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Somos apaixonados pela água.
Nossa trajetória começa em 1901, na Alemanha.

“Meu avô foi um homem muito especial. 
Um visionário. Um perfeccionista. Um pes-
quisador incansável. Ele nunca se dava por 
satisfeito com as coisas como eram, queria 
sempre encontrar soluções melhores e mais 
eficientes. Esta vocação permanece conosco 
ainda hoje. Para nós, experimentar a água 
é, acima de tudo, uma emoção. Esta sensa-
ção se torna ainda mais completa ao perce-
bermos que nossa atuação é positiva tanto 
para o meio ambiente, quanto para as pes-
soas. Por isso é que o tempo todo desenvol-
vemos tecnologias que permitem aumentar 

o seu conforto e reduzir o consumo. Nossa 
rotina envolve alterar e aprimorar, planejar 
e melhorar. Nunca estamos satisfeitos com 
as coisas do jeito que são, queremos sempre 
melhorá-las. E assim, a nossa paixão pela 
água se transforma em inovações para o seu 
banheiro. Experimente o design premiado e 
econômico dos nossos produtos — e divirta-se
com a água.”

Richard Grohe

Experimente este catálogo interativo no iPad
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog



A novidade que vai mudar sua relação com a água.
Introdução   02

Sustentabilidade   04

Design   06

Inovações   08

Banheiro e cozinha aproveitados ao máximo.
Mundo de estilos no banheiro   14

Misturadores Avantgarde   16

Misturadores Modern   22

Misturadores Classic   32

Monocomandos de cozinha   38

Banho: o momento de relaxar.
Configurações   42

Chuveiros   44

Duchas manuais e sistemas de chuveiro   48

Painel de chuveiro e Showerpipe   44

Controle de chuveiro   54

Índice.

Encontre as últimas notícias sobre a Hansgrohe no

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe
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Aproveite a água com 
a consciência limpa.
Para a Hansgrohe, cada gota é importante.

Durante 112 anos, a água tem sido 
o elemento que nos renova e impulsio -
na, ao qual estamos totalmente conecta-
dos de corpo e alma. Esta imensa paixão 
se traduz em um design perfeito e na for-
ma responsável com que tratamos a água. 

É por isso que estamos desenvolvendo 
constantemente novas tecnologias, como 
a EcoSmart, capazes de ajudar a reduzir 
o seu consumo. Outro fator importante, é 
a busca constante do nível de excelência 
dos produtos Hansgrohe em todas as si -

tuações. Por isso, desenvolvemos um port -
folio para baixa e alta pressão. Ou seja, 
ótima perfomance em casas, sobrados e 
prédios garantida pela qualidade made in 
Hansgrohe. 

Devido à tecnologia EcoSmart, os misturadores de lavatório da Hansgrohe consomem apenas 
cinco litros por minuto.

Os chuveiros consomem de seis a nove litros por minuto apenas.

Tecnologia EcoSmart

Tecnologia 
EcoSmart Baixa

Pressão

Saiba mais em www.hansgrohe.com.br/sustentabilidade
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Para nós, o banho perfeito vem 
acompanhado do design perfeito.
Design premiado da Hansgrohe.

Tribel®

Ducha manual
Allegroh®

Monocomando
Uno
Monocomando

Duo
Misturador para lavatório

Templo de
chuveiro 160

Aktiva A8
Ducha manual

Raindance® Rainmaker® 
Chuveiro de teto

Raindance® Royale 350 
Chuveiro de teto

Raindance® S 150 
Ducha manual

Raindance® Rainbow
Conjunto

Raindance® Allrounder 
Conjunto

Raindance®

Ducha manual

Metris® S
Misturador eletrônico

Focus® S
Monocomando

Talis® E2

Monocomando
Raindance® S 120 
Ducha manual

Croma® 100 Multi
Ducha manual

Raindance® Rainfall® 
Chuveiro de teto

1999 20001986198619811974

2003 2003 2003 2004 20052005 2005 2005

200720072006 2007 20082006 2009

20052004

200019971974

2003 2004 2006 2006 200620062006

200820082007 20072007

Para nós, design não é apenas uma 
questão estética. É atitude e até mesmo 
uma paixão. Por isso, temos toda satisfa-
ção em ver nosso trabalho reconhecido in-
ternacionalmente: a Hansgrohe SE, com as 
marcas Hansgrohe e Axor, ocupa o déci -
mo primeiro lugar no ranking iF 2012, o 

que a torna a número 1 na indústria de 
produtos sanitários. A conquista de mais 
de 350 prêmios nos torna uma das empre-
sas mais admiradas do mercado sanitário. 
Para nós, o design não é o objetivo final. 
Ele é, na verdade, a expressão da perfei -
ta combinação entre forma e funcionalida-

de. E nesta busca por soluções mais inte -
ligentes, criamos chuveiros e misturadores 
de excelente qualidade, capazes de pro-
porcionar beleza e bem-estar por muito 
mais tempo.

www.hansgrohe.com.br/design
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Raindance® Connect 240
Showerpipe

Raindance® S 150/
Raindance® Unica® S 

Ecostat® E
Termostato

Croma® 100
Showerpipe

Crometta® 85 Green
Ducha manual

PuraVida® 240
Monocomando

Raindance® E 420
Showerpipe

Focus® E2

Monocomando

PuraVida® 110
Monocomando

PuraVida® 150
Ducha manual

PuraVida® 400
Chuveiro de teto

Raindance® 240
Showerpipe

Raindance® E 420
Chuveiro de teto

PuraVida®

Monocomando cozinha

RainBrain®

Controle eletrônico

Raindance® Select 150 
Ducha manual

Talis® Classic
Monocomando

2007 200820082008

2009 2009200920092009

2010 2010

2009

20102010 20112011

2008 2010 201020102011

20112011 2011

2012

20122012

20082008

2009

2010 20092009 2009

2009

2010

2010

Talis® S2

Monocomando

2007 2007 2008



Selecione o tipo de jato 
de forma fácil e intuit iva.

Select

Per feito para enxaguar 
o shampoo dos cabelos.

Jato chuva com gotas 
enriquecidas com ar.

8 Hansgrohe Inovações  

Transforme sua experiência 
no banho.
Select. A melhor escolha para o seu chuveiro.

Não queremos que as nossas ideias 
revolucionem apenas a forma como usa-
mos a água, mas queremos estabelecer 
novos padrões de facilidade para o uso e 
controle na hora do banho. Os produtos 
Hansgrohe têm um conceito forte em sua 
essência: eles precisam ter um design ami-
gável e serem fáceis de usar. Assim, os nos-

sos mais recentes produtos não precisam 
ser acompanhados de um extenso manual 
de instruções. Eles chegam às casas de mi -
lhares de pessoas com um pequeno e ele -
gante botão que transforma a experiência 
no banho. Isso é resultado da constante 
preocupação em ouvir e entender o consu-
midor para desenvolver produtos que aten-

dam às suas expectativas. Temos certeza 
que você nunca experimentou nada igual. 
Basta um simples clique para mudar o tipo 
de jato de água: de um jato suave com go-
tas de chuva RainAir a um jato revigorante 
Rain. Pela primeira vez, você tem esta es-
colha em suas mãos. 



Rain.
O jato Rain é par t icularmente mais 
for te e proporciona um melhor enxague 
dos cabelos sem esforço algum.

Rain AIR.
O jato Rain Air tem a leveza de um 
banho de chuva. Suas gotas são enri -
quecidas com ar.
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A água é o que nos move.
Entenda por quê.
Tecnologias inovadoras que vão transformar a maneira que você sente a água.

AirPower: gotas generosas e maior satisfação no seu banho com 
o acréscimo do ar.

QuickClean: basta esfregar o dedo sobre os crivos de silicone para 
 remover o calcário acumulado e prolongar o funcionamento do 
chuveiro.

5 ANOS
GARANTIA 

MADE IN 
GERMANY

Garante maior durabilidade do produ-
to. Basta esfregar o arejador de silico -
ne  para a retirada de calcário.

Maior distribuição da água pela su -
perfície do chuveiro.

Distância entre o arejador até a base 
do produto. Satisfaz os gostos mais 
exigentes.

Enriquecimento da água com uma ge -
nerosa quantidade de ar criando um 
jato macio, com gotas leves, que não 
respinga.

Mantém o fluxo no mínimo para eco -
nomizar água e garantir a sua satisfa -
ção por muito mais tempo.

Ótima performance em casas, sobra-
dos e prédios. Produtos funcionam de 
2mca a 40mca.

Nossa paixão é criar diferentes for-
mas de desfrutar a água para que cada 
pessoa possa apreciá- la de sua maneira. 
Trabalhamos muito e pensamos em todos 
os detalhes para alcançar este objetivo.

Por exemplo, a tecnologia QuickClean ga-
rante que os resíduos que se acumulam no 
chuveiro, desapareçam em segundos, as-
segurando assim maior durabilidade. Já a 
tecnologia AirPower, faz com que a água 

enriquecida com ar, caia com mais volume, 
proporcionando um banho indescritível.

www.hansgrohe.com.br/
tecnologias

Encontre mais informações sobre nossa garantia em: www.hansgrohe.com.br/garantia



Sempre à altura  
das expectativas.
Bem vindo a ComfortZone.

Metris 260

Metris 110 Metris 100

Metris 200

12 Hansgrohe Inovações  

A altura de um misturador no lavatório 
é o que determina o nível de versatilida-
de na hora de utilizar a água, seja para 
ter mais liberdade de movimento ao lavar 
suas mãos ou para lavar e encher um ob-
jeto com mais rapidez. Uma coisa é certa: 

quanto mais alto o misturador, maior a fa-
cilidade para o uso diário da água. Nós 
chamamos a distância entre o arejador até 
a base do produto de ComfortZone. Para 
ter mais espaço e o máximo de conforto, 
o ideal é que a cuba e o misturador sejam 

escolhidos em conjunto, porque a cuba é 
determinante para que você possa usufruir 
de tudo o que o seu misturador tem a ofe -
recer.
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Três mundos de estilo: transforme seu 
banheiro dos sonhos em realidade.
Projete o banheiro perfeito com Avantgarde, Modern ou Classic.

Avantgarde.

Um ambiente com detalhes lúdicos e linguagem emocional.

Cada dia mais o banheiro tem dei-
xado de ser apenas um espaço funcional 
da casa e vem se transformando em uma 
área de bem-estar. As pessoas estão crian-
do ambientes aconchegantes e multifun-
cionais, onde o design e o conforto são 
tão valorizados quanto a funcionalidade. 

E a cultura de bem-estar é uma das res-
ponsáveis por essa tendência: o banheiro 
é hoje um espaço de relaxamento. Por isso, 
nossos misturadores refletem este equilí -
brio entre função e estética em três mun-
dos de estilo, para você escolher os pro-
dutos que mais combinam e agregam ao 

cenário ideal do seu banheiro. Encontre 
diversas ideias que vão transformar o ba-
nheiro dos seus sonhos e deixe a inspira-
ção fluir.

www.hansgrohe.com.br/
mundodeestilos



Ambiente clean, que se destaca pela suavidade das linhas e o movimento das formas.

Moderno com um toque clássico.

Modern.

Classic.





A ousadia ganhou uma nova forma.
Avantgarde.
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Puro. Claro. Delicado.
Os misturadores PuraVida são o coração do mundo Avantgarde.

O foco do estilo Avantgarde não 
está nas tendências em geral, mas sim em 
sua própria tendência. Este estilo brinca 
com formas para criar um espaço de ins-
piração. Por isso, quem aprecia a indivi -
dualidade vai adorar PuraVida. As li -
nhas arredondadas e as formas orgânicas 

irradiam uma criatividade própria. A ma-
terialidade singular e o design da linha 
de produtos PuraVida são os pontos for-
tes do estilo Avantgarde, com os materiais 
das superfícies se misturando perfeitamen-
te no processo DualFinish. Os misturado-
res PuraVida também estão disponíveis em 

diversas alturas, para criar o espaço que 
chamamos ComfortZone.

www.hansgrohe.com.br/
avantgarde



PuraVida® 100
Misturador para lavatório 
# 15073, -010
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PuraVida® 110
Misturador para lavatório bica 110 mm
com valvula de escoamento pop up PuraVida 
branco/cromado 
# 15070, -400
 
 
 

     

PuraVida® 240
Monocomando para lavatório bica 350 mm
com valvula de escoamento pop up PuraVida 
branco/cromado e cromado/cromado 
# 15066, -000, -400

 
 

     

PuraVida® 200
Monocomando para lavatório bica 200 mm
com valvula de escoamento pop up PuraVida 
branco/cromado e cromado/cromado 
# 15081, -000, -400
 
 
 

     

Por que não descobrir agora qual misturador é melhor para sua casa?  
É fácil com o aplicativo Hansgrohe@home para iPad, iPhone e Android em 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se

PuraVida® 110
Misturador para lavatório bica 110 mm
com valvula de escoamento pop up PuraVida 
cromado/cromado 
# 15070, -000
 
 
 

     

PuraVida® 100
Misturador para lavatório 
# 15073, -410
 
 
 

     

# 14983, -010 # 14983, -010

# 14983, -010 # 14983, -010

#14984, -010 # 14984, -010
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Personalidade marcante 
do início ao fim.
Avantgarde não é apenas para lavatórios.

As soluções Avantgarde para ba-
nheiros e chuveiros estimulam ideias per-
sonalizadas de design. Os misturadores 
PuraVida são como esculturas e criam um 
mundo de estilo perfeito para as pessoas 
que apreciam o que a vida tem de especial 

para oferecer. Não é só mais uma questão 
de funcionalidade. É uma questão de per-
sonalidade.

www.hansgrohe.com.br/puravida



PuraVida® 
Acabamento para válvula de fechamento 
e/ou desviador Trio/Quat tro PuraVida
cromado/cromado 
# 15937, -000

Raindance® Rainfall 180 Air 2jet
Chuveiro de parede com cascata Raindance Rainfall
# 28433, -000, -400
Raindance® Rainfall 240 Air 3jet 
Chuveiro de parede com cascata e massageador 
3jatos Raindance Rainfall 240
# 28411, -000 (sem imagem)
 
 
 

   

 

PuraVida® 
Acabamento para base de registro 
Quadrado com base quadrado branco/cromado 
# 15978, -400
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PuraVida®

Acabamento para base de registro 
Quadrado com base quadrado cromado/cromado 
# 15978, -000

PuraVida® 400 
Chuveiro 400 mm de parede com tubo PuraVida 
387 mm 
# 27437, -000, -400  
Chuveiro de teto com tubo 100 mm 
# 27390, -000, -400 (sem imagem)
 
 
 
 

   

PuraVida® 
Monomando para chuveiro com fixação  
não aparente PuraVida branco/cromado 
# 15665, -400 
Obrigatório aplicação sobre iBox universal
# 01800180

PuraVida® 
Acabamento para válvula de fechamento 
e/ou desviador Trio/Quat tro PuraVida
branco/cromado 
# 15937, -400

PuraVida® 
Monomando para chuveiro com fixação  
não aparente PuraVida cromado/cromado 
# 15665, -000 
Obrigatório aplicação sobre iBox universal
# 01800180





Modern.
A arte de simplificar.
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Clean. Elegante. Funcional.
Menos é mais.

Metris®  S

Metris® 
Misturador para lavatório Metris S
Acabamento retangular 
# 31063, -010
 
 
 

     

Metris® 
Monocomando para lavatório
bica 250 mm Metris S 
# 31023, -000
 
 
 

     

Metris® 
Misturador para lavatório Metris S
Acabamento en alavanca 
# 31067, -010
 
 
 

     

Metris® 
Monocomando para lavatório
bica 100 mm cromado Metris S 
# 31068, -000
 
 
 

     

Metris® 
Misturador para lavatório Metris S
Acabamento em cruzeta 
# 31066, -010
 
 
 

     

Por que não descobrir agora qual misturador é melhor para sua casa?  
É fácil com o aplicativo Hansgrohe@home para iPad, iPhone e Android em 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se

# 14982, -010

# 14982, -010

# 14982, -010

# 14982, -010

# 14982, -010

O estilo Modern expressa a ideia 
de se libertar do supérfluo para se con-
centrar no essencial. A linguagem de de-
sign clean não deixa dúvidas. Linhas for-
tes e elegantes trazem sensíveis benefícios. 

Cada detalhe é questionado e o resultado 
é um conjunto menor e bem planejado que 
se divide nas linhas Metris, Talis e Focus.

www.hansgrohe.com.br/modern
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Metris®

Metris®

Misturador para lavatório Metris
bica 153 
# 31083, -010

     

Metris® 110
Monocomando para lavatório
bica 110 mm 
# 31084, -010

     

Focus ® 
Misturador de lavatório 
bica 100 mm 
# 31937, -010

     

Metris® 200
Monocomando para lavatório 
bica 200 mm
# 31185, -000

     

Talis® Focus®

Focus ® 
Misturador de lavatório 
bica 140 mm
# 31727, -010

     

Focus ® 100
Monocomando para lavatório
bica 100 mm
# 31517, -010

     

Focus ® 70
Monocomando para lavatório
bica 70 mm
# 31733, -010

     

Focus ® 70
Torneira 70 mm
# 31130, -010

     

Talis ® 150
Misturador de lavatório 
bica 150 mm
# 32310, -010

     

Talis ® 80
Monocomando para lavatório
com bica giratória de 80 mm Talis S
# 32053, -010

     

Talis ® 150
Monocomando para lavatório
com bica giratoria de 150 mm Talis S
# 32052, -010

     

# 14982, -010

# 14982, -010

# 14984, -010

# 14982, -010

# 14984, -010

# 14984, -010

# 14982, -010

# 14982, -010

# 14984, -010

# 14984, -010

# 14984, -010
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O prazer começa antes do banho.
As melhores soluções para este momento tão especial.

Quanto menor o ambiente, mais im-
portantes são os detalhes. Onde regras 
definidas e a arte do minimalismo devem 
ser aperfeiçoadas, cada linha precisa es-
tar corretamente posicionada. Os acaba-
mentos de registro e monocomandos de 

chuveiro no mundo do estilo Modern es-
tabelecem novos padrões neste segmento. 
Funcionalidade e design se misturam com 
perfeição.

www.hansgrohe.com.br/modern
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Talis® Focus®Metris®

Metris® 
Acabamento para base 
de registro quadrado  
com base redonda 
# 31677, -000 

 
 
 
 

Talis ® 
Acabamento para base 
de registro redondo  
com base redonda 
# 15972, -000 

 
 
 
 

Focus ® 
Acabamento para base 
de registro conico 
# 15971, -000

 
 
 
 

Metris ® 
Monocomando para chuveiro  
com fixação não aparente  
# 31652, -000 
Obrigatório aplicação sobre iBox universal
# 01800180
 
 
 

 

Metris® S 
Monocomando para chuveiro  
com fixação não aparente
# 31665, -000
Obrigatório aplicação sobre iBox universal 
# 01800180 

Talis ® 
Monocomando para chuveiro  
com fixação não aparente 
# 32674, -000 
Obrigatório aplicação sobre iBox universal
# 01800180
 
 
 

 

Focus ® 
Monocomando para chuveiro  
com fixação não aparente 
# 31964, -000 
Obrigatório aplicação sobre iBox universal
# 01800180
 
 
 

 





Classic.
Moderno com um toque indispensável.
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Clássico. Dinâmico. Elegante.
Um novo equilíbrio para seu lavatório.

Classic é a realização de um ideal 
de beleza. Este mundo de estilo combina 
valores tradicionais, como elegância, ca-
lor e harmonia, com elementos modernos. 
As formas equilibradas enfatizam um de-

sign atemporal. Para aumentar a sensação 
de conforto, nossos misturadores de de-
sign Classic oferecem várias opções de al -
tura. Decida quanto espaço você precisa 
no dia a dia para sentir seus movimentos 

à vontade e escolha a sua ComfortZone.

www.hansgrohe.com.br/classic



Metris®

Metris® Classic
Acabamento para base 
de registro com alavanca 
cromado
# 15961, -000

 

Metris ® Classic
Monocomando para chuveiro 
com fixação não aparente
# 31676, -000 
Obrigatório aplicação sobre iBox universal
# 01800180

Metris® Classic

Metris® Classic 250 
Monocomando para lavatório
bica 250 mm cromado com válvula 
de escoamento pop up
# 31078, -000

     

Metris® Classic 100 
Monocomando para lavatório
para bica 100 mm cromado
# 31077, -000

     

Metris® Classic 100
Misturador para lavatório
cromado
# 31073, -010

     

# 14982, -010

# 14982, -010

# 14982, -010
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Praticidade é fundamental.
Monocomandos para sua cozinha.

PuraVida®

Monocomando para cozinha 
Bica móvel 120° 
(imagem em aço escovado) 
# 15812, -000, -800
 
 
 

   

Classic
Monocomando de cozinha 
2 jatos com bica móvel  
e retrátil 
# 14863, -000
 
 
 

   

Cozinhar é uma atividade extrema-
mente prazerosa e, por isso mesmo, tor-
nou-se um hobby que muitos usam para re -
laxar. Para deixar esta experiência ainda 
mais gostosa, tanto no visual quanto no pa-
ladar, os nossos monocomandos de cozi -

nha têm um design que alia beleza e inteli -
gência, funcionalidade e praticidade.

www.hansgrohe.com.br/cozinha



Dois tipos de jato (normal/ducha) para tornar sua vida 
mais fácil na cozinha

Metris® 
Monocomando para cozinha  
com bica móvel e retrátil 
# 14821, -000, -800
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Metris®

Monocomando para cozinha  
2 jatos com bica móvel  
e retrátil
# 14820, -000, -800
 
 
 
 

   

Focus ®

Monocomando para cozinha
com bica móvel 
# 31820, -000, -800
 
 
 

   

Talis ® S Variarc
Monocomando de cozinha 
2 jatos com bica móvel 
e  retrátil – aço escovado 
# 14877, -000, -800
 
 
 

   

Metris®

Monocomando para cozinha  
com bica móvel 
# 14822, -000, -800
 
 
 

   

Focus ®

Monocomando para cozinha
com bica móvel 
# 31817, -000, -800
 
 
 

   

Focus ®

Monocomando de cozinha
# 31806, -010, -800
 
 
 

 

Focus ®

Monocomando de cozinha
2 jatos com bica móvel e  
retrátil  
# 31815, -000, -800
 
 
 

   

Talis ® S² Variarc
Monocomando para cozinha
com bica movel 
# 14870, -000, -800
 
 
 
 

   

Talis ® S² Variarc
Monocomando para cozinha 
com bica móvel e retrátil 
# 14872, -000, -800
 
 
 

   





Sensação de bem-estar 
incomparável no banho.



36 Hansgrohe Configurações  

Sinta a água de mil  
maneiras diferentes.

Um jato de chuva, uma cachoeira, 
um jato revigorante ou todos os três ao 
mesmo tempo. Seja qual for sua ideia de 
chuveiro perfeito, com os nossos produ-

tos você pode transfomar o seu banho em 
um momento especial. Deixe o chuveiro do 
seu jeito, com a configuração ideal, e de-
pois é só aproveitar.

Escolha a configuração perfeita para você a partir da nossa variedade de produtos.
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Conjunto de ducha manual e barra
A solução simples — garante a mesma 
sensação de um banho de chuveiro e 
também é fácil de montar na parede.

Painel de banho
Combina o chuveiro e as duchas manuais 
e laterais em um único sistema. O  ponto 
alto do banheiro.

Shower family
Solução embutida que traz versatilidade 
na sua melhor forma.

Chuveiro
Para revigorar ou relaxar — porque você 
merece um banho único a cada dia. Insta-
lação embutida e integrada à parede.

Showerpipe
Instalação simples — flexibilidade total 
com esforço mínimo. Solução perfeita 
para reformas.

Jato de massagem 
concentrado, para 
o seu bem-estar.

Fluxo generoso de 
jatos suaves.

Jato massageador 
 dinâmico que revi -
taliza.

Perfeito para en-
xaguar o shampoo 
 doscabelos.

Combinação  entre 
jato chuva e jato 
 dinâmico.

Jato chuva com 
 gotas  enriquecidas 
com ar.

Jato poderoso em 
 forma de cascata, 
para uma  cobertura 
total.

Jato chuva em 
ampla superfície.

For te jato em toda 
a extensão.

Whirl

Rain
Air XL



A Hansgrohe traz as melhores solu -
ções para uma sensação incomparável de 
banho. Não importa se sua casa tem bai-
xa ou alta pressão. Seu conforto de banho 

está garantido. Transforme esse momento 
especial do seu dia.

 
www.hansgrohe.com.br/chuveiro

Chuveiros de baixa e alta pressão.
Ótima performance em casas, sobrados e prédios.

38 Hansgrohe Chuveiros de baixa e alta pressão  
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Quadrado 180
# 26732, -000
Tubo de parede 230 mm  
#27412, -000
Tubo de teto 100 mm  
#27479, -000
 
 
 

 

Croma® E 100 Vario
Chuveiro sem tubo 
# 26731, -000
Tubo de parede 128 mm  
# 27411, -000
Tubo de parede 230 mm  
# 27412, -000
Tubo de teto 100 mm  
# 27479, -000
 
 
 

   

Croma® 160
Chuveiro sem tubo
# 27450, -000
Tubo de parede 230 mm  
# 27412, -000 
Tubo de teto 100 mm  
# 27479, -000
 
 
 
 
 

 
Disponivel a par tir
de Março 2014

Croma® 220
Chuveiro sem tubo
# 26464, -000 
Tubo de parede 230 mm 
#27412, -000 
Tubo de teto 100 mm  
#27479, -000
 
 
 

 

Crometta ® 75
Chuveiro sem tubo 
# 26730, -000
Tubo de parede 230 mm  
#27412, -000
Tubo de teto 100 mm  
#27479, -000
 
 
 

   
Disponivel a par tir
de Março 2014
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A água na sua mais bela forma.
Chuveiros com uma sensação de bem-estar.

Para uma experiência perfeita no 
banho, basta tocar no botão Select para al -
terar o tipo de jato no chuveiro Raindance 
Select 300. Você vai sentir uma cortina de 
água com efeito relaxante ou revigoran-

te, como preferir. Pela primeira vez, esses 
dois tipos de jatos tão diferentes estão jun-
tos. Sob o Raindance E 420, você vai se 
sentir como se estivesse em uma cachoeira 
tropical. A tecnologia AirPower em cada 

chuveiro Raindance garante que seu cor-
po seja totalmente envolvido em um jato 
de água suave e volumoso.

www.hansgrohe.com.br/chuveiro
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Raindance® Royale S 350 Air
Chuveiro de parede
# 28420, -000

   

Raindance® E 420 Air 2jet 
Chuveiro de parede com tubo 385 mm, com cascata
# 27373, -000
Base na parede: iBox universal # 01800180

   

   

iBox

Raindance® E 360 Air 1jet
Chuveiro de parede 
com tubo 390 mm
# 27371, -000

   

PuraVida® 400 Air 1jet
Chuveiro de parede com tubo 387 mm
# 27437, -000, -400
Chuveiro de teto com tubo 100 mm
# 27390, -000, -400 (sem imagem)

   

Raindance® S 240 Air
Chuveiro sem tubo
# 27474, -001
Tubo de parede 230 mm #27412, -000
Tubo de teto 100 mm #27479, -000

   

Raindance® Select E 300 2jet 
Chuveiro de parede com tubo 390 mm
# 27385, -000, -400 
Chuveiro de teto com tubo 100 mm
# 27384, -000, -400 (sem imagem)

     

 

Croma® 160 
Chuveiro sem tubo
# 27450, -000
Tubo de parede 230 mm 
# 27412, -000 
Tubo de teto 100 mm 
# 27479, -000

   

Croma 220 ® 
Chuveiro sem tubo
# 26464, -000
Tubo de parede 230 mm 
#27412, -000
Tubo de te to 100 mm 
#27479, -000
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Muitas possibilidades para criar 
uma única sensação: bem-estar.
Transforme o banho em uma experiência única.

O banho se torna um verdadeiro 
evento com os chuveiros Rainfall e Rain-
maker – isso sim é sofisticação. Um jato 
de chuva, uma cachoeira, um jato revigo-
rante ou todos os três ao mesmo tempo. 

Seja qual for sua ideia de chuveiro perfei -
to, com essas duas opções você transfor-
mará o seu banho em um momento único 
e especial.
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Raindance® Rainmaker® Air 
Chuveiro de teto 680 x 460 mm com 
massageador e 3 jatos, com iluminação 
# 28418, -000
Sem iluminação # 28417, -000 (sem imagem)
 

   

   

Raindance® 260 x 260
Chuveiro de teto 260 x 260 
com 1 jato e instalação embutida
# 26472, -000

   

   

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
# 28433, -000, -400

     

iBox

 

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
# 28411, -000

     

iBox

   

Raindance® Rainfall 150 Stream
# 26443, -000

Raindance® Rainfall 150
# 26442, -000

Raindance® Rainfall®

com iluminação
# 28410, -000, -400

     

iBox

 



44 Hansgrohe Duchas manuais e sistemas de chuveiro  

Descubra o que é perfeito 
para você.
Sinta o máximo conforto em forma e funcionalidade.

Uma combinação para ser aprecia-
da. A ducha manual Raindance Select 150 
já recebeu o prêmio internacional de de-
sign iF. Mas a beleza deste produto não 
está só na estética. Está também na expe-
riência do usuário, que tem toda uma ge-
ração de produtos com versatilidade e fa-

cilidade ao toque de um botão. Esta é a 
tecnologia Select, que permite a escolha 
entre três tipos diferentes de jato, fazendo 
com que a água caia com força, gire ou 
borbulhe. Tudo isso ao alcance das suas 
mãos. As duchas manuais vistas aqui estão 
disponíveis tanto individualmente quan-

to como parte de um sistema, que podem 
ser integradas facilmente a uma barra des-
lizante.

www.hansgrohe.com.br/chuveiro



Raindance® S 100 Froggy
Ducha manual 
EcoSmar t # 28545, -000
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Raindance® Select E 120 
Conjunto de ducha manual  
Raindance Select E 120 e barra deslizante 0,90 m  
Raindance Unica’S Puro com saboneteira
90 cm # 26621, -000 
 
 
 

 

     

PuraVida® 
Conjunto de ducha manual  
PuraVida 150 3jet e barra deslizante 0,90 m
90 cm # 27853, -400
 
 
 

 

Raindance® Select 150 3jet 
Ducha manual 
# 28587, -000, -400 
EcoSmar t # 28588, -000, -400 (sem imagem)
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select 150
Conjunto de ducha manual  
Raindance Select 150 e barra deslizante 0,90 m  
Raindance Unica’S
90 cm # 26626, -000,  
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 120 3jet 
Ducha manual 
# 26520, -000, -400 
EcoSmar t # 26521, -000, -400  
(sem imagem)
 
 
 

     

   

Raindance® Allrounder
# 28110, -000
 
 
 

 



Raindance® Select 360
Showerpipe 
com termostato e  ducha manual 
Raindance Select 150
Para ducha manual 
# 27112, -000, -400

     

   

Raindance® Lift Painel de chuveiro
com chuveiro de 180 mm com jato 
normal e cascata, ducha manual 1jet, 
altura ajustável em 200 mm
# 27008, -400

   

 

2
0

0
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46 Hansgrohe Painel de banho e Showerpipe  

Sinta a água por todos os lados.
Painéis de banho e Showerpipe. Mais variedade no seu banheiro.

Agora você pode unir chuveiros ou 
duchas manuais e laterais com vários tipos 
de jatos, incluindo o RainFlow, e as massa-
gens revigorantes a partir dos jatos late -
rais. Este é o painel de banho Hansgrohe, 
uma combinação que garante mais diver-

são e bem-estar com jatos de água que 
vão envolver você de todos os lados. E 
o melhor: é muito fácil de montar. Assim 
como o Showerpipe, basta usar as cone-
xõe existentes para fazer o upgrade, sem 
necessidade de embutir nada na parede. 

Assim você vai desfrutar deste delicioso 
banho com o chuveiro XXL.

www.hansgrohe.com.br/
raindance





www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

Por favor note que este catálogo contém apenas uma seleção de nossos produtos. 
Você encontrará a nossa gama completa na Internet.
Saiba mais sobre o mundo da Hansgrohe em www.hansgrohe.com.br

Experimente os produtos Hansgrohe de forma interativa
Localize a versão para iPad deste catálogo em 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

Planejando com Hansgrohe@home
Descubra através de seu iPad, iPhone ou Android como um 
misturador Hansgrohe ficará lindo na cuba da sua casa em 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se

Experimente e compre os produtos da Hansgrohe
Para um bom planejamento de seu banheiro, entre em contato com um de nossos 
especialistas e parceiros comerciais. Encontre um revendedor próximo de você em 
nossa busca de revendedores em www.hansgrohe.com.br/ondeencontrar 

Este catálogo foi feito com o maior cuidado possível com o meio ambiente. 
Você também pode fazer a sua parte, passando este catálogo para outros 
quando tiver terminado de usá-lo ou reciclando-o.

A Hansgrohe se reserva no direito de alterar o conteúdo deste catálogo sem aviso prévio.
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