličnimi kompleti za prhanje lahko najdete na naši spletni strani. www.hansgrohe-int.com/showersets

Podrobna pojasnila piktograma lahko najdete na prepognjeni strani na naslovnici.

Crometta® 100 Multi Komplet Croma® 100 Multi/ 
Unica® ’C Komplet

Croma® Select E Multi Komplet Croma® Select S Multi Komplet

Crometta® Croma®
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Pršna zabava. Kompleti prh

Raindance® Select E 120/ 
Unica® ’S Puro Komplet

Raindance® Select S 120/ 
Unica® ’S Puro Komplet

Raindance® Select E 150/ 
Unica® ’S Puro Komplet

Raindance® Select S 150/ 
Unica® ’S Puro Komplet

Raindance®
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Pršna zabava. Nadglavne prhe

Naše prhe:  
najlepši dež na svetu.
Doživite največji vodni užitek s pritiskom na tipko.

Sedaj je možno tudi pri Hansgrohe 
nadglavnih prhah vrsto pršenja izbrati 
z enostavnim pritiskom na tipko. Rain in 
RainAir ponujata sproščanje – pršenje s 
polno površino preko celotnega diska. 
Z RainStream se prhate pod 12-krat bolj 
razkošno širino dežja, ki z vaših ramen 

spira ves občutek teže. Bogastvo možnos-
ti ni samo v doživetju prhanja, temveč se 
ta raznolikost ohranja tudi v samem vide-
zu te nadglavne prhe: obstaja v klasični 
krožni obliki ali v moderni mehkokotni ob-
liki za ljubitelje velikih proizvodov; v čis -
tem kromu ali bleščečem kromu z belim 

diskom. Dodatno so z zunanje strani okra-
šeni z elegantnim, diskretnim krogom iz 
kroma in so dobili višjo ter bolj kakovo-
stno obrobo in atraktivno strukturo valov. 
Disk, ki ga je mogoče sneti in s tem eno-
stavno očistiti, zagotavlja dolgotrajno 
funkcionalnost in lepoto proizvoda.

Raindance® Select E 300 3jet Nadglavna prha

Močen dež prhe iz majhnih 
pršilk – idealno za spiranje 
šampona z las.

Razkošna poplava vode, 
ki jo t vori 12 širokih pršilk – 
za učinkovito sproščanje.

Nežen dež prhe z zrakom 
obogatenimi kapljami iz 
velikih pršilk.

Prestavite kot skozi igro lahkotno in 
intuit ivno na drugo vrsto pršenja in si 
zagotovite zadovoljst vo s prit iskom na t ipko.
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Pregled nadglavnih prh.
V tej tabeli smo za vas naredili izbor vrhunskih proizvodov iz naše linije nadglavnih prh. Celotno ponudbo z mnogimi drugimi 
odličnimi nadglavnimi prhami lahko najdete na spletni strani: www.hansgrohe-int.com/overheadshowers

Podrobna pojasnila piktograma lahko najdete na prepognjeni strani na naslovnici.

Crometta®  
160 1jet

Croma® Select S  
180 2jet

Croma® Select E  
180 2jet

Raindance® E  
420 Air 2jet

Raindance® Royale S 
350 Air 1jet

Pršna zabava. Nadglavne prhe

Crometta® Croma® Raindance®
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Raindance® Royale S 
350 Air 1jet

Raindance® Select E  
300 3jet

Raindance® Select S  
300 2jet

Raindance® Rainmaker®  
Air 3jet

Raindance® Rainmaker®  
Air 3jet

Rainmaker® Select  
460 3jet

Rainmaker® Select  
580 3jet

Pršna zabava. Nadglavne prhe

Raindance® Rainmaker®
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Whirl

Select

Select
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 Pršna zabava .  Pršni sistemi 

 Naši pršni sistemi: za največje 
zahteve brez kompromisov. 
 S pritiskom na tipko dobimo novo doživetje prhanja. 

 Na pršnem sistemu je vse 
enostavno lepo in lepo enostavno. Nova 
tipka Select na ročni prhi, nadglavni prhi 
in termostatu bo naredila izbiro prhe 
in pršenja še bolj prijetno. Elegantno 
integrirano v ShowerTablet je potreben 

samo en majhen pritisk na tipko in že 
se boste potopili v popolnoma novo 
doživetje prhanja. Pri vseh Hansgrohe 
pršnih sistemih boste uživali v popolnih 
oblikah in povsem medsebojno usklajenih 
komponentah. Namestitev teh sistemov 

na instalacijo na steni je enostavna in 
lahka, kar je idealno za prenove. To velja 
tudi za plošče prhe, katere ponujajo 
pravo zadovoljstvo prhanja, zahvaljujoč 
vnaprej vgrajeno izbirno tipko Select. 

Raindance® Select E 300 3jet ST  Showerpipe 

 Enostavno skenirajte kodo, 
če želite pogledati f i lm 
o proizvodu. 

 Izbor želene temperature vode. 

 Vklop in izklop. 

 Vklop ali izklop RainStream 
pršenja na nadglavni prhi. 

 Ročna prha in način izključit ve. 

 Ročna prha in način izključit ve. 

 Ugodje izbire vrste pršenja. 

 Ugodje izbire vrste pršenja. 
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Pršna zabava. Pršni sistemi

Pregled Showerpipes.
V tej tabeli smo za vas naredili izbor vrhunskih proizvodov iz naše linije pršnih sistemov. Celotno ponudbo z mnogimi 
drugimi odličnimi pršnimi sistemi si lahko pogledate na spletni strani: www.hansgrohe-int.com/showerpipes

Podrobna pojasnila piktograma lahko najdete na prepognjeni strani na naslovnici.

Crometta®  
160 1jet

Croma® Select S  
180 2jet

Croma® Select E  
180 2jet

Croma® 
220 Air 1jet

Crometta® Croma®
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Pršna zabava. Pršni sistemi

Raindance® Select S 
300 2jet

Raindance® Select E 
360 1jet

Raindance® Select E 
300 3jet ST

Rainmaker® Select  
460 3jet

Raindance® Rainmaker®
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Pršna zabava. Nadometna krmilna enota

Intuitivno

Uporaba tipke za izbiro vrste pršenja je 
zelo enostavna in intuitivna že od same-
ga začetka uporabe. Vključujete in izklju-
čujete na zelo lahkoten način.

Natančen

Z regulatorjem obračanja, kateri je prav 
tako nameščen v sprednjem delu in je 
zelo enostaven za uporabo, je možno na-
tančno nastaviti želeno temperaturo.

Velika površina

Ravna steklena površina nudi veliko pros-
tora za potrebščine za prhanje in s tem 
dodatna polička v kopalnici postane od-
večna.

Pršni nadzor za nado-
metno montažo: za  
čisto radost prhanja.
Zahvaljujoč Select tipki – sedaj še manjši.

Posebno prijetnost občutimo, ka-
dar Select tehnologija samostojno obli -
kuje pot k priljubljenemu pršenju na ter-
mostatu. S samo enim pritiskom na tipko 
lahko vključite in izključite ročno prho. Pri 

tem termostat ohranja temperaturo prha-
nja konstantno glede na vaše želje in pre -
prečuje nenadne preboje vroče ali mrzle 
vode. Že pri montiranju se vidi, da je vse 
v zvezi s ShowerTablet Select 300 zelo 

enostavno. Kompatibilen je s stenskimi in -
stalacijami, kar je idealno v primeru pre-
nove.

Dostopno tudi v beli 
krom izvedbi.

Ročna prha in način izključit ve.

Izolirani korpus ohranja ohišje 
armature prijetno temperirano in 

preprečuje eventualno pregrevanje 
ter opekline na koži.

Izbor želene temperature vode.

Steklena površina za odlaganje.

ShowerTablet® Select 300 Termostat za prho
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Pršna zabava. Nadometna krmilna enota

Pregled nadometnih  
pršnih armatur.

Ecostat® Universal  
Prha

Ecostat® Comfort  
Prha

Ecostat® Select 
Prha

Ecostat® Universal  
Kad

Ecostat® Comfort  
Kad

Ecostat® Select 
Kad

V tej tabeli smo za vas naredili izbiro vrhunskih proizvodov iz naše linije nadometnih termostatov.  
Celotno ponudbo lahko najdete na naši spletni strani: www.hansgrohe-int.com/showercontrol

Podrobna pojasnila piktograma lahko najdete na prepognjeni strani na naslovnici.

Ecostat®
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Pršna zabava. Nadometna krmilna enota

ShowerTablet® Select 300 
Prha

ShowerTablet® Select 700 
Prha

ShowerTablet® Select 300 
Kad

ShowerTablet® Select 700 
Kad

ShowerTablet®
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 Pršna zabava .  Podometna krmilna enota 

 Naše podometne armature 
za prho predstavljajo novi način 
upravljanja z zadovoljstvom. 
 Za doživetje prhe, ki si jo zapomnimo. 

 Skriti regulator ShowerSelect po-
polnoma redefinira užitek prhanja. Prhe 
se lahko vključi in izključi s pomočjo vgra-
jenih tipk Select. Tipke se da z lahkoto ra-
zumeti, glede na to, da so izdelane iz me-
hanskih delov, pa so zelo zanesljive in 

dolgotrajne. Tehnologija za skriti regula-
tor prhe se skriva v steni oziroma v uni -
verzalnem ohišju iBox, ki je sestavljeno iz 
dveh delov: enega s sprednje strani ste -
ne in drugega za steno. Lahko se instali -
rata posebej, kar omogoča več časa za 

končno izbiro vidnih delov, pa tudi večjo 
fleksibilnost, če bi ju želeli zamenjati. Po-
dometna montaža omogoča več prostora 
za gibanje pod prho. 

 O vključit vi in izključit vi prh. Matirana Select 
t ipka je dobro vidna na površini barve kroma. 
Veliki simboli zagotavljajo enostavnost uporabe. 

 Ročko in cev je možno 
neodvisno ene od druge 

kombinirati s pomočjo 
ShowerSelect proizvoda. 

 Ročna prha in način izključit ve. 

 Izbrati želeno temperaturo. S pomočjo 
termostat tehnologije temperatura ostaja 

konstantna tudi pri spremembi prit iska 
hladne ali tople vode. 

 Ročna prha in način izključit ve. 

 Jasno čit l j iv napis o temperaturi. 

 Tanka, valjasta ročka omogoča 
ergonomski način uporabe. 

 ShowerSelect® z integriranim priključkom cevi ročne prhe in ročne prhe same. 
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Pršna zabava. Podometna krmilna enota

Naš regulator  
prhe je skrit.
Prava rešitev za vsako uporabo.

Vsaka oseba ima svoja pričakovanja, ko gre za prhanje in zato lahko izbirate kate -
re funkcije bo vaš Hansgrohe imel. Vsaka uporaba, od enopršne prhe do cele serije 
večpršnih ročnih in nadglavnih prh, ima ustrezno skrito upravljalno ploščo za prho.

Kaj je termostat?
Želeno temperaturo vode prednastavimo z ročico, ventil termostata pa ohranja to tem-
peraturo. Vroči ali hladni naleti vode, ki nastajajo vsled spreminjanja temperature 
vode, so stvar preteklosti.

Kaj je armatura?
Armature so še posebej primerne za cevi s stalnim pritiskom vode. Tudi v tem primeru 
je temperatura vode stalna, kar omogoča maksimalno uživanje v prhanju.

Regulator prhe z eno 
funkcijo.

Regulator prhe z dvema 
funkcijama.

Enostavnost v svoji najboljši preobleki. Ti zaključ-
ni sklopi omogočajo vključitev in izključitev funkcije 
oziroma uporabo ali ročne ali nadglavne prhe. Pri 
proizvodih s tipko se enostavno pritisne tipka, med 
tem ko se pri Ecostatu in armaturi z eno ročico izbi -
ra obračanje ročice ali vzvoda. Temperatura vode 
se uravnava s pomočjo velike ročke.

Dvojno zadovoljstvo. Ti zaključni sklopi omogoča-
jo vključitev in izključitev dveh funkcij z dotikom tip -
ke (ShowerSelect), ročico (Ecostat) ali kroglo na 
izvlek (armatura z eno ročico) za izbiro ročne ali 
nadglavne prhe. Temperatura vode se uravnava s 
pomočjo velike ročke.
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Pršna zabava. Podometna krmilna enota

Regulator prhe s tremi 
funkcijami.

Regulator prhe s štirimi 
funkcijami.

Za individualno zadovoljstvo: ShowerSelect omo-
goča celo tri funkcije. Z drugimi besedami, ročno 
prho lahko vključite in izključite s tipko ali lahko 
izbirate med dvema tipoma pršenja iz nadglavne 
prhe. Pri iControlu in vseh drugih sistemih se izbira 
vrši ročno s pomočjo ročice. Z veliko ročko na ter-
mostatu se natančno izbira temperatura vode.

Neomejeno zadovoljstvo prhanja: ShowerSelect 
omogoča štiri funkcije. Ročno prho lahko vključite 
ali izključite s tipko ali pa lahko izbirate med tremi 
tipi pršenja iz nadglavne prhe. Sistemi z iControlom 
in vsi drugi sistemi se uravnavajo ročno s pomočjo 
ročic. Velika ročka na termostatu uravnava tempe-
raturo vode.

iBox® universal

Termostat Ecostat ®Stekleni termostat ShowerSelect ®  
iz belega in črnega kroma

Vse v enem.

Zahvaljujoč univerzalnemu ohišju iBox je tehnologija mešanja skrita v steni. Lepo izgleda in daje več prostora ter fleksibilnosti pod 
prho. Glede na to, da je kompatibilen s katerim koli termostatom ali armaturo, se lahko iBox montira, še preden izberete zaključ-
ne proizvode.

Armatura Metris®

Termostat ShowerSelect ®
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 Regulator prhe z eno funkcijo  Regulator prhe z dvema funkcijama 

 Pršna zabava .  Podometna krmilna enota 

 Pregled podometnih 
armatur za prhe. 

Ecostat® E
 Termostat 

ShowerSelect®

 Termostat 
ShowerSelect® 
 Termostat 

ShowerSelect®  Steklo 
 Termostat 

ShowerSelect®  Steklo 
 Termostat 

ShowerSelect®  Steklo 
 Termostat 

ShowerSelect®  Steklo 
 Termostat 

ShowerSelect® S 
 Termostat 

ShowerSelect® S
 Termostat 

Metris®

 Enoročne mešalne armature 
Metris®

 Enoročne mešalne armature 

Ecostat® E
 Termostat 

Metris®

 Enoročne mešalne armature 

Ecostat® S
 Termostat 

Ecostat® S
 Termostat 

Metris®

 Enoročne mešalne armature 

 Celotna linija se nahaja na naši spletni strani:   www.hansgrohe-int.com/showercontrol 
 Podrobna pojasnila piktograma lahko najdete na prepognjeni strani na naslovnici. 
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 Regulator prhe s tremi funkcijami  Regulator prhe s štirimi funkcijami 

 Pršna zabava .  Podometna krmilna enota 

ShowerSelect® 
 Ventil 

iControl® E 
 Ventil 

iControl® E 
 Ventil 

ShowerSelect®

 Ventil 

ShowerSelect®

 Termostat 

Ecostat® E
 Termostat 

Ecostat® E
 Termostat 

 Zaporni ventil E  Zaporni ventil S 

ShowerSelect®

 Termostat 

ShowerSelect®  Steklo  
 Termostat 

ShowerSelect®  Steklo  
 Termostat 

ShowerSelect®  Steklo  
 Termostat 

ShowerSelect®  Steklo  
 Termostat 

ShowerSelect®  Steklo  
 Ventil 

ShowerSelect®  Steklo  
 Ventil 

ShowerSelect®  Steklo  
 Ventil 

ShowerSelect®  Steklo  
 Ventil 

ShowerSelect® S 
 Ventil 

iControl® S 
 Ventil 

iControl® S 
 Ventil 

ShowerSelect® S 
 Ventil 

ShowerSelect® S 
 Termostat 

Ecostat® S 
 Termostat 

Ecostat® S 
 Termostat 

ShowerSelect® S 
 Termostat 

 D
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Voda v popolni 
obliki:
Armature za kopalnico.
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Armature za kopalnico. Svet stilov

Z razigranimi detajli čustvenega jezika oblikovanja podarite prostoru poseben videz senzualnosti.

Avantgarde.

Naši trije stilni svetovi.
Uresničite svoje sanje o popolni kopalnici.

Kopalnica se je že zdavnaj iz pov-
sem funkcionalnega prostora spremenila 
v prostor ugodja. Vedno več ljudi si želi 
multifunkcionalne prostore, v katerih sta 
dizajn in udobje enako pomembna, ka-
kor tudi funkcionalnost visoke tehnologije. 
Kultura ugodja daje svoj doprinos temu 

trendu: kopalnica je že dlje časa kraj 
sproščanja in umika iz dnevnega življe -
nja, prostor, v katerem preživite čas daleč 
stran od stresov vsakdanjika. Naše arma-
ture in prhe ohranjajo ta razvoj v ravno-
težju med popolno funkcionalnostjo in le -
pim dizajnom. Ker vam želimo pomagati 

najti svojo popolno individualizirano ko-
palnico, smo ustvarili tri svetove z različ -
nimi stili naših proizvodov. Našli boste ve-
liko idej za svojo kopalnico iz sanj in za 
svoj okus. Dovolite, da vas navdihnemo.
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Armature za kopalnico. Svet stilov

Ta st il postavlja standarde tako z obliko kot tudi s funkcijo. Rezultat je prostor, ki izžareva mirnost, čiste linije in senzualne oblike.

Dizajn v skladu s klasično lepoto ustvarja toplo in harmonično ozračje.

Classic.

Modern.
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Svet stila Avantgarde.
Odličen dizajn v belem in kromu.

Kopalnici ni treba spremljati prihodnjih trendov, temveč vaš 
trend. Če imate radi individualnost, vam bodo všeč armature iz naše-
ga Avantgarde stilnega sveta.

www.hansgrohe-int.com/avantgarde
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 Armature za kopalnico . Avantgarde

 Krom 

 Bela 

 Svet stila Avantgarde .
PuraVida®.

 Zaobljene linje in organske oblike armatur PuraVida izžarevajo kreativno sa-
mozaupanje. Bele in kromirane površine se odlično zlijejo v dvovrstnem zaključnem 
sloju. Obstajajo različne višine armatur PuraVida za individualiziran prostor, ki ga 
imenujemo ComfortZone. 

PuraVida® 240 PuraVida® 200 PuraVida® 110 PuraVida® 100
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Svet stila Modern.
Moderno. Harmonično. Funkcionalno.

Moderne kopalnice potrebujejo moderne rešitve. To glavno 
vlogo igra odličen sodoben dizajnerski jezik. Enako pomembna je 
tudi funkcionalnost, katera je razdelana do zadnje podrobnosti, a se 
vendarle osredotoča na tisto, kar je pomembno.

www.hansgrohe-int.com/modern



68



69

 Armature za kopalnico . Modern

 Svet stila Modern .
Talis® Select S  in  Talis® S.

Talis® Select S
 Izbočena tipka Select omogoča zelo enostavno uporabo armature Talis Select S. Tok 
vode se vključi in izključi s pritiskom na tipko. Obrnite tipko za izbor želene tempera-
ture. Izliv, ki se usklajeno zliva s tanko stožčasto bazo armature in tipka Select dopri -
neseta k edinstveni estetski jasnosti. 

Talis® S
 S svojo tanko ročico in ravno stožčasto bazo Talis armatura združuje funkcionalnost 
klasične armature z eno ročico in sodobni dizajn. 

Talis® Select S 190 Talis® Select S 100 Talis® Select S 80

Talis® S 100 Talis® S 80Talis® S 190

Talis® STalis® S 210Talis® S 250 Talis® S 140
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 Armature za kopalnico . Modern

 Svet stila Modern .
Talis® Select E  in  Talis® E.

Talis® Select E
 Razen enostavne uporabe, zahvaljujoč tehnologiji Select, s svojo bogato lebdečo po-
vršino in natančnimi konturami daje Talis Select E armatura vsaki kopalnici sodoben 
videz. Tok vode se uravnava z enostavnim dotikom tipke, s katero se uravnava tudi 
temperatura vode. 

Talis® E
 Jasne konture, tanka in ravna baza ter ročica, katera se popolnoma ujema z izlivom, 
dajejo armaturi Talis E sodoben in kakovosten videz. 

Talis® Select E 240 Talis® Select E 110

Talis® E 110 Talis® E 80Talis® E 240

Talis® ETalis® E 150
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 Armature za kopalnico . Modern

 Svet stila Modern .
Metris®, Talis®, Focus®  in  Logis®. 

Metris®

 Armature Metris predstavljajo odlično udobje na umivalniku. Velike, odprte in zaob-
ljene površine odsevajo luksuz, natančni robovi pa dajejo armaturi značaj. 

Metris® 260

Talis® 250

Focus® 240

Logis® 210

Metris® 200

Talis® 150

Focus® 100

Logis® 100

Metris® 230

Talis® 210

Focus® 190

Logis® 190

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 70

Logis® 70

Metris® 100

Logis®

Talis®

 Armature Talis se zrcalijo tudi z vizualno in funkcionalno jasnostjo zahvaljujoč 
enostavni cilindrični obliki in enostavni uporabi tanke podolgovate ročice. 

Focus®

 S svojo tanko cilindrično bazo in ploščato ročico armature Focus vpeljujejo eleganco 
in kakovost v vsakodnevno rutino v kopalnici. 

Logis®

 Lepo zaobljene površine, mehki robovi, jasne črte in izbočena ročica dajejo arma-
turam Logis mehko, vendar jasno zunanjost, katera se lahko skladno kombinira z več 
umivalniki. 



2007

73



74

Svet stila Classic.
Tradicija in funkcionalnost v njihovi najlepši obliki.

Nekateri predmeti uspejo prenesti klasični pojem lepote v seda-
nji trenutek. Takšen dizajn združuje tradicionalne vrednote, kot so ele -
ganca, toplina in harmonija, s sodobnimi elementi. Usklajene oblike 
poudarjajo brezčasen pojem dobrega in kakovostnega.

www.hansgrohe-int.com/classic
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 Armature za kopalnico . Classic

 Svet stila Classic .
Metris® Classic, Talis® Classic  in  Logis® Classic. 

Metris® Classic

Talis® Classic

Logis® Classic

Metris® Classic 250

Talis® Classic 230

Logis® Classic

Talis® Classic 80Talis® Classic 
Natural 90

Metris® Classic 100

 Visoka, tanka oblika armature Metris Classic, njena diskretno zaobljena oblika in 
svetle površine predstavljajo luksuz in udobje. 

 Z zaobljenim izlivom, tanko, podaljšano ročico, tanko, visoko bazo je armatura Talis 
Classic klasična lepota v kopalnici. 

 Logis Classic z dvema ročicama predstavlja klasični dizajn in brezkompromisno prepri -
čanost brez žrtvovanja ugodja. 
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 Armature za kopalnico .  Preglednik izdelkov 

 Pregled armatur za kopalnice. 
 V tej tabeli smo za vas naredili izbor najboljših proizvodov iz naše linije armatur za kopalnice. Celotna ponudba z mnogimi 
drugimi armaturami za kopalnice se nahaja na naši spletni strani.   www.hansgrohe-int.com/bathroommixer 

 Podrobna pojasnila piktograma lahko najdete na prepognjeni strani na naslovnici. 

Logis® 100

Talis® 80

Focus® 100

Talis® S 100Talis® E 110

Modern

 D
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 Armature za kopalnico .  Preglednik izdelkov 

Metris® 110

Talis® Select S 100Talis® Select E 110

Metris® Classic 100

Talis® Classic 80

PuraVida® 110

Modern Classic Avantgarde

 D
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Armature za kopalnico. Preglednik izdelkov

Linija armatur Metris®.
Ne glede na to, katero linijo proizvoda izberete, boste s Hansgrohe našli pravi proizvod za vašo kopalnico. Linija Metris, 
prikazana tukaj, je primer iz naše široke linije standardnih armatur, od tistih za umivalnik in prho, kakor tudi za kad. 
 Celotna linija vseh naših proizvodov se nahaja na naši spletni strani: www.hansgrohe-int.com/bathroommixer

Podrobna pojasnila piktograma lahko najdete na prepognjeni strani na naslovnici.

Metris® Umivalnik in bide

Metris®  
Enoročna mešalna armatura  
za bide

Metris® 260 
Enoročna mešalna armatura  
za umivalnik

Metris® 110 
Enoročna mešalna armatura  
za umivalnik

Metris® 200 
Enoročna mešalna armatura  
za umivalnik

Metris® 100 
Enoročna mešalna armatura  
za umivalnik

Metris® 230 
Enoročna mešalna armatura  
za umivalnik  
Vr t lj iva šoba 120°

Metris®  
Enoročna mešalna armatura  
za umivalnik za stensko namestitev

Metris® 100 
Armatura za umivalnik  
s 3 odpr tinami

Metris® 100 
Pipa za majhen umivalnik  
za roke
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Armature za kopalnico. Preglednik izdelkov

Metris® Kad

Metris® Prha

Metris® S Umivalnik

Metris®  
Enoročna mešalna armatura  
za prho, nadometna

Metris®  
Enoročna mešalna armatura  
za prho, podometna

Metris®  
Enoročna mešalna armatura  
za prho, podometna

Metris®  
Pršni termostat za 2 funkciji

Metris®  
Enoročna mešalna armatura  
za kopalno kad, podometna

Metris®  
Nadometni izliv  
za kopalno kad

Metris®  
Enoročna mešalna armatura  
za kopalno kad, podometna

Metris®  
Dvoročna mešalna armatura 
za namestitev n a robu kopalne kadi  
(4 odpr tine)

Metris®  
Mešalna armatura  
za kopalno kad s tremi odpr tinami

Metris®  
Enoročna mešalna armatura  
za kopalno kad, nadometna

Metris® S 
Enoročna mešalna armatura  
za umivalnik  
Vr t lj iva šoba 120°

Metris® S 
Enoročna mešalna armatura  
za umivalnik

Metris® S 
Enoročna mešalna armatura  
za umivalnik

Metris® S 
Enoročna mešalna armatura  
za umivalnik
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Armature za kopalnico. Dodatki

Dodatki.
Da bi izpopolnili celotno estetiko kopalnice, ponujamo dodatke za vsakega 
izmed svetov stila, od podstavka za milo do držala za brisačo, tako dal lahko 
dodate umetniški učinek tudi umivalniku, ne samo prhi.

Avantgarde
www.hansgrohe-int.com/avantgarde-accessories

PuraVida® 
Držalo za toaletni papir

PuraVida® 
Oprijemalo, 300 mm

PuraVida® 
Dozirnik za milo

PuraVida® 
Straniščna ščetka  
s keramičnim držalom 

PuraVida® 
Posodica za milo

PuraVida® 
Držalo za brisače, 
dvojni ročaj

PuraVida® 
Obešalo za brisačo

PuraVida® 
Držalo za rezervni toaletni papir

PuraVida® 
Držalo za kopalne brisače, 600 mm

PuraVida® 
Kozarec za zobne ščetke
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Classic 
www.hansgrohe-int.com/classic-accessories

Armature za kopalnico. Dodatki

Modern 
www.hansgrohe-int.com/modern-accessories

Logis® Classic 
Držalo za brisače, dvojni ročaj

Logis® 
Držalo za brisače, dvojni ročaj

Logis® Classic 
Oprijemalo, 300 mm

Logis® 
Oprijemalo, 300 mm

Logis® Classic 
Držalo za kopalne brisače, 600 mm

Logis® 
Držalo za kopalne brisače, 600 mm

Logis® Classic 
Dozirnik za milo 
Keramika

Logis® 
Dozirnik za milo 
Steklo

Logis® Classic 
Držalo za toaletni 
papir

Logis® 
Držalo za toaletni 
papir

Logis® Classic 
Posodica za milo 
Keramika

Logis® 
Posodica za milo 
Steklo

Logis® Classic 
Držalo za rezervni 
toaletni papir

Logis® 
Držalo za rezervni 
toaletni papir

Logis® Classic 
Obešalo za brisačo

Logis® 
Obešalo za brisačo

Logis® Classic 
Straniščna ščetka  
s keramičnim držalom

Logis® 
Držalo za WC ščetko 
Steklo

Logis® Classic 
Kozarec za zobne ščetke 
Keramika

Logis® 
Kozarec za zobne ščetke 
Steklo

Logis® Classic 
Držalo za toaletni papir 
brez pokrova

Logis® 
Držalo za toaletni papir 
brez pokrova
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Naš recept za uspeh 
za več zabave 
v kuhinji: Select.
Kuhinjske armature.
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Kuhinjske armature

Višina armature, obračanje, praktičen izliv na izvlek in ergo-
nomska ročica ponujajo popolno svobodo za pomivalnim kori -
tom. Mi to imenujemo ComfortZone.

Armatura se na začetku na ročki odpre in nastavi se želena 
temperatura. S pomočjo tipke Select se lahko pršenje vode na-
tančno in hitro vključi in izključi.

Tipka, ki vaše kuhinji daje  
prednost pred drugimi kuhinjami.
Nova armatura Metris® Select 320 z izvlečnim izlivom in tehnologijo Select.

Vsakdanjik v kuhinji, še zlasti pri 
pomivalnem koritu, je določen s tekom 
dela. Bolj ko tok dela poteka brez ovir, 
bolj prijetna se nam zdi naša dnevna ruti -
na. Z novo Metris Select tehnologijo lah-
ko svojo produktivnost enostavno poveča-

te s pritiskom na tipko. Možnost izvleka 
ob ergonomskem dizajnu je zaslužna še 
za večjo svobodo gibanja, med tem ko 
se pršenje vode s pomočjo tipke Select 
lahko natančno in hitro vključi in izključi. 
Enkrat, ko ste na armaturi ročko postavi -

li v položaj odprto, lahko brez težav in 
istočasno opravljate nekaj delovnih kora-
kov in to s samo eno roko. S tem varčujete 
vodo in energijo, vsako kuhinjsko opravi -
lo pa postaja s pritiskom na tipko prijetno 
kuhinjsko zadovoljstvo.
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 Kuhinjske armature 

 Tako se lahko istočasno usklajeno opravi nekaj delovnih kora-
kov brez zapiranja armature na ročki in s tem brez prekinitve po-
teka dela. Istočasno voda šele takrat steče, kadar je to tudi za-
res potrebno. S tem se voda ne porablja po nepotrebnem. 

 Celo polnjenje velikega lonca postaja otročje lahko in izvedlji -
vo z eno roko. Enostavno pritisnite tipko Select in voda teče. 

Metris® Select 320 
 z izvlečnim izlivom  

 Tipka, ki vaše kuhinji daje 
prednost pred drugimi kuhinjami. 
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Kuhinjske armature

Na začetku je trebana armaturi vodo z ročico odpreti, za tem 
pa se lahko tok vode vključi in izključi s pomočjo tipke Select 
na sprednji strani.

To je še posebej praktično, ko so prsti umazani ali, kadar imate 
polne roke dela.

Kako bi se vse dogajalo  
v kuhinji z dotikom tipke?
Nagibna armatura Metris® Select s tehnologijo Select.

Delo v kuhinji je lahko zelo zabav-
no, če se na primer razvajate z lepim ob-
rokom po dolgem delovnem dnevu ali 
kuhate s prijatelji. Armatura za kuhinjo 
Metris Select poudarja zabavo s svojo 

tipko Select na sprednji strani. Za razliko 
od armature z izlivom na izvlek se lahko 
aktivira mimogrede, tako da se tok vode 
vključi in izključi brez prekinitve dela. 
Tipka Select se lahko aktivira tudi z zuna-

njo stranjo dlani ali s komolcem, tako da 
je armatura lahko vedno čista. Tudi, ka-
dar imate umazane roke, je lažje izključi -
ti vodo med različnim delom, s čimer pri -
varčujete z vodo in energijo.
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 Kuhinjske armature 

 Armatura se lahko vključi in izključi s pritiskom tipke z dlanjo, 
z unanjo stranjo dlani ali z roko. 

 Tako armatura vedno ostane čista. 

Metris® Select 320 
 z vr t l j ivim izlivom 
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 Kuhinjske armature .  Preglednik izdelkov 

 Pregled kuhinjskih armatur. 
 V tej tabeli smo navedli izbor najboljših proizvodov iz naše linije kuhinjskih armatur. Ponudba z mnogimi drugimi 
kuhinjskimi armaturami se nahaja na naši spletni strani:   www.hansgrohe-int.com/kitchenmixer 

 Podrobna pojasnila piktograma lahko najdete na prepognjeni strani na naslovnici. 

Focus® 240
 z izvlečno prho in dvema 
načinoma pršenja ,
 Vr t lj iva šoba 150° 

Focus® 280
 z vr t l j ivim izlivom  
110°/150°/360°

Logis® 260
 z vr t l j ivim izlivom 
110°/150°/360°

Focus® 160
 z vr t l j ivim izlivom  360°

Logis® 160
 z vr t l j ivim izlivom  360°

Logis® Focus®

 D
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 Kuhinjske armature .  Preglednik izdelkov 

Talis® S 260
 z vr t l j ivim izlivom 
110°/150°/360°

Talis® S 200
 z izvlečno prho in dvema 
načinoma pršenja ,
 Vr t lj iv izliv  110°/150°

Metris® 320
 z vr t l j ivim izlivom 
110°/150°/360°

Metris® 320
 z izvlečno prho in dvema 
načinoma pršenja ,
 Vr t lj iva šoba 110/150° 

Talis® Select S 300
 z vr t l j ivim izlivom 
110°/150°/360°

Talis® Select S 300
 z izvlečno prho , 
 Vr t lj iv izliv  150°

Metris® Select 320
 z vr t l j ivim izlivom 
110°/150°/360°

Metris® Select 320
 z izvlečnim izlivom , 
 Vr t lj iv izliv  150°

Talis® Metris®

 D
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Naše ideje za  
vaše udobje.
Tehnologije Hansgrohe.
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 Tehnologija . Select

 Tipka Select pod prho v trenutku s samo enim enostavnim 
dotikom zamenja vrsto pršenja in prho. Ko se vgradi arma-
turo v kopalnici in kuhinji, se s pritiskom vključi in izklju -
či tok vode. 

 Tehnologija Select. 
 Zadovoljstvo na pritisk tipke. 

 Tipka Select za prho. 

 Ročne in nadglavne prhe. 
 Enostaven pritisk tipke Select na ročni ali nadglavni prhi menja 
vrsto pršenja. 

 Termostati. 
 Zahvaljujoč integrirani tehnologiji Select se lahko tok vode 
vključi in izključi na termostatu s samim pritiskom tipke. Izbirne 
tipke v njihovi elegantni izdaji lahko spremenijo glavo prhe ali 
vrsto pršenja. 

Select
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 Tehnologija . Select

 Tipka Select za armaturah 
za kopalnico. 

 Izbočena tipka Select omogoča zelo enostavno upora-
bo armature. Tok vode se vključi in izključi s pritiskom 
na tipko. Če je potrebno, je možno armaturo uravnava-
ti tudi brez dlani, z enostavnim intuitivnim aktiviranjem 
tipke z drugim delom roke, npr. s komolcem. 

 Tipka Select v kuhinji. 

 Armature z izlivom na izvleko. 
 Poleg izliva na izvleko tehnologija Select prav tako po-
nuja maksimalno svobodo gibanja. Za začetek je treba 
na armaturi vodo odpreti z ročico prvič, za tem se lah-
ko tok vode na izlivu vključi ali izključi z natančnim in 
enostavnim pritiskom na tipko. 

 Armature s premičnim izlivom. 
 Zahvaljujoč tipki Select lahko delo v kuhinji poteka 
gladko. Za začetek je treba armaturo odpreti prvič 
z odpiranjem ročice. Z enostavnim pritiskom tipke na 
sprednji strani izliva armature se tok vode vključi in iz-
ključi. To se lahko enostavno naredi s komolcem ali zu-
nanjo stranjo dlani, s čimer ostane armatura čista. 
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Tehnologija. ComfortZone

Preizkus področja udobja (ComfortZone).

Katera armatura se ujema s katerim umivalnikom? Kako visoko ali nizko mora biti montirana armatura, da ne pride do nenadzoro-
vanega škropljenja? Koliko prostora potrebujete med armaturo in umivalnikom za optimalno udobje? S pomočjo ComfortZone te -
sta, posebej razvitega testnega postopka, ki posnema stvarne pogoje, je Hansgrohe analiziral lastnosti več kot 9000 kombinacij 
armatur in najpogosteje uporabljenih umivalnikov vodilnih proizvajalcev. Testi so raziskovali svoboden prostor med armaturo in 
umivalnikom, škropljenje pod različnimi pritiski vode in škropljenje tekom umivanja rok. Rezultate in priporočila lahko najdete tu-
kaj: www.hansgrohe-int.com/comfortzone-test

ComfortZone (področje udobja) Hansgrohe definira indivi -
dualno uporabno področje med umivalnikom in armaturo.

Tehnologija ComfortZone. Kopalnica.
Za zahteve na vseh višinah.

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Hansgrohe
Test Center
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 Tehnologija . ComfortZone

 Enostavno skenirajte šifro, 
če si želi te ogledati infor-
mativni video. 

Metris® 200
 Enostavno praktično: tudi zalivanje ne 
predstavlja več težave. 

Metris® 260 
 Visoka stopnja fleksibilnosti: visok izliv za 
maksimalno svobodo gibanja. 

Metris® 110
 Udobna višina: vsakodnevne rutine se 
z lahkoto opravljajo. 

Metris® 100
 Kompaktno in fleksibilno: optimalna reši -
tev za majhne umivalnike. 

Metris® 230
 Zelo udobno. Celo velike posode se lah-
ko zelo lahko napolnijo. 
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 Tehnologija . ComfortZone

 Pri armaturah za kuhinjo ima ComfortZone celo tri dimen-
zije: višina armature, obrat in prha/izliv na izvlek. 

 Tehnologija ComfortZone. Kuhinja. 
 Več svobode gibanja pri umivalniku. 

 Enostavno skenirajte šifro, 
če si želi te ogledati infor-
mativni video. 
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Tehnologija. ComfortZone

Obrat.
Armature imajo možnost omejenega obračanja (110°/150°) ali 
obračanja okoli svoje osi (360°). To je še posebej praktično pri 
delu desno in levo od armature.

Pršilka/izliv na izvleko.
Pršilka na izvleko ali izliv na izvleko potekata čez rob pomival-
nega korita, kar je prednost, na primer pri zalivanju rož, polnje -
nju večjih posod, splakovanju posode, itd.

ComfortZone.

Višina.
Posebno visok izliv pusti veliko prostora in je idealen za polnje -
nje velikih posod in loncev.
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 Tehnologija . EcoSmart

 Vgrajena v proizvod tako, da se ne vidi, tehnologija 
EcoSmart zmanjšuje pretok vode, s čimer se varčuje z vodo 
in energijo ter zagotavlja trajno uporabo vode. 

 Tehnologija EcoSmart. 
 Veliko zabave z nizko porabo vode. 

 Prha. 
 Že leta 1987 – veliko prej, preden je varčevanje z vodo posta-
lo tema v javnosti – je Hansgrohe s pomočjo Mistral Eco tehno-
logije razvil ročno prho, ki porabi pol manj energije in s tem bi -
stveno varčuje z energijo pri gretju vode. EcoSmart prhe danes 
porabijo samo devet oziroma šest litrov na minuto in privarčuje -
jo tudi do 60 % vode in energije. 

 Kopalniške armature. 
 EcoSmart lahko prav tako privarčuje veliko vode tekom vsako-
dnevne rutine v kopalnici. Zahvaljujoč tej tehnologiji smo uspe-
li zmanjšati porabo armatur za umivalnike na standardno vred-
nost samo petih litrov na minuto. 

 Tehnologija 
EcoSmart 

 Tehnologija EcoSmart 
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 Tehnologija . QuickClean

 Praktična tehnologija QuickClean omogoča enostavno 
odstranjevanje vodnega kamna z lahkim drgnjenjem s 
rstom. 

 Tehnologija QuickClean. 
 Hitra rešitev za večjo čistočo. 

 Armature za kuhinjo in kopalnico. 
 Difuzorji v naših armaturah za kopalnico in kuhinjo imajo fle -
ksibilne silikonske curke, kateri olajšujejo čiščenje. Enostavno 
z nežnim drgnjenjem odstranite vodni kamen. Armature dlje 
časa ohranjajo svojo lepoto in funkcionalnost. 

 Prha. 
 Pršilke naših prh so opremljene s fleksibilnimi silikonskimi krilci. 
Nežno podrgnite s prstom ter hitro in enostavno očistite obloge 
apnenca. Vzdrževani in od apnenca očiščeni proizvodi so ne 
samo lepši, temveč bodo tudi dolgo ostali v funkciji. 
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 Tehnologija .  Več tehnologij 

 Tehnologija AirPower meša vodo z veliko količino zraka 
za nežno škropljenje brez pljuskanja in bogate polne ka-
pljice. 

 Več tehnologij. 
 Inovativne ideje za dolgotrajno zadovoljstvo. 

AirPower. 

 Prha. 
 Preko diska prhe se po celi površini vsesava zrak, ki prihajajo -
čo vodo dobesedno premeša. Kaplje vode so na ta način obo-
gatene z zrakom in s tem bolj polne, lažje in bolj mehke. To 
izboljšuje doživetje prhanja, vidno pa je tudi izboljšanje škrop-
ljenja prhe. 

 Armature za kuhinjo in kopalnico. 
 Armature z AirPower tehnologijo meša tekočo vodo z zrakom. 
Zaradi tega pršenje vode manj pljuska in je zelo prijetno v času 
uporabe. 
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 Magnetni nosilec MagFit. 

 Kuhinjske armature .
 Zahvaljujoč funkciji MagFit cev drsi gladko nazaj v odprtino na 
sredini izliva armature. 

 XXL Užitek prhanja. 

 Prha.  
 Inteligentna distribucija vode po veliko površini prekriva celo 
telo. Za uživanje ob vodi iz sanj. 

CoolStart.

 Kopalniške in kuhinjske armature. 
 Zadnji ukrep na poti k trajnosti se imenuje CoolStart: ko odprete 
armaturo, v normalnem položaju običajno priteče mrzla voda. 
Toplo vodo in za to potrebno energijo uporabite le, če jo pre -
maknete na levo. To funkcijo lahko najdete kot različico izdelka 
pri naših armaturah za umivalnike in kuhinjskih armaturah. 

 Tehnologija .  Več tehnologij 
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 Vrste pršenja 
 Podrobnosti na strani 32. 

 Tehnologija 
 Podrobnosti na strani 92. 

 Harmonična kombinacija 
mehke dežne prhe in 
dinamičnega pršenja. 

 Močno pršenje, ki pokriva 
veliko površino. 

 Mehko vodno pršenje, 
ki je prijetno za telo. 

 Razkošna prha, ki jo tvori 
mehko pršenje. 

 Mehek dež po celi širini. 

 Intenzivno vodno pršenje, ki 
vas aktivira in zbudi. 

 Mehek dež z zrakom 
obogatenimi kapljami. 

 Intenzivna dežna prha 
z osvežujočim učinkom. 

 Opredeljuje posamezni up -
orabni prostor med umival -
nikom in armaturo. 

 Enostaven pritisk uravnava 
pretok vode: prha ali pršni 
curek sta lahko z lahkoto 
vključeni ali izključeni .

 Zmanjšuje pretok in tako 
varčuje z vodo in energijo. 
Za trajajoč užitek. 

 Dostavlja vodo na velikem 
disku. Prekriva celo telo s 
kapljami vode. 

 Enostavno skenirajte 
kodo in doživite vrsto 
pršenja s pomočjo 
videa. 

 Enostavno skenirajte 
kodo, če si želite 
ogledati video 
posnetek o tehnologiji. 
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 Veliki užitek prhanja po 
celotni površini. 

 Pomirjajoče, revitalizirajoče 
masažno pršenje. 

 Močno pršenje, s ciljem 
prebujanja. 

 Osredotočen, prijeten 
učinek masaže. 

 Bolj poln dež, idealen za 
izpiranje las. 

 Natančno, sproščujoče 
pršenje. 

 Meša vodo z zrakom. Za 
mehko, kapljično pršenje. 

 V osnovnem položaju dova-
ja samo hladno vodo. Topla 
voda se uporablja samo, ka-
dar je to potrebno. 

 Enostavno odstranite nabra-
ni vodni kamen – s prstom 
nežno podrgnite silikonska 
krilca. 
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 Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · slovenija@hansgrohe.si · www.hansgrohe-int.com 

 Vedeti morate, da lahko v tem katalogu prikažemo samo pregled naših 
proizvodov. Našo celotno ponudbo lahko poiščete na spletu.   Več o svetu 
Hansgrohea lahko poiščete na www.hansgrohe-int.com 

 Izkusite interaktivno proizvode Hansgrohe s Showroom 
 aplikacijo. 
 Uživajte v interaktivni izkušnji s Hansgrohe proizvodi v vašem domu 
ali na vašem iPadu s Hansgrohe Showroom aplikacijo. 
 www.hansgrohe-int.com/showroom-app 

 Simulacija s Hansgrohe@home aplikacijo 
 Odkrijte vir tualno prek vašega iPhonea, iPada ali Android pametnega 
telefona, kako se Hansgrohe proizvodi odlično ujemajo z vašo kopalnico 
in  kuhinjo – www.hansgrohe-int.com/home-app 

 Doživeti in kupiti Hansgrohe proizvode. 
 Za strokovno načr tovanje kopalnice se obrnite na naše distributerje 
v  salonih kopalniške opreme. Če želite poiskati najbližji razstavni salon 
našega distributerja, obiščite: www.hansgrohe-int.com/shopfinder 

 Ta katalog je tiskan na ekološko sprejemljiv način. Tudi Vi lahko doprinesete 
k zaščiti našega okolja na takšen način, da ta katalog posredujete drugim 
zainteresiranim osebam ali pa ga reciklirate. 


