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 Po wskazaniu koloru powierzchni numer 
zamówienia (#) staje się 8 -cyfrowy  
 np.  28500, -000 =  chrom 
000  chrom  | 400  biały/chrom  | 800  stalowy 

 Pozwala wybrać 
indywidualną przestrzeń 
komfor tu pomiędzy 
umywalką i armaturą. 
Odpowiedź na 
zróżnicowany 
poziom wymagań. 

 Obfite napowietrzenie 
strumienia wody wpływa na 
jego miękkość, zapobiega 
pryskaniu i generuje krople 
o dużej objętości. 

 Skoncentrowany, 
relaksujący 
strumień masujacy. 

 Obfity i delikatny strumień.  Dynamiczny, rewitalizujcy 
strumień masujący. 

 Rodzaje strumienia 

 Technologia 

 Przełącza za pomocą 
przycisku na inny rodzaj 
strumienia lub inny 
prysznic. 

 Umożliwia łatwe 
usuwanie osadu 
kamienia poprzez 
potarcie palcem 
silikonowych dysz. 

 Gdy uchwyt jest ustawiony w 
pozycji centralnej, z wylewki 
płynie zimna woda. Ciepła 
woda płynie tylko wtedy, gdy 
tego potrzebujesz. 

 Idealny do spłukiwania 
szamponu z włosów. 

 Kombinacja delikatnego 
deszczu i dynamicznego 
strumienia. 

 Delikatny deszcz z kroplami 
wzbogaconymi powietrzem. 

 Ogranicza przepływ 
minimalizując zużycie 
wody i energii. Przyjemność 
z troską o przyszłość. 

 Rozprowadza wodę na 
dużej powierzchni tarczy 
prysznicowej. W ten 
sposób całe ciało spowijają 
przyjemne w odczuciu 
krople wody. 

 Silny, rozłożysty strumień 
wodospadowy. 

 Miękki deszcz 
prysznicowy 
na całej szerokości. 

Whirl

Select

Rain
Air XL
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 Hansgrohe – marka, 
która zobowiązuje. 

 Marka Hansgrohe to na całym 
świecie synonim najlepszego wzornictwa, 
inteligentnej funkcjonalności i doskonałe -
go komfortu użytkowania. A ponieważ ni -
gdy nie ustajemy w naszych dążeniach, 
aby kontakt z wodą definiować na nowo 
i czynić go coraz piękniejszym, w tej bro-
szurze znajdziesz mnóstwo wspaniałych 
produktów odznaczających się wyjątko-
wą jakością. Między innymi naszą tech-
nologię Select: prosty przycisk, który w 
łazience i kuchni dostarcza jeszcze wię -

cej radości i swobody. W ten sposób na-
sze pomysły dedykowane wodzie wno-
szą do Twojego domu przygodę. Na 
kolejnych stronach odkryjesz uhonorowa-
ną nagrodami estetykę w połączeniu z in-
nowacyjną technologią i najwyższą jako-
ścią wykonania – made by Hansgrohe.  

 Wiele radości podczas lektury! 

 Z pozdrowieniami, Richard Grohe 

 Teraz w łazience niewielki przycisk dostarcza wiele radości. 

 Wersję tego katalogu na iPad – wzbogaconą o f ilmy i interesujące aplikacje – 
znajdziesz na http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 
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 10 Faktów i ciekawostek spod prysznica 

 10 Faktów i ciekawostek 
spod prysznica .
 W jaki sposób kąpiemy się najchętniej? 

 W Hansgrohe dokładamy wszel -
kich starań, aby zaoferować Ci per-
fekcyjne doznania pod prysznicem. 
W tym celu przeprowadzamy bada-
nia rynku w 8 krajach, współpracujemy 

z 700 osobami testującymi produkty na 
całym świecie, ewaluujemy 1,3 miliona 
odpowiedzi i każdego dnia w naszym 
ShowerWorld w Aquademie Hansgrohe, 
wspólnie z użytkownikami, prowadzimy 

badania nad psychologią zachowań pod 
prysznicem. W rezultacie odkryliśmy 10 
faktów, którymi pragniemy się z Tobą po-
dzielić. 

 Przeciętna światowa czasu spędzanego w łazience to 
70 minut dziennie. 

 Dla 47 % osób najprzyjemniejszym czasem na prysznic 
jest poranek. 

 Kąpiel pod prysznicem trwa przeciętnie 12,66 
minut w przypadku mężczyzn i 13,27 minut 
w przypadku kobiet. 

 Ponad 20 % użytkowników chciałoby w łazience mieć 
wydzieloną strefę odpoczynku lub miejsce do siedzenia. 

 3 na 5 osób śpiewa pod prysznicem. Najczęściej 
 szlagiery o miłości. 

 13,27 Min. 

 12,66 Min. 

Shhhower
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 10 Faktów i ciekawostek spod prysznica 

 Źródła: Studium Prysznicowe Hansgrohe Global 2014/Projekt trnd D -A -CH 2013: Test produktu Raindance Select E 120 

 Z wynikiem 53 % ulubionym strumie -
niem prysznicowym jest RainAir. 

 94 % użytkowników przycisk Select po -
doba się bardziej niż standardowy spo -
sób regulacji za pomocą obrotu tarczy. 

 17 % użytkownikom podczas kąpieli 
pod prysznicem przychodzą do głowy 
nowe pomysły. 

 „Co szczególnego jest w prysznicach Raindance? Cóż, już 
sama nazwa wyraża ich wyjątkowość: Gdy odkręcasz wodę, 
Twoje nogi same zaczynają tańczyć pod prysznicem, i tak każ-
dego dnia (gdy bierzesz prysznic) … a przy tym jeszcze chce 
się śpiewać.” 

 Testerka produktów „HvdrC” z Projektu trnd 2013 

 PORĘCZNA OBSŁUGA 
 STRUMIEŃ RAINAIR 

 DUŻA TARCZA PRYSZNICOWA 

 DOBRA 
 JAKOŚĆ 

 RÓŻNE RODZAJE STRUMIENIA 

 PRZYJEMNY STRUMIEŃ  PRZYJEMNE DOZNANIE KĄPIELI POD PRYSZNICEM 

 D
O

B
R

Z
E 

LE
Ż

Y 
W

 D
ŁO

N
I 

 PRZYCISK SELECT 

 ŁATWA ZMIANA STRUMIENIA 

 Kto przekonał Cię do produktów Hansgrohe? 
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 Jakość – made by Hansgrohe .

 Quality – Made by Hansgrohe 

 U nas wszystko obraca się wokół 
dążenia, aby tworzyć dla Ciebie produk-
ty idealne pod każdym względem. Pro-
dukty, które cechuje długoletnia żywot-
ność, doskonałe wzornictwo i wysoki 
komfort użytkowania. W tym celu z ambi-
cją generujemy pomysły, prowadzimy ba-
dania, testujemy i zarządzamy produkcją 
– zarówno w naszej głównej siedzibie w 
Schwarzwaldzie, jak i lokalizacjach na 
całym świecie. 

 TRADYCJA. 
 Zaufaj naszym długowiecznym i 
przemyślanym w aspekcie ekologii 
produktom. Od 1901 roku dostar-
czamy ludziom na całym świecie po -
wodów do zachwytu. 

 DESIGN. 
 Pragniemy, abyś mógł cieszyć się na co 
dzień formą i funkcją naszych produktów. 
Z tą intencją od wielu lat współpracuje -
my z projektantami o światowej renomie. 
Z sukcesem, bo nasze estetyczne ambi -
cje są nieustannie nagradzane międzyna -
rodowymi wyróżnieniami za wzornictwo. 
W rankingu iF Hansgrohe znajduje się na 
pozycji l idera wśród producentów bran -
ży sanitarnej. 

 Twoje oczekiwania są naszym 
 wzorcem. 
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 Quality – Made by Hansgrohe 

 CENTRUM  TESTÓW. 
 Per fekcyjnie działające produkty to nie -
kwest ionowana oczywistość. Aby tego 
dotrzymać prowadzimy testy, również z 
Twoją pomocą. 

 PRODUKCJA. 
 Aby Twoja radość z naszych pro -
duktów mogła trwać przez dłu -
gie lata, we wszystkich naszych 
fabrykach na całym świecie pro -
dukujemy zgodnie z t ym samym 
standardem najwyższej jakości 
Hansgrohe. 

 KLASYKI WŚRÓD 
 PRODUKTÓW. 
 Ciesz się przyjemnością czerpaną z wody 
przez długie lata: dzięki naszym produktom, 
które zachwycają doskonałym wzornictwem, 
najwyższą funkcjonalnością i świadomym pro -
cesem produkcji . 

 ROZWÓJ. 
 Pragniemy, aby uży tkowanie naszych 
produktów dostarczało Ci równie wiele 
radości jak nam ich tworzenie. 





Nastawione na 
 czystą przyjemność:
Przyjemność kąpieli pod 
prysznicem.
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Technologie prysznicowe 

 Nasza najnowsza technologia 
 prysznicowa: Select. 
 Najpiękniejszy z wyborów w łazience. 

 Nasza najnowsza innowacja ma 
kształ t eleganckiego przycisku, który nie 
tylko rewolucjonizuje podejście do wody, 
ale także wyznacza nowe standardy w 

aspekcie komfortu i obsługi. Przyciskiem 
Select możesz przełączać strumień za 
pomocą kliknięcia, wybierać różne od-
biorniki prysznicowe lub włączać i wy-

łączać wodę w precyzyjnie wybranym 
momencie. Nie sposób wyobrazić sobie 
przyjemniejszego sposobu na czerpanie 
radości z wody. 

 Zmieniaj strumień w główkach i głowicach prysznicowych za pomocą prostego kliknięcia. 

 Jeden przycisk Select w ShowerTablet lub kilka przycisków w termostatach ShowerSelect to prosty sposób na włączanie i wyłączanie 
pryszniców. 
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Technologie prysznicowe

Główki prysznicowe
Więcej od strony 16

Głowice prysznicowe
Więcej od strony 20

Sterowanie prysznicowe podtynkowe
Więcej od strony 34

Komplety prysznicowe
Więcej od strony 24

Sterowanie prysznicowe natynkowe
Więcej od strony 30
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Technologie prysznicowe 

 Inne technologie prysznicowe .
 Namiętność do wody, innowacje dla łazienki. 

AirPower. 

 Przez całą powierzchnię tarczy prysz-
nicowej powietrze jest zasysane do we-
wnątrz. W ten sposób napływająca woda 
zostaje dosłownie nadmuchana energią. 
Wzbogacone powietrzem krople nabie -
rają objętości, lekkości i miękkości. To nie 
tylko jest miłe w dotyku, ale pozwala Ci 
również korzystać z cennej wody w bar-
dziej wydajny sposób i bez pryskania. 

QuickClean. 

 Dysze strumieniowe w naszych pryszni -
cach są wyposażone w elastyczne na-
kładki silikonowe. Dzięki temu wystarczy 
przetarcie palcem, aby łatwo i szybko 
usunąć osady kamienia. Wolne od osa-
dów kamienia produkty nie tylko lepiej 
wyglądają, ale także niezawodnie speł -
niają swoje funkcje przez długie lata. 
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Technologie prysznicowe 

EcoSmart.

 Już w 1987 roku – na długo zanim 
oszczędność wody stała się tematem pu-
blicznym – firma Hansgrohe stworzy-
ła główkę prysznicową Mistral Eco, któ -
ra zużywała o połowę mniej wody niż 
standardowe prysznice i dzięki temu za-
pewniała oszczędność cennej energii ko-
niecznej do ogrzania wody. Prysznice 
EcoSmart wykazują dziś zużycie wody 
na poziomie zaledwie dziewięciu lub sze-
ściu litrów na minutę i dzięki temu oszczę-
dzają nawet do 60 % zasobów wody i 
energii. 

XXL Performance.

 Za sprawą inteligentnego rozłożenia 
wody na dużej powierzchni, całe ciało 
jest spowite w dobroczynny prysznicowy 
deszcz. Dla wymarzonej przyjemności w 
kontakcie z wodą. 

 Technologia EcoSmart 
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Aranżacje prysznicowe

Poddaj się dotykowi.  
Na tysiąc sposobów.
Wybierz z naszej bogatej oferty pryszniców idealne rozwiązanie dla siebie oraz pasujące do niego 
sterowanie prysznicowe.

Łagodny letni deszcz, pełen mocy 
wodospad czy ożywczy strumień prysz-
nicowy? Niezależnie od tego, jak wy-
obrażasz sobie idealną strefę prysznica, 

za sprawą naszych rozwiązań spełnisz 
swoje marzenie o absolutnie perfekcyjnej 
przyjemności kąpieli. Stwórz teraz swo-
ją indywidualną strefę prysznica – z do-

pasowaną do Ciebie konfiguracją pro-
duktów.

Główki pryszni-
cowe i systemy 
 prysznicowe

Proste rozwiązanie oferuje pełną przy-
jemność kąpieli, a do tego można je w ła-
twy sposób zamontować na ścianie.

Głowice 
 prysznicowe 

Dla odświeżenia lub relaksu – gdyż każ-
dy dzień zasługuje na inne doznania. Do 
montażu podtynkowego.

Komplety prysz-
nicowe i panele 
 prysznicowe

Perfekcyjna przyjemność pod prysznicem – 
w komplecie z szybkim i prostym montażem 
na istniejących przyłączach wody. Idealne 
rozwiązanie w przypadku renowacji.

Sterowanie pryszni-
cowe natynkowe
Pasuje doskonale do istniejących przyłą-
czy. Najprostsza droga do nowego wy-
miaru prysznicowych doznań.

Sterowanie pryszni-
cowe podtynkowe
Korpus armatury jest schowany w ścia-
nie – dla pełnej swobody ruchów pod 
prysznicem.
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Główki prysznicowe i systemy prysznicowe 

 Nasze główki prysznicowe: 
 Innowacje, których możesz dotknąć. 
 Bardzo mały przycisk dla dużej przyjemności. 

 Nowa technologia Select w głów-
kach prysznicowych sprawia, że kąpiel 
jest teraz jeszcze przyjemniejsza. Za-
miast uciążliwego przekręcania tarczy 
prysznicowej możesz teraz zmieniać stru-
mień za dotknięciem przycisku. Dodatko-
wo nasze główki prysznicowe przekonu-

ją swoją estetyką. Główka prysznicowa 
jest teraz dostępna w formie okrągłej lub 
prostokątnej, w kolorze lśniącego chro-
mu lub z białą tarczą – w ten sposób do-
starcza przyjemności nie tylko w dotyku, 
ale jest także miła dla oka. Powody do 
satysfakcji ma także środowisko: produk-

ty wyposażone w EcoSmart zmniejszają, 
za sprawą inteligentnego ograniczenia 
przepływu, zużycie wody nawet o 60 %! 

 www.hansgrohe.pl/select 

Raindance® Select E 120 3jet  Dysk prysznicowy 

 Silny strumień  deszczowy z dysz 
o małej ś rednicy – idealny do spłu -

kiwania szamponu z włosów. 

 Skoncentrowany strumień  
masują cy z rotują cych dysz, 

do usuwania napię ć . 

 Łagodny strumień  deszczowy, 
 przyjemne w dotyku krople 

z dysz o duż ej ś rednicy, wzboga-
cone powietrzem. 

 Zmieniaj strumień intuicyjnie 
i z łatwością za pomocą przycisku. 

 NEW Whirl

Select

 Po prostu zeskanuj kod 
i obejrzyj f i lm o produktach. 



Whirl
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Główki prysznicowe i systemy prysznicowe

Prysznic dla przyjem-
ności.

Typ zorientowany na przyjemność lubi mieć 
dużo czasu w łazience i pragnie się zrelak-
sować. Lubi czuć jak napięcia z całego dnia 
odpływają kropla po kropli. Gdy woda pły-
nie z góry niczym ciepły deszcz, nikt i nic nie 
może tego zakłócić. Dla takiej osoby waż-
na jest nie tylko pielęgnacja ciała, ale także 
kąpiel duszy. Ten typ “osobowości pryszni -
cowej” najczęściej wybiera obfity i łagodny 
strumień RainAir.

Prysznic szybko  
i skutecznie.

Gdy typ zorientowany na funkcję wchodzi 
pod prysznic, pragnie przede wszystkim 
szybkiego odświeżenia. Czasami wystar- 
czy tylko klika minut, aby osiągnąć pożą- 
dany rezultat. Prysznic ma szybko spełnić 
swoją funkcję. Na przykład szybko i dokład-
nie spłukać z włosów szampon, inaczej taka 
osoba traci cierpliwość. W tym przypadku 
silny strumień Rain sprawdza się doskonale.

Prysznic w konkret-
nym celu.

Typ zorientowany na cel potrzebuje napraw-
dę silnego strumienia, który w ukierunkowa-
ny sposób usunie głębokie napięcia lub roz-
luźni mięśnie po intensywnym treningu. Takie 
osoby chcą wyjść spod prysznica z uczu-
ciem całkowitego odprężenia, wolne od 
wszelkich trosk, gotowe na wieczorny relaks 
lub kolejny trening. Strumień Whirl zapew-
nia im ukierunkowany masaż.

Z laboratorium prysznicowego do rzeczywistości:  
Woda w ulubionej formie.

Badania przeprowadzone w Hansgrohe wyłoniły trzy typy osobowości prysznicowych.
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Główki prysznicowe i systemy prysznicowe

Raindance® Select E 150 3jet Dysk prysznicowy 
# 26550, -000, -400 
# 26551, -000, -400 EcoSmar t (bez fot.)
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 120 3jet Dysk prysznicowy 
# 26530, -000, -400 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t (bez fot.)
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 150/Unica® ’S Puro Zestaw 
# 27803, -000, -400 0,90 m 
# 27802, -000, -400 0,65 m (bez fot.)
 
 
 

   

   

Raindance® Select S 150 3jet Dysk prysznicowy 
# 28587, -000, -400 
# 28588, -000, -400 EcoSmar t (bez fot.)
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro Zestaw  
# 26621, -000, -400 0,90 m 
# 26620, -000, -400 0,65 m (bez fot.) 
# 26623, -000, -400 EcoSmar t 0,90 m (bez fot.) 
# 26622, -000, -400 EcoSmar t 0,65 m (bez fot.)
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 120 3jet Dysk prysznicowy 
# 26520, -000, -400 
# 26521, -000, -400 EcoSmar t (bez fot.)

 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 150/Unica® ’S Puro Zestaw  
# 27857, -000, -400 0,90 m 
# 27856, -000, -400 0,65 m (bez fot.)
 
 
 

   

   

Raindance® Select S 120/Unica® ’S Puro Zestaw  
# 26631, -000, -400 0,90 m 
# 26630, -000, -400 0,65 m (bez fot.) 
# 26633, -000, -400 EcoSmar t 0,90 m (bez fot.) 
# 26632, -000, -400 EcoSmar t 0,65 m (bez fot.)
 
 
 

     

   

Raindance® Select
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Główki prysznicowe i systemy prysznicowe 

Croma® 100 Vario/Unica® ’C  Zestaw 
# 27771, -000  0,90 m 
# 27772, -000  0,65 m   (bez fot.) 
# 27653, -000 EcoSmar t  0,90 m   (bez fot.) 
# 27776, -000 EcoSmar t  0,65 m   (bez fot.) 

 

     

Croma® 100 Vario  Dysk prysznicowy 
# 28535, -000
# 28537, -000 EcoSmar t  (bez fot.) 

 

     

 

Crometta® 85 Vario  Dysk prysznicowy 
# 28562, -000
# 28607, -000 EcoSmar t  (bez fot.) 

 

 

Crometta® 85 Vario/Unica® ’Crometta 
 Zestaw 
# 27762, -000  0,90 m 
# 27763, -000  0,65 m   (bez fot.) 

 

 Piękno ma dwa oblicza: 
 Dyski i głowice prysznicowe Raindance Select dostępne są w 
jednolitym kolorze chrom lub lśniącym kolorze chrom z białą 
tarczą prysznicową. 

 Po wskazaniu koloru powierzchni numer zamówienia (#) 
staje się 8 -cyfrowy   np.  28500, -000 =  chrom 
000  chrom  | 400  biały/chrom 

Croma® 100 Multi/Unica® ’C  Zestaw 
# 27774, -000  0,90 m 
# 27775, -000  0,65 m   (bez fot.) 
# 27655, -000 EcoSmar t  0,90 m   (bez fot.) 
# 27777, -000 EcoSmar t  0,65 m   (bez fot.) 

 

   

Croma® 100 Multi  Dysk prysznicowy 
# 28536, -000
# 28538, -000 EcoSmar t  (bez fot.) 

 

   

 chrom  biały/chrom 

Croma® 100

Crometta® 85
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Głowice prysznicowe

Nasze głowice prysznicowe: 
Najpiękniejszy deszcz na świecie.
Odkryj indywidualny komfort za dotknięciem przycisku.

Teraz także w głowicach pryszni -
cowych można zmieniać strumień za po-
mocą przycisku. Strumienie Rain i  RainAir 
dostarczają doskonałego odprężenia – 
jako rozłożyste strumienie generowane 
przez całą powierzchnię tarczy prysz-
nicowej. Strumień RainStream wykorzy-
stuje 12 otworów ustawionych w jednej 
linii i opływa całe ciało kroplistym, musu-
jącym deszczem, spłukując z Twoich ra-

mion cały balast codziennych obowiąz-
ków. Tak różnorodne jak doznania kąpieli 
są także kształ ty głowic prysznicowych: 
Są one dostępne w klasycznym okrągłym 
wariancie lub w ponadczasowej for-
mie prostokątnej w czystej wersji chrom 
lub lśniącej wersji chrom z białą tarczą 
prysznicową. Dodatkowo zostały wypo-
sażone w elegancki chromowany pier-
ścień zewnętrzny, wysoką krawędź o do-

skonałej jakości wykonania i atrakcyjny 
wygląd tarczy strumieniowej. Tarcza stru-
mieniowa, którą można zdjąć, a przez to 
łatwo umyć, gwarantuje długą żywotność 
produktu i trwałe piękno.

www.hansgrohe.pl/select

Raindance® Select E 300 3jet Głowica prysznicowa

Silny strumień deszczowy z dysz o 
małej średnicy – idealny do spłu -
kiwania szamponu z włosów.

Obfity strumień  
z 12 dużych dysz –
dla efektywnego relaksu.

Łagodny strumień deszczo -
wy, przyjemne w dotyku kro -
ple z dysz o dużej średnicy, 
wzbogacone powietrzem.

Przełącza strumień na inny rodzaj 
w mgnieniu oka i zapewnia przyjem-
ność kąpieli za dotknięciem przycisku.

NEW

Select
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Głowice prysznicowe

Także w głowicach prysznicowych każdy znajdzie swój ulubiony strumień.

RainAir.

Każda pojedyncza kropla strumienia RainAir 
powstaje z dyszy o dużej średnicy, nabiera-
jąc przy tym mnóstwo powietrza. W ten spo-
sób tworzy się wyjątkowo miękki w odczuciu 
deszcz prysznicowy.

Rain.

Nowy strumień Rain koncentruje w sobie 
wszystkie najmocniejsze zalety wody. Ge-
nerowany przez wąskie dysze o niewielkiej 
średnicy nabiera mocy, która gwarantuje 
szybkie odświeżenie i doskonale wypłukuje 
z włosów szampon.

RainStream.

Z łagodnością i siłą zarazem płynie z tylnej 
strefy głowicy 12 wyjątkowo rozłożystych, 
masujących strumieni. Te pojedyncze stru-
mienie współgrające ze sobą na pełnej sze-
rokości uwalniają napięcia całego dnia gdy 
trafią na głowę i ramiona.

Rodzaje strumieni: Piękne jest to, co się podoba.
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Głowice prysznicowe 

Raindance®

Raindance® Select E 300 2jet 
 Głowica prysznicowa 
# 27385, -000, -400  z ramieniem 390 mm 
# 27384, -000, -400  z przyłączem sufitowym 
100 mm   (bez fot.) 

     

 

Raindance® E 360 Air 1jet  Głowica prysznicowa  
# 27376, -000  z ramieniem 390 mm 
# 27381, -000  z przyłączem sufitowym 100 mm  
 (bez fot.) 

   

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
600 mm  Głowica prysznicowa  
# 26117, -000  z oświetleniem 
# 26115, -000  bez oświetlenia   (bez fot.) 

   

   

Raindance® E 420 Air 2jet  Głowica prysznicowa  
# 27373, -000  z ramieniem 385 mm 
 Element podtynkowy: iBox universal 

   

   

iBox

Raindance® Select S 300 2jet  Głowica 
prysznicowa  
# 27378, -000, -400  z ramieniem 390 mm 
# 27337, -000, -400  z przyłączem sufitowym 
100 mm   (bez fot.) 

     

 

Raindance® Rainmaker® 260 Air 1jet 
260 x 260 mm  Głowica prysznicowa  
# 26472, -000
# 26481, -000 EcoSmar t

     

Raindance® Select E 300 3jet 
 Głowica prysznicowa  
# 26468, -000, -400  z ramieniem 390 mm 
 Element podtynkowy: iBox universal 

     

     

iBox

Raindance® E 420 Air 1jet  Głowica prysznicowa  
# 27372, -000  z ramieniem 385 mm 

   

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
680 x 460 mm  Głowica prysznicowa  
# 28418, -000  z oświetleniem 
# 28417, -000  bez oświetlenia   (bez fot.) 

   

   

Raindance® Select S 240 2jet 
 Głowica prysznicowa  
# 26466, -000, -400  z ramieniem 390 mm 
# 26470, -000, -400 EcoSmar t  z ramieniem 
390 mm   (bez fot.) 
# 26467, -000, -400   z przyłączem sufitowym 
100 mm   (bez fot.) 
# 26469, -000, -400 EcoSmar t  z przyłączem 
sufitowym 100 mm   (bez fot.) 

       

 

Raindance® Royale 350 Air 1jet 
 Głowica prysznicowa  
# 28420, -000
# 27410, -000  opcjonalne ramię prysznicowe 
470 mm 
# 27418, -000  opcjonalne przyłącze sufitowe 
100 mm   (bez fot.) 

   

Raindance® S 300 Air 1jet  Głowica prysznicowa 
# 27493, -000  z ramieniem 390 mm 
# 27494, -000  z przyłączem sufitowym 100 mm  
 (bez fot.) 
Raindance® S 240 Air 1jet  Głowica prysznicowa 
# 27474, -000  z ramieniem 390 mm   (bez fot.) 
# 27477, -000  z przyłączem sufitowym 100 mm  
 (bez fot.) 
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Głowice prysznicowe 

Croma®

Crometta® 85

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet 
 Głowica prysznicowa 
# 28433, -000, -400
 Element podtynkowy: iBox universal 

   

   

iBox

Crometta® 85 Vario  Głowica prysznicowa 
# 28424, -000  z przegubem kulowym 
# 27411, -000  opcjonalne ramię 
prysznicowe 128 mm   (bez fot.) 

 

Crometta® 85 Green 1jet EcoSmar t 
 Głowica prysznicowa 
# 28423, -000  z przegubem kulowym 
# 27411, -000  opcjonalne ramię 
prysznicowe 128 mm   (bez fot.) 

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream 
 Głowica prysznicowa 
# 26443, -000

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet 
 Głowica prysznicowa 
# 28411, -000
 Element podtynkowy: iBox universal 

   

     

iBox

Crometta® 85 Multi  Głowica prysznicowa 
# 28425, -000  z przegubem kulowym 
# 27411, -000  opcjonalne ramię 
prysznicowe 128 mm   (bez fot.) 

   

Raindance® Rainfall® 150 
 Głowica prysznicowa 
# 26442, -000

Croma® 220 Air 1jet  Głowica prysznicowa  
# 26464, -000  z przegubem kulowym 
# 26465, -000 EcoSmar t  (bez fot.) 
# 27413, -000  opcjonalne ramię 
prysznicowe 389 mm   (bez fot.) 
Croma® 160 1jet  Głowica prysznicowa 
# 27450, -000  z przegubem kulowym   (bez fot.) 
# 28450, -000 EcoSmar t  (bez fot.) 
# 27412, -000  opcjonalne ramię prysznicowe 
230 mm   (bez fot.) 

     

Croma® 100 Multi  Głowica prysznicowa  
# 27443, -000  z przegubem kulowym 
# 28460, -000 EcoSmar t  (bez fot.) 
# 27411, -000  opcjonalne ramię 
prysznicowe 128 mm    (bez fot.) 

 

   

Croma® 100 Vario  Głowica prysznicowa 
# 27441, -000  z przegubem kulowym 
# 28462, -000 EcoSmar t  (bez fot.) 
# 27411, -000  opcjonalne ramię 
prysznicowe 128 mm   (bez fot.) 
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 Nasze komplety prysznicowe: 
spełniają najwyższe oczekiwania 
bez kompromisów. 
 Odkryj swój prysznic za dotknięciem przycisku. 

 W komplecie prysznicowym 
wszystko jest po prostu piękne – i pięk-
nie proste. Nowe przyciski Select w głów-
ce, głowicy prysznicowej i w termostacie 
czynią wybór prysznica i strumienia jesz-
cze wygodniejszym. Dzięki eleganckie -
mu zintegrowaniu w ShowerTablet wy-
starczy teraz tylko jedno kliknięcie, abyś 

mógł zanurzyć się w całkiem nowy wy-
miar prysznicowych doznań. Wszystkie 
komplety prysznicowe Hansgrohe po-
zwalają Ci cieszyć się perfekcją formy i 
dokładnie dopasowanymi do siebie kom-
ponentami. Można je łatwo zamontować 
na przyłączach istniejących w ścianie – 
idealne rozwiązanie w przypadku reno-

wacji. Ta zasada dotyczy także paneli 
prysznicowych: Oferują one przyjemność 
kąpieli za sprawą zintegrowanej w pane-
lu główki prysznicowej i dysz bocznych. 
Panel jest wstępnie zmontowany i łatwy 
w instalacji. 

 www.hansgrohe.pl/select 

 Wybór żądanej temperatury. 

 Włącz/wyłącz. 

 Włącz/wyłącz strumień RainStream 
w głowicy prysznicowej. 

 Włącz/wyłącz główkę prysznicową. 

 Włącz/wyłącz głowicę prysznicową. 

 Wygodny wybór strumienia. 

 Wygodny wybór strumienia. 

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe

 Po prostu zeskanuj kod 
i obejrzyj f i lm o produktach. 

 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Komplety prysznicowe i panele prysznicowe 

 NEW 

 NEW 

 NEW 

Select

Select

Select

Select

Select

Whirl
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Komplety prysznicowe Raindance® Select Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe 
z głowicą Raindance Select E 300 2jet, z dyskiem 
prysznicowym Raindance Select E 120 3jet  
i termostatem Ecostat Select, 
z ramieniem 380 mm 
# 27128, -000 
# 27282, -000 EcoSmar t (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 360 1jet ST Showerpipe 
z głowicą Raindance E 360 Air 1jet, z dyskiem  
prysznicowym Raindance Select E 120 3jet  
i termostatem ShowerTablet Select 300, 
z ramieniem 380 mm 
# 27288, -000, -400 
# 27287, -000, -400 EcoSmar t (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 300 3jet ST Showerpipe 
z głowicą Raindance Select E 300 3jet, z dyskiem 
prysznicowym Raindance Select E 120 3jet  
i termostatem ShowerTablet Select 300, 
z ramieniem 380 mm 
# 27127, -000, -400 
 
Raindance® Select E 300 2jet ST Showerpipe 
z głowicą Raindance Select E 300 2jet, z dyskiem 
prysznicowym Raindance Select E 120 3jet  
i termostatem ShowerTablet Select 300, 
z ramieniem 380 mm 
# 27126, -000, -400 (bez fot.)
 
 
 
 

     

     

Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Komplety prysznicowe i panele prysznicowe
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Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe 
z obrotową głowicą Raindance Select S 300  
Air 1jet, z dyskiem prysznicowym Raindance 
Select S 120 3jet i termostatem Ecostat Comfor t 
z ramieniem 460 mm 
# 27114, -000 
 
Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe 
z obrotową głowicą Raindance S 240 Air 1jet, 
z dyskiem prysznicowym Raindance Select S 120 
3jet i termostatem Ecostat Comfor t 
z ramieniem 460 mm 
# 27115, -000 prysznicowy (bez fot.) 
# 27117, -000 wannowy (bez fot.)
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe 
z obrotową głowicą Raindance Select S 300 2jet, 
z dyskiem prysznicowym Raindance Select S 120 
3jet i termostatem Ecostat Comfor t, 
z ramieniem 460 mm 
# 27133, -000, -400  
 
Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe 
z obrotową głowicą Raindance Select S 240 2jet, 
z dyskiem prysznicowym Raindance Select S 120 
3jet i termostatem Ecostat Comfor t, 
z ramieniem 460 mm 
# 27129, -000, -400 (bez fot.)
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe 
z głowicą Raindance E 360 1jet, z dyskiem  
prysznicowym Raindance Select E 120 3jet  
i termostatem Ecostat Select, 
z ramieniem 380 mm 
# 27112, -000, -400 prysznicowy  
# 27113, -000, -400 wannowy (bez fot.) 
# 27286, -000, -400 EcoSmar t (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Komplety prysznicowe i panele prysznicowe
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Komplety prysznicowe i panele prysznicowe 

 Komplety prysznicowe  Raindance® Showerpipe

 Komplety prysznicowe  Croma® Showerpipe

Croma® 220 Air 1jet Showerpipe
 z obrotową głowicą Croma 220 Air 1jet, 
z główką prysznicową Croma 100 Vario 
i termostatem Ecostat Comfor t
z ramieniem 400 mm 
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmar t 

     

     

Raindance® E 420 Air 2jet Showerpipe
 z głowicą Raindance E 420 2jet, z główką 
prysznicową i termostatem Ecostat Select
z ramieniem 400 mm 
# 27149, -000

   

 

Croma® 160 1jet Showerpipe
 z głowicą Croma 160, z główką prysznicową 
Croma 100 Vario i termostatem Ecostat Comfor t
z ramieniem 285 mm 
# 27135, -000

 

     

Raindance® Connect S 240 Air 1jet Showerpipe
 z głowicą Raindance S 240 Air 1jet, 
z główką prysznicową 
z ramieniem 460 mm 
# 27164, -000
# 27421, -000  z ramieniem 350 mm   (bez fot.) 
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Komplety prysznicowe i panele prysznicowe 

 Panel prysznicowy 

 Panel prysznicowy Raindance® Lift 
 z głowicą prysznicową Raindance Rainfall 
180 Air 2jet i główką prysznicową 1jet, 
regulacja wysokości 200 mm 
# 27008, -000, -400
# 27003, -400 EcoSmar t

     

 

 Panel prysznicowy Lift 2 
 z głowicą prysznicową Raindance S 180 
Air 1jet, główką prysznicową PuraVida 1jet 
i 6 dyszami bocznymi, regulacja wysokości 
200 mm 
# 26871, -000
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Sterowanie prysznicowe natynkowe

Nasze sterowanie prysznicowe 
do montażu natynkowego: dla 
czystej radości pod prysznicem.
Za sprawą przycisku Select teraz jeszcze bardziej zredukowane wzornictwo.

Technologia Select teraz także w 
przypadku termostatu czyni drogę do ulu-
bionego strumienia wyjątkowo prostą. Za 
dotknięciem przycisku możesz teraz włą-
czyć i wyłączyć główkę prysznicową. 

Oprócz tego termostat utrzymuje tempe-
raturę na stałym, wybranym przez Ciebie 
poziomie i zapobiega niechcianym ude-
rzeniom za gorącej lub za zimnej wody. 
Już na etapie montażu ShowerTablet 

Select 300 czyni teraz wszystko znacz-
nie prostszym: Pasuje do przyłączy znaj-
dujących się w ścianie – idealne rozwią-
zanie w przypadku renowacji.

Dostępny także  
w wersji chrom-biały.

Włącz/wyłącz główkę prysznicową.

Izolowany korpus – utrzymuje korpus  
armatury w stałej temperaturze  

i zapobiega ewentualnym oparzeniom.

Wybór żądanej temperatury.

Szklana półka.

Intuicyjna obsługa.

Przycisk Select jest absolutnie intuicyjny 
i łatwo dostępny od frontu. Możesz wy-
godnie uruchomić i wyłączyć strumień 
wody.

Precyzyjnie w punkt.

Za sprawą przyjaznego w obsłudze po-
kręt ła umieszczonego również z przodu 
można precyzyjnie ustawić żądaną tem-
peraturę.

Duża powierzchnia.

Gładka szklana powierzchnia oferuje 
mnóstwo miejsca na akcesoria prysznico-
we i pełni funkcję półki.

NEW

Select
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Sterowanie prysznicowe natynkowe

ShowerTablet® Select 300 Termostat 
wannowy 
# 13151, -000 Półka szklana, chrom 
# 13151, -400 Półka szklana, biała
 
 
 

 

ShowerTablet® Select 300 Termostat 
prysznicowy 
# 13171, -000 Półka szklana, chrom 
# 13171, -400 Półka szklana, biała
 
 
 

Ecostat® Select Termostat  
wannowy  
# 13141, -000 Półka szklana, chrom 
# 13141, -400 Półka szklana, biała
 
 
 

 

Ecostat® Comfort Termostat  
wannowy  
# 13114, -000
 
 
 

 

Ecostat® Select Termostat  
prysznicowy 
# 13161, -000 Półka szklana, chrom 
# 13161, -400 Półka szklana, biała

Ecostat® Comfort Termostat  
prysznicowy 
# 13116, -000
 
 
 

Termostaty natynkowe
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ShowerTablet® 300 doskonały w połączeniu z zestawem prysznicowym.
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Sterowanie prysznicowe podtynkowe 

 Nasze sterowanie prysznicowe do 
instalacji podtynkowych: nowy 
sposób na sterowanie przyjemnością. 
 Dla niezapomnianych doznań prysznicowych. 

 Podtynkowe systemy sterowania 
ShowerSelect definiują przyjemność ką-
pieli całkiem na nowo. Prysznice moż-
na w prosty sposób włączać i wyłączać 
przy pomocy elegancko zintegrowanych 
przycisków Select. Działają one na zasa-
dzie intuicyjnej i za sprawą zastosowania 
wyłącznie części mechanicznych cechu-

je je wyjątkowo długa żywotność. Tech-
nika naszych podtynkowych systemów 
sterujących jest schowana w ścianie. Mó-
wiąc precyzyjnie – w elemencie podtyn-
kowym iBox universal. Ten podział na 
dwa komponenty; przed ścianą i za ścia-
ną, umożliwia montaż w dwóch niezależ-
nych etapach. Dzięki temu zyskujesz czas 

na ostateczny wybór widocznych ele -
mentów zewnętrznych, a także większą 
elastyczność na wypadek ich wymiany w 
przyszłości. Dodatkowo montaż podtyn-
kowy oferuje jeszcze więcej swobody ru-
chów pod prysznicem. 

ShowerSelect®  ze zintegrowanym przyłączem węża prysznicowego i uchwytem główki prysznicowej 

 Do włączania i wyłączania pryszniców. Przyci -
ski Select w kolorze chrom mat odznaczają się 
dobrze na t le lśniącej powierzchni w kolorze 
chrom. Duże symbole gwarantują łatwą obsługę. 

 Włącz/wyłącz głowicę prysznicową. 

 Włącz/wyłącz główkę prysznicową. 

 Czytelne oznaczenia temperatury. 

 Smukły, cylindryczny uchwyt pin 
 zapewnia ergonomiczną obsługę. 

 Wybór temperatury – za sprawą 
technologii termostatycznej pozo -

staje ona na stałym poziomie. 

 Możliwość dowolnej 
 kombinacji główki prysz-
nicowej i węża z produk-

tem ShowerSelect. 

 NEW 

Select
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 Dzięki iBox universal technika jest całkowicie schowana w ścia-
nie. Zapewnia to atrakcyjny wygląd i oprócz większej swobo-
dy pod prysznicem, także większą elastyczność. Ponieważ iBox 
universal jest kompatybilny ze wszystkimi naszymi rozwiązania-

mi termostatycznymi oraz bateriami, można go zainstalować 
jeszcze przed ostatecznym dokonaniem wyboru systemu prysz-
nicowego. 

 Jeden dla wszystkich. 

 Rozwiązanie z termostatem 
 ShowerSelect ®. 

 Rozwiązanie z termostatem 
 ShowerSelect ® ze zintegrowanym przyłą -

czem węża i uchwytem prysznicowym. 

 Rozwiązanie z baterią 
 ShowerSelect ®. 

 Rozwiązanie z termostatem 
Ecostat ®. 

iBox® universal.
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Sterowanie prysznicowe podtynkowe 

 Inne baterie jednouchwytowe w rozdziale Baterie łazienkowe. 

 Sterowanie prysznicowe dla 1 odbiornika. 

 Prostota w jej najpiękniejszej formie: Przy pomocy tego elementu zewnętrznego mo-
żesz sterować jednym odbiornikiem czyli główką lub głowicą prysznicową. W przy-
padku produktów ShowerSelect dzieje się to za pomocą przycisku, w przypadku 
Ecostat i baterii jednouchwytowych – za pomocą pokręt ła lub uchwytu jednoramien-
nego. Regulacja temperatury wody odbywa się za pomocą tego dużego pokręt ła. 

 Co to jest termostat?  
 Technologia termostatyczna zapewnia zawsze precyzyjny wybór temperatury wody i 
utrzymuje ją na stałym poziomie. Nagłe uderzenia zimnej i gorącej wody za sprawą 
niestabilnego ciśnienia należą już do przeszłości. 

 Co to jest bateria z mieszaczem? 
 Bateria z mieszaczem sprawdza się w przypadku instalacji o stabilnym ciśnieniu 
wody. Wtedy zapewiona jest stabilna temperatura wody i, co za tym idzie, przyjem-
ność kąpieli. 

ShowerSelect®

 Termostat dla 
1 odbiornika 
# 15762, -000

ShowerSelect®

 Bateria dla 1 odbiornika 
# 15767, -000

Ecostat® E
 Termostat dla 1 odbiornika 
# 15707, -000

Ecostat® S
 Termostat dla 1 odbiornika 
# 15757, -000

ShowerSelect® S
 Termostat dla 
1 odbiornika 
# 15744, -000

ShowerSelect® S
 Bateria dla 1 odbiornika 
# 15747, -000

Metris®

 Bateria z mieszaczem dla 1 odbiornika 
# 31456, -000

Metris®

 Bateria z mieszaczem dla 1 odbiornika 
# 31685, -000

ShowerSelect®  Termostaty 

ShowerSelect®  Baterie 

Ecostat®  Termostaty 

Metris®  Baterie jednouchwytowe podtynkowe 



37

 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Sterowanie prysznicowe podtynkowe 

ShowerSelect®

 Termostat dla 
2 odbiorników 
# 15763, -000

ShowerSelect®

 Termostat do dwóch odbiorników ze zintegrowanym 
przyłączem węża i uchwytem główki prysznicowej 
# 15765, -000
 Główka i wąż prysznicowy nie są zawar te w zestawie, 
można je dowolnie skompletować. 

ShowerSelect®

 Bateria dla 2 odbiorników 
# 15768, -000

Ecostat® E
 Termostat dla 2 odbiorników 
# 15708, -000

Ecostat® S
 Termostat dla 2 odbiorników 
# 15758, -000

ShowerSelect® S
 Termostat dla 
2 odbiorników 
# 15743, -000

ShowerSelect® S
 Bateria dla 2 odbiorników 
# 15748, -000

Metris®

 Bateria z mieszaczem dla 2 odbiorników 
# 31454, -000

Metris®

 Bateria z mieszaczem dla 2 odbiorników 
# 31493, -000

ShowerSelect®  Termostat 

ShowerSelect®  Baterie 

Ecostat®  Termostat 

Metris®  Baterie jednouchwytowe podtynkowe 

 Sterowanie prysznicowe dla 2 odbiorników. 

 Podwójna przyjemność. Dzięki tym elementom zewnętrznym możesz za dotknięciem 
przycisku (ShowerSelect) lub przy pomocy pokręt ła (Ecostat) czy przełącznika (bate -
rie jednouchwytowe) sterować dwoma odbiornikami czyli główką i głowicą prysznico-
wą. Temperaturę wody ustawia się zawsze przy pomocy pokręt ła. 
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Sterowanie prysznicowe podtynkowe 

 Rozwiązania podtynkowe z ShowerSelect® 

 Inne rozwiązania podtynkowe 

 Inne rozwiązania podtynkowe 

ShowerSelect®

 Zawór dla 3 odbiorników 
# 15764, -000

ShowerSelect® S
 Zawór dla 3 odbiorników 
# 15745, -000

ShowerSelect®

 Termostat Highflow 
# 15760, -000

iControl® E
 Zawór dla 3 odbiorników 
# 15777, -000

iControl® S
 Zawór dla 3 odbiorników 
# 15955, -000

ShowerSelect® S 
 Termostat Highflow 
# 15741, -000

Ecostat® E
 Termostat Highflow 
# 15706, -000  59 l/min, dla dużych pryszniców 
 Termostat 
# 15705, -000  37 l/min, dla małych pryszniców 
 (bez fot.) 

Ecostat® E
 Termostat Highflow 
# 15706, -000  59 l/min, dla dużych pryszniców 
 Termostat 
# 15705, -000  37 l/min, dla małych pryszniców 
 (bez fot.) 

Ecostat® S
 Termostat Highflow 
# 15756, -000  59 l/min, dla dużych pryszniców 
 Termostat 
# 15755, -000  37 l/min, dla małych pryszniców 
 (bez fot.) 

Ecostat® S
 Termostat Highflow 
# 15756, -000  59 l/min, dla dużych pryszniców 
 Termostat 
# 15755, -000  37 l/min, dla małych pryszniców 
 (bez fot.) 

 Zawór odcinający  E
# 15978, -000

Trio/Quattro® E
 Zawór odcinająco -przełączający 
# 15937, -000

Trio/Quattro® S
 Zawór odcinająco -przełączający 
# 15932, -000

 Zawór odcinający  S
# 15972, -000

 Sterowanie prysznicowe 
dla 3 odbiorników. 

 Dla indywidualnej przyjemności kąpieli: Dzięki ShowerSelect możesz za pomocą 
przycisku przełączać prysznice i strumienie. Za pomocą dużego pokręt ła termostatu 
precyzyjnie ustawisz wybraną temperaturę. W przypadku iControl i wszystkich innych 
zestawów wybór odbywa się manualnie za pomocą pokręt ła. 
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Sterowanie prysznicowe podtynkowe 

 Rozwiązania podtynkowe z ShowerSelect® 

 Inne rozwiązania podtynkowe 

 Inne rozwiązania podtynkowe 

ShowerSelect®

 Zawór dla 3 odbiorników 
# 15764, -000

ShowerSelect® S
 Zawór dla 3 odbiorników 
# 15745, -000

ShowerSelect®

 Termostat dla 1 
odbiornika Highflow 
# 15761, -000

iControl® E
 Zawór dla 3 odbiorników 
# 15777, -000

iControl® S
 Zawór dla 3 odbiorników 
# 15955, -000

ShowerSelect® S
 Termostat dla 1 
odbiornika Highflow 
# 15742, -000

Ecostat® E
 Termostat Highflow 
# 15706, -000  59 l/min, dla dużych pryszniców 

Ecostat® E
 Termostat Highflow 
# 15706, -000  59 l/min, dla dużych pryszniców 

Ecostat® S
 Termostat Highflow 
# 15756, -000  59 l/min, dla dużych pryszniców 

Ecostat® S
 Termostat Highflow 
# 15756, -000  59 l/min, dla dużych pryszniców 

 Zawór odcinający  E
# 15978, -000

 Zawór odcinający  E
# 15978, -000

 Zawór odcinający  E
# 15978, -000

Trio/Quattro® E
 Zawór odcinająco -przełączający 
# 15937, -000

Trio/Quattro® S
 Zawór odcinająco -przełączający 
# 15932, -000

 Zawór odcinający  S
# 15972, -000

 Zawór odcinający  S
# 15972, -000

 Zawór odcinający  S
# 15972, -000

 Sterowanie prysznicowe 
dla 4 odbiorników. 

 Przyjemność bez granic pod prysznicem: Dzięki ShowerSelect możesz wybrać ulubio-
ny prysznic i rodzaj strumienia za dotknięciem przycisku. Zestawy z iControl i wszyst -
kie pozostałe systemy obsługiwane są manualnie za pomocą pokręt ła. Duże pokręt ło 
służy do regulacji temperatury wody. 



Woda w skończenie 
doskonałej formie:
Armatura łazienkowa.
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Armatura łazienkowa. Światy stylów

Dzięki urokliwym detalom emocjonalnego języka formy armatura PuraVida wnosi do wnętrz szczególny ładunek zmysłowości.

Trzy kierunki stylistyczne:  
Zrealizuj swoją łazienkę marzeń.
Żywa. Zmysłowa. Piękna.

Avantgarde.

Łazienka awansowała już dawno 
z roli pomieszczenia czysto funkcjonal -
nego do roli przestrzeni mieszkalnej. Co-
raz więcej osób realizuje wielofunkcyj -
ne pokoje kąpielowe, w których design 
i klimat wnętrza liczą się równie mocno, 
jak przemyślana funkcjonalność. Kultu -
ra dobrego samopoczucia odgrywa w 

tym trendzie kluczową rolę: łazienka słu-
ży już od dłuższego czasu odprężeniu i 
oderwaniu się od dnia codziennego. Słu-
ży za pomieszczenie, w którym spędza 
się czas. Nasze baterie odzwierciedlają 
ten trend poprzez zachowanie równowa-
gi między perfekcyjną funkcjonalnością i 
pięknym wzornictwem. Trzy kierunki sty-

listyczne, które proponujemy, pozwo-
lą na łatwiejszą nawigację w drodze do 
realizacji Twojej wymarzonej łazienki. 
Dostarczą one inspiracji niezależnie od 
estetycznych upodobań. Pozwól się zain-
spirować.
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Armatura łazienkowa. Światy stylów

Ten kierunek stylistyczny to prawdziwa rewolucja w aspekcie formy i funkcji. W ten sposób powstaje spokojne wnętrze, któremu 
 charakter nadają przejrzyste linie i zmysłowe formy.

Język form, który wyraża klasyczne piękno i kreuje ciepłą, pełną harmonii atmosferę.

Classic.

Modern.
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Armatura łazienkowa. Avantgarde

Styl Avantgarde.
PuraVida®. Doskonałe wzornictwo w kolorach bieli i chromu.

W łazience chodzi nie tylko o 
trend, lecz o estetykę bliską Tobie. Kto 
ceni sobie subtelny indywidualizm po-
kocha program armatury PuraVida, po-
nieważ jej dynamiczne linie i organicz-

ne formy emanują kreatywną pewnością 
siebie. Proces wykończenia powierz chni 
DualFinish sprawia, że płaszczyzny białe 
i chromowane łączą się ze sobą perfek-
cyjnie. Armatura PuraVida dostępna jest 

w wariantach o różnej wysokości – dla 
indywidualnej przestrzeni funkcjonalnej, 
którą nazywamy ComfortZone. 

PuraVida® 110 
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 Armatura łazienkowa . Avantgarde

 Pasujące akcesoria łazienkowe PuraVida znajdziesz na www.hansgrohe.pl 

PuraVida®

 Bateria elektroniczna 
 bez regulacji temperatury
na baterie 
# 15171, -000, -400

 

PuraVida® 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 do montażu na ścianie 
# 15085, -000, -400  225 mm 
# 15084, -000, -400  165 mm   (bez fot.) 

 

PuraVida® 100
 3 -otworowa bateria 
umywalkowa 
# 15073, -000, -400

   

PuraVida®

 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
# 15270, -000, -400

PuraVida® 240 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
# 15072, -000, -400

   

PuraVida® 110
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
# 15070, -000, -400

   

PuraVida® 200
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
# 15081, -000, -400

   

PuraVida®  Umywalka i bidet 

PuraVida® 100
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
# 15075, -000, -400
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 Armatura łazienkowa . Avantgarde

PuraVida®  Wanna 

PuraVida®  Prysznic 

PuraVida® 400 Air 1jet  Głowica prysznicowa  
# 27437, -000, -400  z ramieniem 390 mm 
# 27390, -000, -400  z przyłączem 
sufitowym 100 mm   (bez fot.) 

   

PuraVida® 120 1jet  Główka prysznicowa  
# 28558, -000, -400
# 28568, -000, -400 EcoSmar t  (bez fot.) 

   

PuraVida®

 Jednouchwytowa bateria
prysznicowa 
 natynkowa 
# 15672, -000, -400

PuraVida®

 Termostat prysznicowy dla 2 odbiorników 
 podtynkowa 
# 15771, -000, -400

PuraVida®

 Jednouchwytowa bateria
prysznicowa 
 podtynkowa 
# 15665, -000, -400

PuraVida® 150 Air 3jet  Dysk prysznicowy  
# 28557, -000, -400
# 28567, -000, -400 EcoSmar t  (bez fot.) 

     

   

PuraVida® 
 Jednouchwytowa bateria wannowa 
 natynkowa 
# 15472, -000, -400

PuraVida®

 4 -otworowa armatura do montażu 
na brzegu wanny 
# 15446, -000, -400

 

PuraVida®

 3 -otworowa jednouchwytowa  bateria wannowa 
do montażu na  brzegu  wanny 
# 15432, -000, -400

 

PuraVida®

 Jednouchwytowa bateria
wannowa 
 do montażu w podłodze, 
z główką prysznicową 
PuraVida 120 1jet 
# 15473, -000, -400

PuraVida®

 Jednouchwytowa bateria 
wannowa 
 podtynkowa 
# 15445, -000, -400

PuraVida® 
 Wylewka wannowa 
 podtynkowa 
# 15412, -000, -400
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Styl Modern.
Metris®, Talis®, Focus® i Logis®. Cztery linie, spójna stylistyka.

Kto ceni sobie wolność od zbęd-
nych i rozpraszających elementów formy 
oraz koncentrację na tym co istotne, po-

kocha ten wyrazisty język designu, któ -
ry emanuje klarownością: przejrzyste li -
nie oferują wartość dodaną. Wszystko co 

zbędne, zostało zakwestionowane. W re -
zultacie powstała minimalistyczna i prze-
myślana całość.

Armatura łazienkowa. Modern

Metris® 110 Talis® 80 Focus® 100 Logis® 100
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Armatura łazienkowa. Modern

Metris®  
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 31280, -000
 
 
 
 
 

 

Metris® Umywalka i bidet

Metris® 260 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31082, -000
 
 
 
 

     

Metris® 110 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
# 31080, -000 
# 31121, -000 CoolStar t
 
 
 

       

 

Metris® 200 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 31183, -000
 
 
 
 

     

Metris® 100 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 31088, -000
 
 
 

     

Metris® 230 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z cięgłem 
# 31087, -000
 
 
 

     

Metris® 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
# 31085, -000 165 mm (bez fot.) 
# 31086, -000 225 mm
 
 
 

   

Metris® 100 
3 -otworowa bateria  
umywalkowa 
# 31083, -000
 
 
 
 
 

     

Metris®.
Czyste formy w odpowiedzi na wysokie oczekiwania.

Metris® 100 
Zawór stojący do małej umywalki 
# 31166, -000
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 Armatura łazienkowa . Modern

Metris® 
 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
 natynkowa 
# 31680, -000

Metris® 
 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
 podtynkowa 
# 31685, -000

Metris® 
 Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
 podtynkowa 
# 31456, -000

Metris® 
Bateria termostatyczna prysznicowa 
dla 2 odbiorników
# 31573, -000

Metris® S  Umywalka 

Metris®  Wanna 

Metris®  Prysznic 

Metris®

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
 podtynkowa 
# 31451, -000

Metris®

 Wylewka wannowa 
 podtynkowa 
# 31494, -000

Metris®

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
 podtynkowa 
# 31493, -000

Metris®

 4 -otworowa bateria wannowa 
do montażu na brzegu wanny 
# 31442, -000

 

Metris®

 3 -otworowa jednouchwytowa bateria 
wannowa do montażu na brzegu wanny 
# 31190, -000

 

Metris®

 Jednouchwytowa bateria wannowa 
 natynkowa 
# 31480, -000

 

Metris® S 
 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 z ruchomą wylewką 120° 
# 31161, -000
# 31159, -000  z kompletem odpływowym   (bez fot.) 

     

Metris® S 
 Bateria elektroniczna 
 z regulacją temperatury,
na baterie 
# 31100, -000
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Talis® Umywalka

Talis® 80 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z obrotową wylewką 
# 32053, -000
 
 
 

     

 

Talis® 80 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 32040, -000 
# 32057, -000 CoolStar t
 
 
 

     

 

Talis® 250 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 60° 
z obrotową końcówką 
# 32055, -000
 
 
 

     

 

Talis® 150 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z obrotową wylewką 
# 32052, -000
 
 
 
 

     

 

Talis® 210 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 120° 
# 32082, -000
 
 
 
 

     

 

Armatura łazienkowa. Modern

Talis®.
Aranżacja łazienki inspirowana nowoczesnością.

Talis® 80 
Zawór stojący do małej umywalki 
# 32130, -000
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Talis® Umywalka i bidet

Talis® Wanna

Talis® S Umywalka

Talis® Prysznic

Talis®  
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
# 31618, -000 165 mm (bez fot.) 
# 31611, -000 225 mm
 
 
 

   

Talis®  
Jednouchwytowa bateria 
wannowa 
podtynkowa 
# 32475, -000

Talis®  
Jednouchwytowa bateria 
wannowa 
natynkowa 
# 32440, -000
 
 
 

 

Talis®  
Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
natynkowa 
# 32640, -000

Talis®  
Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
podtynkowa 
# 32675, -000

Talis® 230 
3 -otworowa bateria  
umywalkowa 
# 32310, -000
 
 
 
 
 

     

Talis®  
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 32240, -000
 
 
 

 

Talis® 
Bateria elektroniczna 
z regulacją temperatury, 
na baterie 
# 32110, -000
 
 
 
 

 

 

Talis® S 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 32020, -000
 
 
 
 
 

     

Talis® S 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z ruchomą wylewką 360° 
# 32070, -000 
# 32073, -000 z ruchomą wylewką 120° 
(bez fot.)
 
 
 

     

Armatura łazienkowa. Modern

Talis®  
Wylewka wannowa 
podtynkowa 
# 13414, -000
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Armatura łazienkowa. Modern

Focus® 190 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31608, -000
 
 
 
 
 

     

 

Focus® Umywalka

Focus® 70 
Zawór stojący do małej umywalki 
# 31130, -000 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
# 31730, -000 
# 31539, -000 CoolStar t
 
 
 

       

Focus®.
Tak stylowa może być funkcjonalność.

Focus® 100 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31607, -000 
# 31621, -000 CoolStar t
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Focus® 240 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 120° 
# 31609, -000
 
 
 

     

 

Focus® Umywalka i bidet

Focus® Wanna

Focus® Prysznic

Focus®  
Jednouchwytowa bateria 
wannowa 
natynkowa 
# 31940, -000
 
 
 

 

Focus®  
Jednouchwytowa bateria 
wannowa 
podtynkowa 
# 31945, -000

Focus®  
Wylewka wannowa 
podtynkowa 
# 13414, -000

Focus®  
Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
natynkowa 
# 31960, -000

Focus®  
Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
podtynkowa 
# 31965, -000

Focus®  
Bateria elektroniczna 
z regulacją temperatury, 
na baterie 
# 31171, -000
 
 
 

 

 

Focus® S 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 360° 
# 31710, -000
 
 
 

     

Focus®  
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 31920, -000
 
 
 
 

 

Armatura łazienkowa. Modern

Focus® S Umywalka
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 Armatura łazienkowa . Modern

Logis®.
 Wzornictwo, które komponuje się harmonijnie z każdą aranżacją łazienkową. 

Logis®  Umywalka 

Logis® 100
 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 71100, -000

     

 

Logis® 70
 Zawór stojący do małej umywalki 
# 71120, -000

   

Logis® 70
 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 71070, -000
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Logis®  Umywalka i bidet 

Logis®  Wanna 

Logis®  Prysznic 

Logis®

 Jednouchwytowa bateria
wannowa 
 natynkowa 
# 71400, -000

 

Logis®

 Wylewka wannowa 
 podtynkowa 
# 71410, -000

 

Logis®

 3 -otworowa jednouchwytowa 
bateria wannowa do montażu 
na brzegu wanny 
# 71310, -000

 

Logis®

 Jednouchwytowa bateria
wannowa 
 podtynkowa 
# 71405, -000

Logis®

 3 -otworowa bateria wannowa do 
montażu na brzegu wanny 
# 71300, -000

 

Logis® 
 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
# 71200, -000

 

Logis®

 3 -otworowa bateria 
umywalkowa 
# 71133, -000

   

Logis® 190
 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 71090, -000

   

 

Logis® 210
 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
 z ruchomą wylewką 120° 
# 71130, -000

   

Logis® 
 Bateria umywalkowa 
# 71222, -000

   

Logis®

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
 do montażu na ścianie 
# 71220, -000  195 mm 

   

Logis®

 Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
 natynkowa 
# 71600, -000

Logis®

 Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
 podtynkowa 
# 71605, -000

Logis®

 Zawór odcinający 
# 71970, -000

 Armatura łazienkowa . Modern
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Niektórym rzeczom udaje się zako-
twiczyć pojęcie klasycznego piękna tu i 
teraz. Taki design łączy w sobie tradycyj -
ne wartości, takie jak elegancja, ciepło 
i harmonia z elementami nowoczesności. 

Harmonijne formy podkreślają ponad-
czasową świadomość jakości. Aby to nie -
zwykłe doznanie uczynić perfekcyjnym w 
programach naszych linii Metris Classic i 
Talis Classic masz do wyboru różne wy-

sokości armatury. Podejmij własną decy-
zję ile przestrzeni jest Ci potrzebne na co 
dzień, aby czuć się komfortowo.

Styl Classic.
Metris® Classic i Talis® Classic. Tradycja i funkcjonalność w najpiękniejszej formie.

Armatura łazienkowa. Classic

Metris® Classic 100 Talis® Classic 80 Logis® Classic 
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Armatura łazienkowa. Classic

Metris® Classic.
Pełna wdzięku harmonia dla Twojej łazienki.
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Armatura łazienkowa. Classic

Metris® Classic  
Jednouchwytowa bateria 
wannowa 
natynkowa 
# 31478, -000
 
 
 

 

Metris® Classic  
Wylewka wannowa 
podtynkowa 
# 13413, -000
 
 
 
 

 

Metris® Classic  
Jednouchwytowa bateria 
wannowa 
podtynkowa 
# 31485, -000

Metris® Classic  
Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
natynkowa 
# 31672, -000

Raindance® Classic 100 
Air 3jet Dysk prysznicowy 
# 28548, -000
 
 
 
 
 

 

   

Metris® Classic  
Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
podtynkowa 
# 31676, -000

Raindance® Classic 240 Air 1jet 
Głowica prysznicowa 
# 27424, -000 z ramieniem 390 mm 
# 27405, -000 z przyłączem 
sufitowym 100 mm (bez fot.)
 
 
 

   

 

Metris® Classic 250  
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 31078, -000
 
 
 

     

Metris® Classic 100  
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 31075, -000
 
 
 

     

Metris® Classic 
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 31275, -000
 
 
 

 

Metris® Classic 100 
3 -otworowa bateria  
umywalkowa 
# 31073, -000
 
 
 

     

Metris® Classic Umywalka

Metris® Classic Wanna

Metris® Classic Prysznic
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 Armatura łazienkowa . Classic

Talis® Classic  i  Logis® Classic.
 Ponadczasowa elegancja na każdy dzień. 

Talis® Classic 230 
 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 14116, -000

     

Talis® Classic  Umywalka 

Talis® Classic 80 
 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 14111, -000

     

Talis® Classic Natural 90
 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 14127, -000
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 Armatura łazienkowa . Classic

Talis® Classic
 Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
 natynkowa 
# 14161, -000

Croma® 100 Classic Multi 
 Dysk prysznicowy 
# 28539, -000

   

Talis® Classic
 Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
 podtynkowa 
# 14165, -000

Talis® Classic
 Jednouchwytowa bateria
wannowa 
 natynkowa 
# 14140, -000

 

Talis® Classic
 Jednouchwytowa bateria
wannowa 
 podtynkowa 
# 14145, -000

Talis® Classic
 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
# 14120, -000

 

 Pasujące akcesoria łazienkowe znajdziesz na www.hansgrohe.pl 

Logis® Classic
 Bateria umywalkowa 
# 71270, -000

   

Logis® Classic
 Zawór odcinający 
# 71976, -000

Logis® Classic
 3 -otworowa bateria 
umywalkowa 
# 71323, -000

   

Logis® Classic

Talis® Classic  Bidet 

Talis® Classic  Wanna 

Talis® Classic  Prysznic 
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 Armatura łazienkowa .  Technologie zastosowane w bateriach. 

 Technologie zastosowane w bateriach .
 ComfortZone: dla oczekiwań na każdym poziomie. 

 Tej indywidualnej przestrzeni funk-
cjonalnej pomiędzy wylewką i ceramiką 
nadaliśmy miano ComfortZone. Obowią-
zuje przy tym zasada: Im wyższa bateria, 
tym więcej swobody dla Ciebie. Obojęt -

nie, czy chodzi o więcej swobody pod-
czas mycia rąk czy o dodatkową daw-
kę spontaniczności, gdy chcesz np. w 
międzyczasie szybko umyć włosy. Od-
kryj teraz przy pomocy Konfiguratora 

ComfortZone swoją wymarzoną kombi-
nację baterii z ceramiką. 

 www.hansgrohe.pl/configurator 

 Test ComfortZone. 

 Która armatura pasuje do której umywalki? W ramach testu ComfortZone firma Hansgrohe sprawdziła ponad 7000 kombinacji 
swoich baterii z najbardziej popularną ceramiką. Aby zapewnić idealny strumień bez pryskania oraz optymalny komfort. Rezulta-
ty i rekomendacje znajdziesz na:   www.hansgrohe.pl/comfortzone-konfigurator 
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 Armatura łazienkowa .  Technologie zastosowane w bateriach. 

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

 Wysokość baterii umywalkowej deter-
minuje wszechstronność w codziennym 
korzystaniu z wody. 
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 Armatura łazienkowa .  Technologie zastosowane w bateriach 

 Armatura – inne technologie .
 Dla przyjemności w zgodzie z ekologią .

 Technologia 
EcoSmart 

EcoSmart.

 Już w 1987 roku – na długo zanim 
oszczędność wody stała się tematem pu-
blicznym – firma Hansgrohe opracowała 
technologię EcoSmart. Dzięki niej już wte -
dy możliwa stała się oszczędność wody 
i energii zużywanej do codziennych ru-
tynowych czynności w łazience nawet o 
połowę. Od tego czasu nieustannie roz-
wijamy nasze technologie, co pozwoliło 
na obniżenie zużycia wody dla wszyst -
kich modeli naszej armatury do 5 litrów 
na minutę w standardzie. 

CoolStart.

 Najnowsze osiągnięcie na drodze do eko-
logicznego korzystania z zasobów wody 
nosi miano CoolStart: w chwili otwar-
cia strumienia płynie z założenia zimna 
woda. Z ciepłej wody i koniecznej do jej 
podgrzania energii zaczynasz korzystać 
dopiero po skierowaniu uchwytu w lewo. 
Tę funkcję znajdziesz jako opcję w mode-
lach naszej armatury umywalkowej. 
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 Armatura łazienkowa .  Technologie zastosowane w bateriach 

QuickClean. 

 Perlatory w naszej armaturze są wyposa-
żone w elastyczne nakładki silikonowe. 
Za sprawą lekkiego potarcia palcem osa-
dy kamienia znikają w mgnieniu oka. W 
ten sposób armatura nie tylko długo wy-
gląda pięknie, ale także pozostaje w peł -
ni funkcjonalna. 

AirPower. 

 Twoja armatura AirPower miesza napły-
wającą wodę z powietrzem. To nie tylko 
jest miłe w dotyku, ale pozwala Ci rów-
nież korzystać z cennej wody w bardziej 
wydajny sposób, bez pryskania. 





Wolność za  
dotknięciem  
przycisku.
Armatura kuchenna.
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 Armatura kuchenna 

 W kuchni o przycisk do przodu. 
 Metris® Select wnosi nową swobodę ruchów w przestrzeń kuchennych czynności. 

 Praca w kuchni może sprawiać 
wiele przyjemności. Można na przykład 
delektować się dobrym jedzeniem po dłu-
gim dniu pracy lub zaprosić przyjaciół 
do wspólnego gotowania. Czynnik ra-
dości wzrasta teraz za sprawą armatury 
kuchennej Select z jej frontalnie umiesz-
czonym przyciskiem Select. Można go 
obsługiwać niejako w przelocie i włą-
czać oraz wyłączać strumień wody bez 
przerywania kuchennych czynności. A 
ponieważ przycisk Select można urucho-
mić także grzbietem dłoni lub łokciem, 
bateria zawsze pozostaje czysta. Nawet 
wtedy, gdy masz akurat zabrudzone dło-
nie. Wyłączanie strumienia wody pomię -
dzy poszczególnymi krokami pracy sta-
je się teraz jeszcze łatwiejsze, zużycie 
wody i energii ograniczone jest do nie -
zbędnego minimum. 

 Po prostu zeskanuj kod i obej -
rzuj f i lm o produktach. 

Metris® Select

Metris® Select
 Bateria kuchenna 
 z ruchomą wylewką 150° 
# 14883, -000, -800

 



C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

71

 Dobrze wiedzieć: 

 Ten plus w aspekcie kuchennego komfortu nie 
wymaga ani prądu, ani dodatkowych urządzeń 
w szafce pod zlewem: Przycisk działa na zasa-
dzie czysto mechanicznej. Genialnie proste. 

 Comfor tZone – mnóstwo 
swobody podczas 
codziennego użytkowania. 

 Wylewka obracająca się w pro -
mieniu 150° – więcej swo -
body działania w kuchni. 

 Włączanie baterii. 

 Tutaj jednorazowo włączasz 
armaturę i ustawiasz wybra -
ną temperaturę wody przed 
przystąpieniem do kuchen -
nych prac. Teraz możesz stero -
wać baterią za pomocą przy-
cisku Select, pozostawiając 
uchwyt cały czas w pozycji 
otwarcia. Oczywiście w każ-
dej chwili możesz przy pomo-
cy uchwytu zmienić temperatu -
rę lub wyłączyć strumień wody. 

 Przy tym uchwyt jest w gór-
nym odcinku ergonomicz-
nie wygięty – dzięki temu 
sterowanie temperaturą i ob -
jętością strumienia jest bar-
dziej precyzyjne i wygodne 
dla osób w każdym wieku. 

 Forma baterii pasuje idealnie do 
 nowoczesnych zlewów kuchennych. 

 NEW 

 Włącz/wyłącz baterię. 

 Tutaj możesz zatrzymać stru -
mień wody – łatwo za do -
tknięciem przycisku. Uchwyt 
pozostaje przy tym w pozy-
cji otwarcia i zachowuje usta -
wienia wybranej temperatury 
wody i objętości strumienia. 

Select
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Armatura kuchenna

Nowe baterie Metris.
Funkcja w inteligentnej formie.

Te trzy typy mają klasę. Przej -
ście w zaokrągloną formę łączy w so-
bie zmysłową ergonomię i inteligentną 

funkcjonalność: zaczynając od uchwy-
tu po mocowanie magnetyczne wylew-
ki prysznicowej oraz dwa rodzaje stru-

mienia – normalny i prysznicowy – które 
zmieniasz za pomocą przycisku.

Wylewka obracająca się 
w promieniu 150° – więcej 
radości w kuchni.

Comfor tZone – mnóstwo 
swobody podczas 

codziennego użytkowania.

Włącz/wyłącz baterię. Przy tym uchwyt 
jest w górnym odcinku ergonomicznie 

wygięty – dzięki temu sterowanie 
temperaturą i objętością strumienia 
jest bardziej precyzyjne i wygodne 

dla osób w każdym wieku.

Forma baterii pasuje idealnie do 
nowoczesnych zlewów kuchennych.
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 Wyciąganie wylewki prysznicowej 
– dla optymalnej elastyczności. 

 Za dotknięciem przycisku możesz przełączyć 
strumień normalny na prysznicowy. Dzięki 
temu, woda przybiera zawsze taką formę, 

jaka jest potrzebna w danym momencie. 

 MagFit – uchwyt magnetyczny 
niezawodnie stabilizuje 
wylewkę  prysznicową . 

Metris®

 Bateria kuchenna 
 z wyciąganą końcówką ,
 z ruchomą wylewką 110/150° 
# 14821, -000, -800

Metris®

 Bateria kuchenna 
 z ruchomą wylewką 
110/150/360° 
# 14822, -000, -800
# 14823, -000  do montażu pod 
oknem   (bez fot.) 
# 14888, -000  z zaworem 
do zmywarki   (bez fot.) 

Metris®

 Bateria kuchenna 
 z wyciąganą wylewką, 
2 rodzaje strumienia ,
 z ruchomą wylewką 110/150° 
# 14820, -000, -800

 

Metris®
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Pomoc kuchenna par excellence.
PuraVida®, Talis®, Focus® – czysty design, nowoczesność, funkcjonalność.

Każda z tych trzech linii urzeka na swój 
własny sposób. Nasze baterie PuraVida 
to fascynujące połączenie designu i tech-

nologii. Natomiast Talis komponuje się 
idealnie w każdej aranżacji za sprawą 
swoich funkcjonalnych detali i nowocze-

snej formy. Dzięki baterii Focus zyskujesz 
elegancki element, który wnosi do kuchni 
pełen komfort.

PuraVida® 
2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 120° 
(fot. stal szlachetna) 
# 15812, -000, -800
 
 
 
 

   

PuraVida®

PuraVida® 
2-otworowa elektroniczna  
bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 120° 
(fot. stal szlachetna) 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

Uchwyt można umiejscowić w dowolnym 
miejscu wokół kuchennego zlewu.

Powierzchnia DualFinish w 
wykończeniu szczotkowanej lub 

polerowanej stali szlachetnej.
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Focus®

MagFit – uchwyt magnetyczny 
niezawodnie stabilizuje 

wylewkę prysznicową.Comfor tZone – mnóstwo 
swobody podczas 
codziennego użytkowania.

Talis® S 
Bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką,  
2 rodzaje strumienia, 
i ruchomą wylewką 150° 
# 32841, -000, -800
 
 
 

 

Talis® S 
Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 150° 
# 32851, -000, -800
 
 
 
 
 

 

Focus® 
Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 360° 
# 31806, -000, -800
 
 
 

 

Talis® S2 Variarc 
Bateria kuchenna 
z wyciąganą, 
i ruchomą wylewką 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc 
Bateria kuchenna 
z wyciąganą końcówką, 
i ruchomą wylewką 150° 
# 14872, -000, -800 
 
 
 
 

   

Focus® 
Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 
110/150/360° 
# 31820, -000, -800
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc 
Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 
110/150/360° 
# 14870, -000, -800
 
 
 
 

   

Focus® 
Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 
110/150/360° 
# 31817, -000, -800
 
 
 
 

Focus® 
Bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką,  
2 rodzaje strumienia, 
i ruchomą wylewką 150° 
# 31815, -000, -800
 
 
 

 

Talis®

Za dotknięciem przycisku 
możesz przełączyć stru -
mień normalny na pryszni -
cowy. Dzięki temu, woda 
przybiera zawsze taką 
 formę, jaka jest potrzebna 
w  danym  momencie.
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Referencje

Zadomowieni na całym świecie.
Referencje dla Hansgrohe.

Na całym świecie inwestorzy i wy-
konawcy we współpracy z architektami 
realizują ambitne projekty. Nieodzowne 
do tego są produkty stanowiące piękną 
oprawę dla wody i zarazem umożliwia-
jące jej inteligentne wykorzystanie. Ar-
matura, prysznice i kolekcje łazienkowe 

ze Schwarzwaldu stanowią dla czołów-
ki światowych adresów „kropkę nad i” 
w aspekcie designu i komfortu. Można je 
spotkać w imponujących hotelach i obiek-
tach użyteczności publicznej, w pry-
watnych rezydencjach i królewskich 
pałacach, w ekskluzywnych klubach 

sportowych, na promach i luksusowych 
jachtach. Na naszej stronie znajdziesz 
wiele kolejnych referencji:

www.hansgrohe.pl/referencje

Alice Lane Towers, RPA.   
Produkty Hansgrohe: Elektroniczna 
 bateria  umywalkowa Metris S.

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi.  
Produkty Hansgrohe: Głowica 
 prysznicowa Raindance S 240 Air. 
Zdjęcie: abudhabi.capitalgate.hyat t.com
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Hotel Waldorf Astoria, Berlin.  
Produkty Hansgrohe: Dyski prysznicowe 
Raindance S, Raindance Rainfall.
Zdjęcie: Waldor f Astoria

Statek wycieczkowy Celebrity Equinox.  
Produkty Hansgrohe: Baterie umywal-
kowe Talis S.
Foto: Meyer Werf t

Hotel JW Marriott, Santa Fe/Mexico City.  
Produkty Hansgrohe: Baterie umywalkowe 
PuraVida.
Zdjęcie: Hotel JW Marriot t
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 Hansgrohe mobil 

 Odkryj produkty Hansgrohe 
 interaktywnie .
 Przywołaj przyszłość na swój ekran. 

 Za sprawą  bogatej oferty 
Hansgrohe moż esz wybrać  swój ulubiony 
sposób na doś wiadczanie wody. Mamy 

dla Ciebie mnóstwo aplikacji online, 
dzię ki którym moż esz zasię gną ć  wszyst -
kich interesują cych Cię  informacji. W ten 

sposób innowacje Hansgrohe trafią  pro-
sto do Twojego domu – lub doką dkol -
wiek, gdzie pragniesz je odkrywać . 

 Mobilność w najlepszej postaci. 

 Ta aplikacja prezentuje produkty Hansgrohe w interaktywny i nie -
banalny sposób. A jeśli spodoba Ci się któryś prysznic, możesz od 
razu sprawdzić jak będzie on wyglądał w Twojej własnej łazien-
ce. Za sprawą jednego dotknięcia funkcji kamery wybrany produkt 
zostaje umieszczony w centrum rzeczywistego zdjęcia i w ten spo-
sób możliwy do obejrzenia w kontekście Twojego domu. Jeżeli po-
doba Ci się to, co widzisz, najbliższy punkt handlowy możesz od-
naleźć szybko dzięki zintegrowanej funkcji wyszukiwarki. 

 Interaktywne atrybuty: 
–   Funkcja zdjęcia w celu wizualizacji produktu 

w  Twojej łazience 
–  Filmy na temat technologii i rodzajów strumienia 
–   Lista faworytów dla Twoich ulubionych produktów 

Hansgrohe 
–  Wyszukiwarka punktów handlowych  

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

 Shower pleasure .  Basin mixers .
 Water at its most perfect . Set to nothing but pleasure .

 Kitchen mixers .  Company .
 For today and tomorrow: milestones . Set to nothing but pleasure .



 Hansgrohe mobil 

 Najszybszy montaż na świecie. 

 Ponieważ Twoja łazienka nie przyjdzie do Hansgrohe, 
Hansgrohe przyjdzie do Twojej łazienki: aplikacja 
Hansgrohe@home to najłatwiejszy sposób, aby zobaczyć, jak 
konkretna armatura lub rozwiązanie prysznicowe będzie wy-
glądać w Twoim domu.   Wystarczy zrobić zdjęcie Twojej obec-
nej aranżacji łazienkowej, następnie zaznaczyć znajdującą 
się w niej armaturę lub prysznic i zastąpić wybranym produk-
tem Hansgrohe. I już widzisz rezultat na swoim ekranie. Zin-
tegrowana wyszukiwarka specjalistycznych punktów hand-
lowych wskaże Ci w razie potrzeby adres najbliżej Ciebie. 
Aplikację na iPhone, iPad i Android-Smartfon znajdziesz na: 
www.hansgrohe-int.com/app 
 albo bezpośrednio na 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
 lub 
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se
 lub za pomocą tego kodu QR: 

 World Wide Water .

 Najnowsze aktualności na temat wody i Hansgrohe 
znajdziesz na 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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 Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Infolinia: 801 011 299 · Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl 

 Prosimy mieć na uwadze, że ten katalog zawiera tylko przegląd wybranych produktów 
z naszej ofer ty. Pełen asor tyment znajdziesz w internecie. 
Dowiedz się więcej o świecie Hansgrohe na www.hansgrohe.pl 

 Odkryj produkty Hansgrohe interaktywnie 
 Wersję tego katalogu na iPad – wzbogaconą o filmy i interesujące aplikacje – 
znajdziesz na http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Projektowanie z Hansgrohe@home 
 Odkryj, jak perfekcyjnie wygląda armatura lub prysznice Hansgrohe z umywalką 
lub strefą prysznica w Twoim domu na: www.hansgrohe-int.com/app 

 Odkrywanie i zakupy produktów Hansgrohe
Po wsparcie w kompetentnym projektowaniu łazienki udaj się do jednego 
z naszych partnerskich punktów handlowych. Znajdź najbliższy punkt 
w Twojej okolicy na www.hansgrohe.pl/sprzedaz 

 Niniejszą broszurę wyprodukowano z najwyższą dbałością o środowisko. Ty także 
możesz przyczynić się do oc hrony zasobów przekazując tę broszurę po zapoznaniu 
się z jej treścią innym zainteresowanym lub oddając ją do recyclingu. 


