
 Z pasją tworzymy nieustannie 
nowe, coraz lepsze i jeszcze bardziej 
wydajne rozwiązania dedykowane Wo-
dzie. Naszym celem są innowacyjne 
technologie i produkty łączące maksy-
malną przyjemność czerpaną z wody 
z troską o jej naturalne zasoby. W ten 
sposób powstało już wiele innowacji, 
które zrewolucjonizowały kulturę ła-
zienkową. W poniższym katalogu pre -
zentujemy przegląd kompletnej oferty 
marki Hansgrohe oraz nasze najnow-

sze produkty. Bogate portfolio nagród 
za  design oraz w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwem, odpowiedzial -
ności społecznej i ekologii umacnia nas 
w naszym dążeniu, aby kontakt z wodą 
uczynić zmysłowym doświadczeniem, 
dobroczynnym tak dla człowieka, jak i 
środowiska. Dlatego każda kropla jest 
dla nas na wagę złota.

Richard Grohe 
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 W Hansgrohe cenna jest każda kropla. 

 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 

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 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 katalogu na iPad’a znajdziesz na 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Projektowanie z Hansgrohe@home 
Odkryj przy pomocy iPhone’a, iPad’a lub smartfona, jak dobrze 
będzie wyglądać w Twojej łazience armatura Hansgrohe.
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se 

 Oszczędności z Hansgrohe
Dowiedz się, jak Hansgrohe pomoże Ci oszczędzać wodę i energię na 
www.hansgrohe.pl/kalkulator 

 Odkrywanie produktów i zakupy w 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 tak-
że możesz przyczynić się do ochrony zasobów przekazując tę broszurę po zapo-
znaniu się z jej treścią innym zainteresowanym lub oddając ją do recyclingu. 

 Odkryj katalog na swojego iPada interaktywnie:
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 



 Jeśli pozostawisz tę stronę rozłożoną, pomoże Ci ona w łatwej nawigacji po świecie Hansgrohe podczas 
przeglądania katalogu. 

 Łazienka .
 Światy Avantgarde,  Modern i 

Classic pozwalają na wybór ulubionej 
stylistyki, która nada wyrazisty charak-
ter indywidualnej aranżacji łazienko-
wej. Rozkładana strona zawierająca 
przegląd stylów prezentuje rekomen-
dowane połączenia modeli armatury i 
pryszniców. Pozwala to na optymalny 
dobór produktów z szerokiego asorty-
mentu Hansgrohe. 

 Firma .
 Od 112 lat Hansgrohe jest pio -

nierem branży sanitarnej. Innowacyj-
ność i funkcjonalność naszych produk-
tów manifestuje się poprzez doskonały 
design. Standardy, które sami dla siebie 
wyznaczamy, motywują nas i prowadzą 
nieustannie od satysfakcji z naszych 
nagrodzonych osiągnięć do rozwoju ko-
lejnych innowacji, takich jak AirPower 
czy EcoSmart, które wyznaczają trendy 
na przyszłość. 

 Przyjemność kąpieli .
 Najróżniejsze głowice, główki 

i systemy prysznicowe dostarczają in-
dywidualnej przyjemności kąpieli. Nie-
zależnie od tego, czy chcesz podnieść 
swój komfort przez wymianę prysznica 
lub renowację całej łazienki – bogata 
oferta produktów do montażu natynko-
wego lub podtynkowego, od pryszni -
ców, przez termostaty, po eleganckie 
systemy odpływowe, pozwala na wybór 
zawsze optymalnego rozwiązania. 

 Kuchnia .
 Eleganckie w swojej formie ele -

menty stylistyczne w połączeniu z inno-
wacyjną funkcjonalnością. Szczególnie 
podczas gotowania, wygodna, a zara-
zem inteligentna obsługa armatury, ma 
duże znaczenie. Jeszcze więcej przy-
jemności w kontakcie z wodą, także w 
kuchni. 

Avantgarde

Modern

Classic

 Armatura 

PuraVida® 110 PuraVida® 150 PuraVida® 400

Talis® 80 Croma® 100 Croma® 160

Focus® 70 Crometta® 85 Crometta® 85

Metris® Classic 100 Raindance® Classic 100 Raindance® Classic 240

Talis® Classic 80 Croma® 100 Classic

 Główka prysznicowa  Głowica prysznicowa 

- 000  Chrom 
- 090  Chrom/złoto 
- 400  Biały/Chrom 
- 450  Biały 
- 800  Stalowy 

 Kolory powierzchni 

 Po wskazaniu koloru powierzchni numer 
zamówienia (#) staje się 8 -cyfrowy  
 np.  28500, -000 =  Chrom 

 Rodzaje strumienia 

 Technologie 

 Strumień punktowy do ukierunko -
wanego masażu. 

 Silny, pulsujący strumień 
masujący. 

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

 Skoncentrowany strumień, dzięki 
któremu w sposób ukierunkowany 
możesz masować określone par-
tie ciała. 

 Idealny po aktywności sporto -
wej lub ciężkim dniu: dynamicz-
ny, energetyzujący strumień ma-
sujący. 

 Przełącza strumień na inny ro -
dzaj w mgnieniu oka i zapewnia 
przyjemność kąpieli za dotknię -
ciem przycisku. 

 umożliwia łatwe usuwanie osadu 
kamienia po prostu przez 
potarcie silikonowych dysz. 

 Gdy uchwyt jest ustawiony w pozy-
cji centralnej, z wylewki płynie zim-
na woda. Ciepła woda płynie tylko 
wtedy, gdy tego potrzebujesz. 

 Idealny do spłukiwania szampo-
nu z włosów. 

 Harmonijna kombinacja delikat -
nych kropli i dynamicznego stru -
mienia. 

 Wraz z łagodnym deszczem 
prysznicowym złożonym z napo-
wietrzonych kropel, miniony dzień 
odpływa…  kropla po kropli. 

 Rozprowadza wodę na dużej po -
wierzchni tarczy prysznicowej. 
W ten sposób całe ciało spowi -
jają przyjemne w odczuciu kro -
ple wody. 

 Szeroki strumień wachlarzowy 
który przywołuje doznania bez-
troskiej kąpieli w lagunie. Każde-
go dnia. 

 Niespotykanie obfita objętość 
strumienia spowija całe ciało 
w delikatne krople. 

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

 Ogranicza przepływ minimalizu -
jąc zużycie wody i energii. Przy-
jemność z troską o przyszłość. 

MonoMassage

Whirl
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Cool
Start
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Cool

Rain
Air XL

Metris® 110 Raindance® Select S 150 Raindance® E 360
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 W Hansgrohe cenna jest każda kropla. 

 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 

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe
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  Hansgrohe Tradycja 7

Hans Grohe z synem Klausem, 1937. Klaus Grohe z synami Philippe i Richardem, 
2007.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/tradycja 
Szczegóły dotyczące gwarancji sprzedaży znajdziesz na www.hansgrohe.pl/gwarancja

Młody Hans Grohe zakłada firmę w 1901 
roku.

 
Zamiłowanie do wody to u nas rodzinne.

Hans Grohe był człowiekiem, który 
nigdy nie spoczywał na laurach, ponieważ 
miał świadomość, że tylko w ten sposób 
można tworzyć nieustannie coś nowego, 
nadzwyczajnego i przełomowego. W cza-
sach, gdy myśli o prywatnej łazience do-
piero zaczynały się rodzić, a codzienny 
prysznic jeszcze był utopią, on opraco-
wał już pierwsze główki  prysznicowe. 
W ten sposób zapoczątkował ustanawia-

nie nowych standardów dla łazienki, któ -
re rozprzestrzeniły się daleko poza grani -
ce Schwarzwaldu. 

Dzięki przedstawicielstwom i filiom 
w dotychczas 37 krajach na wszystkich 
kontynentach oraz za sprawą dostępności 
swoich produktów na całym świecie, mar-
ka Hansgrohe stała się jednym z niewielu 
globalnych graczy branży sanitarnej. Tak 
jak kiedyś, naznaczone silnie rodzinną tra-

dycją przedsiębiorstwo, produkuje przede 
wszystkim w rodzimych fabrykach w Schil -
tach i Offenburgu – jest to wyraz filozo-
fii jakości „made in Germany“ i zarazem 
manifest wartości wyznawanych w firmie 
Hansgrohe. O tym, jak bardzo jesteśmy 
przekonani do jakości naszych produktów 
świadczy 5- letnia gwarancja, którą udzie -
lamy na każdy z nich.

5MADE IN 
GERMANY

YEAR
GuARANTEE





  Hansgrohe  Odpowiedzialność społeczna  9

 Zachwyt dla wody jest w Hansgrohe 
nierozerwalnie związany z silnym po-
czuciem odpowiedzialności za jej dro-
gocenne zasoby naturalne. Nieustan-
nie pracujemy nad rozwojem produktów 
oszczędzających wodę i energię, opar-
tych na innowacyjnych technologiach, ta-
kich, jak EcoSmart. Nie bez przyczyny 

jesteśmy też jednym z pierwszych przed-
siębiostw, którego produkty zostały wy-
różnione przez Branżowy Związek Eu-
ropejskich Producentów Armatury nowo 
utworzonym certyfikatem WELL-Zertifikat. 
WELL oznacza „Water Efficiency Label“. 
Nasze baterie umywalkowe Talis, Focus i 
Metris oraz główki prysznicowe Crometta 

85 Green i Croma 100 (1jet, Vario i  Multi) 
zdobywając za każdym razem poziom 
A w segmencie Home osiągnęły najlepszy 
z możliwych wyników. Wyzwaniem, jakie 
stawiamy sobie na przyszłość, jest roz-
wijanie produktów mających pozytywny 
wpływ na Twoje życie i środowisko. 

 Dzięki technologii EcoSmart przepływ wody w bateriach umywalkowych Hansgrohe wynosi 
tylko 5 litrów na minutę. 

 Przepływ wody w prysznicach EcoSmart wynosi zaledwie 9 lub 6 litrów na minutę. 

 Przedsiębiorstwo Hansgrohe SE jest członkiem – założycielem Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Zrów-
noważonego Budownictwa (DGNB e.V.) i partnerem Programu WaterSense Amerykańskiej Agencji Ochrony 
 Środowiska EPA. 

 Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/odpowiedzialnosc 

 Technologia wydajności EcoSmart w produktach Hansgrohe pozwala na oszczędność wody i energii i zmniejsze-
nie emisji CO2. Dowiedz się, ile wody możesz zaoszczędzić na www.hansgrohe.pl/kalkulator 

Metris® 110

Crometta® 85 Green

 Czysta przyjemność z wody za 
sprawą klarownego strumienia. 

l/min

6,0

l/min

5,0

 Technologia EcoSmart 

 Technologia 
EcoSmart 
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To oddaje filozofię Hansgrohe:  
wykorzystać wodę i ciepło dwukrotnie.

Kolejne dwie innowacje wyraża-
jące filizofię odpowiedzialności społecz-
nej Hansgrohe: Pontos AquaCycle i Pontos 
Heat Cycle. Przyświeca im idea powtórne-
go wykorzystania wody i energii. Ostatecz-
nie połowy wykorzystywanej w gospodar-
stwie domowym wody nie musi cechować 
jakość wody pitnej: do spłukiwania toalet, 
sprzątania czy podlewania ogrodu wystar-

czy woda powtórnie odzyskana.  Pontos 
AquaCycle oczyszcza w procesie biolo -
gicznym wodę wykorzystaną do kąpieli 
pod prysznicem i w wannie i przygotowu-
je ją do ponownego wykorzystania, np. do 
spłukiwania toalet. W przypadku wyboru 
kombinacji dwóch systemów Pontos Aqua-
Cycle i Pontos HeatCycle lub zastosowa-
nia tylko systemu Pontos HeatCycle, ciepło 

uzyskane podczas kąpieli pod prysznicem 
jest magazynowane i wykorzystywane po-
nownie do podgrzania wody. Pozwala to 
na efektywną oszczędność energii. Osta-
tecznie ochrona klimatu rozpoczyna się 
już na etapie mycia rąk czy kąpieli pod 
prysznicem, bo mniejsze zużycie energii 
oznacza mniejszą emisję CO2, a to jest do-
bre dla nas wszystkich.

Pontos AquaCycle
uzdatnianie „ szarej wody” 
do powtórnego wykorzystania.

Pontos HeatCycle
Odzysk ciepła z wody po  
kąpieli pod prysznicem lub  
w wannie.



Austritt
Trinkwasser,
vorerwärmt
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Technologia Pontos HeatCycle

Baseny. Dzięki systemowi Pontos AquaCycle 
woda z basenów w Yerres jest wykorzysty-
wana powtórnie do podlewania ogrodów i 
sprzątania miasta.

Sprzątanie komunalne. Zakład Usług Komu-
nalnych w Hamburgu wykorzystuje wodę z 
pryszniców i umywalek powtórnie do sprzą-
tania ulic.

Hotelarstwo. Hotel Mosaic House w  Pradze 
oprócz innych produktów Hansgrohe wy-
posażony jest także w systemy Pontos 
 AquaCycle i Pontos HeatCycle.

Przygotowanie 
ciepłej wody

Wypływ wody 
pitnej, wstępnie 
ogrzanej

Dopływ zimnej 
wody pitnej
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Alice Lane Towers, Południowa Afryka. Produkty Hansgrohe: Metris S 
elektroniczna bateria umywalkowa.

Na całym świecie inwestorzy i wy-
konawcy we współpracy z architektami 
realizują ambitne projekty. Nieodzow-
ne do tego są produkty stanowiące pięk-
ną oprawę dla wody i zarazem umożli -
wiające jej inteligentne wykorzystanie. 

Armatura, prysznice i kolekcje łazienko-
we ze Schwarzwaldu stanowią dla czo-
łówki światowych adresów „kropkę nad 
i” w aspekcie designu i komfortu. Dlatego 
można je spotkać w imponujących hote -
lach i obiektach użyteczności publicznej, 

w prywatnych rezydencjach i królewskich 
pałacach, w ekskluzywnych klubach spor-
towych, na promach i luksusowych jach-
tach.

Hotel Budersand, Sylt. Produkty Hansgrohe: Raindance Rainfall oraz 
Raindance S dysk prysznicowy. Foto: jana-ebert.de

Hotel Bella Sky, Kopenhaga. Produkty Hansgrohe: Croma 160 głowica 
prysznicowa i Croma Vario 100 główka prysznicowa. Foto: Claus Starup, 
Bella Center

Hotel PlayaMar Tres Cantos, Meksyk. Produkty Hansgrohe: Metris S 
bateria umywalkowa, Talis S2 bateria prysznicowa i zestaw  
Croma 100 Multi/Unica ’C.

 
Zadomowieni na całym świecie. 

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/referencje
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Scarlet Hotel, Kornwalia. Produkty Hansgrohe: Raindance  głowica 
prysznicowa, Talis S bateria umywalkowa i Pontos AquaCycle 9000.

Royal Spa, Kitzbühel. Produkty Hansgrohe: Raindance głowica pryszni-
cowa, Croma 100 główka prysznicowa. Foto: Harald Eisenberger/Warimpex

Hotel Balcones Del Atlántico, Republika Dominikany. Produkty 
Hansgrohe: Metris S bateria umywalkowa i Croma 100 zestaw  
prysznicowy.

Hotel Chateau Bethlehem, Maastricht. Produkty Hansgrohe: baterie 
umywalkowe Metris S, Talis S, Metropol S i PuraVida oraz Raindance 
Rainmaker, Ecostat S i komplet prysznicowy Croma 100.

Celebrity Equinox prom wycieczkowy. Produkty Hansgrohe: Talis S 
 bateria umywalkowa. Foto: Meyer Werft
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Absolutnie doskonały design dla  
 absolutnej przyjemności z wodą.

Według nas, design nie jest 
wyłącznie kwestią smaku; to nastawienie, 
a wręcz pasja. Dlatego z ogromną rado-
ścią przyjmujemy kolejne międzynarodo-
we nagrody i wyróżnienia. W 2012 roku 
firma Hansgrohe SE z markami Hansgrohe 
i Axor uplasowała się na szóstym miejscu 

w rankingu IF. To stawia nas na pierwszym 
miejscu w branży sanitarnej. Ponad 350 
nagród czyni nas jedną z nabardziej uho-
norowanych firm na świecie. Design, który 
tworzymy, wyraża nasze dążenie do har-
monii pomiędzy formą i funkcją. Poszukuje -
my najbardziej inteligentnych rozwiązań, 

aby nasze prysznice, armatura i komplet -
ne kolekcje łazienkowe wyróżniały się 
najwyższą jakością, która gwarantuje 
nieustającą satysfakcję z produktów. 

www.hansgrohe.pl/design

Raindance®  
Rainmaker®  
Głowica prysznicowa

2005 2006

Raindance® Royale 350  
Głowica prysznicowa

20052005 2006

Raindance® S 150  
Dysk prysznicowy

2005 2006 2006

Raindance® 
Dysk prysznicowy

2003 2003 2004

20102010 2011 201120122010 2011 2012

Raindance® 240 
Showerpipe

Raindance® Select S 150 
Dysk prysznicowy

2012

Raindance® E 420 
Głowica prysznicowa

PuraVida® 
Bateria elektroniczna

2009 20112009

PuraVida® 240 
Bateria umywalkowa

Crometta® 85 Green 
Główka prysznicowa

2008 2010

Croma® 100 
Showerpipe

2008

Talis® Classic 
Bateria umywalkowa

2008

Raindance® S 150/ 
Raindance® Unica® S  
Zestaw

2008 2009

Ecostat® E 
Termostat wannowy

2008 2009

Raindance®  
Rainfall® 180  
Głowica prysznicowa

PuraVida®  
Bateria elektroniczna

2012 2012

Focus® S 
Bateria umywalkowa

2006 2007

Metris® S 
Bateria elektroniczna

2006 2007

2012

2009
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2009 2010 2009 201220092009 2010 2009 2009 2010

PuraVida® 400 
Głowica prysznicowa

RainBrain® 
Sterowanie prysznica

PuraVida® 150 
Dysk prysznicowy

PuraVida® 110 
Bateria umywalkowa

PuraVida® 225 
Bateria umywalkowa

Focus® 240  
Bateria umywalkowa

Focus®  
Bateria elektroniczna

20122012 2012 2012 2012

Raindance®  
Rainfall® 240 
Głowica prysznicowa

Croma® 100 Multi 
Główka prysznicowa

Talis® E2 
Bateria umywalkowa

Metris® 
Linia produktów

Raindance® S 120  
Dysk prysznicowy

2012

Raindance®  
Connect 240 
Showerpipe

2007 2007 2008 2010

Talis® S2 
Bateria umywalkowa

2007 2007 2008

2010 20112010 2011

Raindance® E 420 
Showerpipe

Focus® E2 
Bateria umywalkowa

Focus® 
Linia produktów

Talis® 
Linia produktów

20122012

2007 2008 20092007 20082007 20082007

2012
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Pragniemy, aby nasze pomysły nie 
tylko rewolucjonizowały sposób, w jaki 
korzystamy z wody, ale także wynacza-
ły nowe standardy w aspekcie komfortu 
i obsługi. Wszystkim rozwiązaniom stwo-
rzonym w Hansgrohe przyświeca jed-
na intencja: cieszyć użytkownika. Ten 
cel wyznacza kierunek wszystkich na-

szych przemyśleń i każdej kreski stawia-
nej przez naszych projektantów. Dlatego 
nasze najnowsze osiągnięcie dostarcza-
my bez skomplikowanej instrukcji obsługi, 
ale pod postacią eleganckiego przycisku, 
w którym zawiera się mnóstwo słuchania, 
myślenia, testowania i tworzenia. Delikat -
ne lekkie krople w strumieniu RainAir czy 

rewitalizujący strumień Rain, a może ukie -
runkowany masaż strumieniem Whirl? Po 
raz pierwszy w przypadku głowicy prysz-
nicowej masz wybór pomiędzy silnym stru-
mieniem deszczowym Rain i łagodnym 
 RainAir: dzięki funkcji Select teraz możesz 
cieszyć się wodą, tak, jak lubisz.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/select

Objaśnienia wszystkich funkcji znajdziesz na rozkła-
danej stronie na końcu tej broszury.

Wybierz swoją przyjemność  
kąpieli.

Whirl

Select



Whirl
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AirPower: wyjątkowa przyjemność kąpieli i wielkie krople dzięki 
obfitej domieszce powietrza.

QuickClean: wolne od kamienia i niezawodnie funkcjonalne prysznice 
dzięki silikonowym dyszom, które można oczyścić przez potarcie.

Naszą pasją jest nadawanie formy 
wodzie, aby każdy mógł czerpać z niej 
przyjemność na swój ulubiony sposób. Re-
alizujemy ją przykładając wagę do naj-
mniejszego detalu. Perlatory naszych ba-
terii i dysze strumieniowe naszych główek 
prysznicowych wyposażamy np. w ela-
styczne wypustki silikonowe, które umoż-

liwiają usunięcie wszelkich zabrudzeń po 
prostu przez potarcie. Na tym polega tech-
nologia QuickClean. Wolne od osadów ka-
mienia, czyste produkty są nie tylko pięk-
niejsze – spełniają one także niezawodnie 
i dłużej swoją funkcję. Równie długotrwała 
jest przyjemność kąpieli dzięki AirPower: 
na całej powierzchni tarczy prysznicowej 

zasysane jest powietrze, które wzbogaca 
strumień wody, nadając kroplom więcej 
objętości, lekkości i miękkości. Ta techno-
logia pozwala także wydajniej wykorzy-
stać wodę. To tylko dwie spośród innowa-
cji, które potwierdzają najwyższą jakość 
naszych produktów.

Optymalne połączenie wydajności 
i komfortu.

Przegląd wszystkich technologii znajdziesz na końcu katalogu na rozkładówce okładki.  
Dzięki temu informacje na temat naszych innowacyjnych rozwiązań będą zawsze pod ręką.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/technologie
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Metris® 260 i Metris® 110Talis® 150Focus® 240

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/comfortzone

Spełnienie na wielu poziomach:  
ComfortZone.

Wysokość, na jakiej umieszczona 
jest armatura łazienkowa, określa wszech-
stronność użycia wody na co dzień. Czy 
zależy Ci tylko na większej swobodzie ru-
chów podczas mycia rąk czy też potrzebu-

jesz więcej przestrzeni dla łatwego napeł -
nienia konewki do podlewania kwiatów? 
Jedno jest pewne: im wyżej umieszczo-
na jest wylewka, tym więcej elastyczno-
ści zapewnisz sobie w czasie codzienne-

go użytkowania. Tej skrojonej na miarę 
przestrzeni pomiędzy umywalką i armatu-
rą nadaliśmy nazwę: ComfortZone. Więcej 
komfortu. Więcej swobody. Na co dzień.
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Indywidualne podejście oznacza 
wybór armatury, której wysokość jest ide -
alnie dopasowana do Twoich wymagań 
i komponuje się harmonijnie z aranża-
cją Twojej łazienki. Ale dopiero pasują-
ca ceramika wydobywa wszystkie atuty 

armatury. Preferujesz umywalkę wiszącą 
czy nablatową? W laboratorium strumie -
ni Hansgrohe dokładnie przetestowali -
śmy nasze baterie pod kątem niezawod-
nej funkcji w zestawieniu z różnymi typami 
ceramiki. Dzięki temu, z absolutną pewno-

ścią możesz zdać się na nasze rekomen-
dacje.

www.hansgrohe.pl/ 
comfortzone-test

Idealny duet: armatura  
z ceramiką.

http://www.hansgrohe.pl/comfortzone-test
http://www.hansgrohe.pl/comfortzone-test
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/style

Dzięki trzem stylistycznym światom 
urzeczywistnij swoją łazienkę marzeń.

Łazienka awansowała już dawno 
z roli pomieszczenia czysto funkcjonalne -
go do roli przestrzeni mieszkalnej. Coraz 
więcej osób realizuje wielofunkcyjne po-
koje kąpielowe, w których design i klimat 
wnętrza liczą się równie mocno, jak prze -
myślana funkcjonalność. Kultura dobrego 

samopoczucia odgrywa w tym trendzie 
kluczową rolę: łazienka służy już od dłuż-
szego czasu odprężeniu i oderwaniu się 
od dnia codziennego, służy za pomiesz-
czenie, w którym spędza się czas. Nasza 
armatura odzwierciedla ten trend poprzez 
równowagę między perfekcyjną funkcjo -

nalnością i pięknym wzornictwem. Trzy 
stylistyczne światy, które proponujemy, po-
zwolą na łat  wiejszą nawigację w drodze 
do realizacji Twojej wymarzonej łazienki 
i dostarczą inspiracji niezależnie od este -
tycznych upodobań.

PuraVida wyróżnia się czystością i świeżo-
ścią formy i linią pełną elegancji. Innowa-
cyjny proces wykończenia w technologii 
DualFinish pozwolił połączyć kontrastową 

biel i chrom w szlachetnie harmonijną ca-
łość. Skulpturalna estetyka armatury nada-
je łazience niepowtarzalną nutę.

Avantgarde.

PuraVida® 

Odkryj, która armatura najlepiej pasuje do Twojego domu: dzięki aplikacji Hansgrohe@home na iPhone, iPad i smartfon/tablet z systemem Android 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se
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Czytelny i klarowny styl. Nie ma tu miej -
sca na nadmiar i przerysowanie. Minima-
listyczny design linii Metris, Talis i Focus 
pozwala zaistnieć przemyślanej funkcjo-

nalności w pierwszoplanowej roli. Modele 
baterii mają różną wysokość, dzięki temu 
spełniają wymagania na wielu poziomach.

Opływowe, zaokrąglone kształ ty arma-
tury nadają łazience ciepły i przyjazny 
klimat. Nowoczesna interpretacja kla-
sycznych form przywodzi na myśl urok 
minionych czasów, a zarazem wnosi do-

datkowe zalety: od ergonomii, przez zróż-
nicowanie wysokości baterii, po techno-
logię wydajności. W ten sposób piękno 
idzie w parze z inteligencją.

Modern.

Classic.

Metris® Classic 

Talis® Classic

Metris®

Talis® 

Focus® 





Avantgarde.
Odwaga wobec nowatorskiej formy:
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Kierunek stylistyczny Avantgarde 
prezentuje purystyczny design w najczyst -
szej formie. Zmysłowy minimalizm pod-
kreślony przez klarowność formy i szla-
chetność materiałów zajmuje dyskretną 
pozycję we wnętrzu i wprowadza do prze-
strzeni poczucie spokoju i harmonii stawia-
jąc subtelne akcenty. Wielokrotnie nagro-

dzona na arenie międzynarodowej linia 
PuraVida w szczególnie imponujący spo-
sób wyraża filozofię Avantgarde. Techno-
logia powlekania DualFinish nadaje arma-
turze unikalne wykończenie sprawiając, 
że biel i chrom idealnie przenikają się na-
wzajem tworząc lśniącą całość.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/avantgarde

 
Czysta. Zmysłowa. Żywa.
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Umywalka

Wszystkie produkty na zdjęciach w kolorze biel/chrom (-400).

PuraVida®

Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 15270, -000, -400

PuraVida® 240
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
Wężyki 90 cm 
# 15072, -000, -400 
Wężyki 60 cm 
# 15066, -000, -400 
 
 
 

   

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

   

PuraVida® 110
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z Push -Open 
# 15070, -000, -400 
z cięgłem 
# 15074, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 100
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do małej umywalki 
# 15075, -000, -400
 
 
 
 
 

   

PuraVida®

Bateria elektroniczna 
z regulacją temperatury, na 
baterie 
# 15170, -000, -400 
zasilana z sieci 230 V 
# 15172, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida® 
Bateria elektroniczna 
bez regulacji temperatury 
na baterie 
# 15171, -000, -400 
zasilana z sieci 230 V 
# 15173, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida® 100
Zawór stojący  
do małej umywalki 
# 15132, -000, -400
 
 
 
 
 
 

   

PuraVida® 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
225 mm # 15085, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
165 mm # 15084, -000, -400
 
 
 

   

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

   

Bidet
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Kuchnia

Akcesoria

PuraVida®

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

   

PuraVida®

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

   

PuraVida® 
Dozownik na mydło w płynie  
ceramiczny  
# 41503, -000

PuraVida® 
Kubek 
ceramiczny 
# 41504, -000

PuraVida® 
Mydelniczka  
ceramiczna 
# 41502, -000

PuraVida® 
Haczyk pojedynczy  
# 41501, -000

PuraVida® 
uchwyt do papieru toaletowego  
# 41508, -000

PuraVida® 
uchwyt na szczotkę WC 
ceramiczny 
# 41505, -000

PuraVida® 
Wieszak na ręcznik 
podwójny 
# 41512, -000

PuraVida® 
uchwyt 
300 mm 
# 41513, -000

PuraVida® 
Wieszak na ręcznik  
600 mm 
# 41506, -000

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/puravida
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Również produkty i akcesoria wan-
nowe konsekwentnie i w każdym deta-

lu wyrażają czysty, klarowny i zmysłowy 
charakter linii PuraVida.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/puravida

 
Zdecydowany charakter na całej linii.
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Wanna

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

     

   

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

   

PuraVida®

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

 

PuraVida®

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

PuraVida®

Jednouchwytowa bateria  
wannowa 
podtynkowa 
# 15445, -000, -400 
jw., z zabezpieczeniem 
# 15447, -000, -400

PuraVida® 
Wylewka wannowa 
podtynkowa 
# 15412, -000, -400
 
 
 
 
 
 

PuraVida®

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

PuraVida®

3-otworowa bateria wannowa 
do montażu na  brzegu  wanny 
# 15448, -000, -400
 
 
 
 

PuraVida® 
4 -otworowa bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny 
# 15446, -000, -400
 
 
 
 

Prysznic



34 Hansgrohe Avantgarde – Prysznic  

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/puravida

Przyjemność kąpieli  
w imponującym formacie.

PuraVida to najpiękniejszy dowód 
na to, że słynna dla Hansgrohe przyjem-
ność kąpieli jest imponująca, nawet gdy 
produkt emanuje subtelną, minimalistyczną 
formą. To wzornictwo czyni każde dozna-

nie bardziej odczuwalnym. Stylistyczna 
konsek wencja perfekcyjnie harmonizują-
cych ze sobą pryszniców, baterii i elemen-
tów sterujących stwarza przestrzeń na es-
tetyczną doskonałość.
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Prysznice i sterowanie

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

PuraVida® 
Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
podtynkowa 
z zaworem odcinająco - 
przełączającym 
# 15771, -000, -400 
z zaworem odcinającym 
# 15775, -000, -400

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

PuraVida® 100 
Dysza boczna 
# 28430, -000, -400
 
 
 
 
 
 

 

PuraVida® 
Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
podtynkowa 
# 15770, -000, -400 
Termostat Highflow,  
podtynkowy 
# 15772, -000, -400

PuraVida® 400 
Głowica prysznicowa  
z ramieniem 387 mm 
# 27437, -000, -400 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27390, -000, -400 (bez fot.)
 
 
 

   

 

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

     

   

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

   

iControl®

z zaworem odcinająco - 
przełączającym 
element zewnętrzny 
# 15777, -000, -400

RainBrain®

sterowanie prysznica  
z możliwością regulacji wody,  
element zewnętrzny 
# 15842, -000, -400

PuraVida® 120 1jet 
TravelShower 
# 28564, -400
 
 
 
 
 
 

 

Fixfit®

Przyłącze węża 
z ogranicznikiem  
przepływuDN15 
# 27414, -000

Zestaw PuraVida®/Unica®

z dyskiem prysznicowym  
PuraVida 150 3jet 
90 cm # 27853, -000, -400 
PuraVida/unica drążek prysznicowy 
90 cm # 27844, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

   

Porter ’S
uchwyt prysznicowy 
# 28331, -000

Więcej informacji na temat produktów do sterowania prysznicem na str. 116.





Sztuka redukcji:

Modern.
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Konfigurator Hansgrohe pomoże Ci znaleźć idealne połączenie armatury z umywalką:  
www.hansgrohe.pl/configurator

Stylistyce Modern przyświeca 
idea lekkości formy i uwolnienia od nad-
miaru, a zatem koncentracji na tym, co naj-
istotniejsze. Ten design przemawia klarow-
nym językiem, który nie pozostawia pytań 

bez odpowiedzi: czysta linia oferuje klu-
czowe korzyści. Każdy szczegół został 
poddany pod rozwagę. W rezultacie po-
wstała przemyślana całość sprowadzona 
do esencji. Planując aranżację pod kątem 

Twojego indywidualnego stylu warto po-
święcić uwagę dopasowaniu ceramiki, któ -
ra pozwoli w pełni zaistnieć armaturze. 

 
Minimalizm. Styl. Funkcjonalność.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/modern
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Prezentujemy przegląd wszystkich, 
zróżnicowanych pod względem wyso-
kości, modeli armatury ComfortZone do-
stępnych w nowoczesnej stylistyce linii 
Metris, Talis i Focus. Połączenie z od-

powiednią ceramiką pozwala tym bate -
riom ujawnić w całej pełni swoje zalety. 
Przekonaj się sam, jak wspaniale poszcze-
gólne linie armatury komponują się w kon-
kretnym otoczeniu. Przygotowaliśmy kilka 

przykładów ilustrujących, jaki efekt może 
wywrzeć armatura Hansgrohe, gdy się jej 
na to pozwoli: 

www.hansgrohe.pl/configurator

Metris®
Metris® 260 Metris® 230

Talis®
Talis® 250

Focus®
Focus® 240

 
Sekret polega na dopasowaniu.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z ruchomą wylewką 120° 
# 31087, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31082, -000

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

Jednym ruchem dłoni do zwiększonej strefy 
ComfortZone: nowatorska wylewka obroto-
wa okazuje się nieocenioną pomocą w wielu 
sytuacjach codziennego użytkowania.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z ruchomą wylewką 120° 
# 31609, -000
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Metris® 200 Metris® 110 Metris® 100

Talis® 150 Talis® 80 Talis® 80

Focus® 190 Focus® 100 Focus® 70

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31183, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31080, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
# 31088, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31608, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31607, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
# 31730, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z obrotową wylewką 
# 32052, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z obrotową wylewką 
# 32053, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
# 32040, -000
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Metris®

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/metris

Metris®

Jednouchwytowa bateria  
bidetowa 
# 31280, -000
 
 
 
 

 

Metris®

Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
165 mm # 31085, -000
 
 
 

   

Metris®

Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
225 mm # 31086, -000
 
 
 

   

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

     

Metris® 100
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31088, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Metris® 110
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z cięgłem # 31080, -000 
bez cięgła # 31084, -000 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31074, -000 
CoolStar t  
# 31121, -000 (bez fot.)
 
 
 

       

 

Metris® 200 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z cięgłem # 31183, -000 
bez cięgła # 31185, -000
 
 
 
 
 

     

Metris® 230 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 120° 
z cięgłem # 31087, -000 
z Push -Open # 31187, -000 
bez cięgła # 31081, -000
 
 
 

     

Metris® 260 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z cięgłem # 31082, -000 
bez cięgła # 31184, -000
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Metris® S
Bateria elektroniczna 
bez regulacji temperatury 
na baterie # 31101, -000 
zasilana z sieci 230 V  
# 31103, -000
 
 
 

 

 

Metris® S
Bateria elektroniczna 
z regulacją temperatury 
na baterie # 31100, -000 
zasilana z sieci 230 V  
# 31102, -000
 
 
 

 

 

Metris® S
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
165 mm # 31162, -000 (bez fot.) 
225 mm # 31163, -000
 
 
 

   

Metris® S
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31060, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31068, -000
 
 
 

     

Metris® S
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 120° 
z Push -Open # 31161, -000 
z cięgłem # 31159, -000
 
 
 

     

Metris® S
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31022, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31023, -000
 
 
 

     

Metris® S
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Talis®

Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 32240, -000
 
 
 
 

 

Talis®

Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
165 mm # 31618, -000
 
 
 

   

Talis®

Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
225 mm # 31611, -000
 
 
 

   

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

     

Talis® 80
Zawór stojący 
do małej umywalki 
# 32130, -000 
# 13132, -000
 
 
 
 

     

Talis® 80
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 32040, -000 
CoolStar t  
# 32057, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

 

 

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

     

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

     

Talis® 210
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 120° 
z Push -Open # 32082, -000 
z cięgłem # 32084, -000 
z nieruchomą wylewką  
# 32080, -000
 
 
 

   

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

     

Talis® Care
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
# 32037, -000
 
 
 

Talis® Care
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 32035, -000
 
 
 
 

Talis®

Więcej informacji na wwww.hansgrohe.pl/talis
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Talis® 
Bateria elektroniczna 
bez regulacji temperatury 
na baterie # 32111, -000 
zasilana z sieci 230 V  
# 32113, -000
 
 
 

 

 

Talis® 
Bateria elektroniczna 
z regulacją temperatury, 
na baterie # 32110, -000 
zasilana z sieci 230 V 
# 32112, -000
 
 
 

 

 

Talis® 
Dwuuchwytowa bateria  
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 120° 
# 32030, -000
 
 
 
 

     

Talis® S
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 360° 
# 32070, -000 
wylewka 120° 
# 32073, -000
 
 
 

     

Talis® S
Bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 150° 
# 32851, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 32852, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 32855, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

Talis® S
Bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką,  
2 rodzaje strumienia 
z obrotową wylewką 150° 
# 32841, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 32842, -000
 
 
 

 

Talis® S2 Variarc
Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 110/150/360° 
# 14870, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy  
wody 
# 14873, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 14875, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

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

   

Talis® S2 Variarc
Bateria kuchenna 
z wyciąganą końcówką 
 prysznicową 
z obrotową wylewką 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 
 
 

   

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/kuchnia

Kuchnia

Talis®

Talis® S
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Bidet i kuchnia

Focus®

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/focus

Focus®

Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
z cięgłem # 31920, -000 
z Push -Open # 31922, -000
 
 
 
 
 
 

 

Focus®

Bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 360° 
# 31806, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31804, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 31803, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

Focus®

Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 110/150/360° 
# 31820, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31822, -000, -800 
z zaworem do zmywarki 
# 31823, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

Focus®

Focus®

Bateria elektroniczna 
bez regulacji temperatury 
na baterie # 31172, -000 
zasilana z sieci 230 V # 31174, -000
 
 
 

 

 

Focus®

Bateria elektroniczna 
z regulacją temperatury, 
na baterie # 31171, -000 
zasilana z sieci 230 V # 31173, -000
 
 
 

 

 

Focus® 100
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31607, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31517, -000 
CoolStar t  
# 31621, -000 (bez fot.)
 
 
 

       

 

Focus® 190
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31608, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31518, -000
 
 
 
 
 

     

 

Focus® 240
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 120° 
# 31609, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31519, -000
 
 
 
 

     

 

Focus® 70
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z cięgłem # 31730, -000 
bez systemu odpływowego # 31733, -000 
z Push -Open # 31604, -000
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/akcesoria

Wieszak na ręcznik 
podwójny 
# 40512, -000

Uchwyt
300 mm 
# 40513, -000

Wieszak na ręcznik
600 mm 
# 40516, -000

Comtess de Luxe
lusterko kosmetyczne  
z oświetleniem i wtyczką 
# 73520, -000

Akcesoria

Logis®

Dozownik na  
mydło w płynie
szklany 
# 40514, -000

Kubek do  
mycia zębów
szklany 
# 40518, -000

Mydelniczka
szklana 
# 40515, -000

Haczyk pojedynczy
# 40511, -000

Uchwyt do papieru  
toaletowego
# 40523, -000

Uchwyt do papieru  
toaletowego
bez przykrywki 
# 40526, -000

Uchwyt do zapaso-
wego papieru toale -
towego
# 40517, -000

Pojemnik na  
szczotkę WC
szklany 
# 40522, -000
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/metris

Im bardziej minimalistyczne wnę-
trze, tym ważniejsze stają się detale. Tam, 
gdzie dominuje przejrzystość przestrzeni, 
a sztuka redukcji doprowadzona jest do 
perfekcji, żadna linia nie może być przy-

padkowa. Armatura wannowa w stylistyce 
Modern wyznacza nowe standardy w tej 
dyscyplinie. Funkcja napotyka na jedyny 
w swoim rodzaju design.

 
Forma dopracowana w każdym detalu.
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Wanna

Metris®

Metris® S

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
 
 
 

 

Ecostat® Select
Bateria termostatyczna  
wannowa 
natynkowa 
# 13141, -000, -400
 
 
 

   

Metris®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
podtynkowa 
# 31493, -000  
z systemem zabezpieczającym 
# 31487, -000

Metris®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
natynkowa  
# 31480, -000
 
 
 

 

Metris® S
4-otworowa bateria  
do montażu na brzegu wanny 
170 mm # 31446, -000 
210 mm # 31447, -000 
(bez fot.)
 
 
 

 

Metris® S
Jednouchwytowa bateria
wannowa 
podtynkowa 
# 31465, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 31466, -000

Metris® S
Jednouchwytowa bateria
wannowa 
natynkowa 
# 31460, -000
 
 
 
 

 

Metris® S
Wylewka wannowa 
natynkowa 
# 14420, -000
 
 
 
 
 

 

Metris®

Wylewka wannowa 
natynkowa  
# 31494, -000
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Talis®

Talis®

Wylewka wannowa 
natynkowa 
# 13414, -000
 
 
 
 

 

Talis®

4 -otworowa bateria  
do montażu na brzegu wanny 
# 32314, -000
 
 
 

 

 

Ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna wannowa 
natynkowa 
# 13114, -000
 
 
 
 

 

Talis®

Jednouchwytowa bateria  
wannowa 
podtynkowa 
# 32475, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 32477, -000

Talis®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
natynkowa 
# 32440, -000
 
 
 

 

Focus®

Wylewka wannowa 
natynkowa 
# 13414, -000
 
 
 
 

 

Ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna  
wannowa 
natynkowa 
# 13114, -000
 
 
 

 

Focus®

Jednouchwytowa bateria  
wannowa 
podtynkowa 
# 31945, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 31946, -000

Focus®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
natynkowa 
# 31940, -000
 
 
 

 

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/talis i na www.hansgrohe.pl/focus

Focus®
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Przejrzyste linie to idealna oprawa  
dla przejrzystości wody.

Prostota formy nie zna kompromi-
sów. Z bezpośredniością sprowadzoną do 
detalu demonstruje koncentrację na mate -
rii, której istnienie usprawiedliwia czysta 
funkcjonalność. Każdy pojedynczy pro -

dukt w stylistyce Modern emanuje klarow-
nością, która odzwierciedla tę filozofię. 
Taka konsekwencja ma decydującą zale -
tę: dowolna kombinacja elementów prysz-
nicowych urzeka harmonią.



  Hansgrohe Modern – Prysznic 53

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

     

   

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

     

   

Ecostat® E
Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
podtynkowa  
# 31570, -000 
Termostat Highflow,  
podtynkowy 
# 31571, -000

Ecostat® E
Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
podtynkowa 
z zaworem odcinająco -  
przełączającym 
# 31573, -000 
z zaworem odcinającym 
# 31572, -000

Metris®

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa 
podtynkowa 
# 31685, -000

Metris®

Jednouchwytowa bateria  
prysznicowa 
natynkowa 
# 31680, -000

Metris® S
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa 
podtynkowa 
# 31665, -000

Metris® S
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa 
natynkowa 
# 31660, -000

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

     

   

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

   

   

Metris®

Metris® S

Raindance® Select
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Termostat Ecostat Select umożli -
wia indywidualną regulację temperatury 
wody i objętości strumienia. Wyjątkowo 
duża powierzchnia półki oferuje dodatko-
wą przestrzeń na akcesoria prysznicowe. 

Niemal przy okazji łazienka nabiera luksu-
sowego stylu, ponieważ design termostatu 
jest równie wyjątkowy, jak jego inteligent-
na, zorientowana na użytkownika, funkcjo-
nalność.

 
Więcej przestrzeni na Twój komfort.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/ecostat_select

Więcej bezpieczeństwa.
Blokada temperatury chroni przed popa-
rzeniem przez zbyt gorącą wodę. Dodat-
kowe zabezpieczenie stanowi doskonała 
izolacja korpusu. Zaaokrąglone krawę-
dzie minimalizują ryzyko otarć podczas 
kąpieli.

Więcej oszczędności.
Dzięki zintegrowanej technologii EcoSmart 
przepływ wody jest ograniczony do 10 li -
trów na minutę.

Więcej kontroli.
Optymalnie intuicyjna obsługa dla utrzy-
mania przepływu i temperatury wody na 
stałym poziomie.

Więcej przestrzeni.
Idealnie gładka powierzchnia z odpor-
nego na st łuczenie szkła hartowanego 
zapewnia wystarczającą przestrzeń na 
prysznicowe akcesoria.
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Ecostat®

Talis®

Focus®

Ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
natynkowa 
# 13116, -000
 
 
 

Ecostat®

Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
podtynkowa 
z zaworem odcinającym 
# 15701, -000 
z zaworem odcinająco -przełączającym 
# 15721, -000

Talis®

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa 
podtynkowa 
# 32675, -000

Talis®

Jednouchwytowa bateria  
prysznicowa 
natynkowa 
# 32640, -000

Focus®

Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa 
podtynkowa 
# 31965, -000

Focus®

Jednouchwytowa bateria  
prysznicowa 
natynkowa 
# 31960, -000

Ecostat® Select
Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
natynkowa 
# 13161, -000, -400
 
 
 

Prysznic





Koncepcja elegancji:

Classic.
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Styl Classic to współczesna inter-
pretacja klasycznego pojęcia piękna. Ten 
kierunek stylistyczny przypomina tradycyj -
ne wartości, takie jak elegancja, ciepło 

i harmonia, w nowoczesnym ujęciu. Wy-
jątkowa harmonia kształ tów linii Metris 
 Classic i Talis Classic czyni design tej 
armatury ponadczasowym.

Ponadczasowość. Zmysłowość.  
Harmonia.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/classic
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Metris® Classic

Talis® Classic

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/metris_classic i na www.hansgrohe.pl/talis_classic

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

     

Metris® Classic 100
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31075, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31077, -000
 
 
 

     

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

     

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 31275, -000
 
 
 

 

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

     

Talis® Classic 80
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 14111, -000 
bez systemu odpływowego 
# 14118, -000 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 14115, -000
 
 
 

     

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

Talis® Classic 80
3-otworowa bateria  
umywalkowa 
# 14113, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa  
do montażu na ścianie 
225 mm # 31003, -000
 
 
 
 

   

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
165 mm # 31000, -000
 
 
 
 

   

Talis® Classic
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 14120, -000
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/akcesoria

Dozownik na  
mydło w płynie
ceramiczny 
# 41614, -000

Kubek do  
mycia zębów
ceramiczny 
# 41618, -000

Mydelniczka
ceramiczna 
# 41615, -000

Haczyk pojedynczy
# 41611, -000

Uchwyt do papieru  
toaletowego
# 41623, -000

Uchwyt do papieru  
toaletowego
bez przykrywki 
# 41626, -000

Uchwyt do zapasowe-
go papieru toaleto-
wego
# 41617, -000

Pojemnik na  
szczotkę WC
ceramiczny 
# 41632, -000

Wieszak na ręcznik
podwójny 
# 41612, -000

Uchwyt
300 mm 
# 41613, -000

Wieszak na ręcznik
600 mm 
# 41616, -000

Akcesoria

Logis® Classic
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Przestronna przytulność.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/metris_classic i na www.hansgrohe.pl/talis_classic

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

 

   

Zestaw Raindance® Classic 
100 Air 3jet/ Unica® ’Classic
90 cm # 27841, -000 
65 cm # 27843, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Prysznic

Wanna

Metris® Classic

Talis® Classic

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

 

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa 
# 31485, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 31486, -000

Metris® Classic
Wylewka wannowa 
natynkowa 
# 13413, -000
 
 
 

 

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

 

Talis® Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa 
# 14145, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 14146, -000

Talis® Classic
Wylewka wannowa 
natynkowa 
# 14148, -000
 
 
 

 

Ten styl odpowiada na potrzebę 
bezpieczeństwa, ale wnosi coś więcej: wy-
smakowaną odpowiedź na współczesne 
trendy. Również asortyment produktów do 

wanny przemawia tym samym językiem 
harmonijnych form. Design złożony z płyn-
nie przenikających się linii nadaje łazien-
ce atmosferę przytulnego wnętrza.
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Świadomość stylu i przytulny cha-
rakter wnętrza nie muszą się wykluczać. 
Wprost przeciwnie: armatura Classic do-
wodzi, że nowoczesna interpretacja mięk-
kich kształ tów, subtelnej przewrotności 

formy i nawiązań do tradycyjnych pryszni -
ców ubiegłego stulecia jest jak najbardziej 
możliwa. Nie tyle nostalgia, co klasyczne 
ujęcie piękna znajduje swoją współczesną 
kontynuację w tej linii armatury.

 
Klasyczne piękno.

Sterowanie do prysznica

Prysznic

Metris® Classic

Talis® Classic

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

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

Zestaw Raindance® Classic 100 Air 3jet/ 
Unica® ’Classic
90 cm # 27841, -000 
65 cm # 27843, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

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

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

Ecostat® Classic
Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
podtynkowa 
Highflow 
# 15754, -000

Ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna  
prysznicowa
natynkowa 
# 13116, -000
 
 
 

Ecostat® Classic
Bateria termostatyczna 
podtynkowa  
z zaworem odcinająco - 
przełączającym 
# 15753, -000

Zestaw Croma® 100 Classic Multi
90 cm # 27768, -000 
65 cm # 27769, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/classic







Doskonałość doznania:

Przyjemność kąpieli.
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Inspiracja dla zmysłów.

W Hansgrohe nigdy nie ustajemy w 
naszych dążeniach, aby uczynić kontakt 
ciała z wodą idealnym doznaniem. Naj-
nowszy kamień milowy na tej drodze na-
zywa się Select i ma formę eleganckiego 
przycisku. Dzięki niemu przełączanie stru-
mienia w główkach i głowicach pryszni -
cowych programu Raindance Select stało 
się wygodne jak nigdy dotąd – jedno klik-

nięcie do większej przyjemności kąpieli. 
Technologia Select rewolucjonizuje dozna-
nia pod prysznicem. Niezależnie od tego, 
czy pragniesz poddać się pieszczocie lek-
kich, napowietrzonych kropli strumienia 
 RainAir czy rozpocząć dzień od witalizu-
jącej kąpieli pod strumieniem Rain – prysz-
nice z funkcją Select pozwolą Ci cieszyć 
się wodą w Twojej ulubionej formie. Będą 

idealnym wyposażeniem nowej łazienki 
lub mogą zastąpić dotychczasowe produk-
ty w Twojej obecnej łazience, czyniąc ją 
piękniejszą i bardziej funkcjonalną. Dodat-
kowo stanowią prawdziwy przełom pod 
względem łatwości obsługi. Czysta radość 
na kliknięcie.



  Hansgrohe Radość kąpieli z Select 69



70 Hansgrohe Radość kąpieli z AirPower  

 
Symfonia wody i powietrza.

Woda może przybrać taką postać, 
jak lubisz. Zawsze inną, a jednak ideal -
ną na dany moment. Dla jednych doskona-
ły prysznic to witalizujący masaż, dla in-
nych – delikatny prysznicowy deszcz. Aby 

uczynić indywidualną radość kąpieli rze-
czywistością, opracowaliśmy technologie 
prysznicowe, takie jak AirPower: na całej 
powierzchni tarczy strumieniowej zasysa-
ne jest powietrze, które następnie obfitą 

dawką zasila napływający strumień wody. 
umożliwia to nie tylko wydajne wykorzy-
stanie wody, ale generuje fantastycznie 
lekkie i miękkie krople o dużej objętości.
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Niepowtarzalne jak każdy dzień:  
nasze prysznice w kombinacjach.

Aby każdy mógł zrealizować swoje 
wyobrażenie o idealnej strefie prysznica, 
proponujemy różnorodność rozwiązań, 
które pozwalają doświadczyć wyjątkowo-
ści naszych produktów: od prostych zesta-
wów prysznicowych po kombinacje termo-
statu, główki i głowicy prysznicowej. Dla 

idealnych doznań w kontakcie z wodą mo-
żesz wybrać różnorodne strumienie, aż do 
siedmiu rodzajów. Pełną elastyczność za-
pewnia również wybór sposobu monta-
żu: jeśli realizujesz całkiem nową łazien-
kę, możesz zdecydować się na dyskretny 
montaż podtynkowy; jeśli natomiast planu-

jesz wymienić tylko prysznic, najprostszym 
rozwiązaniem będzie produkt w wersji na-
tynkowej. Dzięki rozmaitym wariantom 
kombinacji prysznicowych każdy znajdzie 
optymalne rozwiązanie dla siebie i swojej 
nowej lub wymagającej remontu łazienki.



 Shower family 
 Kąpiel pod prysznicem nie może być 
bardziej zróżnicowana. Od wodospadu 
aż po wszechogarniającą przyjemność 
w kroplach wody. 

 Zestaw prysznicowy z główką 
 Proste rozwiązanie oferuje pełną przy-
jemność kąpieli, a do tego można je 
w łatwy sposób zamontować na ścianie. 

 Panel prysznicowy 
 Połączenie głowicy, główki prysznicowej 
i dysz bocznych w jednym systemie. Przy-
ciąga wzrok w łazience, w wariancie do 
montażu natynkowego. 

 Komplet prysznicowy 
 Łatwy montaż natynkowy – dla pełni 
możliwości przy niewielkim nakładzie. 
Idealny w przypadku remontu. 

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

Rain.
 Idealny do spłukiwania szamponu 
z włosów. 

Massage.
 Silny, pulsujący strumień masujący. 

RainAir XL.
 Niespotykanie obfita objętość stru-
mienia spowija całe ciało w delikat-
ne krople. 

CaresseAir.
 Idealny po aktywności sportowej 
lub ciężkim dniu: dynamiczny, ener-
getyzujący strumień masujący. 

Whirl.
 Skoncentrowany strumień,  dzięki 
któremu w sposób ukierunkowany 
możesz masować określone  partie 
ciała. 

RainAir.
 Wraz z łagodnym deszczem prysz-
nicowym złożonym z napowietrzo-
nych kropli, miniony dzień odpły-
wa…  kropla po kropli. 

RainFlow.
 Szeroki strumień wachlarzowy, który 
przywołuje doznania beztroskiej ką-
pieli w lagunie. Każdego dnia. 

Mix.
 Harmonijna kombinacja delikatnych 
kropli i dynamicznego strumienia. 

Mono.
 Strumień punktowy do ukierunkowa-
nego masażu. 
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 Perfekcyjna kompozycja głowicy, 
główki prysznicowej i termostatu. 

 Dzięki technologii Select zastoso-
wanej w nowych kompletach prysznico-
wych Raindance Select, strumień w główce 
i głowicy prysznicowej można przełączać 
łatwo i szybko. Czy pragniesz poczuć po-
budzającą moc strumienia deszczowego, 
czy poddać się silnemu masażowi wody 
albo pieszczocie delikatnych kropli – od 
Twojego ulubionego doznania wody dzie -
li Cię jedno kliknięcie. Połączenie zaawan-

sowanej technologii, doskonałego designu 
i idealnie dopasowanych do siebie kompo-
nentów jest dostępne w wielu rozmaitych 
wariantach w nowym programie komple-
tów prysznicowych Hansgrohe. Instalacja 
każdego z nich odbywa się w kilku pro-
stych krokach. Komplety prysznicowe 
można zamontować na istniejących przy-
łączach bez potrzeby pracochłonnej insta-
lacji podtynkowej. 

 Głowica prysznicowa.
Woda ogarnia z góry całe ciało, dzięki 
czemu zapewnia niesamowicie zmysłowe 
doznania. W ten sposób poranny prysznic 
budzi Cię, a wieczorny odpręża – dostar-
czając nieporównywalnej przyjemności. 

 Dysk prysznicowy.
Dysk prysznicowy Raindance Select ofe -
ruje więcej komfortu dzięki przyciskowi 
Select. Wystarczy jedno kliknięcie, aby 
przełączyć strumień z trybu Rain na Whirl 
lub RainAir. 

 Termostat.
Wszystkie termostaty urzekają łatwością 
obsługi elementów regulujących i eleganc-
ką formą. Temperaturę i objętość strumie-
nia możesz w komfortowy sposób dostoso-
wać do swoich potrzeb. Termostat Ecostat 
Select oferuje dodatkową porcję swobo-
dy: gładka powierzchnia półki to prze-
strzeń na prysznicowe akcesoria. 
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Raindance® Select 360
Showerpipe do wanny 
z głowicą prysznicową  
Raindance E 360 1jet (17 l/min), 
dyskiem prysznicowym  
Raindance Select E 120 3jet (15 l/min)  
i wylewką wannową  
Ecostat Select (20 l/min) 
ramię głowicy 380 mm 
# 27113, -000, -400
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select 240
Showerpipe do wanny 
z głowicą prysznicową  
Raindance S 240 1jet (17 l/min),  
dyskiem prysznicowym 
Raindance Select S 150 3jet (15 l/min)  
i wylewką wannową  
Ecostat Comfor t (20 l/min) 
ramię głowicy 450 mm 
Możliwość skrócenia drążka 
# 27142, -000
 
 
 

     

   

Wanna

Wielkość przepływu przy ciśnieniu 0,3 MPa. Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/raindance
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Croma® 220
 Showerpipe do wanny 
 z obrotową głowicą Croma 220 1jet (16 l/min), 
główką prysznicową Croma 100 Vario (15 l/min) 
i termostatem Ecostat Comfor t (20 l/min), 
ramię głowicy 450 mm 
 Możliwość skrócenia drążka 
# 27223,-000

   

     

Croma® 100 
 Showerpipe do wanny 
 z głowicą prysznicową Croma 160 1jet 
(18 l/min), główką prysznicową 
Croma 100 Vario (15 l/min) 
i wylewką wannową Ecostat S (20 l/min), 
ramię głowicy 270 mm 
# 27143, -000
 EcoSmar t  # 27144, -000  (bez fot.) 
 Możliwość skrócenia drążka 
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Raindance® Select 360
Showerpipe do prysznica 
z głowicą prysznicową Raindance E 360 1jet  
(17 l/min), dyskiem prysznicowym Raindance 
Select E 120 3jet (15 l/min) i termostatem Ecostat 
Select, ramię głowicy 380 mm  
# 27112, -000, -400
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® E 420
Showerpipe do prysznica 
z głowicą prysznicową Raindance E 420 2jet  
(RainAir: 17 l/min, RainFall: 22 l/min), główką  
prysznicową 1jet (16 l/min) i termostatem,  
ramię głowicy 400 mm  
# 27149, -000
 
 
 
 
 
 

   

 

Prysznic

Wielkość przepływu przy ciśnieniu 0,3 MPa. Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/raindance
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Raindance® Select 300
 Showerpipe do prysznica 
 z ruchomą głowicą prysznicową 
Raindance S 300 1jet (17 l/min), 
dyskiem prysznicowym 
Raindance Select S 150 3jet (15 l/min) 
i termostatem Ecostat Comfor t, 
ramię głowicy 450 mm 
# 27114, -000
 Możliwość skrócenia drążka 

     

   

Raindance® Select E 300
 Showerpipe do prysznica 
 z głowicą prysznicową 
Raindance Select E 300 2jet (17 l/min), dyskiem 
prysznicowym Raindance Select E 120 3jet 
(15 l/min) i termostatem Ecostat Select, 
ramię głowicy 380 mm 
# 27128, -000, -400
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Wielkość przepływu przy ciśnieniu 0,3 MPa. Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/raindance

Prysznic

Raindance® Select 240
Showerpipe do prysznica 
z głowicą prysznicową Raindance S 240 1jet  
(17 l/min), dyskiem prysznicowym  
Raindance Select S 150 3jet (15 l/min)  
i termostatem Ecostat Comfor t,  
ramię głowicy 450 mm 
# 27115, -000 
Możliwość skrócenia drążka
 
 
 

     

   

Raindance® 240
Showerpipe do prysznica 
z obrotową głowicą prysznicową Raindance  
S 240 1jet (17 l/min), dyskiem prysznicowym  
Raindance S 100 Air 3jet (13 l/min) i termosta -
tem podtynkowym, ramię głowicy 460 mm 
# 27145, -000 
Możliwość skrócenia drążka
 
 
 
 

   

     

iBox
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Croma® 220
Showerpipe do prysznica  
z obrotową głowicą prysznicową Croma 220, 
główką prysznicową Croma 100 Vario  
i termostatem Ecostat Comfor t,  
ramię głowicy 400 mm 
# 27185, -000 
EcoSmar t # 27188, -000 (bez fot.)
 
 
 
 

   

     

Croma® 160
Showerpipe  
z głowicą prysznicową Croma 160 (16 l/min), 
główką prysznicową Croma 100 Vario (15 l/min) 
i termostatem Ecostat Comfor t,  
ramię głowicy 220 mm 
# 27135, -000
 
 
 
 
 

 

     



82 Hansgrohe Komplety prysznicowe  

Wielkość przepływu przy ciśnieniu 0,3 MPa. Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/raindance

Prysznic Uniwersalne

Raindance® Connect 240 
Showerpipe 
z głowicą prysznicową Raindance S 240  
1jet (14 l/min), główką prysznicową  
z dwoma rodzajami strumienia (17 l/min),  
ramię głowicy 460 mm 
# 27164, -000 
Ramię głowicy 350 mm 
# 27421, -000 (bez fot.) 
Zestaw do montażu  narożnikowego 
# 27158, -000 (bez fot.) 
Możliwość skrócenia drążka
 
 
 
 
 

   

Croma® 100 
Showerpipe do prysznica
z głowicą prysznicową Croma 160 1jet  
(16 l/min), główką prysznicową Croma 100  
Vario (15 l/min) i termostatem Ecostat S, 
ramię głowicy 270 mm 
# 27169, -000 
EcoSmar t 
# 27159, -000 (bez fot.) 
Wersja z baterią jednouchwytową 
# 27154, -000 (bez fot.) 
EcoSmar t  
# 27155, -000 (bez fot.) 
Możliwość skrócenia drążka
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Croma® 220 
Showerpipe Reno 
z obrotową głowicą prysznicową  
Croma 220 1jet (16 l/min), główką prysznicową 
Croma 100 Vario (15 l/min), bez baterii,  
ramię głowicy 400 mm 
# 27224, -000 
Zestaw do montażu  narożnikowego 
# 27158, -000 (bez fot.) 
Możliwość skrócenia drążka
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Croma® 100 
Showerpipe Reno 
z głowicą prysznicową Croma 160 1jet (16 l/min),  
główką prysznicową Croma 100 Vario (15 l/min), 
bez baterii, ramię głowicy 270 mm 
# 27139, -000 
Zestaw do montażu  narożnikowego 
# 27158, -000 (bez fot.) 
Możliwość skrócenia drążka
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     



84 Hansgrohe Panel prysznicowy  

Raindance® Lift Panel prysznicowy
z głowicą prysznicową  
Raindance Rainfall 180 Air 2jet,  
główką prysznicową PuraVida 120 1jet  
i termostatem, regulacja wysokości 200 mm 
# 27008, -000 -400
 
 
 
 

   

 

Lift 2 Panel prysznicowy
z głowicą prysznicową  
Raindance S 180 Air 1jet,  
główką prysznicową Axor uno 3jet,  
6 dyszmi bocznymi i termostatem,  
regulacja wysokości 200 mm 
# 26871, -000
 
 
 

     

 

Głowice, główki prysznicowe i dy-
sze boczne zapewniają różne rodzaje 
strumieni, jak na przykład RainFlow lub 
ożywczy dla całego ciała strumień masu-
jący z dysz bocznych; panele prysznicowe 

Hansgrohe oferują wszechstronną radość 
kąpieli poprzedzoną prostym montażem. 
Możesz wykorzystać istniejące przyłą-
cza w celu renowacji strefy prysznica – 
 ingerencja w ścianę nie jest konieczna. W 

ten szybki i nieskomplikowany sposób wy-
posażysz swoją łazienkę w funkcję przy-
jemności kąpieli w wymiarze XXL.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/raindance-lift

Panel prysznicowy –  
urozmaicenie pod prysznicem.

2
0

0
m

m

2
0

0
m

m
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Skyline Panel prysznicowy
z głowicą prysznicową Raindance 150 Air 1jet, 
prysznicem na kark Raindance 100 Air 3jet,  
główką prysznicową,  
5 dyszami bocznymi i składaną  
podpórką pod nogę 
# 26017, -000
 
 
 

   

   

Raindance® S Panel prysznicowy
z dyskiem prysznicowym Raindance S 150  
Air 3jet, 6 dyszami bocznymi i termostatem,  
montaż natynkowy  
# 27005, -000
 
 
 
 
 

 

   



88 Hansgrohe Zestawy prysznicowe  

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/prysznice

Kombinacja o miłej aparycji: dys-
ki prysznicowe Raindance Select urzekają 
nie tylko swoim wyglądem, ale także funk-
cjonalnością – możesz zmienić strumień 
od trybu RainAir, przez Mix, po Caresse-

Air za jednym kliknięciem. Szczególnie 
w połączeniu z termostatem Ecostat Select 
powstaje akcent przykuwający wzrok 
w łazience. Oprócz atrakcyjnego wzornic-
twa termostat ma wiele do zaoferowania 

w aspekcie funkcjonalności: innowacyjna 
płaska powierzchnia półki oferuje prze-
strzeń na prysznicowe akcesoria.

Komfort dzięki indywidualnej aranżacji: 
zestawy prysznicowe.
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Croma® 100 Multi/ 
Ecostat® 1001 SL Combi
Zestaw z termostatem 
90 cm # 27085, -000 
65 cm # 27086, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Raindance® Select S 150/ 
Ecostat® Select Combi
Zestaw z termostatem 
90 cm # 27037, -000, -400 
65 cm # 27036, -000, -400 (bez fot.)
 
 
 

     

   

Croma® 100 Vario/  
Ecostat Comfort Combi
Zestaw z termostatem 
90 cm # 27035, -000 
65 cm # 27034, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

     

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

     

   

PuraVida® Raindance®

Zestaw Raindance® Allrounder
z Raindance E 150 Air 3jet 
# 28110, -000 
Adapter do montażu podtynkowego 
# 28108, -000 (bez fot.) 
Adapter do montażu w narożniku 
# 28105, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Zestaw PuraVida®/Unica®

90 cm # 27853, -000, -400
 
 
 
 
 
 
 

   

   

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

   

   

Zestaw Raindance® E 150 Air 3jet/ 
Raindance® Unica®

90 cm # 27874, -000 
150 cm # 27888, -000 (bez fot.)
Zestaw Raindance® E 150 Air 3jet 
EcoSmar t/ Raindance® Unica®

90 cm # 27657, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

   

Zestaw Raindance® E 150 Air 3jet/ 
Unica® ’D
90 cm # 27894, -000 
65 cm # 27897, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 

 

   

Zestaw Raindance® E 100 Air 3jet/ 
Unica® ’D
90 cm # 27881, -000 
65 cm # 27883, -000 (bez fot.)
Zestaw Raindance® E 120 Air 3jet/ 
Unica® ’D
90 cm # 27885, -000 (bez fot.) 
65 cm # 27887, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Zestaw Raindance® S 150 Air 3jet/ 
Raindance® Unica® ’S
90 cm # 27893, -000 
150 cm # 27638, -000 (bez fot.)
Zestaw Raindance® S 150 Air 3jet 
EcoSmar t/Raindance® Unica® ’S
90 cm # 27658, -000 (bez fot.)
 
 
 
 

   

   

Zestaw Raindance® Rainbow®

z Raindance S 150 Air 3jet 
90 cm # 27876, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Zestawy prysznicowe
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/prysznice

Zestaw Raindance® S 150 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro
90 cm # 27895, -000 
65 cm # 27898, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Zestaw Raindance® Classic 100 Air 3jet/ 
Unica® ’Classic
90 cm # 27841, -000 
65 cm # 27843, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Zestaw Raindance® S 120 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro
90 cm # 27884, -000 
65 cm # 27886, -000 (bez fot.)
Zestaw Raindance® S 100 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro
90 cm # 27880, -000 (bez fot.) 
65 cm # 27882, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Zestawy prysznicowe
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Croma® 100

Zestawy prysznicowe

Crometta® 85

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

 

   

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

 

     

Zestaw Croma® 100 1jet/Unica® ’C
90 cm # 27724, -000 
65 cm # 27717, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 

Zestaw Crometta® 85 Multi/ 
Unica® ’Crometta®

90 cm # 27766, -000 
65 cm # 27767, -000 (bez fot.)
Zestaw Crometta® 85 Green 1jet/ 
Unica® ’Crometta® 6 l/min
90 cm # 27651, -000 (bez fot.) 
65 cm # 27652, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Zestaw Crometta® 85 Vario/ 
Unica® ’Crometta®

90 cm # 27762, -000 
65 cm # 27763, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 

 

Zestaw Crometta® 85 1jet/ 
Unica® ’Crometta®

90 cm # 27729, -000 
65 cm # 27728, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 

Zestaw Croma® 100 Classic Multi/ 
Unica® ’Classic
90 cm # 27768, -000 
65 cm # 27769, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

Zestaw Croma® 100 Multi/Unica® ’Reno Lift
105 cm # 27791, -000
Zestaw Croma® 100 Vario/Unica® ’Reno Lift
105 cm # 27811, -000 (bez fot.)
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PuraVida®

Główki prysznicowe

PuraVida® 150 3jet 
Dysk prysznicowy
# 28557, -000, -400 
EcoSmar t # 28567, -000, -400
 
 
 

     

   

PuraVida® 120 1jet 
Główka prysznicowa
# 28558, -000, -400 
EcoSmar t # 28568, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 120 1jet 
TravelShower 
# 28564, -400
 
 
 
 

 

Raindance®

Raindance® Select S 150 3jet
Dysk prysznicowy
# 28587, -000, -400 
EcoSmar t # 28588, -000, -400
 
 
 

     

   

Raindance® E 150 Air 3jet 
Dysk prysznicowy
# 28518, -000 
EcoSmar t # 28551, -000
 
 
 

   

   

Raindance® E 120 Air 3jet 
Dysk prysznicowy
# 28507, -000 
EcoSmar t # 28549, -000
 
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® E 100 Air 3jet 
Dysk prysznicowy
# 28502, -000 
EcoSmar t # 28553, -000
Raindance® E 100 Air 1jet 
Dysk prysznicowy
# 28508, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

   

Raindance® S 150 Air 3jet 
Dysk prysznicowy
# 28519, -000  
EcoSmar t # 28550, -000
Raindance® S 150 Air 1jet 
Dysk prysznicowy
# 28505, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

   

Raindance® S 120 Air 3jet 
Dysk prysznicowy
# 28514, -000  
EcoSmar t # 28554, -000
 
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® S 100 Air 3jet 
Dysk prysznicowy
# 28504, -000  
EcoSmar t # 28552, -000
Raindance® S 100 Air 1jet 
Dysk prysznicowy
# 28509, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

   

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

 

   

Raindance® Select E 120 3jet 
Dysk prysznicowy 
# 26520, -000, -400 
EcoSmar t # 26521, -000, -400
 
 
 

     

   



96 Hansgrohe Główki prysznicowe  

Croma® 100

Crometta® 85

Główki prysznicowe

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/prysznice

Croma® 100 Multi
Główka prysznicowa 
# 28536, -000 
EcoSmar t # 28538, -000
 
 
 

 

   

Croma® 100 Vario
Główka prysznicowa 
# 28535, -000 
EcoSmar t # 28537, -000
 
 
 

 

     

Croma® 100 1jet 
Główka prysznicowa 
# 28580, -000 
EcoSmar t # 28583, -000
 
 
 

 

Croma® 100 Classic Multi
Główka prysznicowa 
# 28539, -000
 
 
 

   

Crometta® 85 Multi
Główka prysznicowa 
# 28563, -000 
EcoSmar t # 28608, -000
 
 
 

 

   

Crometta® 85 Vario
Główka prysznicowa 
# 28562, -000 
EcoSmar t # 28607, -000
 
 
 

 

 

Crometta® 85 1jet
Główka prysznicowa 
# 28585, -000 
EcoSmar t # 28606, -000
 
 
 

 

Crometta® 85 Green
Główka prysznicowa 
# 28561, -000
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Raindance® S 100 Air 3jet
Dysk prysznicowy z nakładką „Froggy” 
EcoSmar t # 28545, -000
 
 
 

   

   

Joco®

Główka prysznicowa 
# 28560, -000
 
 
 

 

 

Zestaw Raindance® E 100 Air 1jet/ 
Porter ’D
1,25 m # 27572, -000 
1,60 m # 27573, -000
 
 
 

 

   

Zestaw Raindance® S 100 Air 1jet/ 
Porter ’S
1,25 m # 27580, -000 
1,60 m # 27581, -000
 
 
 

 

   

Zestaw Croma® 100 Multi/ 
Porter ’S
1,25 m # 27593, -000 
1,60 m # 27595, -000
 
 
 

   

Zestaw Croma® 100 Vario/ 
Porter ’S
1,25 m # 27592, -000 
1,60 m # 27594, -000
 
 
 

     

Zestaw Croma® 100 1jet/ 
Porter ’S
1,25 m # 27574, -000 
1,60 m # 27575, -000
 
 
 

Zestaw Crometta® 85 Multi/ 
Porter ’C
1,25 m # 27568, -000 
1,60 m # 27569, -000
 
 
 

   

Zestaw Crometta® 85 Vario/ 
Porter ’C
1,25 m # 27558, -000 
1,60 m # 27559, -000
 
 
 

 

Zestaw Crometta® 85 1jet/ 
Porter ’C
1,25 m # 27576, -000 
1,60 m # 27577, -000
 
 
 

Raindance®

Zestawy Porter

Główki prysznicowe dla dzieci

Croma® 100

Crometta® 85
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Termostaty natynkowe

Baterie jednouchwytowe natynkowe

Wanna

Ecostat® Select
Bateria termostatyczna wannowa 
# 13141, -000, -400
 
 
 

     

Metris®

Jednouchwytowa bateria wannowa 
# 31480, -000
 
 
 

 

Talis®

Jednouchwytowa bateria wannowa 
# 32440, -000
 
 
 

 

Focus®

Jednouchwytowa bateria wannowa 
# 31940, -000
 
 
 

 

Ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna wannowa 
# 13114, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa  
# 31478, -000
 
 
 

 

Talis® Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa 
# 14140, -000
 
 
 

 

Ecostat® 1001 SL
Bateria termostatyczna wannowa 
# 13241, -000
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Baterie jednouchwytowe podtynkowe

Przegląd pozostałych baterii jednouchwytowych z linii PuraVida, Metris, Talis i Focus od str. 32.

Metris®

Jednouchwytowa bateria wannowa 
# 31493, -000  
z systemem zabezpieczającym 
# 31487, -000

Talis®

Jednouchwytowa bateria wannowa 
# 32475, -000  
z systemem zabezpieczającym 
# 32477, -000

Focus®

Jednouchwytowa bateria wannowa 
# 31945, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 31946, -000

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa 
# 31485, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 31486, -000

Talis® Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa 
# 14145, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 14146, -000

Wanna
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Termostaty natynkowe

Baterie jednouchwytowe natynkowe

Prysznic

Ecostat® Select
Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 13161, -000, -400
 
 
 

Ecostat® 1001 SL
Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 13261, -000
 
 
 

Ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 13116, -000
 
 
 

Metris®

Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 31680, -000 

Talis®

Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 32640, -000

Focus®

Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 31960, -000

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 31672, -000

Talis® Classic
Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 14161, -000
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Termostaty podtynkowe

Prysznic

PuraVida®

Bateria termostatyczna prysznicowa 
zintegrowana z zaworem odcinającym 
# 15771, -000, -400 
zintegrowany z zaworem odcinającym 
# 15775, -000, -400 

PuraVida®

Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 15770, -000, -400 
Termostat Highflow,  
podtynkowy 
# 15772, -000, -400 

Ecostat®

Bateria termostatyczna prysznicowa  
# 15710, -000

Ecostat® E
Bateria termostatyczna prysznicowa 
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 31570, -000 
Termostat Highflow podtynkowy 
# 31571, -000 

Ecostat®

Bateria termostatyczna prysznicowa  
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15720, -000 
zintegrowana z zaworem odcinającym 
# 15700, -000 

Ecostat® E
Bateria termostatyczna prysznicowa 
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 31573, -000 
zintegrowana z zaworem odcinającym 
# 31572, -000 

Ecostat® S
Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 15711, -000 
Termostat Highflow, podtynkowy 
# 15715, -000 

Ecostat® S
Bateria termostatyczna prysznicowa 
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15721, -000 
zintegrowany z zaworem odcinającym 
# 15701, -000 

Ecostat® Classic
Bateria termostatyczna prysznicowa 
Termostat Highflow, podtynkowy 
# 15754, -000

Ecostat® Classic
Bateria termostatyczna prysznicowa  
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15753, -000

Talis®

Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 32675, -000

Focus®

Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 31965, -000

Metris®

Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 31685, -000 

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 31676, -000

Talis® Classic
Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 14165, -000

Przegląd pozostałych baterii jednouchwytowych z linii PuraVida, Metris, Talis i Focus od str. 34.

Baterie jednouchwytowe podtynkowe
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Drążki prysznicowe

Mydelniczki

Uchwyt prysznicowy

Porter ’D
uchwyt prysznicowy  
z możliwością regulacji,  
kąt nachylenia do 42° 
# 27526, -000, -450

Porter ’Classic
uchwyt prysznicowy 
# 28324, -000

Casetta® ’S Puro
pasująca do drążków  
prysznicowych  
unica ’S Puro 
# 28679, -000

Casetta® ’E
pasująca do drążków  
prysznicowych  
unica ’S Puro 
# 26519, -000

Casetta® ’C
pasująca do drążków 
prysznicowych  
unica ‘Cromet ta 
# 28678, -000

Casetta® ’D
pasująca do drążków  
prysznicowych  
unica ’D 
# 28664, -000

Casetta® ’S
pasująca do drążków  
prysznicowych  
unica ’S 
# 28684, -000

Porter ’C
uchwyt prysznicowy 
# 27521, -000

Porter ’S
uchwyt prysznicowy 
# 28331, -000

Raindance® Unica® ’S
Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27636, -000 
150 cm # 27637, -000 (bez fot.)

Raindance® Unica®

Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27590, -000

Unica® ’S Puro
Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 28631, -000 
65 cm # 28632, -000 (bez fot.)

Unica® ’Classic
Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Sensoflex 1,60 m 
90 cm # 27616, -000 
65 cm # 27617, -000 (bez fot.)

Unica® ’D
Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27930, -000 
65 cm # 27933, -000 (bez fot.)

Unica® ’C
Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27610, -000 
65 cm # 27611, -000 (bez fot.)

Unica® ’Crometta®

Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Metaflex 1,60 m 
90 cm # 27614, -000 
65 cm # 27615, -000 (bez fot.)

PuraVida® Unica®

Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27844, -000
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Porter ’A
uchwyt prysznicowy  
z możliwością regulacji,  
kąt nachylenia do 25° 
# 27520, -000

Porter ’E
uchwyt prysznicowy  
z możliwością regulacji,  
kąt nachylenia do 42°,  
z wężem prysznicowym Isif lex 1,25 m 
# 27507, -000 
j.w. bez podejścia ściennego 
# 27504, -000 (bez fot.)

Fixfit® przyłącze węża DN15
z ogranicznikiem przepływu DN15 
# 27414, -000

Fixfit® E przyłącze węża DN15
# 27454, -000 
z ogranicznikiem przepływu 
# 27458, -000

Fixfit® E przyłącze węża DN15
z obrotową złączką i zaworem  
zwrotnym 
# 27505, -000

Fixfit® S przyłącze węża DN15
# 27453, -000

Zawór odcinający Fixfit® Stop
z przyłączem węża DN15
z gwintowaną złączką DN20 
# 27452, -000

Fixfit® S przyłącze węża DN15
z obrotową złączką i zaworem  
zwrotnym 
# 27506, -000

Isiflex®

wąż prysznicowy z tworzywa sztuczne -
go z imitacją powierzchni metalicznej 
i nakrętką stożkową w przyłączu węża 
z obu stron 
1,25 m # 28272, -000, -450 
1,60 m # 28276, -000, -450 
2,00 m # 28274, -000, -450

Sensoflex®

wąż prysznicowy z metalu z powłoką 
z tworzywa sztucznego i nakrętką 
1,25 m # 28132, -000 
1,60 m # 28136, -000 
2,00 m # 28134, -000

Metaflex®

wąż prysznicowy z tworzywa sztucznego 
z imitacją powierzchni metalicznej  
z dodatkowym uzwojeniem 
1,25 m # 28262, -000 
1,60 m # 28266, -000 
2,00 m # 28264, -000

Węże prysznicowe

Przyłącza węża
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Deszcz w najpiękniejszej 
 odsłonie: głowice prysznicowe.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/glowice-prysznicowe

Prysznic z charakterem, który  pasuje 
do Ciebie.
Silnie rewitalizujący strumień, a może jed-
nak krople deszczu, które opływają Cię 
miękko na całej szerokości ramion? Pod 
pojęciem idealnego prysznica każdy wy-
obraża sobie coś innego. Dlatego oferuje -
my Ci wybór pomiędzy prysznicami o róż-
nych średnicach, od 180 do 600 mm.

Klarowny design.
Wybierz swoją ulubioną formę prysznica 
także w aspekcie geometrii. Oprócz opty-
malnego dla siebie rozmiaru, wybierz tak-
że swój ulubiony kształ t – okrągły lub pro -
stokątny.

Idealny strumień w każdej chwili.
Ponieważ każdy dzień jest wart nowych 
doznań podczas kąpieli, woda przybie -
ra inny kształ t za dotknięciem przycisku 
Select. Wszystkie głowice prysznicowe 
wyposażone są w strumień RainAir, który 
łagodnie zmywa codzienny stres. Głowi-
ca prysznicowa Raindance E 420 oferuje 
dodatkową dawkę przyjemności. Jej stru-
mień wodospadowy wyzwala nowe pokła-
dy energii.

Aby uczynić Twoją przyjemność ką-
pieli doskonałą, nowa głowica pryszni -
cowa Raindance Select 300 pozwala na 
zmianę strumienia za dotknięciem przyci -
sku Select. Reaguje ona otulając Cię znie -
walającym w dotyku obfitym deszczem 
lub masując silnym strumieniem, idealnym 

także wtedy, gdy chcesz dobrze wypłu-
kać z włosów szampon. Tak, jak różni są 
ludzie, tak różne są preferencje w aspek-
cie codziennych rytuałów kąpieli: bogac-
two form, rozmiarów i rodzajów strumienia 
czyni kąpiel pod prysznicem indywidual -
nym doznaniem przyjemności.

Raindance® Rainmaker® Air Raindance® Royale S 350 Air Raindance® S 240 Air Raindance® S 180 Air

Raindance® Rainmaker® Air Raindance® E 420 Air 2jet Raindance® E 360 Air 1jet Raindance® E 240 Air 1jet 

Raindance® S 300 Air

Raindance® E 300 Air 2jet 
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/glowice-prysznicowe

PuraVida® Raindance®

Raindance® S 180 Air
Głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27478, -000 
z ramieniem 233 mm 
# 27476, -000 (bez fot.) 
z ramieniem 383 mm 
# 27468, -000 (bez fot.) 
EcoSmar t z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27464, -000 (bez fot.) 
EcoSmar t z ramieniem 240 mm 
# 27462, -000 (bez fot.)
 
 
 

     

Raindance® E 240 Air 1jet 
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 223 mm 
# 27370, -000 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27380, -000 (bez fot.) 
EcoSmar t 
z ramieniem 223 mm 
# 27375, -000 (bez fot.) 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27383, -000 (bez fot.)
 
 
 

     

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

   

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

     

iBox

 

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

   

PuraVida® 400
Głowica prysznicowa  
z ramieniem 387 mm 
# 27437, -000, -400 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27390, -000, -400 (bez fot.)
 
 
 

   

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

   

 

Raindance® S 240 Air
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 383 mm 
# 27474, -000 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27477, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Raindance® S 300 Air
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 383 mm 
# 27493, -000 
z ramieniem 450 mm 
# 27492, -000 (bez fot.) 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27494, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 

   

Raindance® Royale S 350 Air 
Głowica prysznicowa 
# 28420, -000 
z ramieniem 470 mm 
# 27410, -000 (bez fot.) 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27418, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Głowice prysznicowe i dysze boczne
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Croma® 160
Głowica prysznicowa  
z obrotowym przyłączem DN15 
# 27450, -000 
EcoSmar t 
# 28450, -000 (bez fot.) 
Opcjonalne ramię 
# 27412, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 

   

Croma® 100 Vario
Głowica prysznicowa 
# 27441, -000 
Opcjonalne ramię 
# 27411, -000 (bez fot.)
Croma® 100 Vario EcoSmar t
Głowica prysznicowa 
# 28462, -000 (bez fot.) 
Opcjonalne ramię 
# 27411, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

     

Croma® 100 Multi
Głowica prysznicowa  
z obrotowym przyłączem DN15 
# 27443, -000
Croma® 100 Multi EcoSmar t
Głowica prysznicowa  
z obrotowym przyłączem DN15 
# 28460, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 

 

   

Crometta® 85 Green 1jet EcoSmar t
Głowica prysznicowa  
z obrotowym przyłączem DN15 
# 28423, -000 
Opcjonalne ramię 
# 27411, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

Crometta® 85 Vario
Głowica prysznicowa  
z obrotowym przyłączem DN15 
# 28424, -000 
Opcjonalne ramię 
# 27411, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

Crometta® 85 Multi
Głowica prysznicowa  
z obrotowym przyłączem DN15 
# 28425, -000 
Opcjonalne ramię 
# 27411, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

Crometta® 85

Croma®

Raindance® Classic 240 Air
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 383 mm 
# 27424, -000 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27405, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

Croma® 220
Głowica prysznicowa  
z obrotowym przyłączem DN15 
# 26464, -000 
EcoSmar t 
# 26465, -000 (bez fot.) 
Opcjonalne ramię 
# 27412, -000 (bez fot.)
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Avantgarde

Modern

Zawór odcinający
Element zewnętrzny E 
# 31677, -000

Trio®/Quattro®

zawór odcinająco -przełączający  
Element zewnętrzny E 
# 31634, -000

iControl®

zintegrowany z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 31958, -000

Zawór odcinający
do PuraVida 
# 15978, -000, -400

Trio®/Quattro®

zawór odcinająco -przełączający  
do PuraVida, element zewnętrzny 
# 15937, -000, -400

iControl®

zintegrowany z zaworem  
odcinająco -przełączającym  
do PuraVida, element zewnętrzny 
# 15777, -000, -400

PuraVida®

Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
Highflow, element zewnętrzny 
# 15772, -000, -400

Ecostat® E 
Bateria termostatyczna prysznicowa 
Highflow, element zewnętrzny 
# 31571, -000

Zawór odcinający
Element zewnętrzny S 
# 15972, -000

Trio®/Quattro®

zawór odcinająco -przełączający 
Element zewnętrzny S 
# 15932, -000

iControl® S
zintegrowany z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15955, -000

Ecostat® S 
Bateria termostatyczna prysznicowa 
Highflow, element zewnętrzny 
# 15715, -000

Zawór odcinający
Element zewnętrzny E 
# 15971, -000

Trio®/Quattro®

zawór odcinająco -przełączający 
Element zewnętrzny E 
# 15931, -000

iControl® E
zintegrowany z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15958, -000

Ecostat® E
Bateria termostatyczna prysznicowa 
element zewnętrzny 
# 15710, -000

Zawory manualne
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Classic

Prysznicowe systemy sterujące

Zawór odcinający
Element zewnętrzny Classic 
# 15961, -000

Trio®/Quattro®

zawór odcinająco -przełączający 
Element zewnętrzny Classic 
# 15934, -000

Ecostat® Classic
Bateria termostatyczna prysznicowa 
Highflow, element zewnętrzny 
# 15754, -000

RainBrain® element zewnętrzny
elektroniczne sterowanie do prysznica 
z możlwością regulacji przepływu 
# 15842, -000, -400

Inne produkty do sterowania prysznicem na str. 115. Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/rainbrain
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Nowy wymiar prysznica.

Raindance Rainmaker – nie spo-
sób wyobrazić sobie przyjemności kąpie -
li w większym formacie i głowicy pryszni -
cowej, która byłaby bardziej funkcjonalna. 
Tarcza strumieniowa w rozmiarze XXL ge-

neruje deszczowe krople wzbogacone po-
wietrzem za sprawą technologii AirPower. 
Ponieważ głowica prysznicowa Raindance 
Rainmaker montowana jest w suficie, po-
wstaje fantastyczna przestrzeń wypełnio -

na wodą w jednej z form strumienia, któ -
ry wybierzesz: w zależności od opcji, 
 RainAir, RainAir XXL, Whirl lub Mix.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/rainmaker

RainAir.
Głowica prysznicowa generuje obfity 
deszcz dzięki technologii AirPower.

RainAir XXL.
Rozłożysty miękki deszcz dzięki technolo-
gii AirPower.

Raindance® Rainmaker® Air
600 mm w komplecie z termostatem podtynkowym 
o dużym przepływie Highflow na bazie  
iBox universal, z oświetleniem 
# 28404, -000 
j.w. bez oświetlenia 
# 28403, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

   

Raindance® Rainmaker® Air
680 x 460 mm, oświetleniem # 28418, -000 
j.w. bez oświetlenia # 28417, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Whirl.
Trzy rotujące strumienie do masażu 
z techno logią AirPower.
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Pierwotna moc żywiołu wody.

Raindance Rainfall czyni codzienny 
prysznic wyjątkowo zmysłowym doświad-
czeniem. Poziomy panel deszczowy za-
pewnia mnóstwo przestrzeni na swobodę 
ruchów pod prysznicem i nadaje niepow-

tarzalny styl łazience. Raindance Rainfall 
180 rozpieszcza dzięki dwóm rodzajom 
strumienia: RainAir, o odprężających wiel -
kich kroplach inspirowanych letnim desz-
czem i RainFlow, dodający energii niczym 

wodospad. Raindance Rainfall 240 ofe -
ruje jeszcze trzeci, przyjemnie masujący 
strumień Whirl.

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
bez oświetlenia # 28411, -000 
z oświetleniem # 28411, -000
 
 
 

     

iBox

   

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
# 28433, -000, -400
 
 
 
 

     

iBox

 

RainAir.
Centralna funkcja głowicy prysznicowej 
z technologią AirPower.

RainFlow.
Strumień wodospadowy jest prawdziwą 
rozkoszą dzięki ciepłej wodzie.

Whirl.
Dysze strumieni masujących wychylają się 
do przodu w chwili odkręcenia wody.
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Raindance® Rainfall® 150 Stream
# 26443, -000
 
 
 

Raindance® Rainfall® 150
# 26442, -000
 
 
 

Dysze boczne

Bodyvette®

Dysza boczna 
# 28466, -000
Bodyvette® Stop
z manualną funkcją wyłączania 
# 28467, -000 (bez fot.)
 
 
 

Raindance® Classic 100
Dysza boczna 
# 28445, -000
 
 
 
 
 
 

 

Raindance® Air 100
Dysza boczna 
# 28477, -000
 
 
 
 
 
 

 

PuraVida® 100
Dysza boczna 
# 28430, -000, -400
 
 
 
 
 
 

 

RainStream.
ulewny prysznicowy deszcz zniewalająco 
łagodny w dotyku.

RainFlow.
Strumień wodospadowy i ciepła woda 
kreują jedyne w swoim rodzaju doznanie 
dobrostanu.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/rainfall

Raindance® Rainfall®
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/rainbrain

RainBrain to mały komputer, który 
umożliwia wyjątkowo wygodne sterowa-
nie prysznicem za pomocą panela dotyko-
wego. Dzięki temu rozwiązaniu przyjem-
ność kąpieli pod Raindance Rainmaker lub 

Raindance Rainfall może być jeszcze więk-
sza. Od zmiany rodzaju strumienia, przez 
regulację temperatury z dokładnością do 
0,5 °C, po sterowanie ulubioną muzyką 
przesyłaną do RainBrain za pośrednic-

twem  Bluetooth. Wystarczy muśnięcie do-
tykowego panela, aby relaksujący prysz-
nic zmienił się w rewitalizujący masaż 
całego ciała. 

Najinteligentniejszy sposób  
na delektowanie się komfortem.
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Prysznicowe systemy sterujące

Opcja programowania indywidualnych ustawień użytkowników.

RainBrain® element zewnętrzny
sterowanie prysznica z możliwością  
regulacji wody, element zewnętrzny 
# 15842, -000, -400

iBox® universal
Zestaw podstawowy iBox universal 
# 01800180 
Rozeta przedłużająca 
# 13595, -000 (bez fot.) 
Rozeta przedłużająca 
Ø 170 mm # 13596, -000 (bez fot.) 
Rozeta przedłużająca 
Ø 150 mm # 13597, -000 (bez fot.) 
Komplet szyn montażowych 
# 96615, -000 (bez fot.) 
PuraVida rozeta przedłużająca 
# 15597, -000 (bez fot.)

Funkcja głowicy prysznicowej

Funkcja główki prysznicowej

Dysze boczne i prysznic naprzemienny

Oświetlenie (funkcja włącz/wyłącz)

Funkcja warm-up

Regulacja wielkości przepływu

Menu, inne opcje

Panel muzyczny

Funkcja kaskady

Panel temperatury

Zegar

Gałka do regulacji: zimno/ciepło, przerwa

Funkcja włącz/wyłącz

ustawienia użytkowników (do 5 programów)

RainBrain®

iBox® universal
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Zarządzaj swoją przyjemnością kąpieli.

Sterowanie manualne – montaż natynkowy

Termostaty natynkowe są montowane na ścianie na istniejących przyłączach. Re -
komendujemy to rozwiązanie w przypadku, gdy wymiany wymaga tylko armatura lub 
 termostat.

Bateria natynkowa –  
do jednego prysznica.
Bateria jednouchwytowa do manualnej 
kontroli przepływu i temperatury wody.

Termostat natynkowy –  
do  jednego prysznica.
Lewe pokręt ło służy do sterowania obję -
tością strumienia, a prawe – do regulacji 
temperatury. Wkład termostatyczny usta-
wia temperaturę w przeciągu kilku sekund 
i utrzymuje ją na stałym poziomie.

Termostat natynkowy –  
do jednego prysznica.
Ecostat Select wyróżnia się przyszłościo -
wą formą. Dodatkowa powierzchnia pół -
ki pomieści wszystkie niezbędne akcesoria 
prysznicowe.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/termostaty
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Sterowanie elektroniczne – montaż podtynkowy

Sterowanie manualne – montaż podtynkowy

Podtynkowe modele elektronicznych rozwiązań sterujących są również montowa-
ne w ścianie i niewidoczne z zewnątrz. Projektując całkowicie nową łazienkę warto od 
samego początku przewidzieć integrację inteligentnej technologii prysznicowej.

Za sprawą montażu podtynkowego, korpus armatury schowany jest w ścianie, 
a widoczne pozostają jedynie elementy sterujące i płaska rozeta. Polecamy to rozwią-
zanie w przypadku kompleksowego remontu łazienki lub instalacji dwóch lub większej 
ilości pryszniców.

RainBrain® – prysznicowa elektro-
nika dla jeszcze większej swobo-
dy wyboru.
Panel dotykowy do obsługi wszystkiego 
– to jak Twój osobisty prysznicowy kom-
puter. Prysznice, rodzaje strumieni, oświe -
tlenie czy muzyka z Twojego iPod’a – 
wszystkim możesz sterować intuicyjnie 
przy pomocy dotyku.

Termostat podtynkowy –  
do dwóch pryszniców.
Ten termostat umożliwia regulację tempe-
ratury wody i sterowanie dwoma odbiorni -
kami prysznicowymi poprzez zintegrowa-
ny zawór odcinająco-przełączający.

iControl® i termostat podtynkowy 
z jednostką sterującą – do trzech 
pryszniców.
Regulacja temperatury odbywa się przy 
pomocy termostatu. Drugi element służy 
do manualnej obsługi nawet do trzech róż-
nych odbiorników prysznicowych.

Termostat podtynkowy –  
do jednego prysznica.
Rozwiązanie wyróżniające się eleganckim 
wyglądem. Termostat pozwala na jedno-
czesną regulację temperatury i strumienia 
wody za sprawą zintegrowanego zaworu 
odcinającego.
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Rewolucyjne rozwiązanie instala-
cji podtynkowej: iBox universal, jeden 
system kompatybilny z produktami marki 
Hansgrohe i Axor w ponad 200 modelach 
wzornictwa i funkcji, umożliwia schowanie 
korpusu armatury w ścianie i dzięki temu 
zapewnia mnóstwo przestrzeni na swobo-

dę ruchów pod prysznicem lub w wannie. 
Ten pierwszy i jedyny element podtynko-
wy do wszystkich modeli armatury i termo-
statów Hansgrohe ma jeszcze jedną, klu-
czową zaletę: elastyczność w aspekcie 
wzornictwa i aranżacji – widoczny ele -
ment zewnętrzny armatury montowany jest 

dopiero w fazie końcowej, co pozostawia 
więcej czasu na wybór optymalnego roz-
wiązania. Oprócz tego iBox universal sta-
nowi element podtynkowy również dla 
głowic prysznicowych o kilku rodzajach 
strumienia.

Multitalent za kulisami: 
iBox® universal.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/ibox

Rozeta zapewnia stylowe wykończenie.

Element podtynkowy do wszystkich modeli armatury i termostatów.

Więcej przestrzeni dzięki praktycznemu rozwiązaniu instalacji podtynkowej.
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Raindance® E 420 
Głowica prysznicowa  
z dwoma rodzajami strumienia

Raindance® Rainfall® 180
Głowica prysznicowa  
z dwoma rodzajami strumienia

Raindance® 240
Komplet prysznicowy

iControl® S  
do sterowania nawet 
trzema prysznicami

Ecostat® S  
Termostat z zaworem 
odcinająco -przełą -
czającym do dwóch 
pryszniców

Ecostat® S  
Termostat  podtynkowy 
 Highflow do głowic 
 prysznicowych o dużym  
przepływie

PuraVida®

Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa

Ecostat® S  
Termostat z zaworem 
odcinającym do jed-
nego prysznicaPuraVida®

Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa z zaworem 
przełączającym do wylew-
ki wannowej i główki prysz-
nicowej

Ecostat® S  
Termostat podtynkowy do 
 regulacji temperatury

iBox® universal
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/systemy-odplywowe

Czystość jest niezbędnym wa-
runkiem, aby czuć się komfortowo w ła-
zience. Z tego powodu opracowaliśmy 
w Hansgrohe szeroki wybór innowacyj-
nych systemów odpływowych. Dzięki nim 
woda po użyciu może odpłynąć w szybki 

i nieskomplikowany sposób. Wszechstron-
ne modele, jak Exafill, Flexaplus,  Raindrain 
czy Flowstar umożliwiają prosty montaż 
i obsługę. Regulacja przelewu oraz inne 
przemyślane funkcje zapewniają komfort 
na lata – także w strefie prysznica.

Eleganckie w każdym detalu:  
nasze systemy odpływowe.

Push-Open. Zawór Push-Open zamyka 
się i otwiera pod wpływem nacisku i czyni 
napełnianie lub opróżnianie umywalki wy-
jątkowo wygodnym.

Flowstar®. Komplet odpływowy Flowstar 
stanowi estetyczne rozwiązanie strefy pod 
umywalką.
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Wanna: Exafill S. Oddzielna wylewka wannowa staje się zbędna, ponieważ zinte -
growany, delikatny strumień wachlarzowy umożliwia wygodne napełnienie wanny bez 
rozpryskiwania wody. Exafill S łączy w sobie wszystkie funkcje: wylewkę wannową, od-
pływ i przelew. Dodatkowo zapewnia komfortową i prostą instalację oraz konserwację 
dysz strumienia dzięki funkcji QuickClean.

Flexaplus® S. Nigdy więcej przelewającej się wody podczas napełniania wanny – ten 
system odpływu i przelewu kontroluje i usuwa nadmiar wody za pomocą elementu steru-
jącego przelewem. Dodatkowo poziom wody w wannie można podnieść o 25 mm – dla 
jeszcze większego komfortu w wannie.

Prysznic: Raindrain® 90 XXL. Przeznaczony szczegónie do wielkoformatowych 
pryszniców o dużym przepływie jak Raindance Rainfall czy Raindance Rainmaker. Za-
pewnia szybki i nieskomplikowany odpływ niezależnie od typu brodzika. Dzięki rekor-
dowej wydajności 51 l/min i prostej instalacji – idealny system odpływowy.



122 Hansgrohe Systemy odpływowe  

Syfony

Systemy odpływowe do brodzika

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/systemy-odplywowe

Flowstar® S Syfon
# 52105, -000

Flowstar® Syfon
# 52100, -000 
w komplecie: 1 Flowstar, 2 kątowe 
kolanka doprowadzające  
(bez zaworów kątowych) 
# 52110, -000 (bez fot.) 
w komplecie: 1 Flowstar, 2 kątowe 
kolanka doprowadzające  
(z zaworami kątowymi) 
# 52120, -000 (bez fot.)

Zawór kątowy E
# 13902, -000

Zawór kątowy S
# 13901, -000

Zawór umywalkowy
Push -Open 
# 50100, -000

Zawór umywalkowy
z korkiem 
# 50001, -000

Komplet odpływowy
z dźwignią 
# 94139, -000, -450

Raindrain® 90 XXL
Zestaw podstawowy 
51 l/min 
# 60065180

Raindrain® 90 XXL
Element zewnętrzny 
# 60066, -000, -450

Raindrain® 90 XXL
Zestaw kompletny 
51 l/min 
# 60067, -000

Staro® ’90
Zestaw podstawowy 
29 l/min 
# 60054180

Staro® ’90
Element zewnętrzny 
# 60055, -000

Staro® ’90
Zestaw kompletny 
29 l/min 
# 60056, -000

Starolift® ’52
Zestaw podstawowy 
33 l/min 
# 60052180

Starolift® ’52
Element zewnętrzny 
# 60053, -000

Staro® ’52
Zestaw kompletny 
33 l/min 
# 60060, -000
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Komplety wannowe

Exafill®

Wylewka wannowa z zestawem  
kompletnym odpływ/przelew 
do wanien standardowych 
# 58123, -000

Exafill® S
Wylewka wannowa z zestawem  
podstawowym odpływ/przelew 
do wanien standardowych 
# 58115180

Exafill® S
Wylewka wannowa z zestawem  
podstawowym odpływ/przelew 
do wanien niestandardowych 
# 58116180

Exafill® S
Wylewka wannowa z zestawem  
kompletnym odpływ/przelew 
do wanien standardowych 
# 58113, -000

Exafill®

Element zewnętrzny 
# 58127, -000

Exafill® S
Element zewnętrzny 
# 58117, -000

Exafill®

Wylewka wannowa z zestawem  
podstawowym odpływ/przelew 
do wanien standardowych 
# 58125180

Exafill®

Wylewka wannowa z zestawem  
podstawowym odpływ/przelew 
do wanien niestandardowych 
# 58126180

Flexaplus®

Zestaw podstawowy odpływ/ 
przelew ze sz tywnym wężem 
przelewowym do wanien  
standardowych 
# 58145180

Flexaplus®

Zestaw podstawowy odpływ/ 
przelew ze sz tywnym wężem  
przelewowym do wanien  
niestandardowych 
# 58146180

Flexaplus®

Zestaw kompletny odpływ/ 
przelew ze sz tywnym wężem  
przelewowym do wanien  
standardowych 
# 58148, -000

Flexaplus® S
Zestaw kompletny odpływ/ 
przelew ze sz tywnym wężem  
przelewowym do wanien  
standardowych 
# 58155, -000

Flexaplus®

Zestaw podstawowy odpływ/
przelew z elastycznym wężem 
przelewowym do wanien  
standardowych 
# 58140180

Flexaplus®

Zestaw podstawowy odpływ/ 
przelew z elastycznym wężem 
przelewowym do wanien  
niestandardowych 
# 58141180

Flexaplus®

Zestaw kompletny odpływ/ 
przelew z elastycznym wężem  
przelewowym do wanien  
standardowych 
# 58143, -000

Flexaplus® S
Zestaw kompletny odpływ/ 
przelew z elastycznym wężem  
przelewowym do wanien  
standardowych 
# 58150, -000

Flexaplus® S
Element zewnętrzny 
# 58186, -000

Flexaplus®

Element zewnętrzny 
# 58185, -000, -450





Rozszerzenie asortymentu  
ComfortZone: 

Armatura  
kuchenna 
Hansgrohe.
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/kuchnia

Wybierz jeden z trzech indywidualnie zaprogramowanych poziomów temperatury przez 
 jedno-, dwu- lub trzykrotne naciśnięcie elementu sterującego. Obróć, aby dostosować 
 temperaturę. Objętość strumienia możesz ustawić przez jednoczesne przyciśnięcie i obrót. 
 Naciśnij element sterujący aby automatycznie wyłączyć wodę.

Naciśnij trzy razy, a element 
sterujący zaświeci na czerwo-
no, sygnalizując gorącą wodę.

Naciśnij raz, a element steru-
jący zaświeci na niebiesko, 
 sygnalizując zimną wodę.

Naciśnij dwa razy, a element 
sterujący zaświeci na poma-
rańczowo, sygnalizując ciepłą 
wodę.

 
Inteligentna forma przyjemności.

Dla wielu z nas gotowanie jest czyn-
nością, przy której możemy się zrelakso-
wać i odprężyć. W tym sensie łazienka 
i kuchnia mają ze sobą wiele wspólnego. 
Zmysłowy i zarazem funkcjonalny design 
PuraVida umożliwia komfortową obsługę 

armatury. Do wyboru sposobu sterowa-
nia proponujemy manualny uchwyt lub in -
nowacyjną elektronikę. Obydwa elemen-
ty można zamontować na zlewozmywaku 
niezależnie od armatury, co zapewnia 
dużą wygodę. Elektroniczny element regu-

lujący to nieduży przycisk o dużych moż-
liwościach. Aby dostosować temperaturę 
i objętość strumienia do Twoich potrzeb 
naciskasz i obracasz pokręt łem. Armatu-
rę łazienkową w tej samej stylistyce znaj-
dziesz na str. 30.

PuraVida®

2-otworowa elektroniczna bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 120° 
(na fot. w kolorze stalowym) 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

PuraVida®

2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 120° 
(fot. stal szlachetna) 
# 15812, -000, -800
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ComfortZone. Im więcej przestrzeni pomiędzy armaturą a zlewozmywakiem, tym większa swoboda ruchów.

Wyciągana wylewka. Do 50 cm większy pro-
mień zasięgu dzięki elastycznej wylewce 
prysznicowej.

Rodzaje strumienia. Wyciągana wylewka 
prysznicowa oferuje dwa rodzaje strumienia: 
normalny i prysznicowy.

Obrotowa wylewka. Możliwość obrotu  
nawet o 360°.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/kuchnia

Praktyczne rozwiązania  
umilają codzienne czynności.

Obszerna strefa obrotu wylewki 
i wyciągana końcówka z dwoma rodza-
jami strumienia potrafi uprzyjemnić na-
wet codzienne zmywanie. Dodatkowo, ta 

armatura stanowi dowód na to, że strefa 
ComfortZone podnosi standard życia nie 
tylko w łazience, ale także w innych po-
mieszczeniach mieszkalnych spełnia in -

teligentną funkcję. Armaturę łazienkową 
w stylistyce Modern znajdziesz na str. 42.
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Talis®

Focus®

Focus® S
Bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 360° 
# 31786, -000 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31785, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 31783, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

Focus® E
Bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 360° 
# 31780, -000  
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31784, -000
 
 
 
 
 

 

Focus®

Bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 360° 
# 31806, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31804, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 31803, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

Focus®

Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 110/150/360° 
# 31820, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31822, -000, -800 
z zaworem do zmywarki 
# 31823, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc
Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 110/150/360° 
# 14870, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 14873, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 14875, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

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

   

Talis® S2 Variarc
Bateria kuchenna 
z wyciąganą końcówką prysznicową 
z obrotową wylewką 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 
 
 

   

Talis® S
Bateria kuchenna 
z wyciąganą końcówką prysznicową 
z obrotową wylewką 150° 
# 32841, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 32842, -000
 
 
 
 

 

Talis® S
Bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 150° 
# 32851, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 32852, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 32855, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

Focus®

Bateria kuchenna 
z obrotową wylewką, montaż ścienny 
# 31825, -000
 
 
 
 
 
 
 

 



 Uwagi 



 Uwagi 
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 Jeśli pozostawisz tę stronę rozłożoną, pomoże Ci ona w łatwej nawigacji po świecie Hansgrohe podczas 
przeglądania katalogu. 

 Łazienka .
 Światy Avantgarde,  Modern i 

Classic pozwalają na wybór ulubionej 
stylistyki, która nada wyrazisty charak-
ter indywidualnej aranżacji łazienko-
wej. Rozkładana strona zawierająca 
przegląd stylów prezentuje rekomen-
dowane połączenia modeli armatury i 
pryszniców. Pozwala to na optymalny 
dobór produktów z szerokiego asorty-
mentu Hansgrohe. 

 Firma .
 Od 112 lat Hansgrohe jest pio -

nierem branży sanitarnej. Innowacyj-
ność i funkcjonalność naszych produk-
tów manifestuje się poprzez doskonały 
design. Standardy, które sami dla siebie 
wyznaczamy, motywują nas i prowadzą 
nieustannie od satysfakcji z naszych 
nagrodzonych osiągnięć do rozwoju ko-
lejnych innowacji, takich jak AirPower 
czy EcoSmart, które wyznaczają trendy 
na przyszłość. 

 Przyjemność kąpieli .
 Najróżniejsze głowice, główki 

i systemy prysznicowe dostarczają in-
dywidualnej przyjemności kąpieli. Nie-
zależnie od tego, czy chcesz podnieść 
swój komfort przez wymianę prysznica 
lub renowację całej łazienki – bogata 
oferta produktów do montażu natynko-
wego lub podtynkowego, od pryszni -
ców, przez termostaty, po eleganckie 
systemy odpływowe, pozwala na wybór 
zawsze optymalnego rozwiązania. 

 Kuchnia .
 Eleganckie w swojej formie ele -

menty stylistyczne w połączeniu z inno-
wacyjną funkcjonalnością. Szczególnie 
podczas gotowania, wygodna, a zara-
zem inteligentna obsługa armatury, ma 
duże znaczenie. Jeszcze więcej przy-
jemności w kontakcie z wodą, także w 
kuchni. 

Avantgarde

Modern

Classic

 Armatura 

PuraVida® 110 PuraVida® 150 PuraVida® 400

Talis® 80 Croma® 100 Croma® 160

Focus® 70 Crometta® 85 Crometta® 85

Metris® Classic 100 Raindance® Classic 100 Raindance® Classic 240

Talis® Classic 80 Croma® 100 Classic

 Główka prysznicowa  Głowica prysznicowa 

- 000  Chrom 
- 090  Chrom/złoto 
- 400  Biały/Chrom 
- 450  Biały 
- 800  Stalowy 

 Kolory powierzchni 

 Po wskazaniu koloru powierzchni numer 
zamówienia (#) staje się 8 -cyfrowy  
 np.  28500, -000 =  Chrom 

 Rodzaje strumienia 

 Technologie 

 Strumień punktowy do ukierunko -
wanego masażu. 

 Silny, pulsujący strumień 
masujący. 

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

 Skoncentrowany strumień, dzięki 
któremu w sposób ukierunkowany 
możesz masować określone par-
tie ciała. 

 Idealny po aktywności sporto -
wej lub ciężkim dniu: dynamicz-
ny, energetyzujący strumień ma-
sujący. 

 Przełącza strumień na inny ro -
dzaj w mgnieniu oka i zapewnia 
przyjemność kąpieli za dotknię -
ciem przycisku. 

 umożliwia łatwe usuwanie osadu 
kamienia po prostu przez 
potarcie silikonowych dysz. 

 Gdy uchwyt jest ustawiony w pozy-
cji centralnej, z wylewki płynie zim-
na woda. Ciepła woda płynie tylko 
wtedy, gdy tego potrzebujesz. 

 Idealny do spłukiwania szampo-
nu z włosów. 

 Harmonijna kombinacja delikat -
nych kropli i dynamicznego stru -
mienia. 

 Wraz z łagodnym deszczem 
prysznicowym złożonym z napo-
wietrzonych kropel, miniony dzień 
odpływa…  kropla po kropli. 

 Rozprowadza wodę na dużej po -
wierzchni tarczy prysznicowej. 
W ten sposób całe ciało spowi -
jają przyjemne w odczuciu kro -
ple wody. 

 Szeroki strumień wachlarzowy 
który przywołuje doznania bez-
troskiej kąpieli w lagunie. Każde-
go dnia. 

 Niespotykanie obfita objętość 
strumienia spowija całe ciało 
w delikatne krople. 

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

 Ogranicza przepływ minimalizu -
jąc zużycie wody i energii. Przy-
jemność z troską o przyszłość. 

MonoMassage

Whirl

Select

Cool
Start

Hot

Cool

Rain
Air XL

Metris® 110 Raindance® Select S 150 Raindance® E 360
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 Przełącza strumień na inny ro -
dzaj w mgnieniu oka i zapewnia 
przyjemność kąpieli za dotknię -
ciem przycisku. 

 umożliwia łatwe usuwanie osadu 
kamienia po prostu przez 
potarcie silikonowych dysz. 

 Gdy uchwyt jest ustawiony w pozy-
cji centralnej, z wylewki płynie zim-
na woda. Ciepła woda płynie tylko 
wtedy, gdy tego potrzebujesz. 

 Idealny do spłukiwania szampo-
nu z włosów. 

 Harmonijna kombinacja delikat -
nych kropli i dynamicznego stru -
mienia. 

 Wraz z łagodnym deszczem 
prysznicowym złożonym z napo-
wietrzonych kropel, miniony dzień 
odpływa…  kropla po kropli. 

 Rozprowadza wodę na dużej po -
wierzchni tarczy prysznicowej. 
W ten sposób całe ciało spowi -
jają przyjemne w odczuciu kro -
ple wody. 

 Szeroki strumień wachlarzowy 
który przywołuje doznania bez-
troskiej kąpieli w lagunie. Każde-
go dnia. 

 Niespotykanie obfita objętość 
strumienia spowija całe ciało 
w delikatne krople. 

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

 Ogranicza przepływ minimalizu -
jąc zużycie wody i energii. Przy-
jemność z troską o przyszłość. 

MonoMassage

Whirl

Select

Cool
Start

Hot

Cool

Rain
Air XL

Metris® 110 Raindance® Select S 150 Raindance® E 360



 Z pasją tworzymy nieustannie 
nowe, coraz lepsze i jeszcze bardziej 
wydajne rozwiązania dedykowane Wo-
dzie. Naszym celem są innowacyjne 
technologie i produkty łączące maksy-
malną przyjemność czerpaną z wody 
z troską o jej naturalne zasoby. W ten 
sposób powstało już wiele innowacji, 
które zrewolucjonizowały kulturę ła-
zienkową. W poniższym katalogu pre-
zentujemy przegląd kompletnej oferty 
marki Hansgrohe oraz nasze najnow-

sze produkty. Bogate portfolio nagród 
za  design oraz w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwem, odpowiedzial -
ności społecznej i ekologii umacnia nas 
w naszym dążeniu, aby kontakt z wodą 
uczynić zmysłowym doświadczeniem, 
dobroczynnym tak dla człowieka, jak i 
środowiska. Dlatego każda kropla jest 
dla nas na wagę złota.

Richard Grohe 

 Katalog 

 Technologia .

 Oszczędność wody /EcoSmart   08

 Komfor t kąpieli /Select   16

 Przyjemność kąpieli /AirPower   19

 usuwanie kamienia /QuickClean   19

 Baterie o różnych wysokościach /ComfortZone   20

 Światy stylów .

Avantgarde   26

Modern   36

Classic   56

 Produkty .

PuraVida®   30

Metris®   42

Talis®   44

Focus®   46

Metris® Classic   60

Talis® Classic   60

 Baterie kuchenne    31, 45, 46, 124

RainBrain®   114

Rainfall®   112

Rainmaker®   110

Ecostat® Select   54

Komplety prysznicowe Raindance® Showerpipes   76

 Przegląd treści .
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 W Hansgrohe cenna jest każda kropla. 

 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 

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 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 katalogu na iPad’a znajdziesz na 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Projektowanie z Hansgrohe@home 
Odkryj przy pomocy iPhone’a, iPad’a lub smartfona, jak dobrze 
będzie wyglądać w Twojej łazience armatura Hansgrohe.
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se 

 Oszczędności z Hansgrohe
Dowiedz się, jak Hansgrohe pomoże Ci oszczędzać wodę i energię na 
www.hansgrohe.pl/kalkulator 

 Odkrywanie produktów i zakupy w 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 tak-
że możesz przyczynić się do ochrony zasobów przekazując tę broszurę po zapo-
znaniu się z jej treścią innym zainteresowanym lub oddając ją do recyclingu. 

 Odkryj katalog na swojego iPada interaktywnie:
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 



 Z pasją tworzymy nieustannie 
nowe, coraz lepsze i jeszcze bardziej 
wydajne rozwiązania dedykowane Wo-
dzie. Naszym celem są innowacyjne 
technologie i produkty łączące maksy-
malną przyjemność czerpaną z wody 
z troską o jej naturalne zasoby. W ten 
sposób powstało już wiele innowacji, 
które zrewolucjonizowały kulturę ła-
zienkową. W poniższym katalogu pre -
zentujemy przegląd kompletnej oferty 
marki Hansgrohe oraz nasze najnow-

sze produkty. Bogate portfolio nagród 
za  design oraz w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwem, odpowiedzial -
ności społecznej i ekologii umacnia nas 
w naszym dążeniu, aby kontakt z wodą 
uczynić zmysłowym doświadczeniem, 
dobroczynnym tak dla człowieka, jak i 
środowiska. Dlatego każda kropla jest 
dla nas na wagę złota.

Richard Grohe 
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będzie wyglądać w Twojej łazience armatura Hansgrohe.
http://itunes.com/app/hansgrohehome
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 Oszczędności z Hansgrohe
Dowiedz się, jak Hansgrohe pomoże Ci oszczędzać wodę i energię na 
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Po wsparcie w kompetentnym projektowaniu łazienki udaj się do jednego 
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w Twojej okolicy na www.hansgrohe.pl/sprzedaz 

 Niniejszą broszurę wyprodukowano z najwyższą dbałością o środowisko. Ty tak-
że możesz przyczynić się do ochrony zasobów przekazując tę broszurę po zapo-
znaniu się z jej treścią innym zainteresowanym lub oddając ją do recyclingu. 

 Odkryj katalog na swojego iPada interaktywnie:
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 




