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 Hansgrohe – 
značka s příslibem 

 Již 100 let objevujeme v Hansgrohe 
nové způsoby, jak zacházet s vodou. 
O to více nás těší, že vidíme i změnu 
 image koupelny a kuchyně. Z funkčního 
prostoru na esteticky atraktivní místo, kde 
se cítíme dobře. 
 S tím se změnily i základní požadavky na 
design a funkce. Coby vedoucí společ
nost v oblasti inovací sanitárního sektoru 
jsme hrdí na to, že jsme k tomuto vývoji 
aktivně přispěli. Bez tlačítka Select, inte 
ligentní techniky obsluhy, si již koupelnu 
a kuchyni nelze představit. A náš cena
mi ověnčený Rainmaker Select znovu na
stavil měřítka estetiky a kvality ve sprše. 

 Na následujících stránkách můžete zjis 
tit, jak u Vás doma může špičkový design 
ve spojení s inovativní technikou a kvali 
tou vytvořit příjemné zážitky při používá
ní vody . 

 Přeji Vám příjemné zážitky při čtení! 

 Se srdečným pozdravem, 
Váš Richard Grohe 

 V koupelně i v kuchyni se nyní malé tlačítko postará o spoustu příjemných zážitků. 

 Přeneste prožitek s výrobky Hansgrohe přímo do Vašeho do 
mova pomocí aplikace Hansgrohe Showroom přes Váš iPad: 
 www.hansgrohe.cz/showroom-app 
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To, čím se Hansgrohe vyznačuje

TRADICE
Hansgrohe vzbuzuje nadšení u lidí z ce 
lého světa. Protože za každým z našich 
výrobků koncipovaných pro dlouhodo 
bé užívání a trvalou udržitelnost sto 
jí 100 let zkušeností. Tak vzniká důvěra 
a Vy budete mít každý den dobrý pocit, 
že jste udělali tu správnou volbu.

U nás je vše zaměřeno na výrobu vyzrálých produktů pro Vás, naše zákazníky. Jedná se o výrobky s dlou
hou životností, progresivním designem a vysokou úrovní uživatelského komfortu. Proto naše produkty vyví 
jíme, testujeme a vyrábíme s velkou ctižádostí a puntičkářskou přesností, to vše v naší centrále ve Schwarz
waldu a také na dalších místech po celém světě.

Vaše požadavky  
jsou naším měřítkem

Kvalita – vyrobeno u Hansgrohe
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To, čím se Hansgrohe vyznačuje

DESIGN
Aby Vás tvary i funkce našich výrobků těšily každý den, spolupracujeme s renomovanými 
designéry. O to hezčí je, že naší ct ižádosti ohledně estetiky si cení nejen naši zákazníci, ale také 
mezinárodní poroty v oblasti designu. Znovu a znovu každý rok.

TESTOVACÍ CENTRUM
Vaše spokojenost je u nás na prvním 
místě. Skvěle fungující výrobky jsou 
proto nutností. Na bezpočtu testova 
cích sérií se ujišťujeme, že naše baterie 
a sprchy jsou naprosto vhodné pro kaž
dodenní používání. Př i testování výrob 
ků uvítáme rádi i Vaši pomoc.

KLASICKÉ VÝROBKY
Klasika vychází z prvotř ídnosti. Díky cha 
rakterist ickému designu, vysoké funkčnos 
t i a svědomité výrobě Vám naše výrobky 
zajist í pří jemné zážitky s vodou po dlou 
há léta.

VÝROBA
V každém z našich produktů se 

ukrývá kvalita Hansgrohe. Abyste 
si t ím mohli být jist i, probíhá výro 
ba v našich pobočkách po celém 
světě na základě stejně vysokých 

standardů kvality Hansgrohe.

VÝVOJ
Naši inženýř i neustále pracují na jediném: 

jak zlepšit zážitek z běžného sprchová
ní. Proto neustále vyví jíme nové typy trysek 

a nejoptimálnější možnosti obsluhy, aby 
bylo Vaše každodenní užívání vody co 

 nejpohodlnější a abychom je př izpůsobili 
Vašim individuálním potřebám.
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To, čím se Hansgrohe vyznačuje

Během hledání inovativních řešení si vždy znovu klademe otázku: Jak lze do všedního dne vnést ještě větší 
komfort? V koupelně i v kuchyni jde jistě především o jednoduchou obsluhu. Inspirováni tlačítky, která jed
ním stiskem zjednodušují svět, jsme rovněž vyvinuli geniálně pohodlné tlačítko. V roce 2009 jsme na trh 
přinesli první ruční sprchu s čistě mechanickým volicím tlačítkem. Od té doby se tlačítko Select stará v kou
pelně a v kuchyni o intuitivní obsluhu. Stiskem tlačítka lze ve sprše měnit typy trysek a přepínat mezi spr
chami, zatímco u koupelnových a kuchyňských baterií lze dle potřeby proud vody vypnout dokonce bez 
použití prstů rukou.

Tlačítko pro  
snazší život

Technika Select – vynalezena u Hansgrohe

Tlačítko Select se postará o více komfor tu 
a jednoduchou obslužnost př i každodenních 

rutinních činnostech v koupelně i v kuchyni.
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To, čím se Hansgrohe vyznačuje

Ruční a horní sprchy 
Raindance Select byly prv

ními výrobky Hansgrohe 
s technikou Select.

V kuchyni udržuje t lačítko Select 
hladký chod činností.

Naše baterie a sprchy Select jsou 
vzorovými příklady toho, jak lze 
výrobky př i zachování trvalé udr
žitelnosti smysluplně zjednodušit 
a jak se ty to výrobky mohou stát 
nedílnou součástí kultury všed 
ního dne.

2012

2011

2013

2013

2015

2014
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 To, čím se Hansgrohe vyznačuje 

 Ve spolupráci s Phoenix  Design 
vznikají výrobky, které svým 
vzhledem i funkcí nastavu 
jí nová měřítka. Od první ski 
cy až po hotový výrobek hraje 
rozhodující roli láska k detailu. 

 Design pro nás není otázkou vkusu, nýbrž stavem mysli. Ve spolupráci s mnohokrát mezinárodně oceně
ným týmem Phoenix Design neustále pracujeme na nových, neobvyklých návrzích. Hlavním cílem je přitom 
hledání nejdůmyslnějšího řešení. Protože design a funkce musí jít ruku v ruce, aby vznikly výrobky, které 
nadchnou svou výjimečnou kvalitou a současně definují nové standardy estetiky. V žebříčku iF Company 
Ranking 2016 vede v sanitárním sektoru firma Hansgrohe a ostatní výrobce odsouvá až na 10. příčku. 

 Nejhezčí způsob, 
jak prožít den 
 Design – vytvořeno u Hansgrohe 

COMPANY
RANKING
2016 PO

S 
10
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 Z Raindance Rainfall 240 Air 3jet ocenění za 
 design v letech 2007 – 2009 jen pršela. 

 Chromově lesklý Rainmaker Select 460 
3jet Showerpipe na iF Award 2015 
 dokonce obdržel zlaté ocenění. 

 Baterie PuraVida př itahovala 
v letech 2009 – 2011 znovu 

a znovu pozornost porotců. 

 Talis Select S 100  přesvědčí 
v každém ohledu. 

 Kuchyňská baterie Metris Select 320 
př inesla na Focus Open 2014 prv

ní stř íbrnou medaili do kuchyně. 

 Ruční sprcha Raindance Select E 120 
nadchnula v roce 2013 st iskem tlačítka. 
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To, čím se Hansgrohe vyznačuje

Ponořte se do světa  
ryzího komfortu

Stavebníci a investoři realizují spolu s architekty a projektanty náročné projekty. Vždy jsou přitom vyžado
vána důmyslná a designově atraktivní řešení, jak zacházet s vodou coby životodárným zdrojem. Baterie 
a sprchy ze Schwarzwaldu propůjčují předním adresám rozhodující plus ohledně designu a komfortu: v im
pozantních hotelech a veřejných budovách, v privátních rezidencích a královských palácích, v exkluzivních 
sportovních klubech, na zaoceánských výletních lodích a luxusních jachtách. Na našich stránkách nalezne
te mnoho dalších referencí. www.hansgrohe.cz/reference

Reference – vývěsní štít firmy Hansgrohe

Výletní loď Quantum of the Seas:
sprchový termostat na stěnu Ecostat Comfor t,  

sada Croma® 100 Vario/Unica® ‚C,  
páková umyvadlová baterie Metris® 110.

Hotel Mira Moon, Hongkong: 
páková umyvadlová baterie Metris® 260.
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To, čím se Hansgrohe vyznačuje

Hotel Hyat t Capital Gate, Abu Dhabi: 
horní sprcha Raindance® S 240 Air.

Alice Lane Towers, Jihoafrická republika:  
elektronická umyvadlová baterie Metris® S.

Sandton Skye, Johannesburg: 
páková kuchyňská baterie Focus® 260,  
páková umyvadlová baterie Talis® S,  
horní sprcha Raindance® S 150.

Hotel Waldfrieden v přírodním parku, Todtnau: 
páková vanová baterie PuraVida®,  

horní sprcha Raindance® Select S 240 2jet,  
termostat PuraVida® Highflow,  

umyvadlová baterie PuraVida® 110.

Hotel Crowne Plaza, Brugy: 
vanový výtok Logis®, horní sprcha Raindance® 260 

Air 1jet, páková umyvadlová baterie Logis® 100, 
 termostaty ShowerSelect ®.

Obytné domy Stamford, Sydney: 
vanový výtok Focus®,  
páková umyvadlová baterie Focus® 100.

Country Towers, Mérida: 
páková kuchyňská baterie Focus® 260, 
čtyřotvorová baterie PuraVida® ma okraj vany,  
páková umyvadlová baterie Metris® 110, 
elektronická umyvadlová baterie PuraVida®.
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 To, čím se Hansgrohe vyznačuje 

 Na zařízeních iPad a Smar t   Phone 
můžete získat podrobné informace 
o mnoha výrobcích od Hansgrohe. 

 Objevte naše výrobky 
zcela jednoduše online 

 S produkty Hansgrohe si můžete vody užívat dle libosti. Pro více informací jsou Vám k dispozici naše online 
aplikace. Tak si můžete inovace Hansgrohe prohlédnout u Vás doma nebo kdekoliv si přejete.  

 Hansgrohe mobile – interaktivní stránky od Hansgrohe 
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 To, čím se Hansgrohe vyznačuje 

 Aplikace Hansgrohe 
Showroom 
 Díky aplikaci Hansgrohe Showroom můžete interaktiv 
ně objevovat více o našich sprchách a bateriích, a to 
například pomocí speciální fotofunkce. Požadovaný vý
robek přenesete jedním dotykem do svého domova. Vy
foťte prostředí, do kterého chcete produkt umíst i t a na 
střed fotografie bude Vámi vybraná sprcha či baterie 
vir tuálně nainstalována. Pokud se Vám bude výsledek 
zamlouvat, můžete si ihned vyhledat nejbližšího pro 
dejce. 

 Interaktivní funkce: 
–   Vizualizace vybraného produktu ve Vaší 

koupelně nebo kuchyni 
–   Videa věnovaná našim technikám a druhům 

proudů 
–   Seznam oblíbených položek od Hansgrohe 
–   Vyhledávač odborných prodejců 

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

 Aplikace Hansgrohe 
Showroom 
 Vaše koupelna sice nemůže př ijí t do Hansgrohe, 
ale Hansgrohe může př ijí t k Vám: díky aplikaci 
Hansgrohe@home. Přeneste inovativní baterii či 
sprchu Hansgrohe na své vlastní umyvadlo nebo do 
svého sprchového koutu. Stačí vyfoti t Vaše stávající 
umístění v koupelně, prstem odstranit baterii a spr
chu a vybrat si produkty Hansgrohe, které na jejich 
místo chcete nainstalovat. Výsledek uvidíte okamži 
tě na obrazovce. Součástí aplikace je také vyhle 
dávač nejbližších prodejců. Aplikace pro iPhone, 
iPad a chytré telefony s Androidem jsou ke stažení 
buď na webových stránkách Hansgrohe nebo přímo 
v iTunes a Google Play. 

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

 World Wide Water 
 Aktuality na téma voda a Hansgrohe najdete na 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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Nový rozměr  
sprchování
Rainmaker® Select™
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Rainmaker® Select

Probíhá předávání
Tak vznikal inovativní prostor a koncepce výrobku.

Dokonalost od designu  
až po materiál
Rainmaker® Select přesvědčí především estetikou a použitými materiály

V posledních letech se do popře
dí dostal trend obyvatelných koupelen. 
S tím se změnily i požadavky na tyto pro
story. Přechod od funkční sanitární buň
ky k esteticky atraktivnímu místu, kde se 
cítíme dobře. Tento poznatek nám byl in 
spirací a ve spolupráci se studiem Phoe
nix Design jsme vyvinuli zcela nové způ
soby, jak vodu prožít v nejvyšší kvalitě 
– Rainmaker Select. Výrobky Rainmaker 

Select zaujmou již na první pohled svým 
jednoduchým designem s rovnými linie 
mi. Tato čistá řeč tvarů se odráží i ve vý
běru materiálů, v nejčistším slova smyslu. 
Velkorysý disk vodních paprsků ze skla 
a jeho štíhlý chromovaný rám propůjčují 
sprše  Rainmaker Select oslnivý a vysoce 
kvalitní vzhled. Plochy z bíle podbarve
ného skla a třpytivého kovu jednak pod
trhují přirozenost koupelny, rovněž ale 

opticky vyjadřují vztah k prvkům, kterými 
jsou obklopeny, jako jsou sanitární kera
mika, obklady nebo zrcadla. Rainmaker 
Select přesvědčí nejen celkovým dojmem, 
ale i svým vysoce kvalitním zpracováním. 
Například každý z více než 200 otvorů 
skleněné desky horní sprchy byl vytvořen 
vysoce přesným laserem, což je velmi ná
kladné zpracování. Avšak skutečná veli 
kost spočívá právě v lásce k detailu.
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Rainmaker® Select

Výrobek
Pečlivě přezkoušený a ručně sestavený. Rainmaker Select odpovídá 
 nejvyšším standardům kvality.

Materiál
Výrobní proces skleněného povrchu disku 
vodních paprsků.
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 Př í jemný zážitek ze sprchování . Rainmaker® Select

 oblast sprchového koutu 
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 Př í jemný zážitek ze sprchování . Rainmaker® Select

 Interiér 1: 
sprcha uprostřed 
 Rainmaker® Select Showerpipe – ideální řešení na stěnu 

 Žádná jiná místnost v domě se za 
posledních několik let nezměnila tak, jako 
koupelna. Od čistě funkční sanitární míst 
nosti v esteticky atraktivní místo, kde se 
cítíme dobře. Koupelna nemusí být vět 
ší, avšak zvyšující se nároky na útulný 
design a přístup zaměřený na příjemné 

zážitky při zacházení s vodou přinášejí 
nové nápady, jak v oblasti architektonic
kých řešení, tak i co se výrobků týče. Pro
stor pro sprchu zabírá čím dál více místa 
a stává se středobodem samotné koupel 
ny. Díky své velikosti se Rainmaker Select 
Showerpipe své role zhostí se vší vážnos

tí. Lesklé plochy ze skla a chromu se sta
nou prostorově výrazným prvkem a také 
se postarají o harmonické začlenění spr
chy do celku tvořeného ze skleněných 
stěn, zrcadel a sanitární keramiky. 
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 Př í jemný zážitek ze sprchování . Rainmaker® Select

 Interiér 2: 
inovativní řešení pro sprchu 
 Rainmaker® Select s instalací pod omítku a na stěnu 

 Koupelna dnes už není jen místem 
péče o tělo, je součástí obytného pro
storu. A tím i prostorem pro nové nápa
dy. Materiály, jako jsou dřevo a textilie, 
tu nyní vyzařují teplo a útulnost, zákou
tí k posezení vybízejí k uvolnění a na

čerpání energie. Zkuste se na zařizování 
koupelny podívat z nového úhlu pohle 
du.  ShowerTablet Select 700 s velkory
sou odkládací plochou se instaluje přímo 
na vodní přípojku ve stěně, zatímco pro
pojení s horní sprchou je ukryto ve zdi. 

Ideální kombinace montáže na stěnu a 
pod omítkové instalace. Tak se sprcha sa
motná stane bez rušivých prvků elegant
ním a funkčním kusem vybavení. 
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 Př í jemný zážitek ze sprchování . Rainmaker® Select
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 Př í jemný zážitek ze sprchování . Rainmaker® Select

 Interiér 3: 
špičková integrace designu 
a technologie 
 Podomítkové řešení Rainmaker® Select 

 Propojení sprchy s místností hraje 
v moderním designu koupelny rozhodu
jící roli. Ať jde o hladký přechod ze su
ché do mokré oblasti ve sprše, která je 
v jedné rovině s podlahou, skleněné příč 
ky namísto rušivých omezení nebo hlad

kou integraci samotné sprchové baterie. 
Podomítková instalace Rainmaker Select 
je důkazem, že do každé koupelny lze 
zabudovat elegantní a zároveň vysoce 
kvalitní velkou sprchu. Moderní technika 
se ukryje do zdi, zatímco bíle podbarve

né skleněné plochy na horní sprše a ter
mostatu snadno splynou se zdí a stropem. 
Tak lze v každé koupelně vytvářet příjem
né zážitky ze sprchování. Sprcha bude 
vnímána jako střed koupelny. Nezávisle 
na reálné velikosti místnosti. 
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 Př í jemný zážitek ze sprchování . Rainmaker® Select
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Rainmaker® Select

Rainmaker® Select™ Showerpipe –  
ideální řešení na stěnu

Jednoduše naskenujte kód a 
prohlédněte si video věnované 
 tomuto výrobku.

Horní sprcha se 
3 druhy proudu.

Komfor tní volba druhů proudu.

Zapínání a vypínání ruční sprchy.

Volba požadované teploty.Bí le podbarvená skleněná odklá 
dací plocha v chromovaném kovo 
vém rámu.

Druhy proudu v horní sprše se 
 přepínají st iskem tlačítka.



Mono

Select

Select

Whirl

Select

Select

Whirl

Select

Select

25

Pří jemný zážitek ze sprchování. Rainmaker® Select

Kombinace podomítkové instalace 
a sprchy na stěnu

Jednoduše naskenujte kód a 
prohlédněte si video věnované 
 tomuto výrobku.

Komfor tní volba druhů proudu.

Volba požadované teploty.

ShowerTablet se instaluje přímo 
na přívody vody ve stěně.

Horní sprcha s jedním druhem proudu.

Zapínání a vypínání horní sprchy.

Zapínání a vypínání ruční sprchy.
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Rainmaker® Select

Čisté linie díky chromovaným 
kovovým rámům.

horní sprcha se 3 druhy proudu.

Podomítkové řešení Rainmaker® 
Select™ – špičkové spojení designu 
a techniky

Jednoduše naskenujte kód a 
prohlédněte si video věnované 
 tomuto výrobku.

Komfor tní volba druhů proudu.

Volba požadované 
teploty.

Druhy proudu v horní sprše se 
 přepínají st iskem tlačítka.

Zapínání a vypínání 
ruční sprchy.
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Nastaveno  
na radost:
příjemný zážitek ze 
 sprchování od Hansgrohe
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Situování sprch

Ruční sprchy 
a  sprchové sady

 
Horní sprcha

Showerpipe  
a  sprchové panely

Základní řešení: Ruční sprchy lze použít samo
statně nebo v kombinaci se sprchovou sadou, 
což je vhodné rozšíření pro baterie i  termostaty.

K osvěžení nebo relaxaci – vyberte si podle ná
lady. Montáž pod omítku – zapuštěná do stěny.

Dokonalé zážitky ze sprchování – včetně rych
lé a snadné montáže na stávající připojení 
vody. Ideální pro renovace.

Vystavte se dotykům vody  
Na tisíc způsobů
Vyberte si z naší široké řady sprch tu pravou a k ní vhodné ovládání

Měkký letní déšť, intenzivní vodo
pád nebo nabuzující sprchový proud? 
Díky našim variantám trysek máte mož

nost vybrat si tu pravou sprchu, která splní 
Váš sen o příjemném zážitku ze sprchová
ní. Kombinaci horní a ruční sprchy si mů

žete sestavit dle svého přání.
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Situování sprch

Ovládání sprch  
s instalací na stěnu

Ovládání sprch  
s instalací pod omítku

Ovládání sprchy  
(instalace pod omítku 
a na stěnu)

Nejlépe se hodí pro stávající připojení. Nejjed
nodušší cesta k novým zážitkům ze sprchování.

Těleso baterie je ukryto ve zdi pro maximální 
svobodu pohybu ve sprchovém koutě.

U tohoto způsobu instalace lze poprvé volně 
kombinovat ShowerTablet s horní sprchou s jed
ním druhem proudu. Spojení je provedeno skry
tě ve stěně.



Rain
Air XL
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Druhy proudu

Naše typy trysek
Intenzivnější zážitek díky různým  druhům proudu pro ruční a horní sprchy

Jednoduše naskenujte kód a pro 
hlédněte si všechny druhy  proudů 
na videu.

U jednotlivých výrobků naleznete různé kombinace proudů.

RainAir a RainAir XL
Mnoha lidem nejde jen o péči o tělo, chtě 
jí být vodou hýčkáni. K tomu se přesně 
hodí ruční nebo horní sprcha s měkkým 
proudem RainAir, kde každá z provzduš
něných kapek vychází z velké a široké 
trysky. Příjemný začátek nového dne.

IntenseRain 
Silným proudem IntenseRain se šampon 
smyje zcela jednoduše. Ideální k rychlé 
mu rannímu nabuzení na celý den. Prou
dem IntenseRain lze ve sprše smývat ne
jen šampon, ale i ranní rozespalost, 
a začít tak den v plné síle.

SoftRain
Měkký vodní proud SoftRain jemně pohl 
tí celé tělo. Polaská na pokožce a také 
na duši. Ať jde o každodenní sprchu nebo 
o uvolnění, proud SoftRain je tou správ
nou volbou. Své dovednosti rozehraje jak 
při rychlé ranní sprše, tak i při vydatné 
koupeli po náročném dni.

Rain a Rain XL
Čím menší jsou otvory na ruční nebo hor
ní sprše, tím větší mají účinek: proud Rain 
oživuje a osvěžuje svým příjemně ener
gickým způsobem, který prýští na celé 
tělo. Proto se obzvláště hodí například 
k rychlému a důkladnému smytí šamponu.

TurboRain 
Víceúčelová zbraň pro rychlé výsledky: 
nabuzující proud TurboRain dělá svému 
názvu opravdovou čest. Nejsilnější ze 
všech proudů Rain se svou ryzí silou po
stará o osvěžující zážitek. Pro ty, kteří si 
přejí rychlou sprchu bez komplikací.

Mix 
Jemný a dynamický zároveň. Proud Mix 
kombinuje hojný a měkký proud RainAir 
a mohutně nabuzující proud CaresseAir 
dohromady. Na vnějším okraji měkké 
kapky hravě dopadají na tělo, zatímco 
uprostřed přesný proud vody masíruje po
kožku. Skvělá kombinace pro každodenní 
příjemný zážitek ze sprchování.
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Druhy proudu

U jednotlivých výrobků naleznete různé kombinace proudů.

RainFlow 
Horní sprcha s čistým, tvarově hezkým pří 
valovým proudem RainFlow vytváří v kou
pelně dojem vodopádu. Díky němu si lze 
vodu užít v její přirozené formě: jako pří 
valový proud, který shora prýští do týla 
a na ramena. Proto je možné cílené zkrá
pění částí těla, které se postará o příjem
né uvolnění. To je trendem zejména v kou
pelnách typu wellness.

Massage 
Koncentrovaný proud, pod kterým tíha 
všedního dne snadno zmizí. Díky přesně 
mířenému proudu lze hravě uvolnit všech
na napjatá místa. Díky inovativnímu kru
hovému uspořádání proudů se sprcha 
promění v mobilní salon wellness pro ka
ždou koupelnu.

RainStream 
S novým proudem RainStream tvořeným 
jednotlivými šňůrami perliček si vývojá
ři vodních proudů u Hansgrohe dali sku
tečně práci. Takže: tyto zvláštní proudy 
horní sprchy nesplývají navzájem, ale 
v libovolné výšce až k samotné podla
ze zůstávají stejně osvěžující a intenziv
ní. Výsledek: nový, vitalizující zážitek ze 
sprchování, nezávisle na výšce sprchují 
cí se osoby.

Mono 
Přesný, uklidňující a uvolňující proud ze 
středu sprchy. Jednolitý proud svou leh
kostí napomáhá docílit uklidnění, a proto 
se skvěle hodí k uvolnění.

Whirl
Soustředěným proudem Whirl lze jedno
duše smýt každodenní stres. Ruční nebo 
horní sprcha: tři jednotlivé trysky se šrou
bovitě otáčejí a intenzivním masážním 
účinkem pomáhají uvolnit napětí.

CaresseAir 
Pět jednotlivých energických proudů je 
spuštěno současně a stará se o nabuzují 
cí, silný masážní proud pro příjemné uvol 
nění. To pravé po sportu nebo po těžkém 
pracovním dni, aby se člověk znovu cítil 
sám sebou.
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Whirl

Select

Pří jemný zážitek ze sprchování. Ruční sprchy

Naše ruční sprchy:  
věnujte se inovacím
Malé tlačítko, které přináší spoustu potěšení

Díky nové technice Select na 
ruční sprše je sprchování ještě pří  
jemnější. Místo namáhavého nastavování 
disku vodních paprsků lze nyní jednodu
še přepínat různé typy trysek stiskem tla

čítka. Naše ruční sprchy však přesvědčí 
i svým vzhledem. Kulatá nebo hranatá, 
v čistém chromu nebo kombinaci chromu 
s bílým diskem vodních paprsků, zábava 
nejen pro prst při stisku tlačítka, ale i po

těšení pro oko. Stejně tak může být potě 
šeno i životní prostředí: Varianta výrob
ků EcoSmart snižuje díky inteligentnímu 
omezovači průtoku spotřebu vody až na 
60 %.

Raindance® Select E 120 3jet ruční sprcha

Typy trysek se přepínají snadno a intuit ivně st iskem tlačítka.

Vydatný sprchový déšť 
z  malých trysek – ideální pro 

 smývání šamponu z vlasů.

Soustředěný, účinný masážní  
proud z rotujících trysek  

k uvolnění napětí.

Měkký sprchový déšť se vzduchem 
nasycenými kapkami, který pro 
požitek prýšt í z velkých trysek.
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Crometta® Croma®

 Přehled ručních sprch 
 V této tabulce jsme sestavili přehled špičkových výrobků z našich výrobních řad ručních sprch. Nabídku 
dalších sprch naleznete na našich webových stránkách:  
 www.hansgrohe.cz/select 

 Podrobné vysvětlivky k piktogramům naleznete na přebalu. 

 Pří jemný zážitek ze sprchování .  Ruční sprchy 
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Crometta® 100 Vario

Crometta® Vario

Crometta® 100 Multi

Croma® 100 1jet

Croma® 100 Vario

Croma® 100 Multi

Crometta® 100 1jet

Crometta® 1jet



2007

37

Raindance® SelectCroma® Select

 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Ruční sprchy 
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Croma® Select E 1jet Croma® Select S 1jet

Croma® Select E Vario Croma® Select S Vario

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

Croma® Select E Multi Croma® Select S Multi

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

Pří jemný zážitek ze sprchování. Sprchové sady

Přehled sprchových sad
V této tabulce jsme sestavili přehled špičkových sprchových sad z různých výrobních řad. Kompletní 
nabídku s dalšími skvělými sprchovými sadami naleznete na našich webových stránkách na adrese:  
www.hansgrohe.cz

Podrobné vysvětlivky k piktogramům naleznete na přebalu.
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Crometta® 100 Multi sada

Crometta® Vario sada

Croma® 100 Multi/ 
Unica® ’C sada
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Croma® Select Raindance® Select

Pří jemný zážitek ze sprchování. Sprchové sady

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

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

Croma® Select E Multi sada Croma® Select S Multi sada

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

Raindance® Select S 150/ 
Unica® ’S Puro sada
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Horní sprchy

Naše horní sprchy:  
nejhezčí déšť na světě
Zažijte špičkový zážitek z vody stiskem tlačítka

Nyní lze typ trysek měnit stiskem 
tlačítka i u horních sprch Hansgrohe. Rain 
a RainAir nabízí uvolnění díky svým ce
loplošným tryskám umístěným ve spo
lečném disku vodních paprsků. Tryska 
 RainStream nabízí široký, dvanáctiná
sobný bujný déšť, který perlivým prou
dem smyje z vašich ramen všechnu úna

vu. Stejně rozmanitý, jako je zážitek ze 
sprchování, je i vzhled horních sprch. Na
bízí se klasické kulaté varianty nebo aktu
ální hranatá forma pro milovníky prosto 
rově výraznějších výrobků, a to v čistém 
chromu nebo v kombinaci chromu s bílým 
proudovým diskem. Navíc mají elegantní 
a decentní vnější chromový kroužek, kte 

rý vytváří lemování s vysokou hodnotou 
a atraktivní vlnovou strukturu. Disk vod
ních paprsků je odnímatelný a lze jej tak 
snadno čistit, což zaručuje jeho dlouhou 
životnost a navíc si zachová svou krásu 
na dlouhá léta.

Raindance® Select E 300 3jet horní sprcha

Vydatný sprchový déšť  
z  malých trysek – ideální pro 
 smývání šamponu z vlasů.

Bohatý pří liv vody z 12 trysek 
– pro dokonalou relaxaci.

Měkký sprchový déšť se 
vzduchem nasycenými 
 kapkami, který pro požitek 
prýšt í z velkých trysek.

Typy trysek se přepínají snadno 
a  intuit ivně st iskem tlačítka.
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Crometta® Croma®/Croma® Select

 Přehled horních sprch 
 V této tabulce jsme sestavili přehled špičkových výrobků z našich výrobních řad horních sprch. 
Nabídku dalších horních sprch naleznete na našich webových stránkách:  
 www.hansgrohe.cz 

 Podrobné vysvětlivky k piktogramům naleznete na přebalu. 

 Pří jemný zážitek ze sprchování .  Horní sprchy 
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Crometta® 
160 1jet

Crometta® E 240 Crometta® S 240

Croma® Select S 
180 2jet

Croma® 220

Croma® Select E 
180 2jet
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Raindance®/Raindance® Select Rainmaker® Select

 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Horní sprchy 
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Raindance® E 
420 Air 2jet

Raindance® Royale S
350 Air 1jet

Raindance® Select E 
300 3jet

Raindance® Select S 
300 2jet

Rainmaker® Select 
460 3jet

Rainmaker® Select 
580 3jet
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Systémy Showerpipe 

 Naše systémy Showerpipe: pro 
nejvyšší nároky bez kompromisů 
 Zažijte sprchování stisknutím tlačítka 

 Na sprchách Showerpipe je 
všechno krásné a jednoduché. Díky no
vým tlačítkům Select na ruční nebo hor
ní sprše a termostatu je výběr sprchy 
a vodního proudu ještě snadnější. Vše 
je elegantně integrováno do jedné ba
terie  ShowerTablet – stačí jen lehce klik

nout a ponoříte se do zcela nového spr
chového zážitku. Vychutnejte si dokonalé 
formy a perfektně sladěné komponenty 
všech sprch Hansgrohe Showerpipe. Spr
chu Showerpipe na stěně snadno a rychle 
zapojíte k vodovodním rozvodům – skvě 
lé řešení při renovaci koupelny. Totéž pla

tí i o sprchových panelech nabízejících 
potěšení ze sprchování díky horní a ruč
ní sprše a bočním tryskám zabudovaným 
do panelu. 

Raindance® Select E 300 3jet ST  Showerpipe 

 Jednoduše naskenujte kód a 
prohlédněte si video věnované 
 tomuto výrobku. 

 Volba požadované teploty. 

 Zapínání a vypínání. 

 Zapínání trysky RainStream 
v  hlavové sprše. 

 Zapínání a vypínání ruční sprchy. 

 Zapínání a vypínání horní sprchy. 

 Komfor tní volba typů trysek. 

 Komfor tní volba typů trysek. 
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Crometta® Croma®/Croma® Select

Pří jemný zážitek ze sprchování. Systémy Showerpipe

Přehled systémů Showerpipe
V této tabulce jsme sestavili přehled systémů Showerpipe z různých výrobních řad. Kompletní nabídku 
s mnoha dalšími skvělými výrobky Showerpipe naleznete na našich webových stránkách na adrese:  
www.hansgrohe.cz

Podrobné vysvětlivky k piktogramům naleznete na přebalu.
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Crometta®  
160 1jet

Crometta® E 240 Crometta® S 240

Croma® Select S  
180 2jet

Croma® Select E  
180 2jet

Croma® 
220 Air 1jet
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Raindance® Select Rainmaker® Select

Pří jemný zážitek ze sprchování. Systémy Showerpipe
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Raindance® Select S 
300 2jet

Raindance® Select E 
360 1jet

Raindance® Select E 
300 3jet ST

Rainmaker® Select  
460 3jet
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Ovládání sprch s instalací na stěnu

Intuitivní

Tlačítko Select nabízí zcela intuitivní 
a jednoduché ovládání. Přívod vody po
hodlně zapnete a vypnete.

Přesné

Díky otočnému regulátoru, který je rov
něž umístěn v přední části, lze přesně na
stavit požadovanou teplotu.

Velkoplošné

Skleněná plocha nabízí spoustu místa pro 
sprchové doplňky a díky ní už není zapo
třebí mít vedle sprchy poličku.

Naše ovládání sprch  
pro instalace na stěnu:  
pro čistou radost ze sprchování
Díky tlačítku Select je vše ještě jednodušší

Technologie Select nyní nabízí ces
tu k oblíbenému proudu vody na samot
ném termostatu, což je obzvláště kom
fortní. Ruční sprcha se zapíná i vypíná 
jediným stiskem tlačítka. Na Showerpipe 
je vše jednoduše krásné a krásně jedno

duché. Nová tlačítka Select na ruční spr
še, horní sprše a na termostatu přináše
jí ještě více komfortu pro sprchování a 
výběr trysek. Termostat poté udržuje ve 
sprše konstantní teplotu dle vašich přá
ní a zabrání nežádoucímu osprchování 

horkou nebo studenou vodou. I samotné 
umístění termostatu ShowerTablet Select 
300 je zcela jednoduché: montuje se na 
stěnu na stávající rozvody vody – ideální 
pro renovace.

Také v provedení 
bí lá/chrom.

Zapínání a vypínání ruční sprchy.

Izolované těleso –  
udržuje ideální teplotu pláště baterie 

a brání možnému opaření.

Volba požadované teploty.

Skleněná polička.

ShowerTablet® Select 300 sprchový termostat
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Ecostat®

Pří jemný zážitek ze sprchování. Ovládání sprch s instalací na stěnu

Přehled ovládání sprchy  
s instalací na stěnu

Ecostat® Universal  
do sprchy

Ecostat® Comfort  
do sprchy

Ecostat® Universal  
k vaně

Ecostat® Comfort  
k vaně

V této tabulce jsme sestavili přehled špičkových termostatů s instalací na stěnu z různých výrobních řad. 
Kompletní nabídku s mnoha dalšími skvělými termostaty naleznete na našich webových stránkách na adrese:  
www.hansgrohe.cz

Podrobné vysvětlivky k piktogramům naleznete na přebalu.
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Ecostat® 1001 CL  
do sprchy

Ecostat® 1001 CL  
k vaně
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Ecostat® ShowerTablet® Select

Pří jemný zážitek ze sprchování. Ovládání sprch s instalací na stěnu

Ecostat® Select 
do sprchy

ShowerTablet® Select 300 
do sprchy

ShowerTablet® Select 700 
do sprchy

Ecostat® Select 
k vaně

ShowerTablet® Select 300 
k vaně

ShowerTablet® Select 700 
k vaně
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Ovládání sprch s podomítkovou instalací 

 Naše ovládání sprch pro instalace 
pod omítku: nový způsob  nastavení 
vašich příjemných zážitků 
 Pro zážitek ze sprchování, který se vám dostane pod kůži 

 Ovládání sprch ShowerSelect při 
náší novou definici příjemných zážitků ze 
sprchování. Sprchy lze snadno zapínat a 
vypínat prostřednictvím hladce integrova
ných tlačítek Select. Tlačítka jsou dobře 
srozumitelná a použití výlučně mechanic

kých konstrukčních dílů zaručuje dlouhou 
životnost. Technika je u této podomítkové 
instalace ovládání sprchy ukrytá ve stě 
ně v tělesu iBox universal. Toto rozděle 
ní na dva komponenty s instalací na stěnu 
a pod omítku umožňuje jejich nezávislou 

montáž. Díky tomu máte nejen více času 
na finální výběr viditelných konstrukčních 
dílů, ale také více flexibility, pokud byste 
chtěli tyto díly vyměnit. Kromě toho tato 
plochá instalace zajistí více volnosti po
hybu ve sprše. 

 K zapínání a vypínání sprch. Tlačítka Select z mat 
ného chromu jsou výrazně kontrastní s chromova
nou povrchovou úpravou. Velké symboly zaručují 
jednoduché ovládání. 

 Ruční sprchu a hadici lze 
 nezávisle kombinovat 

s  výrobky ShowerSelect. 

 Zapínání a vypínání horní sprchy. 

 Vyber te požadovanou teplotu, ta díky tech 
nice termostatů zůstane konstantní. 

 Zapínání a vypínání ruční sprchy. 

 Jasně čitelný údaj o teplotě. 

 Štíhlá, válcovitá rukojeť s kolíkem 
 zajišťuje dobře ergonomické ovládání. 

 ShowerSelect® s integrovaným připojením sprchy a držákem ruční sprchy 
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Ovládání sprch s podomítkovou instalací

Námi nabízené možnosti ovládání  
sprch pro podomítkové instalace
Správné řešení pro jakoukoli aplikaci

Každý člověk má na zážitek ze sprchování jiné požadavky. Proto si u Hansgrohe mů
žete svobodně vybrat, kolik funkcí by Vaše sprcha měla mít. Od sprchy s jedním dru
hem proudu až po kompletní sady s více typy trysek u ruční a horní sprchy. Pro každou 
aplikaci nabízíme vhodné možnosti podomítkového ovládání sprchy.

K čemu je termostat?
Pomocí otočných rukojetí lze předem nastavit požadovanou teplotu vody, kterou ven
til termostatu udrží konstantní. Šoky z horké nebo studené vody z důvodu kolísajícího 
tlaku vody jsou již věcí minulosti.

K čemu je baterie?
Baterie jsou obzvláště vhodné pro potrubí se stabilním tlakem vody. Pak zůstává i tep 
lota vody konstantní a zajišťuje též příjemný zážitek ze sprchování.

Ovládání sprchy 
pro 1 spotřebič

Ovládání sprchy 
pro 2 spotřebiče

Jednoduchost v nejhezčí formě: Pomocí těch
to předem připravených sad se zapíná a vypíná 
1 spotřebič, ruční nebo horní sprcha. U výrobků 
ShowerSelect to lze provést zcela jednoduše stis 
kem tlačítka, u výrobků Ecostat a u pákových bate 
rií se tento výběr případně provádí pákovou rukoje
tí. Teplota vody se reguluje velkou otočnou rukojetí.

Dvojí požitek. Díky těmto předem připraveným sa
dám můžete stiskem tlačítka (ShowerSelect), otoč
nou rukojetí (Ecostat) nebo pákou (páková baterie) 
ovládat 2 spotřebiče, jednu ruční a jednu horní spr
chu. Teplota vody se nastavuje velkou otočnou ru
kojetí.



55

Pří jemný zážitek ze sprchování. Ovládání sprch s podomítkovou instalací

Ovládání sprchy 
pro 3 spotřebiče

Ovládání sprchy 
pro 4 spotřebiče

Pro individuální zážitky: U ShowerSelect lze sou
časně ovládat 3 spotřebiče. To znamená, že stis 
kem tlačítka můžete zapínat a vypínat ruční sprchu 
a také dva typy trysek horní sprchy. U iControl a 
u všech ostatních sad je nutné vše nastavit manu
álně otočnou rukojetí. Velkou otočnou rukojetí na 
termostatu se přesným způsobem nastavuje teplo
ta vody.

Příjemný zážitek ze sprchování bez hranic: Pomocí 
ShowerSelect lze ovládat 4 spotřebiče. Stiskem tla
čítka můžete zapínat a vypínat ruční sprchu a také 
tři typy trysek horní sprchy. Sady s iControl a se 
všemi běžnými systémy se nastavují manuálně otoč
nou rukojetí. Velká otočná rukojeť na termostatu 
slouží k regulaci teploty vody.

Jedno pro všechny.

Díky tělesu iBox universal se bateriová technika ve stěně úplně ztratí. To zajistí atraktivní vzhled a také se postará o to, abyste kro 
mě více volného prostoru měli při sprchování i více flexibility. Těleso iBox je kompatibilní se všemi našimi viditelnými řešeními ter
mostatů a baterií a proto jej lze namontovat dříve, než se rozhodnete, která předem připravená sada je ta pravá.

iBox® universal

Řešení baterie ShowerSelect ®

Řešení termostatu Ecostat ®Skleněné řešení termostatu 
ShowerSelect ® v kombinacích bí lá/

chrom a černá/chrom

Řešení baterie Metris®

Řešení termostatu ShowerSelect ®
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 Ovládání sprchy pro 1 spotřebič  Ovládání sprchy pro 2 spotřebiče 

 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Ovládání sprch s podomítkovou instalací 

 Přehled ovládání sprch 
s podomítkovou instalací 
 Kompletní nabídku naleznete na našich webových stránkách na adrese:   www.hansgrohe.cz 
 Podrobné vysvětlivky k piktogramům naleznete na přebalu. 

Ecostat® E
 termostat 

ShowerSelect®

 termostat 
ShowerSelect® 
 termostat 

ShowerSelect®  sklo 
 termostat 

ShowerSelect®  sklo 
 termostat 

ShowerSelect®  sklo 
 termostat 

ShowerSelect®  sklo 
 termostat 

ShowerSelect® S 
 termostat 

ShowerSelect® S
 termostat 

ShowerSelect®

 termostat 

Metris®

 páková baterie 
Metris®

 páková baterie 

Ecostat® E
 termostat 

Metris®

 páková baterie 

Ecostat® S
 termostat 

Ecostat® S
 termostat 

Metris®

 páková baterie 
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 Ovládání sprchy pro 3 spotřebiče  Ovládání sprchy pro 4 spotřebiče 

 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Ovládání sprch s podomítkovou instalací 

ShowerSelect® 
 ventil 

ShowerSelect®

 ventil 

ShowerSelect®

 termostat 
ShowerSelect®

 termostat 

ShowerSelect®  sklo  
 termostat 

ShowerSelect®  sklo  
 termostat 

ShowerSelect®  sklo  
 termostat 

ShowerSelect®  sklo  
 termostat 

ShowerSelect®  sklo  
 ventil 

ShowerSelect®  sklo  
 ventil 

ShowerSelect®  sklo  
 ventil 

ShowerSelect®  sklo  
 ventil 

ShowerSelect® S 
 ventil 

ShowerSelect® S 
 ventil 

ShowerSelect® S 
 termostat 

ShowerSelect® S 
 termostat 
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Voda v dokonalé 
formě:
koupelnové baterie
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Koupelnové baterie. Svět stylů

Díky hravým detailům emocionální řeči t varů dodává prostoru zvláštní smyslnost.

Avantgarde

Tři různé styly
Vybavte si svou koupelnu snů

Koupelna se již dávno proměni
la z prostoru k provádění nutné hygieny 
v prostor, kde se cítíme dobře. Stále více 
lidí pro sebe vytváří multifunkční prostory, 
kde se kromě promyšlené funkčnosti cení 
také design a komfort. Kultura wellness je 

v tomto trendu o krok napřed: v koupel 
ně jde již dlouho i o uvolnění a relaxaci 
po všedním dni, o místnost, ve které trá
víme více času. Naše baterie si pohráva
jí s vyvážením špičkové funkčnosti a při 
tažlivého designu. Abyste se na cestě ke 

své individuálně zařízené koupelně dob
ře orientovali, rozdělili jsme naše výrobky 
do čtyř charakteristických stylů. Zde na
leznete inspiraci pro Vaši koupelnu snů, 
dle Vašeho osobního vkusu. Nechte se in
spirovat.
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Koupelnové baterie. Svět stylů

Tento styl nastavuje měřítka tvaru i funkce. Tím vznikne klidný prostor plný čistých linií a smyslných tvarů.

Řeč tvarů, která odpovídá klasickému pojetí krásy a vytváří teplou, harmonickou atmosféru.

Classic

Modern
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Styl Avantgarde
Vynikající design v bílé a chromu

V koupelně nejde o trendy zítřka, nýbrž o vlastní trend. A kdo 
si cení decentní individuálnosti, uvítá naše baterie stylu Avantgarde.
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 Koupelnové baterie . Avantgarde

 Chrom 

 Bí lá 

 Styl Avantgarde 
PuraVida®

 Protažené linie a organické tvary baterií PuraVida září kreativním sebevědomím. 
Úprava DualFinish umožňuje jednolité spojení bílé a chromované plochy. Baterie 
PuraVida jsou dostupné v provedeních s různou výškou, to kvůli individuálnímu volné
mu prostoru, který nazýváme ComfortZone. 

PuraVida® 240 PuraVida® 200 PuraVida® 110 PuraVida® 100

 Chromovaný povrch  
( 000)

 Bí lý/chromovaný povrch  
(400)
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PuraVida®

PuraVida®

PuraVida®

PuraVida®

 Vana 

 Sprcha 

 Další z produktů řady PuraVida najdete 
na www.hansgrohe.cz/puravida 
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Styl Modern
Moderní, harmonické, funkční

Moderní koupelny vyžadují moderní řešení. Řeč špičkového 
moderního designu hraje přitom rozhodující roli. Stejně tak jako funkč
nost, která je promyšlena do detailu a zaměřuje se na to podstatné.
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 Koupelnové baterie . Modern

 Styl Modern 
Talis® Select S  a  Talis® S

Talis® Select S
 S tlačítkem Select lze Talis Select S obsluhovat velmi snadno. Voda se pouští a za
stavuje stiskem tlačítka. Otáčením si nastavíte požadovanou teplotu vody. Společně 
s výtokem, který harmonicky přechází do štíhlého a kónického těla baterie, propůjču
je tlačítko Select baterii jedinečnou estetickou čistotu. 

Talis® S
 Díky štíhlé pákové rukojeti a vzpřímenému kónickému tělu je Talis S baterií, která je 
spojením funkčnosti klasické pákové baterie s moderní řečí tvarů. 

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

Talis® S 100 Talis® S 80Talis® S 190

Talis® S Talis® S Talis® S 

Talis® S Talis® S 140 

Talis® S 

 Vana  Sprcha 

 Další z produktů řady PuraVida najdete 
na www.hansgrohe.cz/talis 
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 Koupelnové baterie . Modern

 Styl Modern 
Talis® Select E  a  Talis® E

Talis® Select E
 Kromě komfortu intuitivního ovládání díky technologii Select propůjčuje Talis Select 
E svými velkorysými, vznosnými plochami a přesnými konturami každé koupelně mo
derní charakter. Pouštění vody se ovládá jednoduše stiskem tlačítka, zatímco otáče
ním se nastavuje teplota vody. 

Talis® E
 Čisté kontury, štíhlé kónické tělo a rukojeť skvěle ladící s výtokem utváří vysoce kva
litní a moderní výraz Talis E. 

Talis® Select E 240 Talis® Select E 110

Talis® E 110 Talis® E 80Talis® E 240

Talis® E Talis® E 

Talis® E 

Talis® E 

Talis® E 150

Talis® E 

 Vana  Sprcha 

 Další z produktů řady Talis najdete 
na www.hansgrohe.cz/talis 
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Koupelnové baterie. Přehled výrobků

Bez ohledu na to, pro kterou řadu výrobků se rozhodnete, naleznete u Hansgrohe vždy vhodné výrobky pro svoji koupelnu. 
Zde vyobrazené baterie Metris přinášejí přehled naší široké standardní nabídky baterií, od umyvadlových přes sprchové až 
po vanové. Kompletní nabídku všech našich výrobkových řad naleznete na našich webových stránkách na adrese:  
www.hansgrohe.cz

Podrobné vysvětlivky k piktogramům naleznete na přebalu.

Metris® pro umyvadlo a bidet

Metris®  
bidetová páková baterie

Metris® 260 
umyvadlová páková baterie

Metris® 110 
umyvadlová páková baterie

Metris® 200 
umyvadlová páková baterie

Metris® 100 
umyvadlová páková baterie

Metris® 230 
umyvadlová páková baterie  
s otočným výtokem 120 °

Metris®  
umyvadlová páková baterie  
pro nástěnnou montáž

Metris® 100 
tř íotvorová umyvadlová baterie

Metris® 100 
stojánkový ventil pro umývátko

Přehled sortimentu Metris®
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Koupelnové baterie. Přehled výrobků

Metris® k vaně

Metris® do sprchy

Metris® S pro umyvadlo

Metris®  
sprchová páková baterie  
s instalací na stěnu

Metris®  
sprchová páková baterie  
s podomítkovou instalací

Metris®  
sprchová páková baterie  
s podomítkovou instalací

Metris®  
vanová páková baterie  
s podomítkovou instalací

Metris®  
vanový výtok  
s instalací na stěnu

Metris®  
vanová páková baterie  
s podomítkovou instalací

Metris®  
čtyřotvorová baterie,  
montáž na okraj vany

Metris®  
tř íotvorová baterie  
s montáží na okraj vany

Metris®  
vanová páková baterie  
s instalací na stěnu

Metris® S 
umyvadlová páková baterie  
s otočným výtokem 120 °

Metris® S 
umyvadlová páková baterie

Metris® S 
umyvadlová páková baterie

Metris® S 
umyvadlová páková baterie

Metris® S 
vanová páková baterie  
s podomítkovou instalací

Metris® S 
vanová páková baterie  
s instalací na stěnu

Metris® S 
sprchová páková baterie  
s instalací na stěnu

Metris® S 
sprchová páková baterie  
s podomítkovou instalací

Metris® S k vaně Metris® S do sprchy

Další z produktů řady Metris najdete  
na www.hansgrohe.cz/metris

Metris®  
vanová páková baterie, 
stojící na podlaze
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Styl Classic
Tradice a funkce v nejhezčí podobě

Některým věcem se podaří přenést klasický koncept krásy do 
aktuální doby. Takový design spojuje tradiční hodnoty, jakou jsou ele 
gance, srdečnost a harmonie s moderními prvky. Vyvážené formy pod
trhují nadčasové uvědomění si dobra.
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 Koupelnové baterie . Classic

 Styl Classic 
Metris® Classic, Talis® Classic  a  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

 Štíhlý vysoký tvar Metris Classic je v kombinaci s jejím decentně zakřiveným 
tvarem a brilantními plochami výrazem luxusu a komfortu.   Další z produk
tů řady Metris Classic najdete na www.hansgrohe.de/metris-classic 

 Se zahnutým výtokem, kolíkovou rukojetí a štíhlým, vysokým základním těle 
sem  přináší Talis Classic do koupelny klasickou krásu.   Další z produktů řady 
Talis Classic najdete na www.hansgrohe.de/talis-classic 

 Logis Classic přesvědčí klasickým designem bez kompromisů, ovládá se dvě
ma  rukojeťmi, aniž byste se museli vzdát komfortu. 

Metris® Classic

Metris® Classic

Metris® Classic

Metris® Classic

 Vana 

 Sprcha 

Talis® Classic

Talis® Classic

Talis® Classic

Talis® Classic

 Vana 

Logis® Classic

Logis® Classic

 Vana 

 Sprcha 

 Sprcha 
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 Koupelnové baterie .  Přehled výrobků 

 V této tabulce jsme sestavili přehled špičkových koupelnových baterií z různých výrobních řad. Kompletní na
bídku s mnoha dalšími skvělými koupelnovými bateriemi naleznete na našich webových stránkách na adrese:  
 www.hansgrohe.cz 

 Podrobné vysvětlivky k piktogramům naleznete na přebalu. 

Logis® 100

Talis® 80

Focus® 100

Talis® S 100Talis® E 110

Modern
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 Přehled koupelnových baterií 
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 Koupelnové baterie .  Přehled výrobků 

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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 Koupelnové baterie .  Přehled ComfortZone 

 Přehled rozměru ComfortZone 
u koupelnových baterií 

 Volně stojící, nástěnná, montovaná zespodu nebo vestavná umyvadla: v promyšleném sor timentu baterií Hansgrohe lze na
lézt to správné řešení pro každou potřebu. Baterie Highriser a vyšší, otočné baterie nabízí volnost, schopnost naplnit velké ná
doby nebo pohodlně mýt vlasy. Baterie střední výšky se postarají o každodenní svobodu pohybu.   Komfor t na všech úrovních.  
 www.hansgrohe.cz/comfortzone 

PuraVida® Metris® Metris® S Talis® E Talis® STalis® Select E

ModernAvantgarde

PuraVida® 200

PuraVida® 110

PuraVida® 100

Metris® 260 Metris® S

Metris® 200 Metris® S

Metris® 230 Metris® S

Metris® 110

Metris® 100

Metris® S

PuraVida® 240 Talis® Select E 240

Talis® Select E 110Talis® E 110

Talis® E 80

Talis® E 240

Talis® S 100

Talis® S 80

Talis® S 190

Talis® S 210
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 Koupelnové baterie .  Přehled ComfortZone 

Talis® Select S Focus® Logis® Metris® Classic Talis® Classic

Modern Classic

Focus® 240

Focus® 100

Focus® 190

Focus® 70

Logis® 210

Logis® 100

Logis® 190

Logis® 70

Talis® Select S 190

Talis® Select S 100

Talis® Select S 80

Metris® Classic 250 Talis® Classic 230

Talis® Classic 80Metris® Classic 100 
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Koupelnové baterie. Doplňky

Doplňky
Pro ty, kteří chtějí vylepšit celkový vzhled své koupelny, nabízíme také doplňky 
pro každý ze čtyř našich stylových světů. Od dávkovače na mýdlo až po držák 
na ručník – prvky se zajímavým uměleckým nádechem můžete umístit i mimo 
prostor sprchy, třeba k umyvadlu.

Avantgarde

PuraVida® 
držák na toaletní papír

PuraVida® 
madlo 300 mm

PuraVida® 
dávkovač tekutého mýdla

PuraVida® 
toaletní kar táč  
s keramickým držákem 

PuraVida® 
miska na mýdlo

PuraVida® 
dvouramenný držák na ručníky

PuraVida® 
jednoduchý háček

PuraVida® 
držák na náhradní  
roli papíru

PuraVida® 
držák na ručníky 600 mm

PuraVida® 
kalí šek na ústní  hygienu
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Classic

Koupelnové baterie. Doplňky

Modern

Logis® Classic 
dvouramenný držák na ručníky

Logis® 
dvouramenný držák na ručníky

Logis® Classic 
madlo 300 mm

Logis® 
madlo 300 mm

Logis® Classic 
držák na ručníky 600 mm

Logis® 
držák na ručníky 600 mm

Logis® Classic 
dávkovač tekutého 
 mýdla, keramika

Logis® 
dávkovač tekutého 
mýdla 
sklo

Logis® Classic 
držák na toaletní papír

Logis® 
držák na toaletní papír

Logis® Classic 
miska na mýdlo 
keramika

Logis® 
miska na mýdlo 
sklo

Logis® Classic 
držák na náhradní  
roli papíru

Logis® 
držák na náhradní  
roli papíru

Logis® Classic 
jednoduchý háček

Logis® 
jednoduchý háček

Logis® Classic 
toaletní kar táč  
s keramickým držákem

Logis® 
držák na WC kar táč 
sklo

Logis® Classic 
kalíšek na ústní  hygienu 
keramika

Logis® 
kalíšek na ústní  hygienu 
sklo

Logis® Classic 
držák na toaletní  papír 
bez kry tu

Logis® 
držák na toaletní  papír 
bez kry tu
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Náš úspěšný recept 
pro větší volnost  
v kuchyni: Select™

Kuchyňské baterie
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Kuchyňské baterie

Výška armatury, otáčecí funkce a praktický vytahovací výtok 
s ergonomickou rukojetí – volnost pohybu zvaná ComfortZone.

Nejprve se pomocí páky pustí voda a nastaví teplota. Tlačítkem 
Select na výtoku pak můžete proud rychle zastavovat a znovu 
pouštět.

Jedno tlačítko pro celou kuchyni
Nová baterie Metris® Select 320 s vytahovacím výtokem a technologií Select

Pro každodenní práci v kuchyni a 
obzvláště v zóně dřezu je důležitý hladký 
chod procesů. Čím plynulejší je, tím pří 
jemnější je naše rutina. Díky nové bate 
rii Metris Select můžete svou efektivitu 
zvýšit jednoduše stiskem tlačítka. Funk

ce vytahovací spršky s ergonomickým de
signem se stará o větší volnost pohybu, 
zatímco vodu lze v přesný okamžik pouš
tět a zastavovat tlačítkem Select. Poté, co 
baterii aktivujete pákou, můžete kombino
vat více pracovních kroků, a to jen jed

nou rukou. Tím dochází k úspoře vody a 
energie a každá kuchyňská práce se stis 
kem tlačítka promění v komfortní kuchyň
ský zážitek.
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 Kuchyňské baterie 

 Tak lze snadno a bez přerušování harmonicky spojit více pra
covních kroků bez nutnosti uzavírat baterii pákou. Současně 
lze vodu pouštět pouze tehdy, když je skutečně potřebná. Díky 
tomu nedochází k plý tvání. 

 Napouštění velký ch hrnců bude dětsky snadné a lze provést jen 
jednou rukou. Stačí stisknout tlačítko Select a voda teče. 

Metris® Select 320 
 s vytažitelným výtokem  
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Kuchyňské baterie

Na začátku práce se baterie otevře rukojetí. Poté lze proud 
vody pouštět a vypínat tlačítkem Select umístěným vpředu.

To je obzvláště praktické, když máte ruce špinavé nebo „plné 
práce“.

Aby v kuchyni vše fungovalo  
stiskem tlačítka
Metris® Select s flexibilním výtokem a technikou Select

Kuchyňská práce může být i zábav
ná. Člověk si po dlouhém pracovním dni 
rád dopřeje něco dobrého k jídlu, nebo se 
sejde s přáteli ke společnému vaření. Ten
to faktor zábavy je nyní posílen o nové 
kuchyňské baterie Select, u kterých je 

tlačítko Select umístěno vpředu. Na roz
díl od baterie s vytahovacím výtokem jej 
lze ovládat za pohybu a přívod vody se 
spouští a vypíná průběžně, aniž by zby
tečně docházelo k přerušování práce. A 
protože lze tlačítko Select ovládat i hřbe

tem ruky, baterie zůstává zcela čistá. To 
je obzvláště vhodné, pokud máte špina
vé ruce. Přepínání vody mezi jednotlivými 
pracovními kroky je mnohem jednodušší 
a navíc nedochází ke zbytečné spotřebě 
vody a energie.
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 Kuchyňské baterie 

 Baterii lze dětsky hravě ovládat stiskem tlačítka rukou, hřbetem 
ruky nebo paží. 

 Díky tomu zůstává baterie stále čistá. 

Metris® Select 320 
 s otočný výtokem 
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Logis® Focus®

 Kuchyňské baterie .  Přehled výrobků 

 V této tabulce jsme sestavili přehled špičkových kuchyňských baterií z různých výrobních řad. Kompletní na
bídku s mnoha dalšími skvělými kuchyňskými bateriemi naleznete na našich webových stránkách na adrese:  
 www.hansgrohe.cz 

 Podrobné vysvětlivky k piktogramům naleznete na přebalu. 

Focus® 240
 s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu ,
 otočný výtok 150° 

Focus® 280
 s otočný výtokem  
110°/150°/360°

Logis® 260
 s otočný výtokem 
110°/150°/360°

Focus® 160
 s otočný výtokem  360°

Logis® 160
 s otočný výtokem  360°
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 Comfor tZone  Otáčecí funkce  Vytahovací sprška/výtok 

 Přehled kuchyňských baterií 
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Talis®/Talis® Select Metris®/Metris® Select

 Kuchyňské baterie .  Přehled výrobků 

Talis® S 260
 s otočný výtokem 
110°/150°/360°

Talis® S 200
 s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu ,
 otočný výtok  110°/150°

Metris® 320
 s otočný výtokem 
110°/150°/360°

Metris® 320
 s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu ,
 otočný výtok 110/150° 

Talis® Select S 300
 s otočný výtokem 
110°/150°/360°

Talis® Select S 300
 s vytahovací sprškou , 
 otočný výtok  150°

Metris® Select 320
 s otočný výtokem 
110°/150°/360°

Metris® Select 320
 s vytahovacím výtokem , 
 otočný výtok  150°
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Naše nápady  
pro Váš komfort
Techniky Hansgrohe
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 Techniky . Select

 Ve sprše se přepínání typu trysky nebo jiné sprchy  provádí 
hravě, jednoduchým stiskem tlačítka Select. U koupelno
vých a kuchyňských baterií se stiskem tlačítka pouští a za
stavuje proud vody. 

 Technika Select™ 
 Radost stiskem tlačítka 

 Select ve sprše 

 Ruční sprchy a horní sprchy 
 Tlačítkem Select lze u ruční nebo horní sprchy jednoduchým stis 
kem přepínat jednotlivé typy trysek. 

 Termostaty 
 Díky integrované technice Select lze nyní na termostatu  naprosto 
přesně pouštět a zastavovat proud vody. Elegantně  zapuštěnými 
tlačítky Select lze dokonce volit různé sprchy a také jednotlivé 
typy trysek. 

Select
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 Techniky . Select

 Select u koupelnových 
 baterií 

 S tlačítkem Select lze baterie obsluhovat velmi snadno. 
Voda se pouští a zastavuje stiskem tlačítka. V případě 
potřeby můžete baterii ovládat bez použití rukou, pro
tože tlačítko lze přepínat intuitivně paží nebo loktem. 

 Select v kuchyni 

 Baterie s vytahovací sprškou 
 Kromě vytahovacího výtoku se technika Select  stará 
i o maximální volnost pohybu. Na začátku se  baterie 
otevře rukojetí. Poté se proud vody ovládá zcela jedno
duše a přesně stiskem tlačítka na výtoku. 

 Baterie s otočným výtokem 
 Díky tlačítku Select je pracovní postup v kuchyni zase 
o něco snazší: Na začátku se baterie otevře rukoje 
tí. Poté lze vodu pozastavit a znovu pustit jediným stis 
kem tlačítka. Hravě a jednoduše třeba i loktem nebo 
 hřbetem ruky – aby celá baterie zůstala čistá. 
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 Jednoduše naskenujte kód a pro 
hlédněte si video s vysvětlením. 

 Techniky . ComfortZone

 ComfortZone Test. 

 Které baterie Hansgrohe a která umyvadla se k sobě hodí? Jak vysoká či nízká musí baterie být, aby nedocházelo k nepříjemným 
stříkancům? A kolik volného prostoru mezi baterií a umyvadlem člověk potřebuje pro optimální komfort? V rámci testu ComfortZone 
společnost Hansgrohe vyvinula zkušební postup, kterým prošlo více než 9 000 kombinací baterií Hansgrohe a nejrozšířenějších 
umyvadel předních výrobců. Testován byl volný prostor mezi baterií a umyvadlem, stříkání vody při různém tlaku vody a stříkání při 
mytí rukou. Výsledky a doporučení naleznete na adrese:   www.hansgrohe.cz/comfortzone-test 

 Hansgrohe ComfortZone definuje individuální užitný pro
stor mezi umyvadlem a baterií. 

 Technika ComfortZone v koupelně 
 Komfort na všech úrovních 

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Hansgrohe
Test Center
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Techniky. ComfortZone

Metris® 200
Jednoduše praktické: bez problému napl
níte i zalévací konev.

Metris® 260 
Vysoká flexibilita: vyšší výtok pro maxi
mální volnost pohybu.

Metris® 110
Příjemná výška: snadné zvládnutí každo
denní rutinní činnosti.

Metris® 100
Kompaktní a funkční: optimální řešení pro 
malá umyvadla.

Metris® 230
Vysoce komfortní: vysoké nádoby lze na
plnit zcela pohodlně.

Umyvadlová mísa s nástěnnou baterií.Umyvadlová mísa s nasazenou baterií.Baterie za volně stojícím umyvadlem po 
loženým na desce nebo za umyvadlo 
vou mísou.

Znamení osvědčené bezpečnosti: pečeť 
testu Hansgrohe ComfortZone.

Nástěnné umyvadlo s baterií montova
nou shora.

Baterie pro umyvadlo montované zespo
du nebo vestavné umyvadlo.

Ať zvolíte jakékoli uspořádání instalace nebo kterýkoli tvar umy-
vadla, Hansgrohe pro vás bude mít vždy to správné přiřazení.

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Hansgrohe
Test Center
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 Techniky . ComfortZone

 U kuchyňských baterií se ComfortZone rozvíjí třemi směry: 
výška baterie, otáčecí funkce a vytahovací sprška/výtok. 

 Technika ComfortZone v kuchyni 
 Volnost pohybu u dřezu 

 Jednoduše naskenujte kód a pro 
hlédněte si video s vysvětlením. 
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Techniky. ComfortZone

Otáčecí funkce
Baterie nabízejí buď omezenou oblast otáčení (110°/150°), 
nebo s nimi lze volně otáčet kolem dokola (360°). Obzvláště 
praktické pro práci vpravo a vlevo od baterie.

Vytahovací sprška/výtok
Vytahovací sprška a vytahovací výtok rozšiřují rádius použití 
baterie. Velmi vhodné pro zalévání rostlin, atd.

ComfortZone

Výška
Obzvlášť vysoký vývod nabízí obzvlášť velký prostor a hodí se 
ideálně k naplňování nádob.
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 Techniky . EcoSmart

 Technika EcoSmart ukrytá ve výrobku redukuje průtok a 
tím šetří vodu a energii. Pro trvale udržitelné zacházení 
s vodou. 

 Technika EcoSmart 
 Mnoho radosti při snížené spotřebě vody 

 Sprcha 
 Již v roce 1987, dlouho předtím, než otevřeně došlo na téma še
tření vodou, společnost Hansgrohe vyvinula Mistral Eco, ruční 
sprchu s poloviční spotřebou vody i energie potřebné k jejímu 
ohřevu. Sprchy EcoSmart dnes mají velmi nízkou spotřebu vody 
devět až šest litrů za minutu a ušetří až 60 % vody a energie. 

 Koupelnové baterie 
 Také u baterií lze díky EcoSmart ušetřit spoustu vody při běž
ných rutinních činnostech v koupelně. Díky této technice jsme 
byli schopni snížit spotřebu vody u našich umyvadlových baterií 
standardně na pouhých pět litrů za minutu. 

 Technika 
EcoSmart 

 Technika EcoSmart 
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 Techniky . QuickClean

 Díky praktické technice QuickClean lze usazeniny vodní
ho kamene odstranit jednoduchým přejetím prstem. 

 Technika QuickClean 
 Rychlé řešení pro větší čistotu 

 Koupelnové baterie a kuchyňské baterie 
 Abychom Vám čištění koupelnových a kuchyňských baterií 
usnadnili, vybavili jsme perlátory našich baterií flexibilními sili 
konovými lamelami. Ty stačí jednoduše přejet prsty a případné 
usazeniny vodního kamene jsou pryč. Vaše baterie tak zůstanou 
nejen déle krásné, ale navíc budou i dlouho plnit svou funkci. 

 Sprcha 
 Trysky našich sprch jsou vybaveny pružnými silikonovými nop
ky. K odstranění usazenin vodního kamene postačí lehké setření 
prstem. Výrobky bez usazenin jsou nejen hezčí, ale rovněž dob
ře plní svou funkci a déle vydrží. 



+
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 Techniky .  Další techniky 

 Díky technice AirPower je voda bohatě smíšena se vzdu
chem. Pro měkký vodní proud bez stříkání a pro plné spr
chové kapky. 

 Další techniky 
 Inovativní nápady pro dlouhotrvající potěšení z užívání vody. 

AirPower

 Sprcha 
 Prostřednictvím disku vodních paprsků je u sprchy velkou plo 
chou nasáván vzduch. V tom pravém slova smyslu se mísí s prou
dící vodou. Takto vzduchem obohacená voda dělá kapky plněj 
ší, lehčí a měkčí. To je nejen příjemné, ale zároveň tak cennou 
vodu využijete účinným způsobem bez rozstřikování. 

 Koupelnové baterie a kuchyňské baterie 
 Vaše baterie AirPower vířivě mísí vodu se vzduchem. Díky tomu 
se vodní proud nerozstřikuje a působí velmi příjemně na pokož
ku. 
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 Magnetický držák MagFit 

 Kuchyňské baterie 
 Díky funkci MagFit je hadice vedena bezhlučně zpět a je připev
něna na středu vývodu baterie. 

 XXL Performance 

 Sprcha  
 Díky inteligentnímu rozvodu vody na větší plochu zažije celé 
Vaše tělo příjemný sprchový deštík. Pro vysněný požitek z vody. 

CoolStart

 Koupelnové a kuchyňské baterie 
 Nejnovější opatření na cestě k co možná nejvyšší trvalé udrži 
telnosti se nazývá CoolStart: Při otevření baterie proudí při zá
kladním nastavení pouze studená voda. Teplou vodu a potřeb
nou energii začnete spotřebovávat, až když aktivně ovládání 
nastavíte doleva. Tuto funkci naleznete jako jednu z variant u 
našich umyvadlových a kuchyňských baterií. 

 Techniky .  Další techniky 



Rain
Air XL

Select

Massage

Whirl Mono

Cool
Start

Hot

Cool

 Druhy proudů 
 Podrobnosti od 
stránky 32. 

 Techniky 
 Podrobnosti od 
stránky 92. 

 Harmonická kombinace 
 jemného sprchového deště 
a dynamického proudu. 

 Vydatný velkoplošný 
přívalový proud. 

 Měkký vodní proud, který 
blahodárně obklopí tělo. 

 Bohatý proud měkkých 
trysek. 

 Měkký sprchový déšť 
po celé ší řce. 

 Intenzivní vodní proud, kte 
rý  vás aktivuje a probouzí. 

 Měkký sprchový deštík 
s kapkami obohacenými 
vzduchem. 

 Intenzivní sprchový  deštík s 
osvěžujícím účinkem. 

 Tento pojem definuje indivi 
duální užitný prostor mezi 
umyvadlem a výtokem bate 
rie. Různé velikosti pro Vaše 
požadavky. 

 Velmi snadné pouštění 
a  zastavování vody, případ
ně přepínání mezi sprchami 
nebo typy proudů. 

 Omezuje průtok a šetří tak 
vodu a energii. Pro trvale 
udržitelné zážitky. 

 Voda ve velkoplošných 
 sprchách blahodárně zahalí 
celé Vaše tělo. 

 Jednoduše  naskenujte 
kód a prohlédněte si 
typy proudů na videu. 

 Jednoduše naskenuj 
te kód a prohlédněte si 
 videa věnovaná techno 
logiím. 

Rain
Air XL

Select

Massage

Whirl Mono

Cool
Start

Hot

Cool

 Velkoplošný  pří jemný  zá
žitek ze sprchování po ce 
lém těle. 

 Dynamický, revitalizační 
 masážní proud. 

 Silný  masážní proud, který  
cíleně nabuzuje. 

 Koncentrovaný, blahodárně 
působící masážní proud. 

 Ideální pro smytí šamponu 
z vlasů. 

 Přesný , uklidňující a uvolňují 
cí proud. 

 Míchá vodu se vzduchem. 
Plné sprchové kapky pro 
měkký proud bez stříkanců. 

 Při otevření v základní po 
loze proudí studená voda. 
Teplá voda teče, až když to 
skutečně potřebujete. 

 Díky této technice se dají 
usazeniny vodního kamene 
snadno odstranit z flexibil 
ních silikonových nopků. 
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 Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ–617 00 Brno · Tel. +420 511 120550
Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz 

 Upozorňujeme, že v tomto katalogu je představen jen výběr z výrobků. 
Náš kompletní sor timent naleznete na internetu.   Další informace 
o světě značky Hansgrohe naleznete na www.hansgrohe.cz / 
www.hansgrohe.sk 

 Prohlédněte si výrobky interaktivně díky aplikaci 
Hansgrohe Showroom 
 Přeneste prožitek s výrobky Hansgrohe přímo do Vašeho domova přes Váš 
iPad pomocí aplikace Hansgrohe Showroom. 
 www.hansgrohe.cz/showroom-app 

 Simulace pomocí aplikace Hansgrohe@home 
 Díky aplikaci pro iPhone, iPad a chytré telefony se systémem Android 
 vir tuálně objevte, jak skvěle by se baterie a sprchy Hansgrohe hodily 
na umyvadlo nebo do sprchy u Vás doma, více na adrese 
www.hansgrohe.cz/home-app 

 Nákup a prohlídka výrobků Hansgrohe 
 Chcete  li odborně naplánovat koupelnu, obraťte se, prosím, na naše odbor
né prodejní a obchodní partnery. Nejbližšího prodejce naleznete na 
www.hansgrohe.cz/vyhledavac-prodejcu 

 Tento katalog byl připraven s maximální možnou ohleduplností k životnímu 
prostředí. Svou troškou můžete přispět i Vy, když katalog po přečtení věnuje 
te dalšímu zájemci, nebo pokud ho odevzdáte k recyklaci. 




