
Hansgrohe
Novidades sustentáveis 
de chuveiros

NEW

Crometta® –  
Poupe água, energia e CO₂ para 
facilmente poupar nos custos.
Com a tecnologia EcoSmart.



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

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

Crometta® Vario
Conjunto Porter
# 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
Conjunto Porter
# 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
Conjunto de chuveiro
# 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 com saboneteira (sem imagem)
# 26536, -400 0,90 m (sem imagem)
# 26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (sem imagem)

Crometta® 1jet 
Conjunto de chuveiro
# 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 (sem imagem)
# 26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (sem imagem)

Crometta® Chuveiro de mão, Conjunto Porter, Conjunto de chuveiro



Crometta® S 240 Chuveiro fixo
# 26723, -000
# 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 26725, -000 baixa pressão
# 27413, -000 Braço de chuveiro de 390 mm
# 27393, -000 Braço de chuveiro de tecto de 100 mm
# 27389, -000 Braço de chuveiro de tecto de 300 mm

Crometta® E 240 Chuveiro fixo
# 26726, -000 
# 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 26722, -000 baixa pressão
# 27446, -000 Braço de chuveiro de 390 mm
# 27467, -000 Braço de chuveiro de tecto de 100 mm
# 27388, -000 Braço de chuveiro de tecto de 300 mm

Comfortflex® Tubo flexível
# 28167, -000 1,25 m
# 28168, -000 1,60 m
# 28169, -000 2,00 m

Ecostat® 1001 CL Termostato
# 13201, -000

Crometta® Vario Combi set
Conjunto de duche com misturadora 
termostática Ecostat 1001 CL
# 27812, -000 0,65 m
# 27813, -000 0,90 m (sem imagem)

Crometta® Chuveiro fixo

Crometta® Combi set

Ecostat® 1001 CL Misturadora termostática

Comfortflex® Tubo flexível 

Ecostat® 1001 CL Misturadora  
termostática de chuveiro
# 13211, -000

 ▪ 1,25 m – 2,00 m de comprimento
 ▪ Tubo flexível de plástico maleável e fácil de limpar
 ▪ Efeito metálico
 ▪ Conexão ao chuveiro de mão com rótula que impede  

a torção

 ▪ Função EcoStop
 ▪ Design ergonómico do manípulo, manípulo em metal
 ▪ Corpo básico Ø 42 mm
 ▪ Robusto e, portanto, adequado para projetos

 ▪ Versão redonda: Ø 240 mm
 ▪ Versão quadrada 240 x 240 mm
 ▪ Desempenho ideal do jato
 ▪ Design novo e elegante



Crometta® Showerpipes

Crometta® S 240
Showerpipe
com chuveiro fixo Crometta S 240,  
chuveiro de mão Crometta Vario  
e misturadora termostática  
Ecostat 1001 CL, braço de chuveiro 
de 350 mm
# 27267, -000 
# 27268, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta® S 240
Showerpipe
com chuveiro fixo Crometta S 240,  
chuveiro de mão Crometta Vario  
e misturadora monocomando,
braço de chuveiro de 350 mm
# 27269, -000

Crometta® S 240
Showerpipe Reno
com chuveiro fixo Crometta S 240,  
chuveiro de mão Crometta Vario,
braço de chuveiro de 350 mm 
# 27270, -000

Crometta® S 240
Showerpipe banheira
com chuveiro fixo Crometta S 240,  
chuveiro de mão Crometta Vario  
e misturadora termostática  
Ecostat Comfort, braço de chuveiro 
de 350 mm
# 27320, -000

Crometta® E 240
Showerpipe
com chuveiro fixo Crometta E 240,  
chuveiro de mão Crometta Vario  
e misturadora termostática  
Ecostat 1001 CL, braço de chuveiro 
de 350 mm
# 27271, -000 
# 27281, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta® E 240
Showerpipe
com chuveiro fixo Crometta E 240,  
chuveiro de mão Crometta Vario  
e misturadora monocomando,
braço de chuveiro de 350 mm
# 27284, -000

Crometta® E 240
Showerpipe Reno
com chuveiro fixo Crometta E 240,  
chuveiro de mão Crometta Vario,
braço de chuveiro de 350 mm 
# 27289, -000

Crometta® E 240
Showerpipe banheira
com chuveiro fixo Crometta S 240,  
chuveiro de mão Crometta Vario  
e misturadora termostática  
Ecostat Comfort, braço de chuveiro 
de 350 mm
# 27298, -000

Tubo ascendente do Showerpipe de altura ajustável



Crometta® – Poupar água e energia facilmente
Com a tecnologia EcoSmart

Os novos chuveiros Crometta com tecnologia EcoSmart não são apenas atraentes à vista: 
são ideais também para o restauro de casas de banho de hotéis e moradias onde poupar 
água e energia é um pré-requisito, e onde é preciso um caudal reduzido principalmente 
para certificações de edifícios.

Cálculo para casas particulares

Dados técnicos dos chuveiros de mão Crometta Vario

EcoSmart Tecnologia
Uma sofisticada limitação do caudal, asso-
ciada a ejetores especiais, garante que o 
consumo de água é reduzido para 6 ou 
9 l/min. Uma vez que é necessário aque-
cer menos água, também se poupa nos 
 custos com a energia.

Hansgrohe Calculadora de poupança
Os chuveiros Hansgrohe com tecnologia EcoSmart oferecem um design atraente e o máximo conforto: graças 
à poupança de água e energia, em muitos casos ficam pagos ao fim de alguns meses. Qual é o potencial de 
poupança para hotéis ou casas particulares, e qual a rapidez do retorno do investimento? Descubra as res-
postas a qualquer momento, com a calculadora de poupança gratuita da Hansgrohe

Cálculo para hotéis:
http://pro.hansgrohe-int.com/savings-calculator 
Para Smartphones
http://m.pro.savings.hansgrohe.es

Cálculo para casas particulares:
www.hansgrohe-int.com/savings-calculator
Para Smartphones
http://m.savings.hansgrohe.es

Vario EU-Standard
EcoSmart
≈ 9 l/min

EcoSmart
≈ 6 l/min

Orientação do consumo de 
água em função do tipo de jato

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

Já operacional a partir de
6,2 l/min

(0,4 bar na entrada  
do chuveiro)

3,8 l/min
(0,4 bar na entrada  

do chuveiro)

3,8 l/min
(0,4 bar na entrada  

do chuveiro)



Rain
Chuveiro intenso, ideal para 
lavagem de cabelos

Chuva intensa
Jato de água intenso que 
ativa e desperta

Mudança do tipo de jato
Basta girar o disco do jato

Design ergonómico 
da pega
Pega segura e mudança 
do jato possível

Design branco/cromado
Jogo atraente de cores, em 
cromado brilhante e branco 
gracioso

QuickClean
Limpeza fácil graças  
às saliências de silicone

Crometta® Vario Chuveiro de mão

Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona 

Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.pro.hansgrohe.es
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