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Hansgrohe, pomysły na łazienkę.

Hansgrohe słynie na całym świecie z doskonałości swojego wzornictwa, inteligentnych  
rozwiązań i najwyższego komfortu obsługi. Ponieważ nieustannie rozwijamy nasze pomysły 
na mądrzejsze i lepsze wykorzystanie wody, w tym katalogu znajdziesz wiele wyjątkowych 
produktów najwyższej jakości. Na przykład nasza nowa technologia Select dostarcza  
radości w łazience za dotknięciem przycisku. Nasze zadanie polega na rozwijaniu  
pomysłów, do których inspiruje nas woda. Na kolejnych stronach odkryjesz charaktery-
styczne atrybuty produktów Hansgrohe: doskonałe wzornictwo, innowacyjną technologię 
i najwyższą jakość.

Richard Grohe
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4  Firma  Historia pasji

Genialne pomysły i duch 
przedsiębiorczości.

Największe sukcesy przemysłowe często 
rozpoczynają się od prostych, innowacyj-
nych pomysłów, za którymi stoją pionierzy. 
W 1901 roku Hans Grohe założył  
w Schwarzwaldzie w Niemczech swoją 
firmę produkującą wyroby z metalu. Swoją 
wiedzę i doświadczenie wykorzystał do 
opracowania głowic prysznicowych, które 
szybko stały się standardem w domach.  
W 1928 roku zaprojektował i wyproduko-
wał pierwszą główkę prysznicową, która  
z kolei doprowadziła w 1953 roku do  
wynalezienia przełomowego drążka 
prysznicowego.

Syn Hansa, Klaus z sukcesem rozszerzył 
zasięg działania firmy, która stała się jed-
ną z nielicznych marek w tej branży cie-
szących się międzynarodową renomą. 
Klaus zaczął być nazywany "Zielonym 
Umysłem" za swoją koncentrację na ekolo-
gii, która stała się motywem przewodnim 
filozofii firmy. Znalazło to swoje odzwier-
ciedlenie w produktach; w nacisku na roz-
wój technologii redukujących zużycie 
wody i energii oraz przyjazne środowisku 
procesy produkcyjne.

Międzynarodowa strategia

Wartości firmy
Dziś firma nadal jest w rękach rodziny,  
a za jej rozwój odpowiada trzecia genera-
cja Grohe, w tym Philippe i Richard.  
Ponad dwie trzecie spośród 3500 pracow-
ników zatrudnione są w Niemczech,  
głównie w niewielkiej miejscowości Schiltach 
w Schwarzwaldzie, gdzie rozpoczęła się 
historia Hansgrohe.

Hans Grohe wniósł ducha innowacji do przemysłu  
o solidnych fundamentach.

Woda to życie: dla Hansgrohe rozwój odpowiedzialny 
społecznie to mierzalny i nieustanny proces.

Drążek prysznicowy wydaje nam się w obecnej 
chwili czymś oczywistym, lecz ktoś musiał go 
wynaleźć. Dokonała tego firma Hansgrohe  
w 1953 roku.

Klaus Grohe z synami, Philippe i Richardem.

Firma Hansgrohe rozpoczęła swoją działalność od kilku warsztatów, a obecnie posiada 8 fabryk na całym świecie.



Hansgrohe oznacza  
przyjemność w  
kontakcie z wodą,  
komfort i wydajność.



6  Firma  Jakość, Innowacja, Wzornictwo

Wzornictwo, charakterystyczna  
cecha jakości.

Odnaleźć harmonię pomiędzy formą i funkcją, tchnąć w produkty inteligencję, nieustannie 
rozwijać asortyment, wyrażać piękno przez prostotę: Hansgrohe wyznacza dla siebie 
wysokie standardy. Ta filozofia przyniosła firmie najwięcej nagród za wzornictwo  
w kategorii branży sanitarnej.

Umiłowanie piękna, wytrwałość, konsekwencja.
Gdyby innowacyjność i wzornictwo były tylko elementami strategii marketingowej,  
to nigdy nie zdobylibyśmy aż tylu nagród. Nieustanna koncentracja na  
i innowacyjności jest integralną częścią firmowego DNA. To oznacza nieustająco świeże 
spojrzenie na możliwości zastosowania wody oraz kreację pełnych wyobraźni, solidnych 
i nowatorskich rozwiązań. Nie ma standardowej recepty na sukces – wszystko sprowadza 
się do entuzjazmu i pasji!!

Zdobywanie nagród nie 
jest celem samym w sobie 
lecz oznaką pasji.
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Profesja: projektant strumieni
Projektanci Hansgrohe dedykują swoją pracę dwóm obszarom 
– przedmiotom samym w sobie oraz wodzie, która z nich  
płynie. Woda płynie, wiruje, łączy się z powietrzem, koncentru-
je swą moc, pieści, a czasem jest po prostu sobą. Nasz zespół 
specjalistów eksploruje fenomen kropli wody i nieustannie  
odkrywa nowe i zaskakujące fakty.

Pomysły płyną z naszych laboratoriów, a następnie są 
udoskonalane i testowane, zanim zostaną zrealizowane pod 
postacią produktów i technologii o najróżniejszych nazwach, 
jak np.: EcoSmart, Rainfall, RainFlow, RainAir, WhirlAir,  
BalanceAir, Mix czy CaresseAir…

Wzornictwo, język czytelny dla konsumenta
Odnaleźć najlepszy kształt, połączyć atrybuty, zmaksymalizować komfort obsługi –  
oto cechy, które wyróżniają produkty Hansgrohe, współcześnie eleganckie  
i uwodzicielskie dla użytkowników. Wzornictwo jest czytelnym wyrazem wartości marki, 
jej wiodącej pozycji oraz siły innowacyjności i rozwoju.
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Rozbudowane wsparcie punktów 
sprzedaży.

Ponieważ ponad połowa decyzji podejmowana jest przez konsumentów w punkcie sprzedaży, firma Hansgrohe rozwinęła czytelną 
strategię przyciągania, komunikacji i argumentacji obecnych i potencjalnych klientów, a także odciążenia sklepów DIY w działaniach 
zwiększających sprzedaż. Marketing w punkcie sprzedaży rozpoczyna się od budowy wyrazistego wizerunku marki i znajduje swoją 
kontynuację w takich rozwiązaniach jak mobilne aplikacje czy ułatwiona instalacja w domu klienta.

Wizerunek Hansgrohe: 
atrakcyjny i inteligentny
Przestrzeń sklepowa jest wykorzystywana 
do komunikacji wizerunku marki oraz  
przyciągnięcia klientów dzięki robiącym 
wrażenie, choć zredukowanym materiałom, 
które zwracają uwagę na markę w często 
zatłoczonym otoczeniu. Hansgrohe używa 
wszystkich strategii sprzedaży, aby komuni-
kować swoje unikalne wartości i pozycję  
rynkową ze szczególnym zwróceniem uwa-
gi na tradycję, innowacyjność, ekologiczną 
odpowiedzialność, wzornictwo i jakość pro-
duktów.

Istotna strategia opakowań
Jakość produktów uwidacznia się także w opakowaniach, które są atrakcyjne, komunikatywne, ergonomiczne i spójne stylistycznie.  
Czytelne symbole i opisy powtarzające się we wszystkich materiałach informacyjnych na przestrzeni całego asortymentu pomagają 
klientom uzyskać wszystkie informacje potrzebne do łatwego i szybkiego podjęcia decyzji, niezależnie od poziomu 
zaawansowania wiedzy technicznej.

Przyciągające wzrok lecz dyskretne – takie jak 
wizerunek Hansgrohe.

Projektowanie spójnych wizerunkowo opakowań  
dla różnorodnych linii produktowych w bogatym 
asortymencie i setki numerów katalogowych to  
duże wyzwanie!

Zaprojektowane z pieczołowitością piktogramy  
są proste i jednocześnie wyraziste.

Wartości firmy znajdują swoje odzwierciedlenie  
w najwyższej jakości zdjęciach oddziałujących  
na emocje.
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Rozwiązania dla wszystkich obszarów sprzedaży
Hansgrohe rozumie potrzeby różnych obszarów sprzedaży detalicznej, dlatego portfolio narzędzi marketingowych jest szerokie  
i oferuje wiele możliwości kombinacji. Ekspozytory są dostępne w wielu modelach i wymiarach, komponują się harmonijnie w wielkiej 
lub ograniczonej przestrzeni i adaptują do różnych stylów aranżacji. Dynamiczne materiały POS są do dyspozycji w celu realizacji 
akcji promocyjnych i eventów w punkcie sprzedaży.

Dynamiczne materiały POS do realizacji akcji promocyjnych i eventów w punkcie sprzedaży.

Dział sprzedaży Hansgrohe korzysta z wiedzy eksperckiej najlepszych specjalistów w branży.

Zakupy stają się łatwiejsze dzięki formom 
ekspozycji umożliwiającym bezpośredni 
dostęp do produktu.

Ekspozytory spełniają kluczową rolę w komunikacji 
jakości produktów i doskonałości wykończenia.



Komfort na  
przestrzeni całego 
asortymentu:
Baterie łazienkowe



Komfort na  
przestrzeni całego 
asortymentu:
Baterie łazienkowe



Ecos  M
Ecos  M CoolStart

Fina  M
Fina  M CoolStart

Ecos  XL
Ecos  XL CoolStart

Fina  L
Fina  L CoolStart

12  Łazienka  ComfortZone 

Wybierz optymalną wysokość: 
ComfortZone.

Przestrzeń pomiędzy wylewką baterii a ceramiką określamy strefą komfortu. Wysokość wylewki baterii umywalkowej definiuje obszar 
zastosowań strefy umywalki. Większa wygoda obsługi to więcej przestrzeni każdego dnia! Hansgrohe zaprojektował swoje baterie 
łazienkowe w trzech wersjach (M, L i XL), aby wyjść naprzeciw najróżniejszym potrzebom i zapewnić komfort idealnego strumienia, 
który nie pryska.

Sportive  M MyCube  M MySport  M

Sportive  L Status  L MyCube  XL

Optymalna wysokość dla każdego typu umywalki zapewnia 
komfort idealnego strumienia, który nie pryska.



Ecos  L
Ecos  L CoolStart

Fina  XL
Fina  XL CoolStart

Łazienka  ComfortZone  13

Status  MMySport  M MySport  LMyCube  L

MyCube  XL MySport  XL Status  XL Sportive  XL

Każdy detal ma znaczenie, każdy atrybut odgrywa ważną rolę.

Najwyższej jakości powierzchnia  
w kolorze chrom jest odporna na  
uszkodzenia i zachowuje swój blask.

Perlator Soft Jet Comfort obraca się dla 
zapewnienia optymalnego, nie pryskającego 
strumienia baterii w połączeniu z każdym typem 
umywalki.

Oprócz produktów ComfortZone Hansgrohe 
oferuje także modele z wylewką obracającą  
się w promieniu 120° oferujące doskonałą 
funkcjonalność.

Montaż i regulacja jest łatwa dzięki elastycznym 
przyłączom (baterie umywalkowe) oraz przyłą-
czom typu S (baterie do montażu na ścianie).

Współpracuje z przepływowymi  
ogrzewaczami wody.

Minimalistyczne wzornictwo  
i odporna powierzchnia  
w kolorze chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Świetlisty, odporny chrom 

Obrotowy perlator 10°

Prosty montaż

Łatwa pielęgnacja

Wylewka obrotowa

Universal

Idealna mieszanka wody i powietrza  
zapewnia miękki i obfity strumień.

Europejski system rankingu produktów  
w zależności od zużycia wody pomaga 
konsumentowi podjąć rozsądny wybór  
i wspiera odpowiedzialne wykorzystanie  
zasobów wody i energii.

Miękki i obfity strumień WELL: Water Efficiency Label
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MyCube®
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Prostota
Najwyższa jakość
Współczesne wzornictwo

*Armatura umywalkowa w porównaniu z produktami Hansgrohe bez EcoSmar t. Armatura bidetowa -50%.

Wkład 
ceramiczny

EcoSmart

AirPower

ComfortZone

Najwyższej jakości opatentowa-
ny wkład ceramiczny Hansgrohe 
gwarantuje płynne działanie 
baterii i stabilny strumień.

Nawet do 60 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Idealna wysokość baterii, 
dostosowana do każdego typu 
umywalki, redukuje pryskanie 
wody.

Płynne działanie, stabilny uchwyt

Oszczędzanie wody i energii

Miękki i obfity strumień

Idealna wysokość

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja

NOWOŚĆ



67 
mm

93 
mm

195 
mm

MyCube
Jednouchwytowa bateria prysznicowa

MyCube  M
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

MyCube
Jednouchwytowa bateria wannowo

MyCube  Swivel
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

MyCube
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa

MyCube  L
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

MyCube
Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa

MyCube
2-uchwytowa bateria umywalkowa

MyCube  XL
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

MyCube
Jednouchwytowa bateria bidetowa

Chrom 
Box # 71010000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 71910000 

Chrom 
Box # 71261000 

Chrom 
Box # 71241000 

Chrom 
Box # 71265000 

Chrom 
Box # 71245000 

Chrom 
Box # 71013000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 71913000 

Chrom 
Box # 71011000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 71911000 

Chrom 
Box # 71014000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 71914000 

Chrom 
Box # 71012000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 71912000 

Chrom 
Box # 71230000 
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MyCube  Zestaw bidetowy

Chrom 
Box # 71231000 

Specyfikacja:

Główka prysznicowa Bidette 
do bidetu ze strumieniem nor-
malnym, funkcją QuickClean  
i zintegrowanym zaworem 
zwrotnym.

Uchwyt główki prysznicowej  
i wąż prysznicowy 1,60 m

Jednouchwytowa bateria umy-
walkowa MyCube M z funkcjami 
EcoSmart i Safety. 

Prosty montaż.
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MySport®
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Prostota
Idealne wykończenie
Minimalizm

*Armatura umywalkowa w porównaniu z produktami Hansgrohe bez EcoSmar t. Armatura bidetowa -50%.

Wkład 
ceramiczny

EcoSmart

AirPower

ComfortZone

Najwyższej jakości opatentowa-
ny wkład ceramiczny Hansgrohe 
gwarantuje płynne działanie 
baterii i stabilny strumień.

Nawet do 60% oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Idealna wysokość baterii, 
dostosowana do każdego typu 
umywalki redukuje pryskanie 
wody.

Płynne działanie, stabilny uchwyt

Oszczędzanie wody i energii

Miękki i obfity strumień

Idealna wysokość

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja

NOWOŚĆ



67 
mm

93 
mm

195 
mm

MySport
Jednouchwytowa bateria prysznicowa

MySport  M
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

MySport
Jednouchwytowa bateria wannowo

MySport
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa

MySport  L
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

MySport
Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa

MySport
2-uchwytowa bateria umywalkowa

MySport  XL
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

MySport
Jednouchwytowa bateria bidetowa

Chrom 
Box # 71110000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 71996000 

Chrom 
Box # 71262000 

Chrom 
Box # 71242000 

Chrom 
Box # 71266000 

Chrom 
Box # 71246000 

Chrom 
Box # 71111000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 71997000 

Chrom 
Box # 71122000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 71129000 

Chrom 
Box # 71112000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 71998000 

Chrom 
Box # 71235000 
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MySport  Zestaw bidetowy

Chrom 
Box # 71236000 

Specyfikacja:

Główka prysznicowa 
Bidette do bidetu ze  
strumieniem normalnym, 
funkcją QuickClean i zin-
tegrowanym zaworem 
zwrotnym.

Uchwyt główki prysznico-
wej i wąż prysznicowy 
1,60 m

Bateria umywalkowa 
MyCube M z funkcjami 
EcoSmart i Safety. 

Prosty montaż.
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Ecos®
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Dynamiczna sylwetka
Ergonomiczne wzornictwo
Komfort obsługi

*Armatura umywalkowa w porównaniu z produktami Hansgrohe bez EcoSmar t. Armatura bidetowa -50%.

Wkład 
ceramiczny

EcoSmart

AirPower

ComfortZone

Najwyższej jakości opatentowa-
ny wkład ceramiczny Hansgrohe 
gwarantuje płynne działanie 
baterii i stabilny strumień.

Nawet do 60% oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Idealna wysokość baterii, 
dostosowana do każdego typu 
umywalki, redukuje pryskanie 
wody.

Płynne działanie, stabilny uchwyt

Oszczędzanie wody i energii

Miękki i obfity strumień

Idealna wysokość

QuickClean

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania kamie-
nia przez potarcie perlatora.

Zawsze perfekcyjny strumień

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



53 
mm

94 
mm

191 
mm

Ecos
Jednouchwytowa bateria prysznicowa

Ecos  M
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Ecos
Jednouchwytowa bateria wannowo

Ecos  Swivel
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Ecos
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa

Ecos  Zestaw bidetowy

Ecos  L
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Ecos  

Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa

Ecos  XL
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Ecos
Jednouchwytowa bateria bidetowa

Chrom 
Box # 14080000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14089000 

Chrom 
Box # 14086000 

Chrom 
Box # 14084000 

Chrom 
Box # 31702000 

Chrom 
Box # 32126000 

Chrom 
Box # 31779000 

Chrom 
Box # 14085000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14198000 

Chrom 
Box # 14081000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14196000 

Chrom 
Box # 14083000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14197000 

Chrom 
Box # 14082000 
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Specyfikacja:

Główka prysznicowa Bidette 
do bidetu ze strumieniem nor-
malnym, funkcją QuickClean  
i zintegrowanym zaworem 
zwrotnym.

Uchwyt główki prysznicowej  
i wąż prysznicowy 1,60 m

Jednouchwytowa bateria umy-
walkowa MyCube M z funkcjami 
EcoSmart i Safety. 

Prosty montaż.
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Ecos® CoolStart

Technologia CoolStart gwarantuje, że ciepła 
woda płynie tylko wtedy, gdy jest naprawdę 
potrzebna. Gdy uchwyt jest w neutralnej, 
centralnej pozycji, z baterii płynie tylko 
zimna woda, co redukuje zużycie energii.

CoolStart:  
oszczędza energię automatycznie

20  Łazienka  Armatura  

Uruchamianie w trybie 
wody zimnej
Oszczędność wody
Oszczędność energii

*Armatura umywalkowa w porównaniu z produktami Hansgrohe bez EcoSmar t. Armatura bidetowa -50%.

Wkład 
ceramiczny

EcoSmart

AirPower

ComfortZone

Najwyższej jakości opatentowa-
ny wkład ceramiczny Hansgrohe 
gwarantuje płynne działanie 
baterii i stabilny strumień.

Nawet do 60 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Idealna wysokość baterii, 
dostosowana do każdego typu 
umywalki, redukuje pryskanie 
wody.

Płynne działanie, stabilny uchwyt

Oszczędzanie wody i energii

Miękki i obfity strumień

Idealna wysokość

QuickClean

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania kamie-
nia przez potarcie perlatora.

Zawsze perfekcyjny strumień

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



53 
mm

94 
mm

191 
mm

Ecos  M CoolStart Ecos  L CoolStart Ecos    XL CoolStart
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Jednouchwytowa bateria umywalkowa Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Chrom 
Box # 14042000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14173000 

Chrom 
Box # 14043000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14174000 

Chrom 
Box # 14044000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14175000 
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Sportive®
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Wytrzymała powierzchnia, 
opływowe wzornictwo
Szybka, precyzyjna 
regulacja
Idealny do wszystkich 
łazienek

*Armatura umywalkowa w porównaniu z produktami Hansgrohe bez EcoSmar t. Armatura bidetowa -50%. **Tylko dla armatury umywalkowej M, L i XL .

Wkład 
ceramiczny

EcoSmart

AirPower

ComfortZone

Najwyższej jakości opatentowa-
ny wkład ceramiczny Hansgrohe 
gwarantuje płynne działanie 
baterii i stabilny strumień.

Nawet do 60 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Idealna wysokość baterii, 
dostosowana do każdego typu 
umywalki, redukuje pryskanie 
wody.

Płynne działanie, stabilny uchwyt

Oszczędzanie wody i energii

Miękki i obfity strumień

Idealna wysokość

QuickClean

Rotacja 10°

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania 
kamienia przez potarcie 
perlatora.

Obrotowy perlator generujący 
miękki strumień, który nie 
pryska.**

Zawsze perfekcyjny strumień

Idealny strumień bez pryskania

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



69 
mm

163 
mm

226 
mm

Sportive
Jednouchwytowa bateria prysznicowa

Sportive  M
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Sportive
Jednouchwytowa bateria wannowo

Sportive  Swivel
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Sportive
Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa

Sportive  L
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Sportive
Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa

Sportive  XL
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Sportive
Jednouchwytowa bateria bidetowa

Chrom 
Box # 14040000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14048000 

Chrom 
Box # 14640000 

Chrom 
Box # 14440000 

Chrom 
Box # 31776000 

Chrom 
Box # 31775000 

Chrom 
Box # 14041000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14047000 

Chrom 
Box # 14150000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14157000 

Chrom 
Box # 14151000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14158000 

Chrom 
Box # 14245000 
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Fina®

24  Łazienka  Armatura 

Eleganckie wzornictwo
Komfort obsługi
Wydajność

*Armatura umywalkowa w porównaniu z produktami Hansgrohe bez EcoSmar t. 

Wkład 
ceramiczny

EcoSmart

AirPower

ComfortZone

Najwyższej jakości opatentowa-
ny wkład ceramiczny Hansgrohe 
gwarantuje płynne działanie 
baterii i stabilny strumień.

Nawet do 60 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Idealna wysokość baterii, 
dostosowana do każdego typu 
umywalki, redukuje pryskanie 
wody.

Płynne działanie, stabilny uchwyt

Oszczędzanie wody i energii

Miękki i obfity strumień

Idealna wysokość

QuickClean

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania kamie-
nia przez potarcie perlatora.

Zawsze perfekcyjny strumień

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



69 
mm

163 
mm

226 
mm

Fina
Jednouchwytowa bateria prysznicowa

Fina  M
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Fina
Jednouchwytowa bateria wannowo

Fina  L
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Fina  XL
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Chrom 
Box # 15111000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 15197000 

Chrom 
Box # 15116000 

Chrom 
Box # 15114000 

Chrom 
Box # 15112000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 15198000 

Chrom 
Box # 15113000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 15199000 
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Fina® CoolStart

26  Łazienka  Armatura 

Automatyczne 
uruchamianie w trybie 
wody zimnej
Oszczędność wody
Oszczędność energii

*Armatura umywalkowa w porównaniu z produktami Hansgrohe bez EcoSmar t. 

Wkład 
ceramiczny

EcoSmart

AirPower

ComfortZone

Najwyższej jakości opatentowa-
ny wkład ceramiczny Hansgrohe 
gwarantuje płynne działanie 
baterii i stabilny strumień.

Nawet do 60 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Idealna wysokość baterii, 
dostosowana do każdego  
typu umywalki, redukuje 
pryskanie wody.

Płynne działanie, stabilny uchwyt

Oszczędzanie wody i energii

Miękki i obfity strumień

Idealna wysokość

QuickClean

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania kamie-
nia przez potarcie perlatora.

Zawsze perfekcyjny strumień

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja

Technologia CoolStart gwarantuje, że ciepła 
woda płynie tylko wtedy, gdy jest naprawdę 
potrzebna. Gdy uchwyt jest w neutralnej, 
centralnej pozycji, z baterii płynie tylko 
zimna woda, co redukuje zużycie energii.

CoolStart: oszczędza energię 
automatycznie



69 
mm

163 
mm

Fina® M CoolStart Fina® L CoolStart
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Chrom 
Box # 15117000 

Chrom 
Box # 15118000 
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Status®
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Opływowe wzornictwo
Optymalna łatwość 
obsługi
Niezawodność  
i funkcjonalność

*Armatura umywalkowa w porównaniu z produktami Hansgrohe bez EcoSmar t. Armatura bidetowa -50%. **Tylko dla armatury umywalkowej M, L i XL .

Wkład 
ceramiczny

EcoSmart

AirPower

ComfortZone

Najwyższej jakości opatentowa-
ny wkład ceramiczny Hansgrohe 
gwarantuje płynne działanie 
baterii i stabilny strumień.

Nawet do 60 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Idealna wysokość baterii, 
dostosowana do każdego typu 
umywalki, redukuje pryskanie 
wody.

Płynne działanie, stabilny uchwyt

Oszczędzanie wody i energii

Miękki i obfity strumień

Idealna wysokość

QuickClean

Rotacja 10°

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania 
kamienia przez potarcie 
perlatora.

Obrotowy perlator generujący 
miękki strumień, który nie 
pryska.**

Zawsze perfekcyjny strumień

Idealny strumień bez pryskania

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



76 
mm

146 
mm

248 
mm

Status
Jednouchwytowa bateria prysznicowa

Status  M
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Status
Jednouchwytowa bateria wannowo

Status  Swivel
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Status  L
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Status  XL
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Status
Jednouchwytowa bateria bidetowa

Chrom 
Box # 14180000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 14188000 

Chrom 
Box # 14186000 

Chrom 
Box # 14184000 

Chrom 
Box # 32062000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 32069000 

Chrom 
Box # 32060000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 32067000 

Chrom 
Box # 32061000 

Chrom, Model 
ekspozycyjny # 32068000 

Chrom 
Box # 14182000 
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 *Tylko w termostatach wannowych. **Termostat prysznicowy: w porównaniu do produktów Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.

Versostat2

Termostat prysznicowy
Versostat2

Termostat wannowy

Chrom 
Box # 15368000 

Chrom 
Box # 15348000 

Versostat2®

Eleganckie wzornictwo
Wydajność
Precyzyjna regulacja

EcoStop

Zawór Gładka 
powierzchnia

QuickClean

Universal

Nawet do 50 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) przy pozycji 
uchwytu w trybie Eco.**

Zintegrowany zawór 
przełączający wanna/prysznic 
zapewniający prostą  
i bezpieczną obsługę.*

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania kamie-
nia przez potarcie perlatora.*

Współpracuje z przepływowymi 
ogrzewaczami wody (> 18 kW).

Oszczędzanie wody i energii

Zintegrowany zawór Zawsze perfekcyjny strumień

Universal

SafetyStopWkład SMTC Safety

Funkcja SafetyStop z możliwością 
regulacji pozwala ustawić tem-
peraturę na poziomie 40°C. 
Strumień wyłącza się automa-
tycznie po odcięciu zimnej wody.

Niezawodna, precyzyjna 
regulacja temperatury za 
sprawą opatentowanego, 
wkładu termostatycznego.

Regulowane ograniczenie wody 
gorącej.

Funkcja SafetyStopStabilna temperatura Bezpieczeństwo

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



Łazienka  Termostaty  31

 *Tylko w termostatach wannowych. **Termostat prysznicowy: w porównaniu do produktów Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.

Fox
Termostat prysznicowy

Fox
Termostat wannowy

Chrom 
Box # 14246000 

Chrom 
Box # 14244000 

Fox®

Wytrzymała powierzchnia, 
opływowe wzornictwo
Szybka, precyzyjna regulacja
Idealny do każdej łazienki

EcoStop

Zawór Gładka 
powierzchnia

QuickClean

Universal

Nawet do 50 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) przy pozycji 
uchwytu w trybie Eco.**

Zintegrowany zawór 
przełączający wanna/prysznic 
zapewniający prostą  
i bezpieczną obsługę.*

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania kamie-
nia przez potarcie perlatora.*

Współpracuje z przepływowymi 
ogrzewaczami wody (> 18 kW).

Oszczędzanie wody i energii

Zintegrowany zawór Zawsze perfekcyjny strumień

Universal

SafetyStopWkład MTC Safety

Funkcja SafetyStop z możliwością 
regulacji pozwala ustawić tem-
peraturę na poziomie 40°C. 
Strumień wyłącza się automa-
tycznie po odcięciu zimnej wody.

Niezawodna, precyzyjna 
regulacja temperatury za 
sprawą opatentowanego, 
wkładu termostatycznego.

Regulowane ograniczenie wody 
gorącej.

Funkcja SafetyStopStabilna temperatura Bezpieczeństwo

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



Przyjemność  
kąpieli:
Prysznice i akcesoria



Przyjemność  
kąpieli:
Prysznice i akcesoria



XXL

Ciesz się prysznicem z szacunkiem  
dla środowiska.

Od 100 lat Hansgrohe eksploruje i oswaja wodę, czyniąc ją delikatną dla Twojej skóry. Woda relaksuje i inspiruje. Wodę obdarzamy 
największym szacunkiem. Wobec niej kierujemy nasze wysiłki dedykowane ochronie środowiska, na co składają się takie elementy jak 
odpowiedzialne wykorzystanie zasobów, nowe technologie służące redukcji ich zużycia i długi cykl życia produktów. Więcej 
przyjemności i jednocześnie wspieranie środowiska – to możliwe!

34  Prysznice  Technologia 

Zawsze perfekcyjny strumień dzięki łatwości 
usuwania kamienia przez potarcie palcem 
silikonowych dysz.

Idealna mieszanka wody i powietrza  
zapewnia miękki i obfity strumień.

Obfity strumień zapewnia perfekcyjnie zbalanso-
wany prysznic opływający całe ciało (prysznice  
i głowice prysznicowe o średnicy 100 i 240 mm).

Wbudowany ogranicznik przepływu zapewnia 
nawet 50 % oszczędności wody i energii 
(potrzebnej do podgrzania wody), przy 
jednoczesnym zachowaniu stałego ciśnienia.*

Zawsze perfekcyjny strumień

Miękki i obfity strumień

Oszczędzanie wody i energii

Duży zasięg

*W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.



PHOENIX DESIGN 

"Naciskam i zmieniam strumień. Naciskam znowu i zmieniam na kolejny strumień." 
Przycisk Select jest bardzo prosty w obsłudze i stanowi wyjątkowy atrybut pro-
duktów Hansgrohe. Sprawia, że zmiana strumieni jest tak prosta, podkreśla moż-
liwości główek oraz głowic prysznicowych przez co zachęca użytkowników  
do korzystania z ich potencjału.

Przycisk, który zmienia 
wszystko.

Prysznice  Technologia  35

MySelect™ S Multi

SoftRain

IntenseRain

Massage

PHOENIX DESIGN 

Dysze zaprojektowane 
do generowania  
różnych rodzajów  
strumienia.

Atrakcyjna kombinacja 
kolorystyczna biały/
chrom.

Wytrzymałe silikono-
we dysze są łatwe  
w pielęgnacji.

Wystarczy kliknięcie 
przycisku Select, aby 
zmienić strumień.

Ergonomiczne wzornic-
two dla komfortowej 
obsługi.



36  Prysznice  Showerpipes 

Komplety prysznicowe Showerpipe, 
przyjemność bez ograniczeń.

Komplety prysznicowe Showerpipe łączą 
główkę prysznicową z dyszami masujący-
mi oraz głowicą prysznicową w jeden 
system oferujący nieograniczone dozna-
nia kąpieli, wychodzące naprzeciw 
wszystkim potrzebom.



150 mm 150 mm

150 mm

150 mm

Chrom 
Box # 27236000 

Chrom 
Box # 27239000 
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Specyfikacja

Główka prysznicowa Raindance S 150,  
Ø 150 mm, 3jet (RainAir, BalanceAir, 
WhirlAir), AirPower i QuickClean.

Drążek prysznicowy z uchwytem główki 
prysznicowej, wąż prysznicowy 1,75 m  
i regulowany uchwyt ścienny, idealny do 
montażu na istniejących przyłączach.

Termostat prysznicowy z funkcją  
SafetyStop.

Specyfikacja

Główka prysznicowa MySelect S 150,  
Ø 150 mm, 3jet (RainAir, CaresseAir, 
Mix), Select, AirPower i QuickClean.

Drążek prysznicowy z uchwytem główki 
prysznicowej, wąż prysznicowy 1,75 m  
i regulowany uchwyt ścienny, idealny do 
montażu na istniejących przyłączach.

Termostat prysznicowy z funkcją  
SafetyStop.

Raindance® 150 
Semipipe

MySelect™ S 150 
Semipipe

Kompaktowe wzornictwo
Ergonomia
Technologia Air

Kompaktowe wzornictwo
Prosta obsługa 
Technologia Air

Ciesz się głowicą prysznicową 
w wyjątkowym formacie 
150 mm.

Ciesz się głowicą prysznicową 
w wyjątkowym formacie 
150 mm.

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Regulowany drążek do 
montażu na ścianie 
umożliwiający wykorzystanie 
istniejących przyłączy.

Regulowany drążek do 
montażu na ścianie 
umożliwiający wykorzystanie 
istniejących przyłączy.

Duży zasięg

Duży zasięg

Miękki i obfity strumień

Miękki i obfity strumień

Prosty montaż

Prosty montaż

Duża tarcza

Duża tarcza

AirPower

AirPower

Variofix

Variofix

Łatwy wybór strumienia, 
prosty w obsłudze przycisk

Niezawodny wybór strumienia

Select

NOWOŚĆ



160 mm

160 mm 160 mm

160 mm

100 mm
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Specyfikacja

Głowica prysznicowa Ø 160 mm  
z regulacją kąta strumienia, ze 
strumieniem Rain i funkcją QuickClean.

Główka prysznicowa Ø 100 mm Verso 
Multi, z trzema strumieniami (normalnym, 
mono, masującym) oraz funkcją 
QuickClean

Drążek z uchwytem prysznicowym, 
mydelniczką, 2 wężami Isiflex (0,80 m/ 
1,60 m) i regulowanym wspornikiem 
ściennym. Idealny do powtórnego 
wykorzystania istniejących otworów. 

Zawór przełączający. 

Specyfikacja

Głowica prysznicowa Ø 160 mm  
z regulacją kąta strumienia, ze 
strumieniem Rain i funkcją QuickClean.

Główka prysznicowa Marin² Multi,  
z trzema rodzajami strumienia  
(normalnym, turbo i masującym) oraz  
funkcją QuickClean

Drążek z uchwytem prysznicowym, 
wężem prysznicowym Isiflex 1,60 m  
i regulowanym wspornikiem ściennym. 
Idealny do powtórnego wykorzystania 
istniejących otworów.

Bateria jednouchwytowa z funkcją 
zabezpieczającą i przełącznikiem.

Chrom 
Box # 27156000 

Chrom 
Box # 27338000 

Inversa® 160 Marin2®  
Showerpipe 160

Idealny w przypadku 
renowacji
Przyjemność w rozmiarze XXL
Sprawdzona ergonomia

Prysznic multifunkcyjny
Idealny do każdej łazienki
Prosta i łatwa obsługa

Prysznic opływający całe 
ciało i precyzyjnie kierunkowy.

Prysznic opływający całe 
ciało i precyzyjnie kierunkowy.

Za pomocą zaworu możesz 
łatwo przełączać funkcję 
pomiędzy główką i głowicą 
prysznicową.

Za pomocą zaworu możesz 
łatwo przełączać funkcję 
pomiędzy główką i głowicą 
prysznicową.

Regulowany drążek do 
montażu na ścianie 
umożliwiający wykorzystanie 
istniejących przyłączy.

Regulowany drążek do 
montażu na ścianie 
umożliwiający wykorzystanie 
istniejących przyłączy.

Duży zasięg Duży zasięg

ZawórZawór

Prosty montaż Prosty montaż

XXL XXL

Push diverterZawór

Variofix Variofix



160 mm 160 mm

Marin2® Eco 
Showerpipe 160

Chrom 
Box # 27206000 

Chrom 
Box # 27207000 
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Specyfikacja

Głowica prysznicowa 160 mm  
z regulacją kąta ß, ze strumieniem  
Rain oraz funkcją QuickClean.

Główka prysznicowa Marin² Multi,  
z trzema rodzajami strumienia 
(normalnym, turbo i masującym)  
oraz funkcją QuickClean

Drążek z uchwytem prysznicowym, 
wężem prysznicowym Isiflex 1,60 m  
i regulowanym wspornikiem ściennym. 
Idealny do powtórnego wykorzystania 
istniejących otworów.

Termostat z funkcją SafetyStop oraz 
zaworem odcinająco-przełączającym.

Specyfikacja

Głowica prysznicowa 160 mm  
z regulacją kąta strumienia, ze 
strumieniem Rain, z funkcją AirPower, 
EcoSmart i QuickClean.

Główka prysznicowa Marin² Eco,  
ze  strumieniem normalnym oraz  
z funkcją AirPower, EcoSmart  
i QuickClean

Drążek z uchwytem prysznicowym, 
wężem prysznicowym Isiflex 1,60 m  
i regulowanym wspornikiem ściennym. 
Idealny do powtórnego wykorzystania 
istniejących otworów.

Termostat z funkcją SafetyStop oraz 
zaworem odcinająco-przełączającym.

Marin2® 
Showerpipe 160

Wielofunkcyjny
Łatwa obsługa
Szybko reagujący, 
bezpieczny termostat

Wydajny
Prosta instalacja
Komfort obsługi

Prysznic opływający całe 
ciało i precyzyjnie kierunkowy.

Niezawodna, precyzyjna 
regulacja temperatury za 
sprawą opatentowanego 
wkładu termostatycznego.

Niezawodna, precyzyjna 
regulacja temperatury za 
sprawą opatentowanego, 
wkładu termostatycznego.

Regulowany drążek do 
montażu na ścianie 
umożliwiający wykorzystanie 
istniejących przyłączy.

Regulowany drążek do 
montażu na ścianie 
umożliwiający wykorzystanie 
istniejących przyłączy.

Nawet do 50 % oszczędności wody 
i energii (potrzebnej do podgrzania 
wody) dzięki wbudowanemu ogra-
nicznikowi przepływu.*

Duży zasięg

Stabilna temperatura Stabilna temperatura

Prosty montaż Prosty montaż

Oszczędzanie wody i energii

XXL

MTC cartridge MTC cartridge

Variofix Variofix

EcoSmart

*W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.

160 mm



220 mm

220 mm 220 mm

220 mm

100 mm 100 mm
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Specyfikacja

Głowica prysznicowa Ø 220 mm  
z regulacją kąta strumienia, ze 
strumieniem Rain oraz funkcją  
AirPower i QuickClean.

Główka prysznicowa Verso Vario  
Ø 100 mm ze strumieniem Vario  
oraz funkcją QuickClean.

Drążek prysznicowy z uchwytem główki 
prysznicowej, wąż prysznicowy Isiflex 
1,60 m i regulowany uchwyt prysznicowy. 
Idealny do zastosowania na istniejących 
przyłączach.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
z funkcją Safety i naciskowym zaworem 
przełączającym.

Specyfikacja

Głowica prysznicowa Ø 220 mm  
z regulacją kąta strumienia, ze 
strumieniem Rain oraz funkcją  
AirPower i QuickClean.

Główka prysznicowa Verso Vario  
Ø 100 mm ze strumieniem Vario  
oraz funkcją QuickClean.

Drążek prysznicowy z uchwytem główki 
prysznicowej, wąż prysznicowy Isiflex 
1,60 m i regulowany uchwyt prysznicowy. 
Idealny do zastosowania na istniejących 
przyłączach.

Termostat z funkcją SafetyStop oraz 
zaworem odcinająco-przełączającym.

Verso®  
Showerpipe 220

Verso®  
Showerpipe 220

Duża tarcza prysznicowa
Prysznic wielofunkcyjny
Komfort obsługi

Duża tarcza prysznicowa
Łatwy montaż
Szybko reagujący, 
bezpieczny termostat

Chrom 
Box # 27232000 

Chrom 
Box # 27237000 

Prysznic opływający całe 
ciało i precyzyjnie kierunkowy.

Prysznic opływający całe 
ciało i precyzyjnie kierunkowy.

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Najwyższej jakości opatento-
wany wkład ceramiczny 
Hansgrohe gwarantuje płynne 
działanie baterii.

Niezawodna, precyzyjna 
regulacja temperatury za 
sprawą opatentowanego, 
wkładu termostatycznego.

Regulowany drążek do 
montażu na ścianie 
umożliwiający wykorzystanie 
istniejących przyłączy.

Duży zasięg Duży zasięg

Miękki i obfity strumień Miękki i obfity strumień

Płynne działanie, stabilny uchwyt Stabilna temperatura

Prosty montaż

XXL XXL

AirPower AirPower

Wkład 
ceramiczny

Wkład SMTC

Variofix

Za pomocą zaworu możesz 
łatwo przełączać funkcję 
pomiędzy główką i głowicą 
prysznicową.

Zawór

Push diverter



110 mm

240 mm

240 mm

Chrom 
Box # 26758400 

MySelect™ S 
Showerpipe 240

Duża głowica 
Prosta obsługa
Szybko reagujący, 
bezpieczny termostat

Specyfikacja

Głowica prysznicowa Ø 240 mm  
z regulacją kąta strumienia, z funkcją 
EcoSmart -40 %*, AirPower oraz 
QuickClean.

Główka prysznicowa Ø 110 mm 
MySelect S, z trzema rodzajami 
strumienia, z przyciskiem Select  
oraz funkcją QuickClean.

Drążek prysznicowy, wąż Isiflex 1,60 m  
i uchwyt prysznicowy. Idealny do zasto-
sowania na istniejących przyłączach.

Termostat z funkcją SafetyStop oraz 
zaworem odcinająco-przełączającym.
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Prysznic opływający całe 
ciało i precyzyjnie kierunkowy.

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Niezawodna, precyzyjna 
regulacja temperatury za 
sprawą opatentowanego, 
wkładu termostatycznego.

Regulowany drążek do 
montażu na ścianie 
umożliwiający wykorzystanie 
istniejących przyłączy.

Łatwy wybór strumienia, 
prosty w obsłudze przycisk 
Select.

Duży zasięg

Miękki i obfity strumień

Stabilna temperatura

Prosty montaż

Niezawodny wybór strumienia

XXL

AirPower

Wkład SMTC

Variofix

Select

*W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.

NOWOŚĆ



Eco
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Avista  Combi Set

Zestaw Avista  Combi

Zestaw Croma Puro Vario 
Główka prysznicowa Croma Puro Vario 
z dwoma strumieniami (normalnym  
i Vario) i funkcją QuickClean. Drążek 
prysznicowy z uchwytem prysznicowym  
i wężem prysznicowym Metaflex 1,75 m.

Avista jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z funkcją EcoSmart -50 %,  
Safety i QuickClean.

Avista jednouchwytowa bateria 
wannowo 
z funkcją Safety i QuickClean.

Prosty montaż.

Zestaw Croma Puro Vario 
główka prysznicowa Croma Puro Vario  
z 2 rodzajami (normalnym i Vario)  
i funkcją QuickClean Drążek prysznicowy 
z uchwytem prysznicowym i wężem 
prysznicowym Metaflex 1,75 m.

Avista jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z funkcją EcoSmart -50 %,  
Safety i QuickClean

Avista jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
z funkcją Safety.

Prosty montaż.

Zestaw Croma Puro Mono 
Główka prysznicowa Croma Puro Mono 
z 1 strumieniem i funkcją QuickClean 
Drążek prysznicowy z uchwytem 
prysznicowym i wężem prysznicowym 
Metaflex 1,75 m.

Avista Eco jednouchwytowa 
bateria umywalkowa 
z funkcją EcoSmart -60 %,  
Safety i QuickClean

Versostat Termostat prysznicowy 
z funkcją Ecostop i SafetyStop.  
Pasuje do przepływowych 
podgrzewaczy wody (> 18 kW).

Prosty montaż.

Marin2 Vario Set 
główka prysznicowa Marin² Vario z 2 
rodzajami strumienia (normalnym  
i masującym) i funkcją QuickClean Drążek 
prysznicowy z uchwytem prysznicowym i 
wężem prysznicowym Metaflex 1,75 m.

Ecos M jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z funkcją EcoSmart -60 %,  
Safety i QuickClean

Versostat2 Termostat prysznicowy 
z funkcją Ecostop i SafetyStop.  
Pasuje do przepływowych 
podgrzewaczy wody (> 18 kW).

Prosty montaż.

Chrom 
Box # 27024000 

Chrom 
Box # 27025000 

Chrom 
Box # 27023000 

Chrom 
Box # 27083000 

Zestaw Ecos  M Combi

*W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Avista  Combi Set
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Zestaw Marin2 Vario 
Główka prysznicowa Marin2 Vario z 2 
rodzajami strumienia (normalnym i 
masującym) i funkcją QuickClean Drążek 
prysznicowy z uchwytem prysznicowym  
i wężem prysznicowym Metaflex 1,75 m.

Ecos L jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z funkcją EcoSmart -60 %,  
Safety i QuickClean

Versostat2 Termostat prysznicowy 
z funkcją Ecostop i SafetyStop.  
Pasuje do przepływowych 
podgrzewaczy wody (>18kW).

Prosty montaż.

Zestaw Marin2 Vario 
Główka prysznicowa Marin2 Vario  
z dwoma strumieniami (normalnym  
i masującym) i funkcją QuickClean. 
Drążek prysznicowy z uchwytem 
prysznicowym i wężem prysznicowym 
Metaflex 1,75 m.

Ecos L jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z funkcją EcoSmart -60 %,  
Safety i QuickClean

Ecos jednouchwytowa bateria 
wannowo 
z funkcją Safety i QuickClean.

Prosty montaż.

Chrom 
Box # 27022000 

Chrom 
Box # 27021000 

Zestaw Ecos  L Combi

Zestaw Ecos  L Combi

*W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.

Zestaw Marin2 Vario 
Główka prysznicowa Marin2 Vario z 2 
rodzajami strumienia (normalnym i 
masującym) i funkcją QuickClean Drążek 
prysznicowy z uchwytem prysznicowym  
i wężem prysznicowym Metaflex 1,75 m.

Ecos L jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z funkcją EcoSmart -60 %,  
Safety i QuickClean

Versostat2 Termostat wannowy 
z funkcją SafetyStop i QuickClean.  
Pasuje do przepływowych 
podgrzewaczy wody (> 18 kW).

Prosty montaż.

Chrom 
Box # 27084000 

Zestaw Ecos  L Combi

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ



Croma® Puro
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Ponadczasowe 
wzornictwo
Ergonomia i prostota
Elegancja

QuickClean

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania  
kamienia przez potarcie  
perlatora palcem.

Zawsze perfekcyjny strumień

Uchwyt dobrze leżący  
w dłoni, zaawansowane 
ergonomiczne wzornictwo.

Łatwy w obsłudze uchwyt

Gładka 
powierzchnia

Ergonomia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



Croma  Puro Mono

Główka prysznicowa
z 3 strumieniami
• Strumienie: normalny,  

miękki, masujący
• QuickClean 

Główka prysznicowa
z 2 strumieniami
• Strumienie normalny i Vario
• QuickClean 

Główka prysznicowa
z jednym strumieniem
• Strumień normalny
• QuickClean 

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa 

Croma Puro Mono 
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,50 m

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Croma Puro Multi
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,75 m

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Croma Puro Vario
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,75 m

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Croma Puro Mono
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,75 m

Biały/Chrom 
Box # 26822400 

 

Biały/Chrom 
Box # 26821400 

 

Biały/Chrom 
Box # 26820400 

 

Biały/Chrom 
Box # 26418400 

 

Biały/Chrom 
Box # 26527400 

 

Biały/Chrom 
Box # 26526400 

 

Biały/Chrom 
Box # 26525400 
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Croma  Puro Vario

Croma  Puro Multi



Marin2®
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Dynamiczne wzornictwo
Idealne do wszystkich 
łazienek
Bogaty asortyment

*Marin2 Eco: W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.

QuickClean

EcoSmart

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania  
kamienia przez potarcie  
perlatora palcem.

Nawet do 50 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Zawsze perfekcyjny strumień

Oszczędzanie wody i energii

AirPower

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.*

Miękki i obfity strumień

Uchwyt dobrze leżący  
w dłoni, zaawansowane 
ergonomiczne wzornictwo.

Łatwy w obsłudze uchwyt

Gładka 
powierzchnia

Ergonomia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



Eco

Marin2  Mono

Główka prysznicowa
z jednym strumieniem
•  Strumień normalny
• QuickClean

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa 

Marin2 Mono 
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,50 m

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Marin2 Mono
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,75 m
• Mydelniczka

Chrom 
Box # 28765000 

Chrom 
Blister # 28765002 

Chrom 
Box # 28766000 

Chrom 
Blister # 28766002 

Chrom 
Box # 28767000 

Chrom 
Blister # 28767002 

Marin2  

Główka prysznicowa
z jednym strumieniem
•  Strumień normalny
• QuickClean 
• EcoSmart 6 l/min*

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa 

Marin2 Eco
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,50 m

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Marin2 Eco
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,75 m
• Mydelniczka

Chrom 
Box # 28377000 

Chrom 
Blister # 28377002 

Chrom 
Box # 27552000 

Chrom 
Blister # 27552002 

Chrom 
Box # 27324000 

Chrom 
Blister # 27324002 

Marin2  Vario

Marin2  Multi

Główka prysznicowa
z 2 strumieniami
•  Strumienie normalny i Vario
• QuickClean 

Główka prysznicowa
z 3 strumieniami
•  Strumienie: normalny, 

Turbo, masujący
• QuickClean

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa 

Marin2 Vario
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,50 m

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa 

Marin2 Multi 
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,50 m

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Marin2 Vario
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,75 m
• Mydelniczka

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Marin2 Multi
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,75 m
• Mydelniczka

Chrom 
Box # 28378000 

Chrom 
Blister # 28378002 

Chrom 
Box # 27554000 

Chrom 
Blister # 27554002 

Chrom 
Box # 27325000 

Chrom 
Blister # 27325002 

Chrom 
Box # 28379000 

Chrom 
Blister # 28379002 

Chrom 
Box # 27556000 

Chrom 
Blister # 27556002 

Chrom 
Box # 27326000 

Chrom 
Blister # 27326002 
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*Przybliżona war tość ciśnienia przepływu 0,3 MPa (3 bar).



Club®
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Funkcjonalne wzornictwo
Ergonomia i prostota
Przyjemne w dotyku

QuickClean

EcoSmart

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania  
kamienia przez potarcie  
perlatora palcem.

Nawet do 50 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Zawsze perfekcyjny strumień

Oszczędność wody i energii

AirPower

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.*

Miękki i obfity strumień

*Club Eco: W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.

Uchwyt dobrze leżący  
w dłoni, zaawansowane 
ergonomiczne wzornictwo.

Łatwy w obsłudze uchwyt

Gładka 
powierzchnia

Ergonomia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



Eco

Club  1

Główka prysznicowa
z 3 strumieniami
• Strumienie normalny, 

Mix i Turbo
• QuickClean

Główka prysznicowa
z 2 strumieniami
•  Strumienie normalny i Vario
• QuickClean

Główka prysznicowa
z jednym strumieniem
•  Strumień normalny
• QuickClean 
• EcoSmart 6 l/min*

Główka prysznicowa
z jednym strumieniem
•  Strumień normalny
• QuickClean

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa Club 3
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,50 m

Duo Set
• Główka prysznicowa Club 

Eco
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,50 m

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa Club 

Eco
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,50 m

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa Club 1
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,50 m

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Club 3
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,75 m
• Mydelniczka

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Club Variojet
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,75 m
• Mydelniczka

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Club Eco
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,75 m
• Mydelniczka

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Club 1
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy 

Metaflex 1,75 m
• Mydelniczka
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Club  

Club  Variojet

Club  3

*Przybliżona war tość ciśnienia przepływu 0,3 MPa (3 bar).

Chrom 
Box # 28330000 

Chrom 
Blister # 28330002 

Chrom 
Box # 28383000 

Chrom 
Blister # 28383002 

Chrom 
Box # 28359000 

Chrom 
Blister # 28359002 

Chrom 
Box # 28334000 

Chrom 
Blister # 28334002 

Chrom 
Box # 27584000 

Chrom 
Blister # 27584002 

Chrom 
Box # 28385000 

Chrom 
Blister # 28385002 

Chrom 
Box # 27315000 

Chrom 
Blister # 27315002 

Chrom 
Box # 27585000 

Chrom 
Blister # 27585002 

Chrom 
Box # 27306000 

Chrom 
Blister # 27306002 

Chrom 
Box # 27319000 

Chrom 
Blister # 27319002 

Chrom 
Box # 28384000 

Chrom 
Blister # 28384002 

Chrom 
Box # 27307000 

Chrom 
Blister # 27307002 



100 mm

Monsoon®
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*Monsoon Eco: W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.

Eleganckie wzornictwo
Atrybuty klasy premium
Zaawansowana ergonomia

QuickClean

Design Award

EcoSmart

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania  
kamienia przez potarcie  
perlatora palcem.

Wielokrotnie nagradzane  
i uznane w skali międzynarodo-
wej wzornictwo.

Nawet do 50 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Ciesz się głowicą prysznicową  
o średnicy aż 100 mm.

Zawsze perfekcyjny strumień

Wzornictwo

Oszczędność wody i energii

Obfity strumień

Duża tarcza

AirPower

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.*

Miękki i obfity strumień

Uchwyt dobrze leżący  
w dłoni, zaawansowane 
ergonomiczne wzornictwo.

Łatwy w obsłudze uchwyt

Gładka 
powierzchnia

Ergonomia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



EcoMonsoon  

Główka prysznicowa
z 3 strumieniami
• Strumień Rain, Mono 

i masujący
• QuickClean

Główka prysznicowa z 
dwoma strumieniami
• Variojet
• QuickClean

Główka prysznicowa
z jednym strumieniem
• Strumień Rain
• QuickClean 
• EcoSmart 7 l/min*

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa 

Monsoon Multi 
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 

1,50 m

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa 

Monsoon Vario 
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 

1,50 m

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa 

Monsoon Eco
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 

1,50 m

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Monsoon Multi
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 1,75 m
• Mydelniczka

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Monsoon Vario
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 1,75 m
• Mydelniczka

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Monsoon Eco
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 1,75 m
• Mydelniczka
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*Przybliżona war tość ciśnienia przepływu 0,3 MPa (3 bar).

Monsoon  Vario

Monsoon  Multi

Biały/Chrom 
Box # 26543400 

Biały/Chrom 
Blister # 26543402 

Biały/Chrom 
Box # 26544400 

Biały/Chrom 
Blister # 26544402 

Biały/Chrom 
Box # 26546400 

Biały/Chrom 
Blister # 26546402 

Biały/Chrom 
Box # 27280400 

 
 

Biały/Chrom 
Box # 27279400 

 
 

Biały/Chrom 
Box # 27278400 

Biały/Chrom 
Blister # 27278402 

Biały/Chrom 
Box # 27331400 

 
 

Biały/Chrom 
Box # 27334400 

 
 

Biały/Chrom 
Box # 27335400 

Biały/Chrom 
Blister # 27335402 



110 mm

MySelect™ S
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QuickClean

Select

EcoSmart

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania  
kamienia przez potarcie  
perlatora palcem.

Łatwy wybór strumienia, prosty 
w obsłudze przycisk.*

Nawet do 40 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.**

Ciesz się głowicą prysznicową  
o średnicy aż 100 mm.

Uchwyt dobrze leżący  
w dłoni, zaawansowane 
ergonomiczne wzornictwo.

Zawsze perfekcyjny strumień

Niezawodny wybór strumienia

Save on water and energy

Obfity strumień

Łatwy w obsłudze uchwyt

Duża tarcza

Ekskluzywne wzornictwo
Zaawansowana ergonomia
Komfort obsługi

*Tylko w przypadku MySelect S Vario i MySelect S Mult i . **MySelect S Eco: W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.

Gładka 
powierzchnia

Ergonomia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja

NOWOŚĆ



Eco

MySelect™ S 1jet

Główka prysznicowa
z jednym strumieniem
• Strumień Rain
• QuickClean

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa MySelect S 1jet
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 1,75 m

Biały/Chrom 
Box # 26638400 

Biały/Chrom 
Blister # 26638402  

Biały/Chrom 
Box # 26711400 

Biały/Chrom 
Blister # 26711402 

MySelect™ S

Główka prysznicowa
z jednym strumieniem
• Strumień Rain
• QuickClean 
• EcoSmart 7 l/min*

Biały/Chrom 
Box # 26639400 

Biały/Chrom 
Blister # 26639402 

MySelect™ S Vario

MySelect™ S Multi

Główka prysznicowa z  
3 strumieniami
• Strumienie: Rain, IntenseRain, Turbo
• Funkcja Select
• QuickClean

Główka prysznicowa
z 3 strumieniami
• Strumienie: SoftRain, IntenseRain, masujący
• Funkcja Select
• QuickClean

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa MySelect S Vario 
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 1,75 m
• Zestaw nie wymagający wiercenia**

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa MySelect S Multi
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 1,75 m

Biały/Chrom 
Box # 26637400 

Biały/Chrom 
Blister # 26637402 

Biały/Chrom 
Box # 26710400 

Biały/Chrom 
Blister # 26710402 

Biały/Chrom 
Box # 26636400 

Biały/Chrom 
Blister # 26636402 

Biały/Chrom 
Box # 26712400 
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*Przybliżona war tość ciśnienia przepływu 0,3 MPa (3 bar). **Tylko w wersji Box.



100 mm

Verso®
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Opływowe wzornictwo
Przyjemność w rozmiarze XL
Doskonała ergonomia

QuickClean

Design Award

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania  
kamienia przez potarcie  
perlatora palcem.

Wielokrotnie nagradzane  
i uznane w skali międzynarodo-
wej wzornictwo. 

Ciesz się głowicą prysznicową  
o średnicy aż 100 mm.

Zawsze perfekcyjny strumień

Wzornictwo

Obfity strumień

Duża tarcza

Uchwyt dobrze leżący  
w dłoni, zaawansowane 
ergonomiczne wzornictwo.

Łatwy w obsłudze uchwyt

Gładka 
powierzchnia

Ergonomia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



Verso  Mono

Główka prysznicowa
z 3 strumieniami
• Strumień Rain, Mono 

i masujący
• QuickClean

Główka prysznicowa
z dwoma strumieniami
• Variojet
• QuickClean

Główka prysznicowa
z jednym strumieniem
• Strumień normalny
• QuickClean

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa Verso 

Multi
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 

1,50 m

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa Verso 

Vario
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 

1,50 m

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa Verso 

Mono 
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 

1,50 m

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Verso Multi
• Regulowany wspornik ścienny
• Uchwyt prysznicowy 
• Wąż prysznicowy Isiflex 1,75 m
• Mydelniczka

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Verso Vario
• Regulowany wspornik ścienny
• Uchwyt prysznicowy 
• Wąż prysznicowy Isiflex 1,75 m
• Mydelniczka

Zestaw Unica
• Główka prysznicowa Verso Mono 
• Drążek prysznicowy
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 1,75 m
• Mydelniczka
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Verso  Vario

Verso  Multi

*Przybliżona war tość ciśnienia przepływu 0,3 MPa (3 bar).

Chrom 
Box # 28778000 

Chrom 
Blister # 28778002 

Chrom 
Box # 28779000 

Chrom 
Blister # 28779002 

Chrom 
Box # 28722000 

Chrom 
Blister # 28722002 

Chrom 
Box # 27274000 

Chrom 
Blister # 27274002 

 
 

Chrom 
Blister # 27275002 

Chrom 
Box # 28724000 

Chrom 
Blister # 28724002 

Chrom 
Box # 27182000 

Chrom 
Blister # 27182002 

Chrom 
Box # 27183000 

Chrom 
Blister # 27183002 

Chrom 
Box # 28725000 

Chrom 
Blister # 28725002 



100 mm

Raindance® E 100
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Główka prysznicowa nr 1 
marki Hansgrohe
Przyjemność w rozmiarze XXL
Technologia Air

QuickClean

Design Award

EcoSmart

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania  
kamienia przez potarcie 
perlatora palcem.

Wielokrotnie nagradzane  
i uznane w skali międzynarodo-
wej wzornictwo. 

Nawet do 40 % oszczędności 
wody i energii (potrzebnej do 
podgrzania wody) dzięki 
wbudowanemu ogranicznikowi 
przepływu.*

Ciesz się głowicą prysznicową  
o średnicy aż 100 mm.

Zawsze perfekcyjny strumień

Wzornictwo

Oszczędność wody i energii

Obfity strumień

Duża tarcza

*Raindance E 100 Eco: W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.

AirPower

Idealna mieszanka wody  
i powietrza zapewnia miękki  
i obfity strumień.

Miękki i obfity strumień

Uchwyt dobrze leżący w dłoni, 
zaawansowane ergonomiczne 
wzornictwo.

Łatwy w obsłudze uchwyt

Gładka 
powierzchnia

Ergonomia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



EcoRaindance  E 100

Raindance  E 100 Multi

Główka prysznicowa
z 3 strumieniami
• Strumienie: BalanceAir, 

WhirlAir
• QuickClean 

Główka prysznicowa
z jednym strumieniem
• Strumień Rain
• QuickClean 
• EcoSmart 9 l/min*

Główka prysznicowa
z jednym strumieniem
• Strumień Rain
• QuickClean 
• EcoSmart 9 l/min*

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa 

Raindance E 100 Multi
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 

1,50 m

Zestaw Porter
• Główka prysznicowa 

Raindance E 100 Eco
• Uchwyt prysznicowy
• Wąż prysznicowy Isiflex 

1,50 m

*Przybliżona war tość ciśnienia przepływu 0,3 MPa (3 bar).

Biały/Chrom 
Box # 28502400 

Biały/Chrom 
Blister # 28502402 

Biały/Chrom 
Box # 26540400 

Biały/Chrom 
Blister # 26540402 

Biały/Biały 
Box # 28542450 

 
 

Biały/Chrom 
Box # 27276400 

Biały/Chrom 
Blister # 27276402 

Biały/Chrom 
Box # 27277400 

Biały/Chrom 
Blister # 27277402 
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*W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.  

Zbiorcze 1,25 m 
Chrom # 28152000 

Zbiorcze 1,50 m 
Chrom # 28153000  

Zbiorcze 1,75 m 
Chrom # 28155000 

Zbiorcze 2,00 m 
Chrom # 28154000  

Blister 1,25 m 
Chrom # 28262002 

Blister 1,50 m 
Chrom # 28263002  

Blister 1,50 m 
Biały # 28263452 

Blister 1,75 m 
Chrom # 28265002  

Blister 1,75 m 
Biały # 28265452 

Blister 2,00 m 
Chrom # 28264002  

Blister 2,00 m 
Biały # 28264452 

Wiszące 1,50 m 
Chrom # 28163002  

Wiszące 1,75 m 
Biały # 28165452 

Wiszące 2,00 m 
Chrom # 28164002  

Zbiorcze 1,50 m 
Chrom # 28195002 

Zbiorcze 1,75 m 
Chrom # 28196002  

Zbiorcze 2,00 m 
Chrom # 28197002 

Zapobiega  
skręcaniu

Zapobiega  
skręcaniu

Uniwersalny

Uniwersalny

Uniwersalny

EcoSmart

Budowa wielowarstwowa  
i system zapobiegający osadom 
kamienia zapewniają stabilną 
wielkość przepływu.

Budowa wielowarstwowa  
i system zapobiegający osadom 
kamienia zapewniają stabilną 
wielkość przepływu.

Węże prysznicowe dla 
wszystkich rodzajów  
główek prysznicowych,  
drążków i baterii.

Węże prysznicowe dla 
wszystkich rodzajów  
główek prysznicowych,  
drążków i baterii.

Węże prysznicowe dla 
wszystkich rodzajów  
główek prysznicowych,  
drążków i baterii.

EcoSmart redukuje zużycie wody 
nawet o 50 %.*

Posiada atest do zastosowania
z wodą pitną (Niemcy).

Stałe ciśnienie wody Stałe ciśnienie wodyStandard

Standard

Standard

Niskie zużycie wody
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Prysznice  Węże prysznicowe  59

*W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t. 

Blister 1,50 m 
Chrom # 28277002 

Blister 1,75 m 
Chrom # 28275002  

Blister 2,00 m 
Chrom # 28274002 

Wiszące 1,50 m 
Chrom # 28173002  

Wiszące 2,00 m 
Chrom # 28174002 

Blister 1,50 m 
Chrom # 28184002 

Blister 1,75 m 
Chrom # 28185002  

Blister 2,00 m 
Chrom # 28188002 

Blister 1,25 m 
Chrom # 28132002 

Blister 1,50 m 
Chrom # 28133002  

Blister 1,75 m 
Chrom # 28135002 

Blister 2,00 m 
Chrom # 28134002  

Wiszące 1,25 m 
Chrom # 28172002 

Wiszące 1,50 m 
Chrom # 28175002  

Wiszące 1,75 m 
Chrom # 28176002 

Wiszące 2,00 m 
Chrom # 28177002  

Zapobiega  
skręcaniu

Zapobiega  
skręcaniu

Uniwersalny

Uniwersalny Uniwersalny

Obrotowe
złącze

Obrotowe
złącze

Obrotowe
złącze

Odporny

 Gładkie 
wykończenie

EcoSmart

Budowa wielowarstwowa  
i system zapobiegający osadom 
kamienia zapewniają stabilną 
wielkość przepływu.

Budowa wielowarstwowa  
i system zapobiegający osadom 
kamienia zapewniają stabilną 
wielkość przepływu.

Węże prysznicowe dla 
wszystkich rodzajów  
główek prysznicowych,  
drążków i baterii.

Węże prysznicowe dla 
wszystkich rodzajów  
główek prysznicowych,  
drążków i baterii.

Węże prysznicowe dla 
wszystkich rodzajów  
główek prysznicowych,  
drążków i baterii.

Stożkowa nakrętka stabilizuje 
wąż i zapobiega zagięciom, 
wąż wygodny w obsłudze

Stożkowa nakrętka stabilizuje 
wąż i zapobiega zagięciom, 
wąż wygodny w obsłudze

Stożkowa nakrętka stabilizuje 
wąż i zapobiega zagięciom, 
wąż wygodny w obsłudze

Wielowarstwowa konstrukcja, 
wytrzymały wąż, długa 
żywotność produktu.

Gładka w dotyku powierzchnia 
węża, łatwe czyszczenie, brak 
ryzyka zadrapania innych 
powierzchni. 

EcoSmart redukuje zużycie wody 
nawet o 50 %.*

Posiada atest do zastosowania
z wodą pitną (Niemcy).

Stałe ciśnienie wody Stałe ciśnienie wody

Standard

Standard Standard

Wąż odporny na zagięciaWąż odporny na zagięcia Wąż odporny na zagięcia

Dłuższa żywotność produktu

Łatwa pielęgnacjaNiskie zużycie wody
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Drążki prysznicowe

22 mm 22/25 mm

Chrom 
Box # 27328000 

Chrom 
Blister # 27328002 

Chrom 
Blister # 27993002 

Chrom – Bar 72 cm 
Box # 27704000 

Chrom – Bar 67 cm 
Blister # 27704002 

Chrom 
Blister # 27992002 

Przesuwne uchwyty główki prysznicowej

Renowacja Variofix

Comfort

Comfort

Renowacja

Prosty
montaż

Comfort

Comfort

Podkładka dystansowa – uła-
twiająca montaż w przypadku 
gdy ściana łazienki wyłożona 
jest płytkami tylko do pewnej 
wysokości.

Pasuje do drążków o średnicy
22 mm.

Regulowany uchwyt mocujący 
drążek; idealny do renowacji
(wykorzystanie istniejących
otworów w ścianie).

Pasuje do drążków o średnicy
22 do 25 mm.

Uchwyt do główki 
prysznicowej można 
regulować.

Uchwyt do główki 
prysznicowej można 
regulować.

Podkładka dystansowa – uła-
twiająca montaż w przypadku 
gdy ściana łazienki wyłożona 
jest płytkami tylko do pewnej 
wysokości.

Łatwy montaż bez potrzeby
zdejmowania drążka ze  
ściany. Idealny w przypadku 
remontu.

Uchwyt do główki 
prysznicowej można 
regulować.

Uchwyt do główki 
prysznicowej można 
regulować.

Unica RenoUnica Marin2

Uchwyt M2 Uchwyt Reno
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Uchwyty prysznicowe

Chrom 
Box # 27527000 

Chrom 
Blister # 27527002 

Blanc 
Blister # 27527452 

Chrom 
Box # 28328000 

Chrom 
Blister # 28328002 

Chrom 
Box # 28329000 

Chrom 
Blister # 28329002 

Chrom 
Box # 28335000 

Chrom 
Blister # 28335002 

Uniwersalny

Rotacja

Prosty
montaż

Uniwersalny

UniwersalnyPrysznic Wanna

Uniwersalny

Pasuje do każdego węża
prysznicowego ze stożkową
końcówką.

Regulowany uchwyt
prysznicowy.

Łatwy w montażu bez
nawiercania otworów.

Pasuje do każdego węża
prysznicowego ze stożkową
końcówką.

Do zastosowania na 
bateriach prysznicowych  
i wannowych.

Pasuje do każdego węża
prysznicowego ze stożkową
końcówką.

Porter SPorter M2

Porter Vario Porter Reno
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18/22/25 mm

Mydelniczki

22 mm

Chrom 
Box # 28642000 

Chrom 
Blister # 28642002 

Chrom 
Blister # 26518002 

Chrom 
Box # 26519000 

 

Chrom 
Blister # 28338002 

Główka do bidetu

Uniwersalny

Normalny

Comfort

Comfort 1

Comfort 2

Uniwersalny

QuickClean

Comfort

Funkcja Stop

Z 3 uchwytami mocującymi
dla drążków o średnicy 
18 mm, 22 mm & 25 mm.

Dla drążka o średnicy 22 mm.

Możliwa regulacji położenia
w pionie i poziomie.

Z jednym uchwytem 
podwójnym.

Z dwoma osobnymi 
uchwytami.

Z 3 uchwytami mocującymi
dla drążkow o średnicy  
18 mm, 22 mm & 25 mm.

Manualny system usuwania 
osadów kamiennych 
QuickClean zapewnia 
komfortowy strumień.

Możliwa regulacji położenia
w pionie i poziomie.

Przycisk STOP dla 
zapewnienia
bezpieczeństwa.

18/22/25 mm

Casetta ECasetta C

Casetta Cube Bidette
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Perlatory

2 uniwersalne perlatory Soft Jet Comfort M242 uniwersalne perlatory SoftJet M24

2 uniwersalne perlatory SoftJet F22 Push-Open

Chrom 
Blister # 13958002 

Chrom 
Blister # 13084002 

Chrom 
Blister # 13087002 

Chrom 
Blister # 50105002 

System odpływowy

EcoSmartEcoSmart

EcoSmart

Naciśnięcie Otwarcie

Rotacja 10°

QuickClean

QuickClean

QuickClean

Prosty
montaż

EcoSmart = redukcja 
przepływu wody do 60 %.*

EcoSmart = redukcja 
przepływu wody do 60 %.*

EcoSmart = redukcja 
przepływu wody do 50 %.*

Otwarcie
i zamknięcie
poprzez 
naciśnięcie.

Obracalny perlator zapewnia
przyjemny strumień bez
rozpryskiwania.

Manualny system usuwania
osadów kamiennych 
QuickClean zapewnia 
klarowny strumień.

Manualny system usuwania
osadów kamiennych 
QuickClean zapewnia 
klarowny strumień.

Perlator antywapienny dla
dłuższej wytrzymałości
i lepszego strumienia.

Nie ma potrzeby połączenia
z baterią. Montaż bez silikonu.

*W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.  





Piękne i wysoce 
funkcjonalne:
baterie kuchenne



ComfortZone w kuchni:  
wolność wyboru

66  Kuchnia  ComfortZone 

Włącz i wyłącz, zmień temperaturę, obróć wylewkę, wyciągnij wylewkę – mnóstwo razy podczas przygotowania Twoich 
ulubionych potraw. Bateria jest najczęściej używanym urządzeniem w kuchni, dlatego jej wzornictwo i jakość to kluczowe 
cechy. To część radości gotowania! Hansgrohe z dumą prezentuje swoje piękne, wysoce funkcjonalne i wytrzymałe produkty 
z ComfortZone, która gwarantuje wygodę i funkcjonalność w każdej kuchennej aranżacji.

Avista Ecos  M Status  M Ecos  L Sportive

Produkty, które sprawdzają się doskonale w przestrzeni pracy.
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Atrybuty ComfortZone

Ergonomiczne wzornictwo wnoszące komfort  
i naturalność do wszystkich kuchennych prac.

Uchwyt w pozycji Eco redukuje wielkość przepły-
wu przy utrzymaniu stałego ciśnienia wody, co 
pozwala zaoszczędzić nawet 50 % wody i energii 
(potrzebnej do podgrzania wody).*

Szeroki zakres obrotu wylewki, idealny do 
podwójnych zlewów.

Elastyczne węże ułatwiają montaż baterii.

Wygodna wyciągana wylewka i strumień  
za dotknięciem przycisku.

Idealna wysokość wylewki dla każdego typu zlewu.
Wygodny uchwyt

Oszczędność wody i energii Prosty montaż

Wygodna przestrzeń funkcjonalna

Idealna do zlewu podwójnegoSwoboda ruchów

Sportive Cento  L Status  L Cento  XL Cento  XXL

 *W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.  
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Avista®

Ponadczasowe wzornictwo
Obrotowa wylewka w zakresie 360°
Prosta instalacja i obsługa

*W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t. **Powierzchnia PVD.

Powierzchnia: stal szlachetna

Solidna i odporna na zarysowania

powierzchnia dzięki technologii PVD**. 

Ergonomia

Ergonomiczne wzornictwo 
wnoszące komfort i naturalność 
do wszystkich kuchennych prac.

Wygodny uchwyt

Rotacja 360°

QuickClean

Szeroki zakres obrotu wylewki, 
idealny do podwójnych zlewów.

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania 
kamienia przez potarcie 
perlatora palcem.

Idealna do zlewu podwójnego

Zawsze perfekcyjny strumień

Avista Avista  Stal szlachetna

Chrom 
Box # 31802000 

Model 
ekspozycyjny # 31808000 

Stal szlachetna 
Box # 31802800 

Stal szlachetna, Model 
ekspozycyjny # 31808800 

Mieszacz Eco

Uchwyt w pozycji Eco pozwala 
zaoszczędzić nawet 50 % wody 
i energii.*

Oszczędność wody i energii

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja
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Ecos®

Ergonomia

Eco cartridge

Ergonomiczne wzornictwo 
wnoszące komfort i naturalność 
do wszystkich kuchennych prac.

Uchwyt w pozycji Eco pozwala 
zaoszczędzić nawet 50 % wody 
i energii.*

Wygodny uchwyt

Oszczędność wody i energii

Rotacja 360°

QuickClean

Wysoka
wylewka

Szeroki zakres obrotu wylewki, 
idealny do podwójnych zlewów.

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania 
kamienia przez potarcie 
perlatora.

Idealna wysokość wylewki dla 
każdego typu zlewu.

Idealna do zlewu podwójnego

Zawsze perfekcyjny strumień

Strefa komfortu

*W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.  

Chrom 
Box # 14815000 

Model 
ekspozycyjny # 14817000 

Chrom 
Box # 14816000 

Model 
ekspozycyjny # 14819000 

Ecos  M Ecos  L

Dynamiczne wzornictwo 
Funkcjonalność
Oszczędność i wytrzymałość

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja
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Sportive®

Funkcja 
Safety

Ergonomia

Eco cartridge

Funkcja Safety dzięki blokadzie 
wody gorącej zapobiega 
oparzeniom.

Ergonomiczne wzornictwo 
wnoszące komfort i naturalność 
do wszystkich kuchennych prac.

Uchwyt w pozycji Eco pozwala 
zaoszczędzić nawet 50 % wody 
i energii.*

Ochrona przed oparzeniem

Wygodny uchwyt

Oszczędność wody i energii

Rotacja 360°

QuickClean

Wysoka
wylewka

Szeroki zakres obrotu wylewki, 
idealny do podwójnych zlewów.

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania 
kamienia przez potarcie 
perlatora palcem.

Idealna wysokość wylewki dla 
każdego typu zlewu.

Idealna do zlewu podwójnego

Zawsze perfekcyjny strumień

Strefa komfortu

*W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t. **Powierzchnia PVD.

Chrom 
Box # 14861000 

Model 
ekspozycyjny # 14898000 

Stal szlachetna 
Box # 14861800 

Stal szlachetna, Model 
ekspozycyjny # 14898800 

Powierzchnia: stal szlachetna

Solidna i odporna na zarysowania

powierzchnia dzięki technologii PVD**.  

Sportive Sportive  Stal szlachetna

Eleganckie wzornictwo
Ergonomia
Prosta instalacja i obsługa

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja



Status®

*Tylko dla Status L 2jet. **W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.  
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Harmonijne wzornictwo
Komfort obsługi
Oszczędność i wytrzymałość

Status  M Status  L 2jet

Chrom 
Box # 32860000 

Model 
ekspozycyjny # 32868000 

Chrom 
Box # 32861000 

Model 
ekspozycyjny # 32869000 

Ergonomia

Eco cartridge

Ergonomiczne wzornictwo 
wnoszące komfort i naturalność 
do wszystkich kuchennych prac.

Uchwyt w pozycji Eco pozwala 
zaoszczędzić nawet 50 % wody 
i energii.**

Wygodny uchwyt

Oszczędność wody i energii

QuickClean

Wyciągana
wylewka

Wysoka
wylewka

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania 
kamienia przez potarcie 
perlatora palcem.

Wygodna wyciągana wylewka i 
strumień za dotknięciem 
przycisku.*

Idealna wysokość wylewki dla 
każdego typu zlewu.

Zawsze perfekcyjny strumień

Wyciągana wylewka

Strefa komfortu

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja
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Cento®

*Tylko dla Cento XL 2 jet i Cento XXL 2 jet.  **W porównaniu z produktami Hansgrohe bez funkcji EcoSmar t.  

Harmonijne wzornictwo
Funkcjonalność
Przyjemność w rozmiarze XXL

Cento  L Cento  XL 2jet Cento  XXL 2jet

Chrom 
Box # 14802000 

Model 
ekspozycyjny # 14927000 

Chrom 
Box # 14803000 

Model 
ekspozycyjny # 14928000 

Chrom 
Box # 14806000 

Model 
ekspozycyjny # 14929000 

Ergonomia

Eco cartridge

Ergonomiczne wzornictwo 
wnoszące komfort i naturalność 
do wszystkich kuchennych prac.

Uchwyt w pozycji Eco pozwala 
zaoszczędzić nawet 50 % wody 
i energii.**

Wygodny uchwyt

Oszczędzanie wody i energii

QuickClean

Wysoka
wylewka

Zawsze perfekcyjny strumień 
dzięki łatwości usuwania 
kamienia przez potarcie 
perlatora palcem.

Idealna wysokość wylewki dla 
każdego typu zlewu.

Zawsze perfekcyjny strumień

Strefa komfortu

Gładka 
powierzchnia

Proste wzornictwo, gładkie 
powierzchnie i najwyższej 
jakości chrom gwarantują  
łatwe usuwanie kamienia.

Łatwa pielęgnacja

Wyciągana
wylewka

Wygodna wyciągana wylewka  
i strumień za dotknięciem 
przycisku.*

Wyciągana wylewka 
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