
Hansgrohe
Fenntartható zuhanyújdonságok

ÚJ

Crometta® –  
Egyszerűen takarítson meg vizet,  
energiát, CO2-t és ezáltal költségeket.  
Az EcoSmart technológiával.



Crometta® Vario
Kézizuhany
# 26330, -400
# 26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26336, -400 (6 l/min) Green

Crometta® 1jet
Kézizuhany
# 26331, -400
# 26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26334, -400 (6 l/min) Green

Crometta® Vario
Porter Szett
# 26691, -400 1,25 m
# 26693, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
# 26692, -400 1,60 m
# 26694, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart

Crometta® 1jet
Porter Szett
# 26690, -400 1,25 m
# 26568, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
# 26567, -400 1,60 m
# 26569, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart

Crometta® Vario
Zuhanyszett
# 26532, -400 0,65 m
# 26534, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
# 26555, -400 0,65 m (6 l/min) Green
# 26553, -400 0,65 m és Casetta szappantartó (kép  nélkül)
# 26536, -400 0,90 m (kép  nélkül)
# 26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (kép  nélkül)

Crometta® 1jet 
Zuhanyszett
# 26533, -400 0,65 m
# 26535, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart 
# 26554, -400 0,65 m (6 l/min) Green 
# 26537, -400 0,90 m (kép  nélkül)
# 26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (kép  nélkül)

Crometta® Kézizuhany, Porter Szett, Zuhanyszett



Crometta® S 240 Fejzuhany
# 26723, -000
# 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 26725, -000 LowPressure
# 27413, -000 390 mm-es zuhanykarral
# 27393, -000 100 mm-es mennyezeti csatlakozóval
# 27389, -000 300 mm-es mennyezeti csatlakozóval

Crometta® E 240 Fejzuhany
# 26726, -000 
# 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 26722, -000 LowPressure
# 27446, -000 390 mm-es zuhanykarral
# 27467, -000 100 mm-es mennyezeti csatlakozóval
# 27388, -000 300 mm-es mennyezeti csatlakozóval

Metaflex® Zuhanycső
# 28167, -000 1,25 m
# 28168, -000 1,60 m
# 28169, -000 2,00 m

Ecostat® 1001 CL Kétkaros kádtermosztát
# 13201, -000

Crometta® Vario Combi szett
Ecostat 1001 CL termosztáttal
# 27812, -000 0,65 m
# 27813, -000 0,90 m (kép  nélkül)

Crometta® Fejzuhany

Crometta® Combi szett

Ecostat® 1001 CL Termosztát

Metaflex® Zuhanycső 

Ecostat® 1001 CL Zuhanytermosztát
# 13211, -000

 ▪ 1,25 m – 2,00 m hosszú
 ▪ Nagyon rugalmas műanyag cső
 ▪ Modern megjelenés

 ▪ EcoStop funkció
 ▪ Ergonomikus kialakítású fémfogantyú
 ▪ Ø 42 mm méretű alaptest
 ▪ Erős és ezáltal tökéletesen alkalmas projektekhez

 ▪ Kerek változat: Ø 240 mm
 ▪ Szögletes változat 240 x 240 mm
 ▪ Optimális vízsugár teljesítmény
 ▪ Új, keskeny dizájn



Crometta® Showerpipe-ok

Crometta® S 240
Showerpipe
Crometta S 240 fejzuhannyal,  
Crometta Vario kézizuhannyal  
és Ecostat 1001 CL termosztáttal,
350 mm-es zuhanykar
# 27267, -000 
# 27268, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta® S 240
Showerpipe
Crometta S 240 fejzuhannyal,  
Crometta Vario kézizuhannyal
és egykaros csapteleppel,
350 mm-es zuhanykar
# 27269, -000

Crometta® S 240
Showerpipe Reno
Crometta S 240 fejzuhannyal,  
Crometta Vario kézizuhannyal,
350 mm-es zuhanykar 
# 27270, -000

Crometta® S 240
Showerpipe fürdőkád
Crometta S 240 fejzuhannyal,  
Crometta Vario kézizuhannyal  
és Ecostat Comfort termosztattal,
350 mm-es zuhanykar
# 27320, -000

Crometta® E 240
Showerpipe
Crometta E 240 fejzuhannyal,  
Crometta Vario kézizuhannyal  
és Ecostat 1001 CL termosztáttal,
350 mm-es zuhanykar
# 27271, -000 
# 27281, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta® E 240
Showerpipe
Crometta E 240 fejzuhannyal,  
Crometta Vario kézizuhannyal
és egykaros csapteleppel,
350 mm-es zuhanykar
# 27284, -000

Crometta® E 240
Showerpipe Reno
Crometta E 240 fejzuhannyal,  
Crometta Vario kézizuhannyal,
350 mm-es zuhanykar 
# 27289, -000

Crometta® E 240
Showerpipe fürdőkád
Crometta E 240 fejzuhannyal,  
Crometta Vario kézizuhannyal  
és Ecostat Comfort termosztattal,
350 mm-es zuhanykar
# 27298, -000

A Showerpipe vízvezető csövének magassága mértre szabható



Crometta® – víz- és energiatakarékosság egyszerűen
Az EcoSmart technológiával

Az új, EcoSmart technológiával rendelkező Crometta zuhanyok nem csak elegáns megje-
lenésűek, hanem tökéletesen alkalmasak olyan szállodai vagy otthoni fürdőszobák felújítá-
sához, ahol a víz- és energiatakarékosság alapkövetelmény, és az alacsony átfolyás első-
sorban az épület tanúsításához szükséges.

Kalkuláció otthoni fürdőszobák esetében

A Crometta Vario kézizuhanyok műszaki adatai

EcoSmart technológia
Az okos átfolyáskorlátozó és a speciális 
vízsugár fúvókák gondoskodnak arról, 
hogy a vízfogyasztás 6, ill. 9 liter/percre 
csökkenjen. Mivel kevesebb vizet kell fel-
melegíteni, ezzel energiát és költségeket is 
segít megtakarítani.

Hansgrohe Megtakarítási kalkulátor
A Hansgrohe EcoSmart technológiával rendelkező zuhanyai nem csak elegáns dizájnt és nagyfokú kényelmet 
nyújtanak: áruk a megtakarított víz- és energiaköltségeknek köszönhetően gyakran már néhány hónap alatt 
megtérül. A szállodai vagy otthoni megtakarítási potenciál mértéke, valamint a beruházás megtérülése néhány 
kattintással kiszámítható az ingyenes Hansgrohe megtakarítási kalkulátorral.

Kalkuláció szállodák esetében:
www.hansgrohe.hu/kalkulator 
Mobil oldal:
http://m.pro.savings.hansgrohe.hu

Kalkuláció otthoni fürdőszobák esetében:
www.hansgrohe.hu/kalkulator
Mobil oldal:
http://m.savings.hansgrohe-int.com

Vario EU-Standard
EcoSmart
≈ 9 l/perc

EcoSmart
≈ 6 l/perc

Középpontban a vízfogyasztás 
vízsugár fajtától függően

13–16 l/perc max. 9,9 l/perc max. 6 l/perc

Működőképesség alsó határa 6,2 l/perc 3,8 l/perc 3,8 l/perc



Rain
Teljes zuhanyeső, a sampon  
kiöblítéséhez ideális

Intense Rain
Intenzív, aktiváló és ébresztő 
hatású vízsugár

Vízsugárváltás
A vízsugártárcsa egyszerű  
forgatásával

Ergonomikus kialakítású 
fogantyú
Biztos fogás és egykezes vízsugár-
váltás lehetséges

Fehér/króm dizájn
A csillogó króm és a kecses 
fehér elegáns színpompája

QuickClean
Egyszerű tisztítás a szilikon  
gomboknak köszönhetően

Crometta® Vario Kézizuhany

Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13. · Telefon +36 1 2369090 

Telefax +36 1 2369098 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu
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