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 Tento pojem definuje 
individuální užitný prostor 
mezi umyvadlem a výtokem 
baterie. Pro nároky 
v jakékoliv  výšce. 

 Velkoryse přimíchává vzduch 
do vody. Výsledkem je měkký 
nerozstř ikující se proud vody 
s  plnými kapkami. 

 Koncentrovaný, blahodárně 
působící masážní proud. 

 Bohatý proud měkkých 
trysek. 

 Dynamický, revitalizační 
 masážní proud. 

 Druhy vodních proudů 

 Technologie 

 Přepínání typu trysky či 
ovládání sprch se provádí 
hravě jednoduchým stiskem 
tlačítka. 

 Díky této technologii 
se dají usazeniny 
vodního kamene snadno 
odstranit z flexibilních 
silikonových nopků. 

 V běžném středovém nastavení 
páky po otevření vytéká pouze 
studená voda. Teplá voda je 
použita jen, když ji potřebujete 
(otočením páky doleva). 

 Ideální pro smytí šamponu 
z vlasů. 

 Kombinace jemného 
sprchového deště 
a dynamického proudu. 

 Měkký sprchový déšť s 
vodními kapkami obohacenými 
vzduchem. 

 Omezuje průtok a šetří tak 
vodu i energii. Pro dlouho 
působící  potěšení. 

 Rozvádí vodu ve 
velkoplošných sprchách. 
Blahodárné kapky tak 
zahalí celé Vaše tělo. 

 Vydatný velkoplošný 
přívalový proud. 

 Měkký sprchový déšť 
po celé ší řce. 

Whirl

Select

Rain
Air XL
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 Hansgrohe – 
značka s příslibem. 

 Jméno Hansgrohe je ve světě sym-
bolem nejlepšího designu, inteligentního 
fungování a špičkové úrovně uživatelské 
přívětivosti. Neustále hledáme nové způ-
soby zacházení s vodou v ještě atrak-
tivnějších podobách, a proto v této bro-
žurce naleznete mnoho úžasných výrobků 
výjimečné kvality. Například nová tech-
nologie Select: jednoduché tlačítko, které 
do kuchyně a do koupelny přináší ještě 
více radosti a svobody. Díky tomu se naše 

nápady ohledně zážitků s vodou dosta-
nou i k Vám domů. Na následujících strán-
kách objevíte oceněné estetické výrobky 
s inovativní technologií vysoké kvality – 
vše vyrobeno v Hansgrohe.  

 Příjemné zážitky při čtení! 

 Se srdečným pozdravem, 
Váš Richard Grohe 

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

 Verzi tohoto katalogu pro iPad, doplněnou o videoklipy a zajímavé aplikace, 
naleznete na adrese http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 
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 10 faktů a potěšení ze sprchy 

 10 faktů a potěšení 
ze sprchy .
 Jak se sprchujeme nejraději? 

 My v Hansgrohe děláme vše proto, 
abychom vám připravili skvělé zážitky 
ze sprchování. Proto provádíme prů-
zkum trhu v 8 zemích, naše výrobky tes-

tuje po celém světě 700 účastníků, vyhod-
notili jsme více než 1,3 milionu odpovědí 
a každý den s uživateli v našem centru 
ShowerWorld v Hansgrohe  Aquademie 

zkoumáme téma vlastností sprch. Na 
tomto základě jsme stanovili 10 faktů, 
které stojí za to znát. 

 V celosvětovém průměru tráví lidé denně v koupelně více 
než 70 minut. 

 47 % lidí nejraději tráví čas ve sprše ráno.  V průměru pak muži 12,66 minut a ženy 13,27. 

 Přes 20 % lidí si přeje mít v koupelně klidovou zónu, 
případně místo k sezení v rohu. 

 3 z 5 lidí ve sprše zpívá. Nejčastěji sentimentální 
kousky. 

 13,27 min 

 12,66 min 

Shhhower
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 10 faktů a potěšení ze sprchy 

 Zdrojová data: Hansgrohe Duschstudie Global 2014/trnd Projekt D -A -CH 2013: Test výrobku Raindance Select E 120 

 U 53 % je nejoblíbenějším typem trysky 
RainAir. 

 94 % se líbí tlačítko Select více než 
běžný ovládací prvek. 

 Pro 17 % je sprcha zdrojem inspirace. 

 „Co je na sprchách Raindance tak zvláštního? Že dostojí svému 
jménu: Jakmile pustíte vodu, začnete pod sprchou tančit, a to 
každé ráno (pokud se sprchujete každé ráno)… a také u toho 
můžete zpívat.“ 

 Účastnice testů „HvdrC“ z projektu trnd-Projekt 2013 

 JEDNODUCHÁ MANIPULACE 
 TRYSKA RAINAIR 

 VĚTŠÍ SPRCHOVÁ HLAVICE 

 DOBRÁ 
KVALITA 

 RŮZNÉ TYPY SPRCHOVÝCH TRYSEK 

 PŘÍJEMNÝ PROUD TRYSKY  PŘÍJEMNÝ POCIT ZE SPRCHOVÁNÍ 

 D
O

B
ŘE

 P
A

D
N

E 
D

O
 R

U
K

Y 

 TLAČÍTKO SELECT 

 JEDNODUCHÉ PŘEPÍNÁNÍ TYPŮ TRYSEK 

 Co vás na výrobcích Hansgrohe přesvědčilo? 
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 Kvalita – vyrobeno v Hansgrohe .

 Quality – Made by Hansgrohe 

 U nás je vše zaměřeno na to, 
abychom Vám nabídli špičkové pro-
dukty s dlouhou životností, progresivním 
designem a vysokou úrovní uživatelského 
komfortu. Proto naše výrobky vyvíjíme, 
testujeme a vyrábíme s velkou ctižádostí 
a puntičkářskou přesností, to vše v naší 
centrále ve Schwarzwaldu a také na dal -
ších místech po celém světě. 

 TRADICE. 
 Naše výrobky mají dlouhou život -
nost, jsou koncipovány s ohledem 
na tr valou udržitelnost a proto j im 
můžete věř i t . Od roku 1901 vzbuzují 
nadšení l idí z celého světa. 

 DESIGN. 
 Každý den se můžete těši t t vary a funkč -
nost í našich výrobků. Proto j iž dlouhou 
dobu spolupracujeme s předními desig -
néry. Estet ika našich úspěšných výrobků 
opakovaně získala mnoho mezinárodních 
ocenění za design. Podle hodnocení iF je 
Hansgrohe nejlepším výrobcem v sanitár-
ním sektoru. 

 Vaše požadavky jsou 
naším měřítkem. 
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 Quality – Made by Hansgrohe 

 TESTOVACÍ 
CENTRUM. 
 Nutnost í jsou skvěle fungující výrobky. 
Proto př i testování pomáháte i vy. 

 VÝROBA. 
 Aby vám naše výrobky dlouho 
př inášely radost, výroba v našich 
závodech po celém světě pro -
bíhá dle stejně vysokých stan -
dardů kvali t y Hansgrohe. 

 KLASICKÉ VÝROBKY. 
 Užívejte si př í jemné zážitky s vodou po celý 
rok: díky našim svědomitě vyrobeným, vysoce 
funkčním výrobků se špičkovým designem. 

 VÝVOJ. 
 Naším cí lem je, abyste př i používání 
našich výrobků cí t i l i s tejnou radost, 
jakou pociťujeme my během jejich 
vývoje. 





Nastaveno  
na radost:
Příjemný zážitek 
ze sprchování.
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Technologie sprch 

 Naše nejnovější technologie sprch: 
Select. 
 Nejhezčí rozhodnutí v koupelně. 

 Našim nejnovějším milníkem je ele -
gantní tlačítko, které nejen zásadně mění 
zacházení s vodou, ale také určuje nové 

standardy komfortu a ovládání. Jedním 
stiskem tlačítka Select můžete přepínat 
typy trysek, ovládat různé sprchy a zapí-

nat či vypínat přívod vody. Příjemněji si 
vodu snad ani nelze užít. 

 U ručních a horních sprch se typy trysek přepínají stiskem tlačítka. 

 Tlačítko Select u výrobků ShowerTablet a u termostatů ShowerSelect slouží k pouštění a uzavírání vody u jednotlivých sprch. 
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Technologie sprch

Ruční sprchy
od stránky 16

Horní sprchy
od stránky 20

Ovládání sprch s podomítkovou instalací
od stránky 34

Sprchové systémy Showerpipe
od stránky 24

Ovládání sprch s instalací na stěnu
od stránky 30
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Technologie sprch 

 Další technologie sprch .
 Vášeň pro vodu, inovace pro koupelny. 

AirPower. 

 Prostřednictvím proudového disku spr-
chy je velkou plochou nasáván vzduch. 
V tom pravém slova smyslu se mísí s prou-
dící vodou. Takto vzduchem obohacená 
voda dělá kapky plnější, lehčí a měkčí. 
To dobře působí a navíc tak cennou vodu 
využijete obzvláště účinným způsobem 
bez rozstřikování. 

QuickClean. 

 Trysky našich sprch jsou vybaveny pruž-
nými silikonovými nopky. K odstranění 
usazenin vodního kamene postačí lehké 
setření prstem. Výrobky bez usazenin jsou 
nejen hezčí, ale rovněž dobře plní svou 
funkci a déle vydrží. 
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Technologie sprch 

EcoSmart.

 Již v roce 1987, dlouho předtím, než ote -
vřeně došlo na téma šetření vodou, spo-
lečnost Hansgrohe vyvinula Mistral Eco, 
ruční sprchu s poloviční spotřebou vody 
i energie potřebné k jejímu ohřevu. Spr-
chy EcoSmart dnes mají velmi nízkou spo-
třebu vody devět až šest litrů za minutu 
a ušetří až 60 % vody a energie. 

XXL Performance.

 Díky inteligentnímu rozvodu vody na větší 
plochu zažije celé Vaše tělo příjemný spr-
chový deštík. Pro vysněný požitek z vody. 

 Technologie EcoSmart 
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Sprchové možnosti

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

Měkký letní déšť, intenzivní vodo-
pád nebo nabuzující sprchový proud? 
Díky našim variantám sprch si splníte své 

sny o příjemných zážitcích ze sprchování 
a na vlastní kůži pocítíte tu pravou sprchu 
podle Vašich představ. Nyní si představte 

Vaše jednotlivé sprchy dohromady v kon-
figuraci upravené vám na míru.

Ruční sprchy 
a  sprchové sady
I malé řešení nabízí úplné  potěšení 
ze  sprchování a navíc je lze snadno 
 namontovat na stěnu.

Hlavová sprcha 

K osvěžení nebo relaxaci – protože 
každý den si zaslouží jinou sprchu. Mon-
táž pod omítku – zapuštěná do stěny.

Showerpipe 
a  sprchové panely
Dokonalé zážitky ze sprchování – včetně 
rychlé a snadné montáže na stávající při -
pojení vody. Ideální pro renovace.

Ovládání sprch 
s instalací na stěnu 
Nejlépe se hodí pro stávající připojení. 
Nejjednodušší cesta k novým zážitkům 
ze sprchování.

Ovládání sprch  
s instalací pod omítku
Těleso baterie je ukryto ve zdi pro maxi-
mální svobodu pohybu pod sprchou.
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Ruční sprchy a  sprchové sady 

 Naše ruční sprchy: 
 Ujměte se inovací. 
 Malé tlačítko, které přináší spoustu potěšení. 

 Díky nové technologii Select 
na ruční sprše je sprchování ještě pří -
jemnější. Místo namáhavého nastavování 
proudového disku lze nyní jednoduše pře-
pínat různé typy trysek stiskem tlačítka. 
Naše ruční sprchy však přesvědčí i svým 

vzhledem. Kulatá nebo hranatá, v čistém 
chromu nebo kombinaci chromu s bílým 
proudovým diskem, zábava nejen pro prst 
při stisku tlačítka, ale i potěšení pro oko. 
Stejně tak může být potěšeno i životní 
prostředí: Varianta výrobků EcoSmart sni -

žuje díky inteligentnímu omezovači prů-
toku spotřebu vody až na 60 %. 

 www.hansgrohe.cz/select 

Raindance® Select E 120 3jet  Ruční sprcha 

 Vydatný sprchový déšť  z malých 
trysek – ideální pro smý-

vání šamponu z vlasů . 

 Koncentrovaný, úč inný 
masážní proud z rotujících 

trysek k uvolně ní napě t í. 

 Mě kký sprchový déšť  se vzdu -
chem nasycenými kapkami, který 

pro požitek prýšt í z velkých trysek. 

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

 NOVÉ Whirl

Select

 Jednoduše naskenujte kód a prohléd -
něte si video věnované výrobku. 



Whirl
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Ruční sprchy a  sprchové sady

Sprchování kvůli 
požitku.

Požitkáři si rádi dají načas a v koupelně 
hledají především relaxaci. Rádi ze sebe 
nechají kapku po kapce smývat starosti 
 všedních dnů. Když je pokryje teplý déšť 
sprchy, nenechají se ničím a nikým rušit. 
Nejedná se jim jen o osobní hygienu, voda 
má pohladit i jejich duši. Právě k nim se hodí 
bujný a měkký proud RainAir.

Efektivní sprchování.

Když tito uživatelé vstupují pod sprchu, jde 
jim především o osvěžení. Mnohdy stačí 
i několik minut, pokud je dosaženo žáda-
ného výsledku. Sprcha má mít okamžitý úči -
nek. Např. šampon z vlasů musí být smyt 
rychle a dobře, všechno ostatní je činí netr-
pělivými. Jasný případ pro vydatný proud 
Rain.

Cílevědomé 
 sprchování.

Ta správná sprcha pro cílevědomé uživa- 
tele musí být intenzivní a jít až pod kůži. Musí 
např. smýt napětí nebo námahu z posledního 
tréninku. Tito uživatelé rádi vystupují ze spr-
chy zcela uvolněni a s pocitem, že se zbavili 
veškerého balastu a jsou připraveni na odpo-
činek nebo na další sportovní výkony. Cíle -
nou masáž provádí proud Whirl.

Od sprchové laboratoře do praxe: Voda v nejoblíbenější formě.

Výsledky studie provedené ve sprchové laboratoři Hansgrohe jsou lidé tří různých typologií.
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Ruční sprchy a  sprchové sady

Raindance® Select E 150 3jet Ruční sprcha 
i verze EcoSmar t (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 120 3jet Ruční sprcha 
i verze EcoSmar t (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 150/Unica® ’S Puro sada 
0,90 m 
0,65 m (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 

   

   

Raindance® Select S 150 3jet Ruční sprcha 
i verze EcoSmar t (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro sada  
0,90 m 
0,65 m (bez obr.) 
i verze EcoSmar t 0,90 m (bez obr.) 
i verze EcoSmar t 0,65 m (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 120 3jet Ruční sprcha 
i verze EcoSmar t (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 150/Unica® ’S Puro sada  
0,90 m 
0,65 m (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 
 

   

   

Raindance® Select S 120/Unica® ’S Puro sada  
0,90 m 
0,65 m (bez obr.) 
i verze EcoSmar t 0,90 m (bez obr.) 
i verze EcoSmar t 0,65 m (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 

     

   

Raindance® Select
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Ruční sprchy a  sprchové sady 

Croma® 100 Vario/Unica® ’C  sada 
0,90 m 
0,65 m   (bez obr.) 
i verze EcoSmar t  0,90 m   (bez obr.) 
i verze EcoSmar t  0,65 m   (bez obr.) 
chrom

 

     

Croma® 100 Vario  Ruční sprcha 
i verze EcoSmar t  (bez obr.) 
chrom

 

     

 

Crometta® 85 Vario  Ruční sprcha 
i verze EcoSmar t  (bez obr.) 
chrom

 

 

Crometta® 85 Vario/Unica® ’Crometta  sada 
0,90 m 
0,65 m   (bez obr.) 
chrom

 

 Krása má dvě tváře: 
 Ruční sprchy Raindance Select jsou k dostání v čistém chromu 
nebo v kombinaci chromu s bílým proudovým diskem. 

Croma® 100 Multi/Unica® ’C  sada 
0,90 m 
0,65 m   (bez obr.) 
i verze EcoSmar t  0,90 m   (bez obr.) 
i verze EcoSmar t  0,65 m   (bez obr.) 
chrom

 

   

Croma® 100 Multi  Ruční sprcha 
i verze EcoSmar t  (bez obr.) 
chrom

 

   

 chrom .  bílá/chrom .

Croma® 100

Crometta® 85
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Hlavové 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 
celoplošným tryskám umístěným ve spo-
lečném proudovém disku. Tryska Rain-
Stream nabízí široký, dvanáctinásobný 
bujný déšť, který perlivým proudem smyje 
z vašich ramen všechnu únavu. Stejně roz-

manitý, jako je zážitek ze sprchování, je 
i vzhled horních sprch. Nabízí se klasické 
kulaté varianty nebo aktuální hranatá 
forma pro milovníky prostorově výrazněj-
ších výrobků, a to v čistém chromu nebo 
v kombinaci chromu s bílým proudovým 
diskem. Navíc mají elegantní a decentní 
vnější chromový kroužek, který vytváří 

lemování s vysokou hodnotou a atraktivní 
vlnovou strukturu. Proudový disk je odní-
matelný a lze jej tak snadno čistit, což 
zaručuje jeho dlouhou životnost a navíc 
si po zachová svou krásu na dlouhá léta.

www.hansgrohe.cz/select

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.

Během chviličky přepne mezi růz-
nými druhy proudů a př ináší radost 
po pouhém st isknutí t lačítka.

NOVÉ

Select
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Hlavové sprchy

Nyní i u hlavových sprch nalezne každý vhodný sprchový proud.

RainAir.

Každá z kapek proudu RainAir padá z velké, 
široké trysky a nese s sebou spoustu vzdu-
chu. Tím se vytváří obzvláště jemný sprchový 
deštík.

Rain.

Nová tryska Rain koncentruje vodu a její sílu. 
Volně složená z malých, úzkých trysek, zajiš -
ťuje velkou sílu pro rychlé osvěžení a pro 
smývání šampónu.

RainStream.

V zadní části hlavové sprchy se voda rozlévá 
jemně, avšak intenzivně z 12 obzvláště širo -
kých, perlících trysek. Tyto široké jednotlivé 
proudy smyjí z vaší hlavy a ramen každo-
denní starosti.

Typy trysek: Hezké je to, co se líbí.
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Hlavové sprchy 

Raindance®

Raindance® Select E 300 2jet  Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 390 mm 
 se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

 

Raindance® E 360 Air 1jet  Horní sprcha  
se sprchovým  ramenem 390 mm 
se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
chrom

   

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
600 mm  Horní sprcha  
s osvětlením 
bez osvětlení   (bez obr.) 
chrom

   

   

Raindance® E 420 Air 2jet  Horní sprcha  
 se sprchovým  ramenem 385 mm 
 Zákl. těleso ve stěně: iBox universal 
chrom

   

   

iBox

Raindance® Select S 300 2jet  Horní sprcha  
se sprchovým  ramenem 390 mm 
se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

 

Raindance® Rainmaker® 260 Air 1jet 
260 x 260 mm  Horní sprcha  
chrom
i verze EcoSmar t

     

Raindance® Select E 300 3jet  Horní sprcha  
 se sprchovým  ramenem 390 mm 
 Zákl. těleso ve stěně: iBox universal 
chrom nebo bí lá/chrom

     

     

iBox

Raindance® E 420 Air 1jet  Horní sprcha  
 se sprchovým  ramenem 385 mm 
chrom

   

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
680 x 460 mm  Horní sprcha  
s osvětlením 
bez osvětlení   (bez obr.) 
chrom

   

   

Raindance® Select S 240 2jet  Horní sprcha  
 se sprchovým  ramenem 390 mm 
i verze EcoSmar t  se sprchovým  ramenem 390 mm  
 (bez obr.) 
 se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
i verze EcoSmar t  se stropním př ipojením 100 mm  
 (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

       

 

Raindance® Royale 350 Air 1jet 
 Horní sprcha  
volitelné rameno sprchy 470 mm 
volitelný přívod od stropu 100 mm   (bez obr.) 
chrom

   

Raindance® S 300 Air 1jet  Horní sprcha 
se sprchovým  ramenem 390 mm 
se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
chrom
Raindance® S 240 Air 1jet  Horní sprcha 
se sprchovým  ramenem 390 mm   (bez obr.) 
se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
chrom
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Hlavové sprchy 

Croma®

Crometta® 85

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet 
 Horní sprcha 
 Zákl. těleso ve stěně: iBox universal 
chrom nebo bí lá/chrom

   

   

iBox

Crometta® 85 Vario  Horní sprcha 
s kulovým kloubem 
volitelné rameno sprchy 128 mm    (bez obr.) 
chrom

 

Crometta® 85 Green 1jet EcoSmar t  Horní sprcha  
s kulovým kloubem 
volitelné rameno sprchy 128 mm   (bez obr.) 
chrom

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
 Horní sprcha 
chrom

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet 
 Horní sprcha 
 Zákl. těleso ve stěně: iBox universal 
chrom

   

     

iBox

Crometta® 85 Multi  Horní sprcha 
s kulovým kloubem 
volitelné rameno sprchy 128 mm   (bez obr.) 
chrom

   

Raindance® Rainfall® 150
 Horní sprcha 
chrom

Croma® 220 Air 1jet  Horní sprcha  
 s kulovým kloubem 
i verze EcoSmar t  (bez obr.) 
 voli telné rameno sprchy 389 mm   (bez obr.) 
chrom
Croma® 160 1jet  Horní sprcha  
 s kulovým kloubem   (bez obr.) 
i verze EcoSmar t  (bez obr.) 
 voli telné rameno sprchy 230 mm   (bez obr.) 
chrom

     

Croma® 100 Multi  Horní sprcha  
 s kulovým kloubem 
i verze EcoSmar t  (bez obr.) 
 voli telné rameno sprchy 128 mm 
chrom   (bez obr.) 

 

   

Croma® 100 Vario  Horní sprcha 
 s kulovým kloubem 
i verze EcoSmar t  (bez obr.) 
 voli telné rameno sprchy 128 mm   (bez obr.) 
chrom
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 Naše systémy Showerpipes: pro 
nejvyšší nároky bez kompromisů. 
 Zažijte sprchování nově stisknutím tlačítka. 

 Na Showerpipe je vše jednoduše 
krásné a krásně jednoduché. Nová tla-
čítka Select na ruční sprše, horní sprše 
a na termostatu přináší ještě více kom-
fortu pro sprchování a výběr trysek. 
Vše je elegantně integrováno do bate -
rie ShowerTablet a tak k tomu, abyste se 

ponořili do zcela nových zážitků ze spr-
chování, nyní stačí jeden stisk tlačítka. 
Všechny výrobky Hansgrohe Showerpipe 
využívají krásné tvary a přesně kompa-
tibilní komponenty. Všechny výrobky 
Showerpipe lze zcela jednoduše a rychle 
instalovat na stávající připojení vody, 

což je ideální při renovaci. To platí také 
pro sprchové panely. Díky předem insta-
lovaným horním, ručním a bočním spr-
chám integrovaným do panelu zaručují 
příjemný zážitek ze sprchování. 

 www.hansgrohe.cz/select 

 Volba požadované teploty. 

 Zapínání a vypínání. 

 Zapínání trysky RainStream v hlavové 
sprše. 

 Zapínání a vypínání ruční sprchy. 

 Zapínání a vypínání hlavové 
sprchy. 

 Komfor tní volba typů trysek. 

 Komfor tní volba typů trysek. 

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe

 Jednoduše naskenujte kód a prohléd -
něte si video věnované výrobku. 

 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Showerpipe a sprchový panel 

 NOVÉ 

 NOVÉ 

 NOVÉ 

Select

Select

Select

Select

Select

Whirl
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Raindance® Select Sprchové systémy Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe  
s horní sprchou Raindance Select E 300 2jet,  
ruční sprchou Raindance Select E 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Select,  
sprchové rameno 380 mm 
i verze EcoSmar t (bez obr.) 
chrom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 360 1jet ST Showerpipe  
s horní sprchou Raindance E 360 Air 1jet,  
ruční sprchou Raindance Select E 120 3jet  
a sprchovým termostatem ShowerTablet 
Select 300, sprchové rameno 380 mm 
i verze EcoSmar t (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 300 3jet ST Showerpipe  
s horní sprchou Raindance Select E 300 3jet,  
ruční sprchou Raindance Select E 120 3jet  
a sprchovým termostatem ShowerTablet 
Select 300, sprchové rameno 380 mm 
chrom nebo bí lá/chrom 
 
Raindance® Select E 300 2jet ST Showerpipe  
s horní sprchou Raindance Select E 300 2jet,  
ruční sprchou Raindance Select E 120 3jet  
a sprchovým termostatem ShowerTablet 
Select 300, sprchové rameno 380 mm 
chrom nebo bí lá/chrom (bez obr.)
 
 
 
 
 
 

     

     

Pří jemný zážitek ze sprchování. Showerpipe a sprchový panel
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Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe  
s otočnou horní sprchou Raindance Select S 300  
Air 1jet, ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,  
sprchové rameno 460 mm 
chrom 
 
Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe  
s otočnou horní sprchou Raindance S 240 Air 1jet,  
ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,  
sprchové rameno 460 mm 
sprchový (bez obr.) 
k vaně (bez obr.) 
chrom

 
 
 

     

   

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe  
s otočnou horní sprchou Raindance Select S 300 
2jet, ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,  
sprchové rameno 460 mm 
chrom nebo bí lá/chrom  
 
Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe  
s otočnou horní sprchou Raindance Select S 240  
2jet, ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,  
sprchové rameno 460 mm 
chrom nebo bí lá/chrom (bez obr.)
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe  
s horní sprchou Raindance E 360 1jet,  
ruční sprchou Raindance Select E 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Select,  
sprchové rameno 380 mm 
sprchový  
k vaně (bez obr.) 
i verze EcoSmar t (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Pří jemný zážitek ze sprchování. Showerpipe a sprchový panel
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Showerpipe a sprchový panel 

Raindance®  Sprchové systémy Showerpipe 

Croma®  Sprchové systémy Showerpipe 

Croma® 220 Air 1jet Showerpipe 
 s otočnou horní sprchou Croma 220 Air 1jet, 
ruční sprchou Croma 100 Vario 
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,
sprchové rameno 400 mm 
i verze EcoSmar t 
chrom

     

     

Raindance® E 420 Air 2jet Showerpipe 
 s horní sprchou Raindance E 420 2jet, 
tyčovou ruční sprchou 1jet a termostatem, 
sprchové rameno 400 mm 
chrom

   

 

Croma® 160 1jet Showerpipe 
 s horní sprchou Croma 160, 
ruční sprchou Croma 100 Vario 
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,
sprchové rameno 285 mm 
chrom

 

     

Raindance® Connect S 240 Air 1jet Showerpipe 
 s horní sprchou Raindance S 240 Air 1jet,
tyčovou ruční sprchou, sprchové rameno 460 mm 
 Se sprchovým  ramenem 350 mm   (bez obr.) 
chrom

   

 



2
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0
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Showerpipe a sprchový panel 

 Sprchový panel 

 Raindance® Lift Sprchový panel 
 s horní sprchou Raindance Rainfall 180 Air 
2jet a tyčovou ruční sprchou
výškově nastavitelný 200 mm 
i verze EcoSmar t
chrom nebo bí lá/chrom

     

 

 Lift 2 Sprchový panel 
 s horní sprchou Raindance S 180 Air 1jet, 
řuční sprchou PuraVida 1jet a 6 bočními 
sprchami
Výškově nastavitelný 200mm 
chrom
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Pří jemný zážitek ze sprchování. Ovládání sprch s instalací na stěnu

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

Technologie Select nyní nabízí cestu 
k oblíbenému proudu vody na samotném 
termostatu, což je obzvláště komfortní. 
Ruční sprcha se zapíná i vypíná jediným 
stiskem tlačítka. Na Showerpipe je vše 
jednoduše krásné a krásně jednoduché. 

Nová tlačítka Select na ruční sprše, horní 
sprše a na termostatu přináší ještě více 
komfortu pro sprchování a výběr trysek. 
Termostat poté udržuje ve sprše konstantní 
teplotu dle vašich přání a zabrání nežá-
doucímu osprchování horkou nebo stude-

nou vodou. I samotné umístění termostatu 
 ShowerTablet Select 300 je zcela jedno-
duché: montuje se na omítku 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.

Intuitivní.

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

Přesné.

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

Velkoplošné.

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

NOVÉ

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

ShowerTablet® Select 300 nástěnný termostat 
k vaně 
chrom – odkládací plocha chrom/sklo 
bí lá/chrom – odkládací plocha bí lá
 
 
 

 

ShowerTablet® Select 300 nástěnný termostat 
sprchový 
chrom – odkládací plocha chrom/sklo 
bí lá/chrom – odkládací plocha bí lá
 
 
 

Ecostat® Select nástěnný termostat  
k vaně  
chrom – odkládací plocha chrom/sklo 
bí lá/chrom – odkládací plocha bí lá
 
 
 

 

Ecostat® Comfort nástěnný termostat  
k vaně  
chrom
 
 
 

 

Ecostat® Select nástěnný termostat  
sprchový 
chrom – odkládací plocha chrom/sklo 
bí lá/chrom – odkládací plocha bí lá

Ecostat® Comfort nástěnný termostat  
sprchový 
chrom
 
 
 

Termostaty s instalací na omítku
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ShowerTablet® Select 300: ideální ve spojení se sprchovou sadou.



34

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

 Naše ovládání sprch pro instalace 
pod omítku: nový způsob nasta-
vení 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 zapí-
nat a vypínat prostřednictvím hladce inte -
grovaného tlačítka Select. Fungují intu-
itivně a použití výlučně mechanických 
konstrukčních dílů zaručuje dlouhou život-

nost. Technika je u této instalace ovládání 
sprchy pod omítku ukrytá ve zdi. Přesněji 
řečeno v takzvaném zařízení iBox univer-
sal. Toto rozdělení na dva komponenty, 
před a za zdí, 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. Navíc tato plo -
chá instalace zajistí více svobody pohybu 
ve sprše. 

ShowerSelect®  S integrovaným připojením sprchy a držákem ruční sprchy 

 K zapínání a vypínání sprch. Tlačítka Select 
z matného chromu jsou výrazně kontrastní 
s chromovanou povrchovou úpravou. Velké 
symboly zaručují jednoduché ovládání. 

 Zapínání a vypínání horní sprchy. 

 Zapínání a vypínání ruční sprchy. 

 Jasně čitelný údaj o teplotě. 

 Štíhlá, válcovitá rukojeť s kolíkem zajiš -
ťuje dobře ergonomické ovládání. 

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

 Ruční sprchu a hadici lze 
nezávisle kombinovat 

s výrobky ShowerSelect. 

 NOVÉ 

Select
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 Díky tělesu iBox universal technika baterie úplně zmizí ve zdi. 
To zajistí atraktivní vzhled a také se postará o to, abyste kromě 
volného prostoru měli při sprchování i více flexibility. iBox je 

kompatibilní se všemi našimi viditelnými řešeními termostatů 
a baterií a proto jej lze namontovat dříve, než se rozhodnete, 
který sprchový systém je pro Vás ten pravý. 

 Jeden pro všechny. 

 Řešení s termostatem 
ShowerSelect ®. 

 Řešení s termostatem ShowerSelect ® 
s integrovaným př ipojením hadice 

a držákem sprchy. 

 Řešení s baterií ShowerSelect ®.  Řešení s termostatem Ecostat ®. 

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

 Další pákové baterie naleznete v kapitole Koupelnové baterie. 

 Ovládání 1 sprchy. 

 Jednoduchost v nejhezčí formě: Pomocí těchto vrchních sad se zapínají a vypínají ruční 
či horní sprchy. U výrobků ShowerSelect to lze provést zcela jednoduše stiskem tla-
čítka, u výrobků Ecostat a pákových baterií se tento výběr případně provádí pákou či 
rukojetí. Teplota vody se nastavuje otočným regulátorem. 

 Co je to termostat?  
 Technologie termostatů se vždy stará o přesné a konstantní nastavení teploty vody. 
Šoky horkou nebo studenou vodou z důvodu kolísajícího tlaku vody jsou již minulostí. 

 Co je to baterie? 
 Baterie jsou vhodné pro potrubí se stabilním tlakem vody. V takovém případě je zaru-
čena rovnoměrná teplota vody pro velké zážitky ze sprchování. 

ShowerSelect®

 Termostat 
pro 1 spotřebič 
chrom

ShowerSelect®

 Baterie pro 1 spotřebič 
chrom

Ecostat® E
 Termostat pro 1 spotřebič 
chrom

Ecostat® S
 Termostat pro 1 spotřebič 
chrom

ShowerSelect® S
 Termostat 
pro 1 spotřebič 
chrom

ShowerSelect® S
 Baterie pro 1 spotřebič 
chrom

Metris®

 Páková baterie pro 1 spotřebič 
chrom

Metris®

 Páková baterie pro 1 spotřebič 
chrom

ShowerSelect®  Termostat 

ShowerSelect®  Baterie 

Ecostat®  Termostat 

Metris®  Pákové baterie 
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Ovládání sprch s podomítkovou instalací 

ShowerSelect®

 Termostat 
pro 2 spotřebiče 
chrom

ShowerSelect®

 Termostat pro 2 spotřebiče s integrovaným př ipojením 
sprchové hadice a držákem ruční sprchy 
chrom
 Ruční sprcha a sprchová hadice nejsou součástí a jsou 
volitelné podle přání. 

ShowerSelect®

 Baterie pro 2 spotřebiče 
chrom

Ecostat® E
 Termostat pro 2 spotřebiče 
chrom

Ecostat® S
 Termostat pro 2 spotřebiče 
chrom

ShowerSelect® S
 Termostat
pro 2 spotřebiče 
chrom

ShowerSelect® S
 Baterie pro 2 spotřebiče 
chrom

Metris®

 Páková baterie pro 2 spotřebiče 
chrom

Metris®

 Páková baterie pro 2 spotřebiče 
chrom

ShowerSelect®  Termostat 

ShowerSelect®  Baterie 

Ecostat®  Termostat 

Metris®  Pákové baterie 

 Ovládání 2 sprch. 

 Dvojí požitek. Díky těmto vrchním sadám můžete stiskem tlačítka (ShowerSelect), otoč-
nou rukojetí (Ecostat) nebo pákou (baterie) ovládat 2 spotřebiče a také jednu ruční 
a jednu horní sprchu. Teplota vody se nastavuje velkou otočnou rukojetí. 
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Ovládání sprch s podomítkovou instalací 

 Podomítková řešení s výrobky ShowerSelect® 

 Další podomítková řešení 

 Další podomítková řešení 

ShowerSelect®

 Ventil pro 3 spotřebiče 
chrom

ShowerSelect® S
 Ventil pro 3 spotřebiče 
chrom

ShowerSelect®

 Termostat Highflow 
chrom

iControl® E
 Ventil pro 3 spotřebiče 
chrom

iControl® S
 Ventil pro 3 spotřebiče 
chrom

ShowerSelect® S 
 Termostat Highflow 
chrom

Ecostat® E
 Termostat Highflow 
chrom  59 l/min, pro velké sprchy 
 termostat 
chrom  37 l/min, pro malé sprchy 
 (bez obr.) 

Ecostat® E
 Termostat Highflow 
chrom  59 l/min, pro velké sprchy 
 termostat 
chrom  37 l/min, pro malé sprchy 
 (bez obr.) 

Ecostat® S
 Termostat Highflow 
chrom  59 l/min, pro velké sprchy 
 termostat 
chrom  37 l/min, pro malé sprchy 
 (bez obr.) 

Ecostat® S
 Termostat Highflow 
chrom  59 l/min, pro velké sprchy 
 termostat 
chrom  37 l/min, pro malé sprchy 
 (bez obr.) 

 Uzavírací ventil  E
chrom

Trio/Quattro® E
 Uzavírací/přepínací ventil 
chrom

Trio/Quattro® S
 Uzavírací/přepínací ventil 
chrom

 Uzavírací ventil  S
chrom

 Ovládání 3 sprch. 

 Pro individuální zážitky: Pomocí ShowerSelect můžete nyní stiskem tlačítka vybírat 
mezi sprchami a typy trysek. Velkou otočnou rukojetí na termostatu se přesným způ-
sobem nastavuje teplota vody. U iControl a všech ostatních sad je nutné vše nastavit 
ručně pomocí otočné rukojeti. 
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 Př í jemný zážitek ze sprchování .  Ovládání sprch s podomítkovou instalací 

 Podomítková řešení s výrobky ShowerSelect® 

 Další podomítková řešení 

 Další podomítková řešení 

ShowerSelect®

 Ventil pro 3 spotřebiče 
chrom

ShowerSelect® S
 Ventil pro 3 spotřebiče 
chrom

ShowerSelect®

 Termostat pro 1 spotřebič 
Highflow 
chrom

iControl® E
 Ventil pro 3 spotřebiče 
chrom

iControl® S
 Ventil pro 3 spotřebiče 
chrom

ShowerSelect® S
 Termostat pro 1 spotřebič 
Highflow 
chrom

Ecostat® E
 Termostat Highflow 
chrom  59 l/min, pro velké sprchy 

Ecostat® E
 Termostat Highflow 
chrom  59 l/min, pro velké sprchy 

Ecostat® S
 Termostat Highflow 
chrom  59 l/min, pro velké sprchy 

Ecostat® S
 Termostat Highflow 
chrom  59 l/min, pro velké sprchy 

 Uzavírací ventil  E
chrom

 Uzavírací ventil  E
chrom

 Uzavírací ventil  E
chrom

Trio/Quattro® E
 Uzavírací/přepínací ventil 
chrom

Trio/Quattro® S
 Uzavírací/přepínací ventil 
chrom

 Uzavírací ventil  S
chrom

 Uzavírací ventil  S
chrom

 Uzavírací ventil  S
chrom

 Ovládání 4 sprch. 

 Příjemný zážitek ze sprchování bez hranic: Pomocí ShowerSelect lze zcela jednoduše 
sprchu nebo typ trysky vybírat stiskem tlačítka. Sady s iControl a všemi běžnými sys-
témy se nastavují manuálně otočnou rukojetí. Velká otočná rukojeť slouží k regulaci 
teploty vody. 



Voda v dokonalé 
formě:
Koupelnové baterie.
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Koupelnové baterie. Svět stylů

Díky hravým detailům emocionální řeči tvarů dodává prostoru zvláštní smyslnost.

Tři různé styly:  
Vybavte si svou koupelnu snů.
Smyslné. Čisté. Krásné.

Avantgarde.

Koupelna se již dávno proměnila 
z prostoru pro nutnou hygienu v pros-
tor, kde se cítíme dobře. Stále více lidí 
pro sebe vytváří multifunkční prostory, 
kde se kromě promyšlené funkčnosti cení 
také design a komfort. Kultura wellness 

v tomto trendu jde o krok napřed: V kou-
pelně již dlouho jde i o uvolnění a rela-
xaci po všedním dni. O místnost, ve které 
trávíme čas. Naše baterie si pohrávají 
s vyvážením špičkové funkčnosti a hez-
kého designu. Abyste se na cestě k indi -

viduálně zařízené koupelně dobře orien-
tovali, rozdělili jsme naše výrobky do čtyř 
charakteristických stylů. Podle vašeho 
osobního vkusu zde naleznete inspiraci 
pro vaši koupelnu snů. Nechte se inspiro -
vat.
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Koupelnové baterie. Svět stylů

Tento styl rozebírá vše, co se týká tvaru a funkčnosti. 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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Koupelnové baterie. Avantgarde

Styl Avantgarde.
PuraVida®. Vynikající design v bílé a chromu.

V koupelně nejde o trendy zítřka, 
nýbrž o vlastní trend. A kdo si cení 
decentní individuality, zamiluje si výrobky 
PuraVida, protože ze vzletných linií 

a organických tvarů tryská kreativní sebe-
vědomí. Povrchová úprava bílá a chrom 
spolu vzájemně a neznatelně splývají 
díky výrobnímu procesu DualFinish. Bate -

rie PuraVida jsou dostupné v provedeních 
s různou výškou, aby nabízely individuální 
prostor, který nazýváme ComfortZone. 

PuraVida® 110 
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 Koupelnové baterie . Avantgarde

 Vhodné koupelnové doplňky PuraVida naleznete na stránkách www.hansgrohe.cz 

PuraVida®

 Elektronická umyvadlová 
baterie 
 bez regulace teploty
bateriový provoz 
chrom nebo bí lá/chrom

 

PuraVida® 
 Páková umyvadlová baterie 
 montáž na stěnu 
225 mm 
165 mm   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

 

PuraVida® 100
 3 otvorová umyvadlová armatura 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida®

 Páková bidetová baterie 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida® 240 
 Páková umyvadlová baterie 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida® 110
 Páková umyvadlová baterie 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida® 200
 Páková umyvadlová baterie 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida®  Umyvadlo a bidet 

PuraVida® 100
 Páková umyvadlová baterie 
chrom nebo bí lá/chrom
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 Koupelnové baterie . Avantgarde

PuraVida®  Vana 

PuraVida®  Sprcha 

PuraVida® 400 Air 1jet  Horní sprcha  
se sprchovým  ramenem 390 mm 
se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida® 120 1jet  Tyčová ruční sprcha  
i verze EcoSmar t  (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida®

 Páková sprchová baterie 
 montáž na omítku 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida®

 sprchový termostat 
pro 2 spotřebiče 
 montáž pod omítku 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida®

 Páková sprchová baterie 
 montáž pod omítku 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida® 150 Air 3jet  Ruční sprcha  
i verze EcoSmar t  (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

   

PuraVida® 
 Páková vanová baterie 
 montáž na omítku 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida®

 4 otvorová baterie, montáž na okraj vany 
chrom nebo bí lá/chrom

 

PuraVida®

 3 otvorová páková baterie 
na okraj vany 
chrom nebo bí lá/chrom

 

PuraVida®

 Páková vanová baterie 
 k postavení na podlahu, 
PuraVida 120 1jet tyčová 
ruční sprcha 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida®

 Páková vanová baterie 
 podomítková 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida® 
 Vanový výtok 
 Montáž na omítku 
chrom nebo bí lá/chrom
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Styl Modern.
Metris®, Talis®, Focus® a Logis®. Čtyři řady, jedno spojení.

Kdo by se chtěl především vzdát 
všeho zbytečného a pompézního a sou-
středit se na podstatné, ocení také jasný 

designový jazyk. Výrazné linie a důmy-
slné funkce. Výsledkem je zjednodušený, 
dobře navržený celek.

Koupelnové baterie. Modern

Metris® 110 Talis® 80 Focus® 100 Logis® 100
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Koupelnové baterie. Modern

Metris®  
Páková bidetová baterie 
chrom
 
 
 
 
 
 

 

Metris® Umyvadlo a bidet

Metris® 260 
Páková umyvadlová baterie 
chrom
 
 
 
 

     

Metris® 110 
Páková umyvadlová baterie 
CoolStar t 
chrom
 
 
 

       

 

Metris® 200 
Páková umyvadlová baterie 
chrom
 
 
 
 

     

Metris® 100 
Páková umyvadlová baterie 
chrom
 
 
 
 

     

Metris® 230 
Páková umyvadlová baterie 
s otočným výtokem 
chrom
 
 
 

     

Metris® 
Páková umyvadlová baterie 
montáž na stěnu 
165 mm (bez obr.) 
225 mm 
chrom
 
 
 

   

Metris® 100 
Tříotvorová umyvadlová 
armatura 
chrom
 
 
 
 
 

     

Metris®.
Čisté linie pro náročné požadavky.

Metris® 100 
Stojánkový ventil pro umývátko 
chrom
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 Koupelnové baterie . Modern

Metris® 
 Páková sprchová baterie 
 montáž na omítku 
chrom

Metris® 
 Páková sprchová baterie 
 podomítková 
chrom

Metris® 
 Páková sprchová baterie 
 podomítková 
chrom

Metris® 
Termostatická baterie pro 2 spotřebiče
chrom

Metris® S  Umyvadlo 

Metris®  Vana 

Metris®  Sprcha 

Metris®

 Páková vanová baterie 
 podomítková 
chrom

Metris®

 Vanový výtok 
 Montáž na omítku 
chrom

Metris®

 Páková vanová baterie 
 podomítková 
chrom

Metris®

 4 otvorová armatura 
na okraj vany 
chrom

 

Metris®

 3 otvorová páková baterie 
na okraj vany 
chrom

 

Metris®

 Páková vanová baterie 
 montáž na omítku 
chrom

 

Metris® S 
 Páková umyvadlová baterie 
 otočný výtok 120° 
i  verze s odtok. soupravou   (bez obr.) 
chrom

     

Metris® S 
 Elektronická umyvadlová baterie 
 s regulací teploty,
bateriový provoz 
chrom
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Talis® Umyvadlo

Talis® 80 
Páková umyvadlová baterie 
natáčecí vý tok 
chrom
 
 
 

     

 

Talis® 80 
Páková umyvadlová baterie 
CoolStar t 
chrom
 
 
 

     

 

Talis® 250 
Páková umyvadlová baterie 
Otočný výtok 60° natáčecí vý tok 
chrom
 
 
 

     

 

Talis® 150 
Páková umyvadlová baterie 
natáčecí vý tok 
chrom
 
 
 

     

 

Talis® 210 
Páková umyvadlová baterie 
Otočný výtok 120° 
chrom
 
 
 

     

 

Koupelnové baterie. Modern

Talis®.
Moderní interpretace koupelnového designu.

Talis® 80 
Stojánkový ventil pro umývátko 
chrom
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Talis® Umyvadlo a bidet

Talis® Vana

Talis® S Umyvadlo

Talis® Sprcha

Talis®  
Páková umyvadlová baterie 
montáž na stěnu 
165 mm (bez obr.) 
225 mm 
chrom

 
 

   

Talis®  
Páková vanová baterie 
podomítková 
chrom

Talis®  
Páková vanová baterie 
montáž na omítku 
chrom
 
 
 

 

Talis®  
Páková sprchová baterie 
montáž na omítku 
chrom

Talis®  
Páková sprchová baterie 
podomítková 
chrom

Talis® 230 
3 otvorová umyvadlová 
armatura 
chrom
 
 
 
 
 

     

Talis®  
Páková bidetová baterie 
chrom

 
 
 

 

Talis® 
Elektronická umyvadlová baterie 
s regulací teploty, 
bateriový provoz 
chrom
 
 
 
 

 

 

Talis® S 
Páková umyvadlová baterie 
chrom
 
 
 
 
 

     

Talis® S 
Páková umyvadlová baterie 
Otočný výtok 360° 
Otočný výtok 120° (bez obr.) 
chrom
 
 
 

     

Koupelnové baterie. Modern

Talis®  
Vanový výtok 
Montáž na omítku 
chrom
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Koupelnové baterie. Modern

Focus® 190 
Páková umyvadlová baterie 
chrom
 
 
 
 
 

     

 

Focus® Umyvadlo

Focus® 70 
Stojánkový ventil pro umývátko 
Páková umyvadlová baterie 
CoolStar t 
chrom
 
 
 

       

Focus®.
Takový styl dovede být i funkční.

Focus® 100 
Páková umyvadlová baterie 
CoolStar t 
chrom
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Focus® 240 
Páková umyvadlová baterie 
Otočný výtok 120° 
chrom
 
 
 
 

     

 

Focus® Umyvadlo a bidet

Focus® Vana

Focus® Sprcha

Focus®  
Páková vanová baterie 
montáž na omítku 
chrom
 
 
 

 

Focus®  
Páková vanová baterie 
podomítková 
chrom

Focus®  
Vanový výtok 
Montáž na omítku 
chrom

Focus®  
Páková sprchová baterie 
montáž na omítku 
chrom

Focus®  
Páková sprchová baterie 
podomítková 
chrom

Focus®  
Elektronická umyvadlová baterie 
s regulací teploty, 
bateriový provoz 
chrom
 
 
 

 

 

Focus® S 
Páková umyvadlová baterie 
Otočný výtok 360° 
chrom
 
 
 

     

Focus®  
Páková bidetová baterie 
chrom
 
 
 
 
 

 

Koupelnové baterie. Modern

Focus® S Umyvadlo
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 Koupelnové baterie . Modern

Logis®.
 Design, který lze hladce přenést do kterékoli koupelny. 

Logis®  Umyvadlo 

Logis® 100
 Páková umyvadlová baterie 
chrom

     

 

Logis® 70
 Stojánkový ventil pro umývátko 
chrom

   

Logis® 70
 Páková umyvadlová baterie 
chrom
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Logis®  Umyvadlo a bidet 

Logis®  Vana 

Logis®  Sprcha 

Logis®

 Páková vanová baterie 
 montáž na omítku 
chrom

 

Logis®

 Vanový výtok 
 Montáž na omítku 
chrom

 

Logis®

 3 otvorová páková baterie 
na okraj vany 
chrom

 

Logis®

 Páková vanová baterie 
 podomítková 
chrom

Logis®

 3 otvorová vanová armatura 
chrom

 

Logis® 
 Páková bidetová baterie 
chrom

 

Logis®

 3 otvorová umyvadlová 
armatura 
chrom

   

Logis® 190
 Páková umyvadlová baterie 
chrom

   

 

Logis® 210
 Páková umyvadlová baterie 
 Otočný výtok 120° 
chrom

   

Logis® 
 Umyvadlová armatura 
chrom

   

Logis®

 Páková umyvadlová baterie 
 montáž na stěnu 
 195 mm 
chrom

   

Logis®

 Páková sprchová baterie 
 montáž na omítku 
chrom

Logis®

 Páková sprchová baterie 
 podomítková 
chrom

Logis®

 Uzavírací ventil 
chrom

 Koupelnové baterie . Modern
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Některým věcem se podaří přenést 
klasický koncept krásy do aktuální doby. 
Takový design spojuje tradiční hodnoty, 
jakou jsou elegance, srdečnost a harmo-

nie s moderními prvky. Vyvážené formy 
podtrhují nadčasové uvědomění si dobra. 
K tomu, abyste vytvořili tento příjemný 
pocit, si můžete naše baterie Metris 

Classic a Talis Classic vybrat s různou 
výškou provedení. Sami se rozhodněte, 
kolik místa každý den potřebujete k tomu, 
abyste se cítili opravdu dobře.

Styl Classic.
Metris® Classic a Talis® Classic. Tradice a funkce v nejhezčí podobě.

Koupelnové baterie. Classic

Metris® Classic 100 Talis® Classic 80 Logis® Classic 



59



60

Koupelnové baterie. Classic

Metris® Classic.
Vzletná harmonie pro vaši koupelnu.
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Koupelnové baterie. Classic

Metris® Classic  
Páková vanová baterie 
montáž na omítku 
chrom
 
 
 

 

Metris® Classic  
Vanový výtok 
Montáž na omítku 
chrom
 
 
 

 

Metris® Classic  
Páková vanová baterie 
podomítková 
chrom

Metris® Classic  
Páková sprchová baterie 
montáž na omítku 
chrom

Raindance® Classic 100 
Air 3jet Ruční sprcha 
chrom
 
 
 
 
 
 

 

   

Metris® Classic  
Páková sprchová baterie 
podomítková 
chrom

Raindance® Classic 240 Air 1jet 
Horní sprcha 
se sprchovým  ramenem 390 mm 
se stropním př ipojením 100 mm 
(bez obr.) 
chrom
 
 
 

   

 

Metris® Classic 250  
Páková umyvadlová baterie 
chrom
 
 
 
 

     

Metris® Classic 100  
Páková umyvadlová baterie 
chrom
 
 
 
 

     

Metris® Classic 
Páková bidetová baterie 
chrom
 
 
 

 

Metris® Classic 100 
3 otvorová umyvadlová 
armatura 
chrom
 
 
 

     

Metris® Classic Umyvadlo

Metris® Classic Vana

Metris® Classic Sprcha
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 Koupelnové baterie . Classic

Talis® Classic a Logis® Classic.
 Nadčasová elegance pro každý den. 

Talis® Classic 230 
 Páková umyvadlová baterie 
chrom

     

Talis® Classic  Umyvadlo 

Talis® Classic 80 
 Páková umyvadlová baterie 
chrom

     

Talis® Classic Natural 90
 Páková umyvadlová baterie 
chrom
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 Koupelnové baterie . Classic

Talis® Classic
 Páková sprchová baterie 
 montáž na omítku 
chrom

Croma® 100 Classic Multi 
 Ruční sprcha 
chrom

   

Talis® Classic
 Páková sprchová baterie 
 podomítková 
chrom

Talis® Classic
 Páková vanová baterie 
 montáž na omítku 
chrom

 

Talis® Classic
 Páková vanová baterie 
 podomítková 
chrom

Talis® Classic
 Páková bidetová baterie 
chrom

 

 Vhodné koupelnové doplňky naleznete na stránkách www.hansgrohe.cz 

Logis® Classic
 Umyvadlová armatura 
chrom

   

Logis® Classic
 Uzavírací ventil 
chrom

Logis® Classic
3  otvorová umyvadlová 
armatura 
chrom

   

Logis® Classic

Talis® Classic  Bidet 

Talis® Classic  Vana 

Talis® Classic  Sprcha 
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 Koupelnové baterie .  Technologie baterií 

 Technologie baterií .
 ComfortZone: komfort na všech úrovních. 

 Prostor mezi baterií a umyvadlem 
určený k individuálnímu využití nazý-
váme ComfortZone. Zde platí: Výše bate -
rie je přímo úměrná flexibilitě. Bez ohledu 
na to, zda chcete mít více volnosti při mytí 
rukou, nebo o spontánnost, když si myjete 

vlasy. Pomocí konfigurátoru ComfortZone 
nyní najdete svou vysněnou kombinaci 
baterie a umyvadla. 

 www.hansgrohe.cz/konfigurator 

 Test ComfortZone. 

 Jaké baterie Hansgrohe a umyvadla se k sobě hodí? Prostřednictvím testu ComfortZone společnost Hansgrohe provedla 7 000 
kombinací vlastních baterií s nejběžnějšími umyvadly. Proti nežádoucímu rozstřikování vody a pro optimální komfort. Výsledky 
a doporučení naleznete na adrese:   www.hansgrohe.cz/comfortzone-test 
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 Koupelnové baterie .  Technologie baterií 

Metris® 200 Metris® 260 Metris® 110Metris® 100 Metris® 230

 Výška umyvadlové baterie určuje 
mnohostrannost každodenního pří-
stupu k vodě. 
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 Koupelnové baterie .  Technologie baterií 

 Další technologie baterií .
 Po trvale udržitelnou radost .

 Technologie 
EcoSmart 

EcoSmart.

 Již v roce 1987, dlouho předtím, než ote -
vřeně došlo na téma šetření vodou, spo-
lečnost Hansgrohe vyvinula technologii 
EcoSmart. Tato technologie rázem umož-
nila při každodenním používání koupelny 
ušetřit téměř polovinu množství vody 
a energie. Od té doby jsme tuto techno-
logii neustále rozvíjeli a dosáhli jsme 
u našich umyvadlových baterií standardní 
spotřeby pouhých 5 litrů za minutu. 

CoolStart.

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

QuickClean. 

 Perlátory našich baterií jsou vybaveny 
pružnými silikonovými nopky. K okam-
žitému odstranění usazenin vodního 
kamene postačí lehké setření prstem. 
Baterie tak zůstanou nejen déle krásné, 
ale navíc budou i dlouho plnit svou  funkci. 

AirPower. 

 Vaše baterie AirPower vířivě mísí vodu 
se vzduchem. Proud se mísením se vzdu-
chem změkčí: to je příjemné a navíc tak 
cennou vodu využijete obzvláště účinným 
způsobem bez rozstřikování. 





Svoboda  
stiskem tlačítka.
Kuchyňské baterie.
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 Kuchyňské baterie 

 Jedno tlačítko pro celou kuchyň. 
 Metris® Select vnáší do kuchyňských prací novou svobodu pohybu. 

 Kuchyňská práce může být docela 
zábava. Člověk si může po dlouhém pra-
covním dni přát něco dobrého k jídlu 
nebo se ke společnému vaření sejít s přá-
teli. Tento faktor zábavy je nyní posílen 
o nové kuchyňské baterie Select, u kte -
rých je tlačítko Select umístěno vpředu. 
Funguje velmi hbitě a přívod vody spou-
ští a vypíná, aniž by zbytečně docházelo 
k přerušování práce. A protože lze tla-
čítko Select ovládat hřbetem ruky, bate -
rie zůstává zcela čistá. To je obzvláště 
vhodné, pokud máte špinavé ruce. Pře -
pínání vody mezi jednotlivými pracov-
ními kroky je mnohem jednodušší a navíc 
nedochází ke zbytečné spotřebě vody 
a energie. 

 Jednoduše naskenujte kód a prohléd -
něte si video věnované výrobku. 

Metris® Select

Metris® Select
 Páková kuchyňská armatura 
 Otočný výtok 150° 
chrom nebo vzhled nerezu
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 Je dobré vědět, že: 

 K tomuto zvýšení kuchyňského komfortu pomocí 
technologie Select navíc není zapotřebí ani elek-
trický proud ani žádná doplňková zařízení: Tlačítko 
funguje zcela mechanicky. Geniálně jednoduché. 

 Comfor tZone – spousta 
volného prostoru 
pro denní používání. 

 Výtok otočný o 150 ° 
pro více volnosti pohybu. 

 Otevřená baterie. 

 Začněte své aktivity v kuchyni 
výběrem potřebné teploty. 
Baterii nyní můžete ovládat 
t lačítkem Select na výtoku 
a rukojeť nechat trvale 
otevřenou. Př irozeně můžete 
pokaždé rukojetí teplotu změnit, 
případně baterii uzavřít. 

 Proto je rukojeť v horní části 
ergonomicky zahnutá, to 
kvůli lepší regulaci teploty 
a množství vody, skvěle se hodí 
pro všechny věkové skupiny. 

 Základní t var baterie ladí 
harmonicky se základním 
tvarem moderního dřezu. 

 NOVÉ 

 Zapínání a vypínání baterie. 

 Zde můžete proud vody poza-
stavit, stačí jednoduché st isk-
nutí t lačítka. Páka zůstává ote -
vřená a zachovává předem 
nastavenou teplotu i množ-
ství vody. 

Select
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Kuchyňské baterie

Nové baterie Metris.
Funkčnost v inteligentní podobě.

Tyto tři typy mají formát. Nová 
řada Metris spojuje smyslnou ergono-
mii s inteligentní funkčností: od praktické 
rukojeti přes magnetický držák vytaho-

vací spršky, až po dva typy trysek – nor-
mální a sprchový proud, ovládané stisk-
nutím tlačítka.

Výtok otočný o 150° 
pro  absolutní volnost v kuchyni.

Comfor tZone – spousta 
volného prostoru 

pro denní používání.

Zapínání a vypínání baterie. Rukojeť v horní 
části ergonomicky zahnutá, to kvůli lepší 

regulaci teploty a množství vody, skvěle se 
hodí pro uživatele všech věkových skupin.

Základní t var baterie ladí 
harmonicky k dřezu.
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 Kuchyňské baterie 

 Spršku lze vytáhnout – 
pro optimální f lexibili tu. 

 Normální proud lze st iskem tlačítka přep -
nout na sprchový proud. Díky tomu je voda 

vždy taková, jakou ji právě potřebujete. 

 MagFit – magnetický držák 
pro  pohodlné uchycení ruční sprchy. 

Metris®

 Páková kuchyňská armatura 
 s vy tahovacím výtokem ,
 Otočný výtok 110/150° 
chrom nebo vzhled nerezu

Metris®

 Páková kuchyňská armatura 
 Otočný výtok 110/150/360° 
chrom nebo vzhled nerezu
instalace před okno   (bez obr.) 
 s uzavíracím ventilem   (bez obr.) 
chrom

Metris®

 Páková kuchyňská armatura 
 s vy tahovací sprškou, 
2 druhy proudu ,
 Otočný výtok 110/150° 
chrom nebo vzhled nerezu

 

Metris®
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Kuchyňské baterie

Další kuchyňský pomocník 
par excellence.
PuraVida®, Talis®, Focus® – čisté, moderní a funkční.

Každá z těchto tří řad přesvědčí svým 
vlastním způsobem. Naše baterie 
PuraVida jsou fascinujícím propojením 

designu a technologie. Talis se celkově 
skvěle hodí díky svým funkčním detai -
lům a také moderním tvarům. Focus je 

elegantní a nadčasová baterie, která 
v kuchyni zaručuje naprostý komfort.

PuraVida® 
Dvouotvorová páková kuchyňská armatura 
Otočný výtok 120° 
(vyobrazena ve vzhledu nerezu) 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 

   

PuraVida®

PuraVida® 
Dvouotvorová elektronická  
kuchyňská armatura 
Otočný výtok 120° 
(vyobrazena ve vzhledu nerezu) 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 

   

Rukojeť lze na dřez umíst i t zcela f lexibilně.
Povrchová úprava DualFinish v kar táčova-

ném a leštěném vzhledu nerezové oceli.
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Kuchyňské baterie

Focus®

MagFit – magnetický 
držák pro pohodlné uchy-

cení ruční sprchy.
Comfor tZone – spousta volného 
prostoru pro denní používání.

Talis® S 
Páková kuchyňská armatura 
s vytahovací sprškou,  
2 druhy proudu, 
Otočný výtok 150° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 

 

Talis® S 
Páková kuchyňská armatura 
Otočný výtok 150° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 
 

 

Focus® 
Páková kuchyňská armatura 
Otočný výtok 360° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 

 

Talis® S2 Variarc 
Páková kuchyňská armatura 
s vytahovací sprškou, 
Otočný výtok 150° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc 
Páková kuchyňská armatura 
s vytahovacím výtokem, 
Otočný výtok 150° 
chrom nebo vzhled nerezu 
 
 
 
 

   

Focus® 
Páková kuchyňská armatura 
Otočný výtok 
110/150/360° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc 
Páková kuchyňská armatura 
Otočný výtok 
110/150/360° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 

   

Focus® 
Páková kuchyňská armatura 
Otočný výtok 
110/150/360° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 

Focus® 
Páková kuchyňská armatura 
s vytahovací sprškou,  
2 druhy proudu, 
Otočný výtok 150° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 

 

Talis®

Normální proud lze st iskem 
tlačítka přepnout na spr-
chový proud. Díky tomu je 
voda vždy taková, jakou ji 
právě potřebujete.
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Reference

Doma na celém světě.
Reference pro Hansgrohe.

Na celém světě realizují stavitelé 
a investoři společně s architekty a projek-
tanty náročné projekty. Přitom jsou vždy 
žádána též inteligentní a zároveň tvarově 
krásná řešení pro zacházení s tak vzác-
ným prvkem, jako je voda. Armatury, spr-

chy a koupelnové kolekce ze Schwarz-
waldu propůjčují těm nejlepším adresám 
rozhodující plus s ohledem na design 
a komfort: najdeme je ve velkolepých 
hotelech a veřejných budovách, v sou-
kromých rezidencích a královských palá-

cích, v exkluzivních sportovních klubech  
a na luxusních jachtách. Na našich strán-
kách naleznete mnoho dalších referencí:

www.hansgrohe.cz/reference

Alice Lane Towers, Jižní Afrika.   
Výrobky Hansgrohe: Elektronická 
 umyvadlová  baterie Metris S.

Hyatt Capital Gate Hotel, Abú Dhabí.  
Výrobky Hansgrohe: Hlavová sprcha 
Raindance S 240 Air. 
Foto: abudhabi.capitalgate.hyat t.com
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Reference

Hotel Waldorf Astoria, Berlín.  
 Výrobky Hansgrohe: Ruční sprchy  
Raindance S, Raindance Rainfall.
Foto: Waldor f Astoria

Výletní zaoceánská loď  
Celebrity  Equinox.  
 Výrobky Hansgrohe: Umyvadlová 
baterie Talis S.
Foto: Meyer Werf t

Hotel JW Marriott, Santa Fe/Mexico City.  
Výrobky Hansgrohe: Umyvadlová baterie 
PuraVida.
Foto: Hotel JW Marriot t
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 Mobil Hansgrohe 

 Interaktivní zážitek 
s výrobky Hansgrohe .
 Přeneste budoucnost na Vaši obrazovku. 

 S mnoha Hansgrohe výrobky si 
mů žete vody užívat dle libosti. Pro Vaši 
informovanost máte k dispozici mnoho 

 online-aplikací. Touto cestou se dostanou 
Hansgrohe inovace př ímo k Vám domů  ‒ 
nebo kamkoliv, kde si je vyžádáte. 

 Mobilní verze v nejlepší formě. 

 Aplikace uvádí nabídku Hansgrohe zcela novým, interaktivním a 
především zábavným způsobem. A když se vám nějaká sprcha 
zalíbí, můžete se ihned přesvědčit, jak by se hodila do koupelny 
k vám domů. Dotykem na displej se zapnutou funkcí fotoaparátu 
bude vybraný výrobek umístěn na střed obrazu a díky tomu bude 
viditelný i u vás doma. A když se vám to, co vidíte, zalíbí, pomocí 
funkce vyhledávání můžete rychle nalézt nejbližšího prodejce. 

 Interaktivní funkce: 
–   Fotofunkce k vizualizaci, jak by výrobek vypadal 

naživo ve vaší koupelně 
–  Videa věnovaná technologiím a typům trysek 
–  Seznam oblíbených položek od Hansgrohe 
–  Vyhledávač odborných prodejců  

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

 Potěšení ze sprchování .

 Kuchyňské baterie .

 Koupelnové baterie .

 Firma .

 Nastaveno na radost .

 Nastaveno na radost .

 Voda v dokonalé formě .

 Pro dnešek i zítřek, milníky. .



 Mobil Hansgrohe 

 Nejrychlejší montáž na světě. 

 Jelikož Vaše koupelna nemůže přijít k firmě Hansgrohe, 
přichází nyní Hansgrohe k Vám: adresa ‒ Hansgrohe@home 
‒ je nejpohodlnějším řešením pro všechny, kteří by si chtěli 
prohlédnout, jak by vypadala nová armatura nebo sprcha 
v jejich vlastním domově.   Jednoduše udělejte snímek aktuální 
situace v koupelně, požadovanou baterii nebo sprchu označte 
prstem a dosaďte oblíbený výrobek od Hansgrohe. Výsledek 
ihned vidíte na obrazovce. Integrovaný vyhledávač polohy 
prodejce vám zobrazí nejbližší prodejce podle vaší polohy. 
Aplikace pro iPhone, iPad a chytré telefony se systémem Android 
naleznete na adrese 
www.hansgrohe-int.com/app 
 nebo přímo v 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
 popřípadě 
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se
 nebo prostřednictvím tohoto kódu QR: 

 World Wide Water .

 Aktuality na téma voda a Hansgrohe najdete na 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

79



 D
od

av
at

el
 d

op
lň

ků
 k

ou
pe

ln
y 

M
od

er
n:

 b
ra

un
 fe

hr
en

tz
 g

br
. 

 cs
-C

Z-
Ko

m
pa

kt
ní

 k
at

al
og

 H
G

 2
01

4 
· T

ec
hn

ic
ké

 z
m

ěn
y 

a 
ba

re
vn

é 
od

ch
yl

ky
 js

ou
 z

 d
ův

od
u 

tis
ka

řs
ké

 te
ch

ni
ky

 v
yh

ra
ze

ny
.

O
bj

.č
.: 

84
 2

20
 2

4
4 

· 0
9/

14
/7

 · 
Vy

tiš
tě

no
 v

 N
ěm

ec
ku

 · 
Vy

tiš
tě

no
 n

a 
pa

pí
ru

 v
yb

ěl
en

ém
 n

a 
10

0 
%

 b
ez

 o
bs

ah
u 

ch
ló

ru
. 

 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 · www.hansgrohe.sk 

 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 

 Interaktivní zážitek s výrobky Hansgrohe 
 Verzi tohoto katalogu pro iPad, doplněnou o videoklipy a zajímavé aplikace, 
naleznete na adrese http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Plány pomocí 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/aplikace 

 Nákup a prohlídka výrobků Hansgrohe
Chcete - li odborně naplánovat koupelnu, obraťte se, prosím, na naše odborné 
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 věnujete 
dalšímu zájemci, nebo pokud ho odevzdáte k recyklaci. 


