Metris

®

Sempre à altura das expectativas.

Metris. Hansgrohe

Que altura você
considera ser
a altura ideal?
Nova série de produtos Metris – descubra qual o seu preferido.

ComfortZone
l/min

5,0

A água é um elemento fundamental para a nossa subsistência que
serve para milhares de finalidades diferentes. Felizmente, os mode
los Metris são tão variados quanto as formas nas quais utilizamos
água em nossa vida cotidiana. Agora, não precisa mais fazer con
cessões: A série Metris permite ajustar a torneira à altura adequada
para você e para suas necessidades específicas. Na Hansgrohe,
demos um nome a esse espaço pessoal extra: ComfortZone.

A água é um recurso natural precioso e nós damos-lhe o devido
valor. Ela é de tal maneira importante que procuramos limitar
o seu consumo a cinco litros por minuto. EcoSmart é uma tecno
logia sofisticada para utilizar a água de modo mais eficiente,
reduzindo o consumo em até 60 %.

ComfortZone 260

Metris 260

O misturador alto oferece a maior liberdade possível: ComfortZone 260. Finalmente,
vai ser fácil encher um vaso alto. Finalmente, você vai poder lavar seu cabelo con
fortavelmente no lavatório. Finalmente, você vai ter a ComfortZone que oferece todo
o espaço que você precisa.

ComfortZone 230

Metris 230

Se a altura da torneira não for o aspecto mais importante para você, recomenda
mos o modelo giratório, que aumenta ainda mais a liberdade de movimento. Com
a ComfortZone 230 e a prática bica giratória, até encher um aquário grande vi
rou uma tarefa fácil.

ComfortZone 200

Metris 200

Como esse misturador oferece mais espaço, é ideal para famílias. Por exemplo, você
pode encher um regador com a maior facilidade ‒ e essa é apenas uma das muitas
formas de tirar proveito da sua nova ComfortZone 200.

ComfortZone 110

Metris 110

Se o que procura é mais liberdade de movimento, por exemplo, para se barbear
à vontade e com mais conforto no dia-a-dia, a ComfortZone 110 é a sua melhor
opção. Este espaço extra oferece, claramente, mais liberdade ‒ todos os dias.

ComfortZone 100

Metris 100

Você pode beneficiar de mais conforto até mesmo em um espaço pequeno. Isso
é comprovado pela ComfortZone 100 que, além de cumprir o clássico propósito
de lavar as mãos, ainda imprime um estilo elegante ao seu lavabo.

Metris. Hansgrohe

Misturadores de
2 e 3 furos

Metris ® misturador
de 3 furos de
lavatório

Metris ® misturador
de 2 furos de
lavatório

# 31083, -010, -000

# 31085000

Metris ® Misturador
de 3 furos de bidê
# 31283, -010, -000

Metris. Hansgrohe

Para a banheira

Metris ® misturador
monocomando de
banheira

Metris ® misturador
monocomando de
banheira

para instalação aparente
# 31480000

para instalação embutida
# 31493000

Ecostat ® Select
misturador termostático
de banheira

PuraVida ®
ducha manual
# 28558, -000, -400

para instalação aparente
# 13141, -000, -400

Metris ® Bica de banheira
# 31494000

Visite hansgrohe.com.br para obter informações adicionais
sobre a linha Metris.

Para o chuveiro

Metris ® misturador
monocomando de
chuveiro

Metris ® misturador
monocomando de
chuveiro

para instalação aparente
# 31680000

para instalação embutida
# 31685000

Ecostat ® Select

Termostato
com válvula de
fechamento

Misturador termostático de chu
veiro, para instalação aparente
# 13161, -000, -400

# 31572000

Raindance ® Select

Raindance ® Select

Conjunto Raindance Select 150 Unica
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400
(não mostrado)

Showerpipe 360
# 27112, -000, -400
Disponível a partir de Junho 2011

Disponível a partir de Mayo 2011

Visite hansgrohe.com.br para obter informações adicionais
sobre a linha Metris.

Metris. Hansgrohe

Misturadores de
lavatório
Metris ® 260
Misturador monocomando
de lavatório
# 31082, -010, 000

Metris ® 230
Misturador monocomando
de lavatório com bica giratória
# 31087000

Metris ® 200
Misturador monocomando
de lavatório
# 31183000

Metris ® 110
Misturador monocomando
de lavatório
# 31084, -010, 000

Metris ® 100
Misturador monocomando
de lavatório, para lavabos
# 31088000

Visite hansgrohe.com.br para obter informações adicionais
sobre a linha Metris.

Que misturador combina com
qual louça sanitária?
Recomendações da Hansgrohe.

Metris® 260
atrás do lavatório independente

Metris® 230
sobre o lavatório

Metris® 200
sobre o lavatório independente

Metris® 110
no lavatório embutido
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Quando combinado com o lavatório, o misturador Metris satisfaz todas as suas expectativas. Nossas recomendações sobre
louças sanitárias não são regras rígidas, mas podem orientá-lo a encontrar a combinação perfeita para você.

