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 Hansgrohe – 
uma marca e um compromisso. 

 Há mais de 100 anos que nós, na 
Hansgrohe, temos vindo a reinventar a 
forma de lidar com a água. E é para nós 
um prazer ainda maior ver que também 
a imagem da casa de banho e da cozi-
nha tem evoluído. De um espaço mera-
mente funcional para um lugar de vida e 
bem-estar. 
 Isto significa que também as exigências 
em termos de design e funcionalidade 
mudaram substancialmente. Enquanto 
líderes de inovação no setor dos sani -
tários, orgulhamo-nos de contribuir ati -
vamente para esse desenvolvimento. É 
impossível imaginar a casa de banho e 

a cozinha sem a tecnologia de controlo 
inteligente do botão Select. E com o pre-
miado Rainmaker Select, continuamos a 
definir padrões tanto em termos da esté -
tica como da qualidade no duche. 
 Nas páginas que se seguem, descubra 
como o design distinto, associado à tec-
nologia inovadora e à qualidade, pode 
tornar a água numa verdadeira experiên-
cia em sua casa. 

 Esperamos que goste! 

 Cordialmente 
Richard Grohe 

 No banho ou na cozinha, um pequeno botão é fonte de grande prazer. 

 Capte a experiência interativa dos produtos Hansgrohe diretamente na 
sua casa, através do seu iPad, com a aplicação showroom Hansgrohe:  
 www.hansgrohe.es/showroom-app 
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O que distingue a Hansgrohe

TRADIÇÃO.
A Hansgrohe inspira pessoas em todo o 
mundo. A razão são os mais de 100 anos 
de experiência que estão por detrás de 
cada um dos nossos produtos duráveis e 
projetados de forma sustentável. Isso cria 
confiança e dá - lhe todos os dias a sensa -
ção de ter feito a escolha cer ta.

Para nós, o que interessa é produzir produtos perfeitos para si. Produtos com longa durabilidade, design 
excelente e elevado conforto ao manusear. Para isso, experimentamos, pesquisamos, testamos e produzi-
mos com grande ambição – na nossa sede na Floresta Negra, bem como nos nossos escritórios espalha-
dos pelo mundo.

Nós trabalhamos 
sempre para superar as 

suas expectativas em 
tudo que fazemos.
Qualidade – produzida pela Hansgrohe.
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Quality made by Hansgrohe

DESIGN.
Para que a forma e a funcionalidade dos nossos produtos sejam, todos os dias, um motivo de ale -
gria para si, há muito que trabalhamos em conjunto com designers conhecidos. É impor tante que a 
nossa ambição estética seja não só apreciada pelos nossos clientes como também recompensada 
pelos júris internacionais de design. Todos os anos um novo.

CENTRO DE TESTES.
A sua satisfação é a nossa prioridade. 
Para que tal aconteça, são imprescin -
díveis produtos com um funcionamento 
per feito. Ao realizarmos inúmeros tes -
tes,  cer t if icamo -nos de que as nossas tor-
neiras e chuveiros estão absolutamente 
aptos para o uso diário. E contamos tam-
bém com a sua ajuda, na qualidade de 
entusiasmado ensaiador de produtos.

PRODUTOS CLÁSSICOS.
Clássico vem de classe. Graças a um  
excelente design, alta funcionalidade 
e produção consciente, poderá desfrutar  
de anos e anos de prazer na água com  
os nossos produtos.

PRODUÇÃO.
Aquilo em que a Hansgrohe aposta 

é também onde pode encontrar a 
qualidade da Hansgrohe. Para que 
tenha a cer teza disso, em todos os 

centros de produção de que dispomos 
pelo mundo fabricamos os nossos 

produtos segundo os mesmos padrões 
de alta qualidade da Hansgrohe.

DESENVOLVIMENTO.
Para os nossos engenheiros, o impor tante 

é, de um duche comum, criar uma 
experiência de banho. Com isso em mente, 

desenvolvemos novos t ipos de jato e 
possibilidades de comando, para tornar 

o seu contacto diário com a água o mais 
personalizado e cómodo possível.
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O que distingue a Hansgrohe

À procura de soluções inovadoras, fazemos constantemente esta pergunta a nós próprios: Como pode-
mos tornar o seu dia-a-dia ainda mais cómodo? Na casa de banho e na cozinha, o que interessa é a faci-
lidade de usar. Inspirados por botões que tornaram o mundo mais fácil com um mero clique, desenvolve-
mos um botão tão simples como genial. Em 2009 colocámos no mercado o primeiro chuveiro de mão com 
botão seletor puramente mecânico. Desde então, o botão Select permite uma utilização intuitiva tanto 
no banho como na cozinha. Apertando o botão, pode mudar-se o tipo de jato e de chuveiro no duche, 
enquanto em torneiras de banho e de cozinha, se necessário, é possível ligar e desligar o fluxo de água 
mesmo sem mãos.

Um botão que torna 
a sua vida mais fácil.

Tecnologia Select inventada pela Hansgrohe.

O botão Select torna ainda mais 
cómodas e fáceis as rotinas diárias 

na casa de banho e na cozinha.
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Inovação – Tecnologia Select

Os chuveiros manuais e f ixos 
Raindance Select foram os 

primeiros produtos Hansgrohe 
com a tecnologia Select.

Na cozinha, o botão Select mantém o f luxo 
em movimento, enquanto torna o comando 
das torneiras ainda mais intuit ivo.

A nossa gama de torneiras e 
chuveiros Select é o exemplo 
de como os produtos facili tam 
a vida de forma signif icativa e 
sustentável e se tornam par te 
integrante da cultura quotidiana.

2012

2011

2013

2013

2015

2014
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 O que distingue a Hansgrohe 

 Da colaboração com a 
Phoenix Design resultam 
produtos que definem padrões, 
tanto em termos visuais como 
funcionais. Desde o primeiro 
esboço até ao produto 
acabado, a atenção ao 
detalhe é determinante. 

 Para nós, o design não é uma questão de gosto, mas sim uma postura. Em colaboração com a equipa 
várias vezes distinguida internacionalmente pelo design Phoenix, trabalhamos permanentemente em cria-
ções que se destacam. O objetivo máximo é procurar a solução mais inteligente. Porque design e funciona-
lidade devem andar de mãos dadas, para criar produtos que inspiram pela sua excepcional qualidade e, 
ao mesmo tempo, redefinem padrões estéticos. Na classificação de empresas de 2016 da iF, a Hansgrohe 
chega a ser referida como o melhor fabricante do setor sanitário, ocupando o 10.º lugar entre todos os 
fabricantes e indústrias. 

 A maneira mais bonita 
de dar forma ao seu 

dia a dia. 
 Design – projetado pela Hansgrohe. 

COMPANY
RANKING
2016 PO

S 
10
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 O Raindance® Rainfall® 240 fez chover prémios 
de design, entre 2007 e 2009. 

 O Showerpipe Rainmaker ® Select cromado foi 
galardoado com o ouro no iF Award 2014. 

 As torneiras PuraVida® 
f izeram brilhar os olhos do 

júri entre 2009 e 2011. 

 A Talis® Select S 100 convence 
por todos os motivos. 

 A torneira de cozinha Metris® Select 320 
ganhou a primeira medalha de prata 

em cozinhas, no Focus Open 2014. 

 O chuveiro de mão Raindance® Select E 120 
impressionou em 2013 com o aper tar de um botão. 
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O que distingue a Hansgrohe

Mergulhe no mundo do 
conforto.

Em todo o mundo, construtores e promotores, em colaboração com arquitetos e designers, realizam pro-
jetos complexos. É constante a procura por soluções inteligentes mas, ao mesmo tempo, elegantes para 
lidar com o elemento vital que é a água. As torneiras e os chuveiros vindos da Floresta Negra conferem 
uma vantagem decisiva em termos de design e conforto: em impressionantes hotéis e edifícios públicos, 
moradias particulares e castelos reais, em clubes desportivos exclusivos e em navios de cruzeiro e iates 
de luxo. No nosso site, poderá encontrar muitas outras referências. www.hansgrohe.es/referencias

Referências – a bandeira da Hansgrohe.

Cruiseship Quantum of the Seas:
Ecostat ® Comfor t termostática,  

Croma® 100 Vario/Unica® ’C Set,  
Metris® 110 misturadora de lavatório.

Copyright : Meyer Werf t/Photographer: Ingrid Fiebak-Kremer

Mira Moon Hotel, Hongkong: 
Metris® 260 misturadora de lavatório.
Copyright : Mira Moon
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Projectos de Referência – Exemplos de Excelência Hansgrohe

Hyat t Capital Gate Hotel, Abu Dhabi: 
Raindance® S 240 Air chuveiro.
Copyright : abudhabi.capitalgate.hyat t.com

Alice lane towers, África do Sul:  
Metris® misturadora electrónica de lavatório.

Sandton Skye, Johannesburg: 
Focus® 260 misturadora de cozinha,  
Talis® S misturadora de lavatório,  
Raindance® S 150 chuveiro.
Copyright : Sandton Skye/Photographer: Ben Bergh

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau: 
PuraVida® misturadora de banheira,  

Raindance® Select S 240 2jet chuveiro,  
PuraVida® Highflow termostática,  

PuraVida® 110 misturadora de lavatório.
Copyright : derWaldfr ieden naturparkhotel

Crowne Plaza Hotel, Bruges: 
Logis® bica de banheira,  

Raindance® 260 Air 1jet chuveiro,  
Logis® 100 misturadora de lavatório,  

ShowerSelect ® termostática.
Copyright : Crowne Plaza Brugge/Photographer: Patr ick Despriet

Stamford Residences, Sydney: 
Focus® bica de banheira,  
Focus® 100 misturadora de lavatório.
Copyright : Stamford Residence at the Rocks Sydney

Country Towers, Mérida: 
Focus® 260 misturadora monocomando de cozinha,  
PuraVida® misturadora de banheira,  
Metris® 110 misturadora de lavatório,  
PuraVida® misturadora de sistema eletrónico.
Copyright : Country Towers Mérida/Inmobilia Mexico
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 O que distingue a Hansgrohe 

 No iPad e no smar tphone, 
f ique a conhecer muitos dos 
produtos da Hansgrohe, 
de forma interativa, e 
informe -se ao pormenor. 

 Conheça todos os 
nossos produtos online. 

 A Hansgrohe disponibiliza uma série de plataformas, seja no telefone, no tablet ou num computador, para 
facilitar a sua vida e auxiliá- lo na especificação e escolha dos nossos produtos, com o máximo de infor-
mações. Aceda aos links da próxima página, do seu equipamento para efetuar as suas consultas quando 
desejar! 

 Hansgrohe mobile – as páginas interativas da Hansgrohe. 
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 O que distingue a Hansgrohe 

 Aplicação 
Hansgrohe Showroom. 
 Através da aplicação Showroom da Hansgrohe, expe -
rimente os nossos chuveiros, torneiras, etc. de forma 
dinâmica. Por exemplo, com a espetacular função de 
fotografia. Basta um toque para trazer para sua casa 
cada produto desejado. O produto selecionado é cen -
trado na imagem real da câmara. Tire agora uma foto -
grafia a par tir da perspetiva cer ta, e o produto dese -
jado é montado vir tualmente na sua casa. Se gostar do 
que vê, também será fácil encontrar o revendedor mais 
próximo, graças à pesquisa integrada. 

 Funcionalidades: 
–   Função para visualizar foto do produto 

projetado na sua casa de banho 
–   Videos demonstram o funcionamento das 

tecnologias e tipos de jatos 
–   Lista com seus produtos favoritos 
–   Encontre o showroom mais próximo da sua 

casa 

 www.hansgrohe.es/home-app 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome

 Aplicação 
Hansgrohe@home. 
 Como a sua casa de banho não se pode deslocar 
à Hansgrohe, a Hansgrohe vai até si: a aplicação 
Hansgrohe@home é a maneira mais fácil de visua -
lizar o efeito da solução da misturadora ou do chu -
veiro escolhido em sua própria casa. Basta t irar 
uma foto da sua casa de banho, destacar com o 
dedo a misturadora ou chuveiro existente e substi -
tuí - los pelo seu produto favorito da Hansgrohe. Os 
resultados serão exibidos no ecrã. A pesquisa de 
representantes irá mostrar- lhe de imediato qual a 
loja mais próxima. A aplicação para iPhone, iPad 
e smar tphones Android está disponível no site da 
Hansgrohe ou diretamente a par tir do iTunes ou 
Google Play. 

www.hansgrohe.es/showroom-app

 World Wide Water. 
 Descubra as últ imas notícias sobre a água e a Hansgrohe em 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
www.instagram.com/hansgrohe_se
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Chuveiros numa 
nova dimensão.
Rainmaker® Select™.
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Confor to no banho. Rainmaker® Select

The Design.
Da colaboração com o Phoenix Design resultou 

um conceito inovador de espaço e produto.

Desde o Design até ao material,  
uma verdadeira peça de exibição.
Rainmaker® Select destaca-se sobretudo pela estética e pelos materiais utilizados.

Nos últimos anos, a tendência dos 
banhos residenciais tornou-se realidade. 
Isto significa que também as exigências 
relativamente a estes espaços mudaram 
substancialmente, de um espaço mera-
mente funcional para um lugar de esté -
tica e bem-estar. Inspirados nessa cons-
tatação, desenvolvemos uma experiência 
com a água totalmente nova e de alta 
qualidade, em colaboração com o 
Phoenix Design. Com um design minima-

lista e de linhas retas, o Rainmaker Select 
impressiona logo à primeira vista. Esta 
linguagem formal clara reflete -se também 
na escolha dos materiais. No verdadeiro 
sentido da palavra: o disco de vidro com 
jato de água generoso e as elegantes 
armações cromadas emprestam ao Rain-
maker Select uma estética glamourosa e 
de alta qualidade. Por um lado, as super-
fícies de vidro branco e metal reluzente 
ressaltam a naturalidade do banho; por 

outro, visualmente fazem referência aos 
elementos que o rodeiam, como a cerâ-
mica, os azulejos ou os espelhos. Além 
da impressão geral, o Rainmaker Select 
agrada pelos acabamentos de alta quali -
dade. Por exemplo, cada um dos mais de 
200 orifícios na placa de vidro do chu-
veiro fixo é aberto com um laser de preci -
são – uma produção extremamente com-
plexa. Mas é desta atenção ao detalhe 
que resulta a verdadeira grandeza.
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O produto.
Um cuidadoso trabalho manual testado e conjugado satisfaz as mais ele -
vadas exigências de qualidade do Rainmaker Select.

O material.
O processo de fabrico do disco de vidro do 
chuveiro combina material original com a 
mais moderna tecnologia de laser.

Confor to no banho. Rainmaker® Select
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 Confor to no banho . Rainmaker® Select

 Área do banho 
2  m 

4  m   Casa de Banho 

3
  m

   C
a

sa d
e B

a
nho 

 Á
rea d

o b
a

nho 
1

  m
 



19

 Confor to no banho . Rainmaker® Select

 Cenário 1: 
o duche no centro das atenções. 
 Showerpipe Rainmaker® Select – a solução ideal para instalação à superfície. 

 Nenhum outro espaço na casa 
mudou tanto nos últimos anos como a 
casa de banho – de um espaço mera-
mente funcional para um lugar de esté -
tica e bem-estar. Embora as dimensões da 
casa de banho não tenham aumentado, a 
necessidade crescente de um design ele -

gante e a relação de prazer com a água 
requer novas ideias – tanto arquitetoni -
camente como em termos de produtos. 
A área do duche ocupa cada vez mais 
espaço, tornando-se, assim, o novo cen-
tro das atenções. Só com a sua dimen-
são, o Showerpipe Rainmaker Select vai 

ao encontro da sua função. As super-
fícies brilhantes em vidro e cromadas 
tornam-no, por um lado, um elemento for-
mativo do espaço; por outro lado, garan-
tem que o duche se combina harmonio-
samente com as paredes de vidro, os 
espelhos e a cerâmica. 
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 Confor to no banho . Rainmaker® Select

 Cenário 2: 
a solução inovadora para o duche. 

 Rainmaker® Select para instalação embutida e à superfície. 

 Hoje em dia, a casa de banho dei -
xou de ser apenas um lugar onde se cuida 
do corpo, para se tornar um espaço de 
estar. E também um espaço para novas 
ideias. Materiais como madeira e teci -
dos irradiam calor e aconchego, zonas 
de estar convidam a relaxar e a recarre -

gar energias. Então, porque não repen-
sar também a conceção do duche? O 
ShowerTablet Select 700, com a sua 
generosa prateleira, é montado direta-
mente na tubagem que sai da parede, 
enquanto a ligação do chuveiro fixo de 
jato único fica oculta atrás da parede. A 

combinação ideal de instalação à super-
fície e embutida. O duche que não é ape-
nas funcional, mas que se torna uma peça 
de mobiliário elegante na casa de banho. 
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 Confor to no banho . Rainmaker® Select
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 Confor to no banho . Rainmaker® Select

 Cenário 3: 
design e tecnologia perfeitamente 
integrados. 
 Rainmaker® Select como solução embutida. 

 A fusão do duche no espaço 
desempenha um papel determinante na 
conceção da casa de banho moderna. 
Seja através duma transição suave da 
zona seca para a molhada com um chu-
veiro ao nível do piso, da eliminação de 
limitações perturbadoras com divisórias 
de vidro ou da própria integração per-

feita das torneiras do duche. A instala-
ção embutida do Rainmaker Select revela 
que até mesmo um grande duche distin -
tamente contido e, ao mesmo tempo, de 
alta qualidade pode ser integrado em 
qualquer casa de banho. A tecnologia 
moderna fica oculta na parede, enquanto 
as superfícies de vidro em fundo branco 

do chuveiro fixo e do termostato se inte -
gram na parede e no teto de forma ele -
gante e simples. Assim se torna possível 
trazer o prazer do duche para cada casa 
de banho. O duche torna-se o ponto cen-
tral da casa de banho, independente -
mente do espaço real do compartimento. 
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 Confor to no banho . Rainmaker® Select
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Confor to no banho. Rainmaker® Select

Showerpipe Rainmaker®Select™ –  
a solução ideal para instalação  
à superfície.

Basta digitalizar o código para 
assist ir ao vídeo do produto.

Chuveiro f ixo com 
3 t ipos de jato.

Mude o t ipo de jato de forma cómoda.

Ligue e desligue o chuveiro de mão.

Selecione a temperatura desejada.Prateleira em vidro com fundo 
branco, rodeada por uma armação 
metálica cromada.

Ligue e desligue os t ipos de jato 
do chuveiro f ixo, bastando premir 
um botão.
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Confor to no banho. Rainmaker® Select

Instalação à superfície e embutida –  
a solução inovadora à superfície  
e embutida para o chuveiro.

Basta digitalizar o código para 
assist ir ao vídeo do produto.

Mude o t ipo de jato de forma cómoda.

Selecione a temperatura desejada.

O ShowerTablet é montado 
diretamente sobre a tubagem que 
sai da parede.

Chuveiro f ixo com um tipo de jato.

Ligue e desligue o chuveiro f ixo.

Ligue e desligue o chuveiro de mão.
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Confor to no banho. Rainmaker® Select

Linhas claras graças 
à armação metálica cromada.

Chuveiro f ixo com 3 t ipos de jato.

Solução embutida do Rainmaker® 
Select™– Design e técnica 
perfeitamente integrados.

Basta digitalizar o código para 
assist ir ao vídeo do produto.

Mude o t ipo de jato de forma cómoda.

Selecione 
a temperatura 
desejada.

Ligue e desligue os t ipos de jato do chuveiro 
f ixo, bastando premir um botão.

Ligue e desligue 
o chuveiro de mão.
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A revolução 
na forma de  
tomar banho.
Todo o prazer do duche 
Hansgrohe.



30

Confor to no banho. Soluções de duche

Duches Manuais 
e sistema de chuveiro.

 
Chuveiro fixo.

 
Showerpipes.

A solução de base: Os chuveiros de mão, 
podem ser selecionados de forma versátil, 
como produto independente ou combinado no 
conjunto do chuveiro – o complemento perfeito 
para torneiras e termóstatos.

Para revigorar ou relaxar – porque você merece 
um banho diferente a cada dia. Opções de teto 
ou parede.

Conforto no banho na sua mais alta perfeição 
incluindo uma instalação rápida e fácil, atra-
vés das coneções e tubagens existentes na sua 
casa de banho. Perfeito para remodelações!

Sinta a água de mil  maneiras 
diferentes.
As melhores soluções de banho para um momento único e especial do seu dia.

Um jato de chuva, uma cascata ou 
um jato revigorante. Seja qual for a sua 

ideia de banho perfeito, com a nossa 
variedade de chuveiros, a sua experiência 

de banho nunca mais será a mesma. Trans-
forme o seu banho num momento especial.
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Confor to no banho. Soluções de duche

Controle do duche  
aplicado na superfície.

Acionamento  
do chuveiro.

 
Comando do duche com 
instalação à superfície e 
embutida.

Adapta-se perfeitamente às conexões já exis -
tentes proporcionando a si e à sua família uma 
nova experiência no chuveiro.

Acione o seu chuveiro fixo ou chuveiro de mão 
de forma intuitiva e simples com um toque de 
botão mecânico e confortável.

Neste tipo de instalação, o ShowerTablet pode 
ser combinado livremente com um chuveiro fixo 
de jato único. A união é feita dentro da parede.



Rain
Air XL
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Confor to no banho. Tipos de jatos

Os nossos tipos de jato.
Aumente o comforto no duche com os diferentes tipos de jatos.

Basta digitalizar o código e assist ir 
a todos os t ipos de jatos no vídeo.

O tipo de jato pode variar em função do tipo de produto.

RainAir e RainAir XL (extra grande)
para muitas pessoas não se trata apenas 
de cuidar do corpo mas também de acari -
ciar a alma com água. O ideal é um chu-
veiro fixo ou um chuveiro de mão com o 
jato RainAir, suave e amplo, é um jato em 
forma de chuva enriquecido com ar que 
permite lavar o stress do dia-a-dia.

IntenseRain 
com o jato IntenseRain o shampoo e resí -
duos de cremes poderão ser exangua-
dos dos cabelos de forma especial. Este 
modo é ideal para nos prepararmos 
antes de um dia de trabalho, porque fun-
ciona como um tratamento vital que nos 
deixa em forma, eliminando o tão comum 
cansaço matinal.

SoftRain
o jato de água SoftRain massaja o seu 
corpo de forma delicada. Bem-estar ime-
diato para o corpo e para a alma. Seja 
para um simples banho ou para uma mas-
sagem relaxante debaixo do chuveiro, o 
jato SoftRain é a opção certa. As carac-
terísticas deste produto estão presentes, 
quer durante um duche rápido, ou um 
banho relaxante depois de um árduo dia 
de trabalho.

Rain e Rain XL (extra grande)
quanto menores os orifícios do chuveiro 
fixo ou do chuveiro de mão, maior é o 
seu efeito: o jato Rain revigora e refresca 
através da sua chuva poderosa e agradá-
vel. É ideal para retirar todo o champô de 
forma rápida e eficiente.

TurboRain 
para um banho rápido, o jato TurboRain 
faz jus ao seu nome. Ele é o jato mais 
potente da nossa série. Para pessoas que 
gostam de viver de forma fácil e descom-
plicadas.

Mix 
delicado e dinâmico ao mesmo tempo. 
O jato Mix reune o jato RainAir e o jato 
CaresseAir no mesmo produto. O jato 
emitido ao redor é mais suave enquanto 
o jato que flui no centro é forte e mas-
saja a sua pele. A mistura perfeita para 
uso diário.
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Confor to no banho. Tipos de jatos

O tipo de jato pode variar em função do tipo de produto.

RainFlow 
um chuveiro fixo equipado com o jato 
RainFlow proporciona uma sensação de 
cascata no banho. Este jato que incide 
directamente na zona do pescoço e dos 
ombros proporciona o relaxamento com-
pleto.

Massage 
um jato concentrado, que retira todo o 
stress acumulado durante o dia. A forma 
anelar dos jatos faz com que o duche se 
transforme em uma área comparável a 
um spa.

RainStream 
os especialistas da Hansgrohe trabalha-
ram durante muito tempo no novo jato 
RainStream. Este jato permanece intenso 
até bater no chão, independentemente 
da altura. O resultado é uma experiência 
nova e revigorante.

Mono 
fluxo relaxante e objetivo no centro do 
duche. O jato Mono com sua leveza 
acalma e relaxa.

Whirl
com o jato Whirl conseguirá aliviar por 
completo o stress do dia-a-dia. Tanto no 
chuveiro fixo como no chuveiro de mão, 
os 3 jatos proporcionam um efeito massa-
jador intensivo que ajuda a libertar toda 
a tensão acumulada.

CaresseAir 
cinco jatos de água proporcionam-nos 
um fluxo que massaja e relaxa. A opção 
certa depois do ginásio ou de um dia de 
trabalho longo.



34



Whirl

Select

Confor to no banho. Chuveiros de mão

Os nossos chuveiros de mão:
Inovação na ponta dos dedos.
Um pequeno botão que lhe proporcionará um prazer imensurável.

A nova tecnologia “Select” nos 
chuveiros de mão torna agora o seu 
banho ainda melhor. A facilidade de 
troca dos jatos através de um botão 

macio e ergonómico, garante uma expe-
riência de banho confortável. A diversi -
dade de modelos dos chuveiros de mão, 
sejam redondos ou quadrados, brancos 

ou cromados, permite - lhe a conjugação 
que desejar. Transforme a sua experiên-
cia no banho.

Raindance® Select E 120 3jet Chuveiro de mão

Muda o t ipo de jato de maneira fácil e intuit iva 
através de um botão mecânico e macio.

Jato for te e per feito para 
retirar o shampoo do cabelo.

Jato massageador que permite 
aliviar a tensão do dia a dia 

proporcionando bem estar.

Jato que se assemelha à chuva, 
onde a água se mistura com o ar, 

criando a sensação de que as 
gotas de água são mais volumosas.
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Crometta® Croma®

Crometta® 100 1jet

Crometta® 1jet

Crometta® 100 Vario

Crometta® Vario

Crometta® 100 Multi

Croma® 100 1jet

Croma® 100 Vario

Croma® 100 Multi

 Visão geral dos chuveiros de mão. 
 Nesta tabela, compilámos produtos selecionados de alta qualidade das nossas diferentes gamas de chuvei -
ros de mão. A gama completa com muitos outros incríveis chuveiros de mão está disponível no nosso site em:  
 www.hansgrohe.es/teleduchas 

 Consulte as explicações detalhadas sobre os pictogramas na página desdobrável. 

 Confor to no banho .  Chuveiros de mão 
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Raindance® SelectCroma® Select

Croma® Select E 1jet Croma® Select S 1jet

Croma® Select E Vario Croma® Select S Vario

Raindance® Select E 120 3jet Raindance® Select S 120 3jet

Croma® Select E Multi Croma® Select S Multi

Raindance® Select E 150 3jet Raindance® Select S 150 3jet

 Confor to no banho .  Chuveiros de mão 
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Crometta® Croma®

Confor to no banho. Sets de duche

Visão geral dos sets de duche.
Neste quadro, enumeramos uma seleção de produtos de topo das nossas linhas de conjuntos de duche. Toda a gama com 
outros excelentes conjuntos podem ser consultados no nosso site em: www.hansgrohe.es/sets_de_ducha

Consulte as explicações detalhadas sobre os pictogramas na página desdobrável.

Crometta® 100 Multi 
Set de duche

Croma® 100 Multi/ 
Unica® ’C Set de duche
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Crometta® Vario  
Set de duche
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Croma® Select Raindance® Select

Confor to no banho. Sets de duche

Raindance® Select E 120/ 
Unica® ’S Puro  
Set de duche

Raindance® Select S 120/ 
Unica® ’S Puro  
Set de duche

Croma® Select E Multi  
Set de duche

Croma® Select S Multi  
Set de duche

Raindance® Select E 150/ 
Unica® ’S Puro  
Set de duche

Raindance® Select S 150/ 
Unica® ’S Puro  
Set de duche
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Select

41

Confor to no banho. Chuveiros fixos

Os nossos chuveiros fixos:  
a chuva mais bela do mundo.
Select. A melhor escolha para o seu chuveiro.

Não queremos que as nossas ideias 
revolucionem apenas a forma como usa-
mos a água, mas queremos estabelecer 
novos padrões de facilidade para o uso e 
controlo na hora do banho. Os produtos 
Hansgrohe têm um conceito forte na sua 
essência: eles precisam de ter um design 
amigável e serem fáceis de usar. Assim, 

os nossos produtos não precisam de ser 
acompanhados de um extenso manual 
de instruções. Eles chegam as casas de 
milhares de pessoas com um pequeno e 
elegante botão que transforma a expe-
riência no banho. Isso é resultado da 
constante preocupação em ouvir e enten-
der o consumidor para desenvolver pro-

dutos que atendam as suas expectativas. 
Temos certeza que você nunca experi -
mentou nada igual. Basta um simples cli -
que para mudar o tipo de jato de água: 
de um jato suave com gotas de chuva 
RainAir a um jato revigorante Rain. Pela 
primeira vez, você tem esta escolha em 
suas mãos.

Raindance® Select E 300 3jet Chuveiro fixo

Jato for te e per feito 
para retirar o shampoo 
do cabelo.

Fluxo de água com 12 jatos 
individuais para um 
relaxamento eficaz.

Jato que se assemelha à chuva, onde 
a água se mistura com o ar, criando 
a sensação de que as gotas de água 
são mais volumosas.

Muda o t ipo de jato de maneira fácil 
e intuit iva através de um botão mecâ-
nico e macio.
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Crometta® Croma®/Croma® Select

Crometta® 
160 1jet

Crometta® E 240 Crometta® S 240

Croma® Select S 
180 2jet

Croma® 220

Croma® Select E 
180 2jet

 Visão geral dos chuveiros fixos. 
 Nesta tabela, compilámos produtos selecionados de alta qualidade das nossas diferentes gamas de chu-
veiros fixos. A gama completa com muitos outros incríveis chuveiros fixos está disponível no nosso site em:  
 www.hansgrohe.es/duchas_fijas 

 Consulte as explicações detalhadas sobre os pictogramas na página desdobrável. 

 Confor to no banho .  Chuveiros fixos 
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Raindance®/Raindance® Select Rainmaker® Select

Raindance® E 
420 Air 2jet

Raindance® Royale S
350 Air 1jet

Raindance® Select E 
300 3jet

Raindance® Select S 
300 2jet

Rainmaker® Select 
460 3jet

Rainmaker® Select 
580 3jet

 Confor to no banho .  Chuveiros fixos 

 D
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Select

Select

Whirl

Select

Select

Select
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 Confor to no banho .  Showerpipes 

 A combinação perfeita de 
chuveiro e duche manual. 
 Showerpipes e painel de banho. Mais variedade na sua casa de banho. 

 Agora você pode unir chuveiro e 
chuveiro de mão num só só produto fácil 
de instalar, para apreciar seu banho 
com diversão e bem estar. O painel de 
banho Raindance Lif t possui vários dife -
renciais funcionais e estéticos, pois além 

de ter dois jatos, um normal e uma cas-
cata revigorante, o painel é ajustável em 
20 cm, permitindo que pessoas de dife -
rentes alturas o utilizem sem comprome-
ter o conforto de uso. Além do que, a sua 
superfície branca traz leveza à sua casa 

de banho. Tanto os Showerpipes como o 
Painel de Banho permitem uma enorme 
flexibilidade de instalação, basta usar as 
conexões existentes, e o melhor, com dois 
produtos num só que permitem uma insta-
lação estéticamente clean. 

Raindance® Select E 300 3jet ST  Showerpipe 

 Basta digitalizar o código para 
assist ir ao vídeo do produto. 

 Selecione a temperatura desejada. 

 Ligar/desligar. 

 Ligar e desligar o jato RainStream 
no chuveiro de mão. 

 Ligue e desligue o chuveiro de mão. 

 Ligue e desligue o chuveiro f ixo. 

 Escolha o seu t ipo 
de jacto de forma fácil. 

 Escolha o seu t ipo 
de jacto de forma fácil. 
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Crometta® Croma®/Croma® Select

Crometta®  
160 1jet

Crometta® E 240 Crometta® S 240

Croma® Select S  
180 2jet

Croma® Select E  
180 2jet

Croma® 
220 Air 1jet

Confor to no banho. Showerpipes

Visão geral dos Showerpipes.
Nesta tabela, compilámos produtos selecionados de alta qualidade das nossas diferentes linhas de  
showerpipes. A gama completa com muitos outros incríveis showerpipes está disponível no nosso site em: 
www.hansgrohe.es/showerpipes

Consulte as explicações detalhadas sobre os pictogramas na página desdobrável.
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Raindance® Select Rainmaker® Select

Raindance® Select S 
300 2jet

Raindance® Select E 
360 1jet

Raindance® Select E 
300 3jet ST

Rainmaker® Select  
460 3jet

Confor to no banho. Showerpipes
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Select
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Confor to no banho. Termostáticas

Intuitivo.

A utilização do botão Select é intuitiva e 
fácil de utilizar. Duche on-off. Não pode-
ria ser mais fácil. Perfeito para qualquer 
idade.

Preciso.

A temperatura pode ser predefinida atra-
vés de um generoso controlo rotativo que 
se encontra na parte frontal da mistura-
dora.

Espaçoso.

Tem uma superfície de arrumação ampla 
pelo que não é necessário uma prateleira 
adicional.

As nossas termostáticas podem ser 
instaladas à face da parede, o que 
permite uma usabilidade incrível.

Agora ainda mais imprescindível graças ao botão Select.

A tecnologia Select veio para 
ficar! Agora também é possível alternar 
entre os diferentes produtos através de 
um simples botão. O novo botão Select 

torna ainda mais fácil a seleção do tipo 
do jato. Além disso, o termostato mantém 
da água constantemente à temperatura 
seleciada, O painel ShowerTablet Select 

300 deixa tudo mais fácil. Todas as 
peças estão instaladas à face da parede 
e adaptam-se perfeitamente às tubagens 
já existentes. Perfeito para restauros.

Disponível também em 
branco -cromado.

Ligue e desligue o chuveiro de mão.

Corpo isolado – permite ao misturador manter 
uma agradável temperatura da água de forma 

constante evitando experiências desagradávies 
com a alteração indesejada da temperatura.

Selecione a temperatura desejada.

Prateleira de vidro.

ShowerTablet® Select 300 Misturadora termostática de chuveiro
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Ecostat®

Confor to no banho. Termostáticas

Visão geral de comandos do duche.

Ecostat® Universal  
Duche

Ecostat® Comfort  
Duche

Ecostat® Universal  
Banheira

Ecostat® Comfort  
Banheira

Nesta tabela, compilámos produtos selecionados de alta qualidade das nossas diferentes linhas de termóstatos  
para instalação à superfície. A gama completa com outros incríveis termóstatos está disponível no nosso site em: 
www.hansgrohe.es/grifería_de_ducha

Consulte as explicações detalhadas sobre os pictogramas na página desdobrável.
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Ecostat® 1001 CL  
Duche

Ecostat® 1001 CL  
Banheira



51

Ecostat® ShowerTablet® Select

Confor to no banho. Termostáticas

Ecostat® Select 
Duche

ShowerTablet® Select 300 
Duche

ShowerTablet® Select 700 
Duche

Ecostat® Select 
Banheira

ShowerTablet® Select 300 
Banheira

ShowerTablet® Select 700 
Banheira
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 Confor to no banho .  Acionamentos de chuveiro 

 A revolução na forma 
de tomar banho. 
 Acione o chuveiro com o toque de um botão. 

 Os comandos do duche embutidos 
ShowerSelect redefinem completamente 
o prazer do duche. Através de botões 
Select integrados, os chuveiros podem ser 
ligados e desligados muito facilmente. Os 
botões são de leitura fácil e construídos 
para durar graças ao uso exclusivo de 

componentes mecânicos. A técnica para 
os nossos comandos de duche embutidos 
está oculta dentro da parede. Mais preci -
samente na chamada iBox universal. Esta 
divisão em dois componentes, fora e den-
tro da parede, permite uma montagem 
independente. Dá-lhe mais tempo para a 

escolha final dos componentes que ficam 
à vista e também maior flexibilidade caso 
alguma vez os queira substituir. A instala-
ção lisa oferece maior liberdade de movi-
mentos no chuveiro. 

 Para ligar e desligar o chuveiro. Os elegantes 
botões Select contrastam bem com as super f ícies 
cromadas que os tornam legíveis; os grandes 
 símbolos garantem o uso facili tado. 

 Ducha de mão e mangueira 
combinam independentemente 

com o produto ShowerSelect. 

 Ligue e desligue o chuveiro f ixo. 

 Escolha a temperatura desejada – o ter-
mostato tecnológico vai mantê - la constante. 

 Ligue e desligue o chuveiro de mão. 

 Fácil de ler o indicador de temperatura. 

 Controlado ergonomicamente com a 
válvula cilíndrica e o pino de controle. 

 ShowerSelect® com a magueira de água integrada e um suporte para segurar o chuveiro de mão. 
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Confor to no banho. Acionamentos de chuveiro

As nossas opções de comandos 
do duche na área embutida.
A solução certa para cada aplicação.

Cada um de nós tem ideias diferentes para a experiência do duche. Com a Hansgrohe, 
podemos escolher quantas funções queremos que o nosso duche tenha. Desde chuvei-
ros de jato único até conjuntos completos, com vários tipos de jato em chuveiros de 
mão e de fixos: para cada aplicação existe a opção embutida de comando do duche.

O que é uma termostática?
Com a ajuda de um manípulo de rodar, a temperatura desejada da água é predefi -
nida e mantida constante pela válvula termostática. Golpes de calor e de frio devido 
a instabilidade de pressão da água são coisas do passado.

O que é uma misturadora?
As misturadoras são especialmente indicadas para canalizações com pressão de 
água estável. A temperatura da água também permanece constante, garantindo 
grande prazer no duche.

Termostática para 
1  função.

Termostática para 
2  funções.

A simplicidade no seu melhor: Com estes kits, ligue 
e desligue 1 função, ou seja, o chuveiro de mão 
ou fixo. Em produtos ShowerSelect, basta acionar 
um botão; no Ecostat e nas misturadoras monoco-
mando, a seleção é feita através do manipulo de 
rodar ou de alavanca. Para regular a temperatura 
da água, use o manípulo de rodar grande.

Duplo prazer. Com estes kits, é possível ligar e des-
ligar 2 funções (chuveiro de mão e fixo) bastando 
acionar um botão (ShowerSelect), girar o manípulo 
de rodar (Ecostat) ou puxar o botão (misturadora 
monocomando). A temperatura da água é regu-
lada com o manípulo de rodar grande.
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Confor to no banho. Acionamentos de chuveiro

Termostática para 
3  funções.

Termostática para 
4  funções.

Para um prazer personalizado: Com ShowerSelect, 
é possível comandar 3 funções. Acionado um 
botão, é possível tanto ligar e desligar o chuveiro 
de mão como também escolher entre dois tipos de 
jato do chuveiro fixo. No iControl e em todos os 
outros kits, selecione tudo manualmente através 
do manípulo de rodar. Com o grande manípulo 
de rodar no termóstato, a temperatura da água 
deixa-se regular com precisão.

Duche de prazer sem limites: 4 funções podem ser 
controladas através do ShowerSelect. Acionando 
um botão, é possível tanto ligar e desligar o chu-
veiro de mão como também escolher entre três 
tipos de jato do chuveiro fixo. Os kits com iControl 
e todos os outros sistemas são controlados manual -
mente por manípulos de rodar. O grande manípulo 
de rodar no termóstato regula a temperatura da 
água.

Um por todos.

Com a iBox universal, a tecnologia das torneiras ficam completamente ocultas na parede. De aspeto atraente, garante ainda mais 
flexibilidade, além de criar espaço livre no duche. Por ser compatível com todas as nossas soluções de termóstatos e misturadoras 
à vista, a iBox pode ser instalada antes mesmo de o kit estar escolhido.

iBox® universal

Solução de misturadora ShowerSelect ®

Solução de termostática Ecostat ®Solução de termostática em vidro  
ShowerSelect ®, em branco/cromado  

e preto/cromado

Solução de misturadora Metris®

Solução de termostática  
ShowerSelect ®
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 Termostática para 1  função  Termostática para 2  funções 

 Confor to no banho .  Acionamentos de chuveiro 

 Visão geral do comando do duche 
embutido. 

Ecostat® E
 termostática 

ShowerSelect®

 termostática 
ShowerSelect® 
 termostática 

ShowerSelect®  vidro 
 termostática 

ShowerSelect®  vidro 
 termostática 

ShowerSelect®  vidro 
 termostática 

ShowerSelect®  vidro 
 termostática 

ShowerSelect® S 
 termostática 

ShowerSelect® S
 termostática 

Metris®

 Monocomando com desviador 
Metris®

 Monocomando com desviador 

Ecostat® E
 termostática 

Metris®

 Monocomando com desviador 

Ecostat® S
 termostática 

Ecostat® S
 termostática 

Metris®

 Monocomando com desviador 

 Para conhecer a gama completa de produtos, visite o nosso site em:   www.hansgrohe.es/grifería_de_ducha 
 Consulte as explicações detalhadas sobre os pictogramas na página desdobrável. 

ShowerSelect®

 termostática 
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 Termostática para 3  funções  Termostática para 4  funções 

 Confor to no banho .  Acionamentos de chuveiro 

ShowerSelect® 
 válvula 

ShowerSelect®

 válvula 

ShowerSelect®

 termostática 
ShowerSelect®

 termostática 

ShowerSelect®  vidro  
 termostática 

ShowerSelect®  vidro  
 termostática 

ShowerSelect®  vidro  
 termostática 

ShowerSelect®  vidro  
 termostática 

ShowerSelect®  vidro  
 válvula 

ShowerSelect®  vidro  
 válvula 

ShowerSelect®  vidro  
 válvula 

ShowerSelect®  vidro  
 válvula 

ShowerSelect® S 
 válvula 

ShowerSelect® S 
 válvula 

ShowerSelect® S 
 termostática 

ShowerSelect® S 
 termostática 
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A Água em toda 
a sua plenitude:
Misturadoras de lavatório.
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Misturadoras para a casa de banho. Diferentes possibilidades

Dê á sua casa de banho um sentido especial com detalhes únicos de um design carregado e de uma linguagem toda emocional.

Avantgarde.

Os nossos três estilos.
Transforme a casa de banho dos seus sonhos em realidade.

Há muito que a casa de banho 
evoluiu de uma área funcional para uma 
zona de bem-estar. Cada vez mais pes-
soas criam espaços multifuncionais, onde 
o design e o conforto são tão valoriza-
dos como a funcionalidade. A cultura do 
bem-estar é muito responsável por esta 

tendência: Uma casa de banho também 
envolve relaxamento e afastamento da 
vida quotidiana. Um espaço onde pas-
samos tempo. As nossas torneiras refle -
tem esta evolução, equilibrando a funcio -
nalidade perfeita com um belo design. 
Para que o possamos orientar quando 

criar a sua casa de banho de sonho, criá-
mos três estilos diferentes para os nossos 
produtos. Conforme o seu gosto pessoal, 
encontre inspiração para a sua casa de 
banho de sonho. Deixe-se inspirar.
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Misturadoras para a casa de banho. Diferentes possibilidades

Este est ilo define padrões em termos de forma e funcionalidade. Assim se cria um espaço tranquilo, caracterizado por linhas claras e formas plenas de sentido.

Moderno com um toque clássico.

Clássico.

Moderno.
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Universo do estilo Avantgarde.
Design premiado em branco e cromado.

Na casa de banho, não se trata de tendências futuristas, mas 
de tendências próprias. E quem aprecia a individualidade discreta 
vai adorar as torneiras do nosso estilo vanguardista.

www.hansgrohe.es/avantgarde
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 Misturadoras para a casa de banho . Avantgarde

 Cromado 

 Branco 

 Universo do estilo Avantgarde .
PuraVida®.

 As linhas redondas e as formas orgânicas das torneiras PuraVida irradiam autocon-
fiança e criatividade. O método DualFinish faz com que as superfícies brancas e 
cromadas se fundam suavemente entre si. As torneiras PuraVida estão disponíveis 
com diferentes alturas – para a margem de manobra individual a que chamamos 
ComfortZone. 

PuraVida® 240 PuraVida® 200 PuraVida® 110 PuraVida® 100

 Super f ície cromada  
(- 000)

 Super f ície cromada/
branca  (-400)
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PuraVida®

PuraVida®

PuraVida®

PuraVida®

 Banheira 

 Duche 

 Pode encontrar mais produtos Puravida 
em www.hansgrohe.es/puravida 
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Estilo Modern.
Contemporânea. Harmoniosa. Funcional.

Casas de banho modernas pedem soluções modernas. Uma 
excelente linguagem de design contemporâneo desempenha um 
papel determinante. O mesmo se passa com uma funcionalidade 
idealizada ao pormenor, centrada no essencial.

www.hansgrohe.es/modern
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 Misturadoras para a casa de banho . Modern

 Estilo Modern .
Talis® Select S  e  Talis® S.

Talis® Select S
 Através do botão Select saliente, a Talis Select é fácil de comandar. Basta acionar 
o botão para ligar e desligar o fluxo de água. Ao rodar, regule a temperatura dese-
jada. Juntamente com a boca harmoniosamente fundida no corpo delgado e cónico 
da torneira, o botão Select traz uma clareza estética única. 

Talis® S
 Com o elegante manípulo de alavanca e o corpo cónico vertical, a Talis S é uma tor-
neira que combina a funcionalidade de uma misturadora monocomando clássica com 
a linguagem do design moderno. 

Talis® Select S 190 Talis® Select S 100 Talis® Select S 80

Talis® S 100 Talis® S 80Talis® S 190

Talis® S Talis® S Talis® S 

Talis® S Talis® S 140 

Talis® S 

 Banheira  Duche 

 Pode encontrar mais produtos Talis 
em www.hansgrohe.es/talis 
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 Misturadoras para a casa de banho . Modern

 Estilo Modern .
Talis® Select E  e  Talis® E.

Talis® Select E
 Além da comodidade intuitiva de utilização graças à tecnologia Select, a Talis E 
empresta à casa de banho um caráter moderno pelas superfícies grandes, fluídas 
e contornos precisos. O fluxo da água é facilmente regulado acionando um botão, 
enquanto se regula a temperatura da água girando o botão. 

Talis® E
 Contornos definidos, um corpo cónico e delgado e uma alavanca perfeitamente 
adaptada à boca dão à Talis S o seu aspeto moderno e de alta qualidade. 

Talis® Select E 240 Talis® Select E 110

Talis® E 110 Talis® E 80Talis® E 240

Talis® E Talis® E 

Talis® E 

Talis® E 

Talis® E 150

Talis® E 

 Banheira  Duche 

 Pode encontrar mais produtos Talis 
em www.hansgrohe.es/talis 
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Misturadoras para a casa de banho. Visão geral dos produtos

Independentemente da linha de produtos pela qual se decida, na Hansgrohe encontrará os produtos adequados para a sua 
casa de banho. A gama Metris, aqui mostrada, é exemplo da nossa ampla linha de torneiras – desde o lavatório, passando 
pelo duche até a banheira. Para conhecer a gama completa de todas as nossas linhas de produtos, visite o nosso site em: 
www.hansgrohe.es/griferia_de_bano

Consulte as explicações detalhadas sobre os pictogramas na página desdobrável.

Metris® Lavatório e Bidé

Metris®  
Misturadora monocomando  
para bidé

Metris® 260 
Misturadora monocomando  
de lavatório

Metris® 110 
Misturadora monocomando  
de lavatório

Metris® 200 
Misturadora monocomando  
de lavatório

Metris® 100 
Misturadora monocomando  
de lavatório

Metris® 230 
Misturadora monocomando 
de lavatório  
com bica  giratória de 120°

Metris®  
Misturadora monocomando  
de lavatório para f ixação à parede

Metris® 100 
Misturadora de lavatório  
com 3 furos

Metris® 100 
Torneira de serviço

Linha Metris®.
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Misturadoras para a casa de banho. Visão geral dos produtos

Metris® Banheira

Metris® Duche

Metris® S Lavatório

Metris®  
Misturadora monocomando  
de duche

Metris®  
Misturadora monocomando  
de duche de instalação  
embutida

Metris®  
Misturadora monocomando  
de duche de instalação  
embutida

Metris®  
Misturadora monocomando  
de banheira de instalação  
embutida

Metris®  
Bica de banheira

Metris®  
Misturadora monocomando  
de banheira de instalação  
embutida

Metris®  
Misturadora de 4 furos montagem 
no rebordo da banheira

Metris®  
Misturador de água com 3 per-
furações, montagem no muro da 
banheira

Metris®  
Misturadora monocomando  
de banheira

Metris® S 
Misturadora monocomando 
de lavatório com bica  giratória 
de 120°

Metris® S 
Misturadora monocomando  
de lavatório

Metris® S 
Misturadora monocomando  
de lavatório

Metris® S 
Misturadora monocomando  
de lavatório

Metris®  
Monocomando de 
banheira, de chão

Metris® S 
Misturadora monocomando  
de banheira de instalação  
embutida

Metris® S 
Misturadora monocomando  
de banheira

Metris® S 
Misturadora monocomando  
de duche

Metris® S 
Misturadora monocomando  
de duche de instalação  
embutida

Metris® S Banheira Metris® S Duche

Pode encontrar mais produtos Metris  
em www.hansgrohe.es/metris
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Estilo Classic.

O estilo Classic é a realização de um ideal de beleza. Este 
mundo de estilo combina valores tradicionais, como elegância, calor 
e harmonia, com elementos modernos. As formas equilibradas enfati -
zam um designintemporal.

www.hansgrohe.es/classic



75



76

 Misturadoras para a casa de banho . Classic

 Estilo Classic .
Metris® Classic, Talis® Classic  e  Logis® Classic. 

Metris® Classic

Talis® Classic

Logis® Classic

Metris® Classic 250

Talis® Classic 230

Logis® Classic

Talis® Classic 80Talis® Classic 
Natural 90

Metris® Classic 100

 A forma alta e delgada da Metris Classic, associada à forma discretamente 
curva e às superfícies brilhantes, tornam-na sinónimo de luxo e conforto.  
 Pode encontrar mais produtos Metris Classic em www.hansgrohe.es/
metris-classic 

 Com a boca curva, o manípulo de pino e o corpo alto e delgado, a Talis 
Classic é a beleza clássica na casa de banho.   Pode encontrar mais produtos 
Talis Classic em www.hansgrohe.es/talis-classic 

 A Logis Classic apresenta um design clássico descomprometido com dois 
manípulos, sem prescindir do conforto. 

Metris® Classic

Metris® Classic

Metris® Classic

Metris® Classic

 Banheira 

 Duche 

Talis® Classic

Talis® Classic

Talis® Classic

Talis® Classic

 Banheira 

Logis® Classic

Logis® Classic

 Banheira 

 Duche 

 Duche 
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 Misturadoras para a casa de banho .  Visão geral dos produtos 

 Nesta tabela, compilámos produtos selecionados de alta qualidade das nossas diferentes linhas de torneiras de casa de 
banho. A gama completa com muitas outras incríveis torneiras de casa de banho está disponível no nosso site em:  
 www.hansgrohe.es/griferia_de_bano 

 Consulte as explicações detalhadas sobre os pictogramas na página desdobrável. 

Logis® 100

Talis® 80

Focus® 100

Talis® S 100Talis® E 110

Modern
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 As linhas de misturadoras para casa 
de banho num relance. 
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 Misturadoras para a casa de banho .  Visão geral dos produtos 

Metris® 110

Talis® Select S 100Talis® Select E 110

Metris® Classic 100

Talis® Classic 80

PuraVida® 110

Modern Classic Avantgarde

 D
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Misturadoras de casa de banho. ComfortZone visão geral

Linha de misturadoras de 
lavatório ComfortZone.

Quer estejamos a falar de um lavatório de bancada, de parede ou para móvel, a Hansgrohe pensou em todas as soluções. 
Por isto mesmo foram desenvolvidas misturadoras para a casa de banho com tamanhos distintos, oferecendo total liberdade 
de utilização e de escolha ao utilizador. Misturadoras com uma altura média proporcionam a liberdade suficiente para os 
movimentos do dia -a -dia. Versatilidade e confor to de uso em qualquer altura. www.hansgrohe-int.com/comfortzone

PuraVida® Metris® Metris® S Talis® E Talis® STalis® Select E

ModernAvantgarde

PuraVida® 200

PuraVida® 110

PuraVida® 100

Metris® 260 Metris® S

Metris® 200 Metris® S

Metris® 230 Metris® S

Metris® 110

Metris® 100

Metris® S

PuraVida® 240 Talis® Select E 240

Talis® Select E 110Talis® E 110 

Talis® E 80 

Talis® E 240 

Talis® S 100 

Talis® S 80 

Talis® S 190 

Talis® S 210 
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Misturadoras de casa de banho. ComfortZone visão geral

Talis® Select S Focus® Logis® Metris® Classic Talis® Classic

Modern Classic

Focus® 240

Focus® 100

Focus® 190

Focus® 70

Logis® 210

Logis® 100

Logis® 190

Logis® 70

Talis® Select S 190

Talis® Select S 100

Talis® Select S 80

Metris® Classic 250 Talis® Classic 230

Talis® Classic 80Metris® Classic 100 
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Misturadoras para a casa de banho. Acessórios

Acessórios.
Para aperfeiçoar a estética geral na casa de banho, contamos igualmente 
com acessórios para cada um dos estilos. Desde o doseador liquido até ao 
toalheiro, é possível fazer destaques ar tísticos fora do chuveiro, tal como no 
lavatório.

Avantgarde

PuraVida® 
Supor te para rolo de papel

PuraVida® 
300 mm

PuraVida® 
Doseador de sabão líquido

PuraVida® 
Por ta piaçaba 

PuraVida® 
Saboneteira

PuraVida® 
Toalheiro duplo

PuraVida® 
Cabide individual

PuraVida® 
Supor te para rolo de papel de 
reserva

PuraVida® 
600 mm

PuraVida® 
Copo para escova de dentes
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Classic

Misturadoras para a casa de banho. Acessórios

Modern

Logis® Classic 
Toalheiro duplo

Logis® 
Toalheiro duplo

Logis® Classic 
300 mm

Logis® 
300 mm

Logis® Classic 
600 mm

Logis® 
600 mm

Logis® Classic 
Doseador de sabão 
líquido 
cerâmica

Logis® 
Doseador de sabão 
líquido 
vidro

Logis® Classic 
Supor te para rolo de 
papel

Logis® 
Supor te para rolo de 
papel

Logis® Classic 
Saboneteira 
cerâmica

Logis® 
Saboneteira 
vidro

Logis® Classic 
Supor te para rolo de 
papel de reserva

Logis® 
Supor te para rolo de 
papel de reserva

Logis® Classic 
Cabide individual

Logis® 
Cabide individual

Logis® Classic 
Por ta piaçaba

Logis® 
Por ta Piaçaba 
vidro

Logis® Classic 
Copo para escova de 
dentes 
cerâmica

Logis® 
Copo para escova de 
dentes 
vidro

Logis® Classic 
Supor te para rolo de 
papel 
sem cober tura

Logis® 
Supor te para rolo de 
papel 
sem cober tura
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A nossa receita de 
sucesso para mais 
diversão na cozinha: 
Select™.
Monocomandos  
de cozinha.
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Monocomandos de cozinha

A altura da torneira, a função articulada e o prático chu-
veiro extraível com manípulo ergonómico garantem a máxima 
liberdade de movimento no lava- loiça. Chamamos a isso 
ComfortZone.

A torneira é aberta no início através do manípulo de alavanca 
e a temperatura desejada é regulada. Através do botão Select 
à saída, ligue e desligue o fluxo de água rapidamente e com 
precisão.

Praticidade na cozinha.
A nova torneira Metris® Select 320, com boca extraível e tecnologia Select.

O dia a dia na cozinha e, especial -
mente, no lava- louça é determinado pelo 
fluxo de trabalho. Quanto mais suave for, 
mais agradável se torna a nossa rotina 
diária. Com o novo Metris Select, é pos-
sível aumentar facilmente a sua eficácia, 

premindo um mero botão. O design ergo-
nómico com função extraível garante 
ainda maior liberdade de movimentos, 
sendo possível ligar e desligar com preci -
são o fluxo de água à saída com o botão 
Select. Uma vez aberta a torneira no 

manípulo, é possível associar várias eta-
pas entre si – e com apenas uma mão. 
Isso poupa água e energia, e torna cada 
trabalho na cozinha um prazer, bastando 
premir um botão.
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 Monocomandos de cozinha 

 Assim, é possível combinar várias etapas harmoniosamente sem 
fechar a torneira no manípulo e, portanto, sem interromper o 
fluxo de trabalho. Ao mesmo tempo, a água só é aberta quando 
é realmente necessária, o que permite evitar desperdícios de 
água. 

 Até mesmo encher uma panela grande é muito fácil e pode ser 
feito com apenas uma mão. Basta pressionar o botão Select 
para que a água corra. 

Metris® Select 320 
 com bico extraível  
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Monocomandos de cozinha

Inicialmente, a torneira é aberta usando o manípulo de alavanca. Isto é especialmente útil quando se têm as mãos ou os dedos sujos.

Para que na cozinha tudo esteja 
ao seu alcance.
A Metris® Select com função articulada e tecnologia Select.

Trabalhar na cozinha pode ser 
muito divertido. Saborear uma boa refei -
ção ao fim de um longo dia de traba-
lho, ou reunir os amigos para cozinhar 
em grupo. A torneira de cozinha Metris 
Select reforça ainda mais esse fator de 
diversão, com o botão Select frontal. Ao 

contrário da torneira com chuveiro extraí -
vel, esta pode ser ativada quase de pas-
sagem e liga e desliga a água sem inter-
romper desnecessariamente o trabalho. 
E porque o botão Select também pode 
ser acionado com as costas da mão ou 
o cotovelo, a torneira permanece limpa. 

Mesmo que nesse momento tenha as 
mãos sujas. Desligar a água entre cada 
fase do trabalho torna-se muito mais sim-
ples, e pode evitar o consumo desneces-
sário de água e energia.
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 Monocomandos de cozinha 

 Acionado o botão, a torneira pode ser facilmente comandada 
com a mão, com as costas da mão ou com o braço. 

 Assim, permanece sempre limpa. 

Metris® Select 320 
 com escoador giratório 
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Logis® Focus®

 ComfortZone  Função ar ticulada  Chuveiro/bica extraível 

 Monocomandos de cozinha .  Visão geral dos produtos 

 Nesta tabela, compilámos produtos selecionados de alta qualidade das nossas diferentes linhas de torneiras 
de cozinha. A gama completa com muitas outras incríveis torneiras de cozinha está disponível no nosso site em:  
 www.hansgrohe.es/griferia_de_cocina 

 Consulte as explicações detalhadas sobre os pictogramas na página desdobrável. 

Focus® 240
 com bica giratória a 150º 
e retráctil, 2 t ipos de jacto ,
 bica giratória a 150° 

Focus® 280
 com escoador giratório  
110°/150°/360°

Logis® 260
 com escoador giratório 
110°/150°/360°

Focus® 160
 com escoador giratório  360°

Logis® 160
 com escoador giratório  360°

 D
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 Misturadoras de Cozinha. 
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Talis®/Talis® Select Metris®/Metris® Select

 Monocomandos de cozinha .  Visão geral dos produtos 

Talis® S 260
 com escoador giratório 
110°/150°/360°

Talis® S 200
 com bica giratória a 150º 
e retráctil, 2 t ipos de jacto ,
 bica giratória  110°/150°

Metris® 320
 com escoador giratório 
110°/150°/360°

Metris® 320
 com bica giratória a 150º 
e retráctil, 2 t ipos de jacto ,
 bica giratória a 110/150° 

Talis® Select S 300
 com escoador giratório 
110°/150°/360°

Talis® Select S 300
 com bica retráctil , 
 bica giratória  150°

Metris® Select 320
 com escoador giratório 
110°/150°/360°

Metris® Select 320
 bica retráctil 
e giratória 110/150ª , 
 bica giratória  150°

 D
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As nossas ideias  
para o seu conforto.
As tecnologias da Hansgrohe.
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 Tecnologias . Select

 No duche, o botão Select permite mudar facilmente para 
um tipo diferente de jato de água ou de chuveiro. Nas tor-
neiras de casa de banho e de cozinha, basta ser acionado 
para ligar e desligar o fluxo de água. 

 Tecnologia Select™. 
 O prazer à distância de um botão. 

 Select no duche. 

 Duches manuais e chuveiros. 
 Os jatos podem ser alterados com um simples clique através do 
botão Select no chuveiro de mão ou fixos. 

 Termóstatos. 
 Graças a tecnologia Select integrada, o fluxo de água pode 
agora ser ligado e desligado com precisão no termóstato, bas-
tando acionar o botão. Os vários chuveiros e tipos de jato 
podem ser selecionados através dos elegantes botões Select 
embutidos. 

Select
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 Tecnologias . Select

 Select nas torneiras de 
casa de banho. 

 Através do botão Select saliente, as torneiras são 
fáceis de comandar. Basta acionar o botão para ligar 
e desligar o fluxo de água. Se necessário, é possível 
comandar a torneira mesmo sem as mãos, acionando o 
botão intuitivamente com o braço ou o cotovelo. 

 Select na cozinha. 

 Torneira extraível. 
 Juntamente com a boca extraível, a tecnologia Select 
garante a máxima liberdade de movimentos. Inicial -
mente, a torneira é aberta usando o manípulo de ala-
vanca. Depois disso, o fluxo da água pode ser facil -
mente ligado e desligado, com precisão, acionando o 
botão na boca com o polegar. 

 Torneira articulada. 
 O fluxo de trabalho na cozinha é ainda mais tran-
quilo graças ao botão Select: Inicialmente, a torneira 
é aberta usando o manípulo de alavanca. Acionando 
o botão, a água pode ser fechada e depois reaberta 
à frente, na boca da torneira. Facilmente, com o coto-
velo ou as costas da mão, para que a torneira se man-
tenha limpa. 
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 Basta digitalizar o código para 
assist ir aos vídeos de esclare -
cimento. 

 Tecnologias . ComfortZone

 Teste ComfortZone. 

 Qual a torneira que se adapta a qual lavatório? A que altura deverá estar uma torneira, para evitar os irritantes salpicos? E quanto 
espaço livre é preciso entre a torneira e o lavatório, para o máximo conforto? Com o teste ComfortZone, num método de ensaio pró-
prio desenvolvido para o efeito e semelhante à realidade, a Hansgrohe testou o comportamento de mais de 9 000 combinações de 
torneiras Hansgrohe com os lavatórios mais comuns dos fabricantes líderes. É testado o espaço livre entre a torneira e o lavatório, os 
salpicos com diferentes pressões de água e os salpicos ao lavar as mãos. Poderá encontrar os resultados e as recomendações abaixo:  
 www.hansgrohe.es/comfortzone-test 

 A ComfortZone da Hansgrohe define o espaço útil perso-
nalizado entre o lava- loiça e a torneira. 

 Tecnologia ComfortZone. Casa de banho. 
 Versatilidade e conforto de uso em qualquer altura. 

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Hansgrohe
Test Center



97

Tecnologias. ComfortZone

Metris® 200
Simplesmente prático: encher um regador 
sem problemas.

Metris® 260 
Alta flexibilidade: boca alta para máxima 
liberdade de movimentos.

Metris® 110
Altura cómoda: realizar as tarefas diárias 
sem contrariedades.

Metris® 100
Compacta e funcional: a solução ideal 
para lavatórios pequenos.

Metris® 230
Muito confortável: Até mesmo grandes 
recipientes podem ser enchidos sem difi -
culdade.

Lavatório de pousar com misturadora 
de parede.

Misturadora integrada no lavatório.Misturadora alta com lavatório de 
 pousar.

O sinal para segurança comprovada: o 
selo de verificação da ComfortZone da 
Hansgrohe.

Lavatório de parede com furo para 
 misturadora.

Misturadora para lavatório de embutir 
por baixo.

Qualquer que seja a instalação ou a forma do lavatório que você escolher, 
Hansgrohe tem sempre a solução para si.

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Hansgrohe
Test Center
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 Tecnologias . ComfortZone

 Nas torneiras de cozinha, a ComfortZone revela-se em 
três dimensões: altura da torneira, funcionalidade articu-
lada e boca/chuveiro extraível. 

 Tecnologia ComfortZone. Cozinha. 
 Mais liberdade de movimentos no lava- louça. 

 Basta digitalizar o código para 
assist ir aos vídeos de esclareci -
mento. 
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Tecnologias. ComfortZone

Função articulada.
As torneiras oferecem um perímetro de articulação limitado 
(110°/150°) ou total liberdade de circulação (360°). Especial -
mente prático para trabalhar à direita e à esquerda da torneira.

Chuveiro/bica extraível.
O chuveiro extraível ou a bica extraível estende o raio de ação 
ao lava- loiça. Vantajoso, por exemplo, para regar plantas, etc.

ComfortZone.

Altura.
Uma boca extra alta dá muito espaço livre e é ideal para 
encher recipientes.
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 Tecnologias . EcoSmart

 A tecnologia EcoSmart está integrada de forma invisível 
no produto, para reduzir o caudal e poupar água e ener-
gia. Para lidar com a água de forma sustentável. 

 Tecnologia EcoSmart. 
 Todo o prazer com baixíssimo consumo de água. 

 Duche. 
 A Hansgrohe é pioneira no mundo quando se trata de econo-
mia de água. Já em 1987, muito antes de sustentabilidade se ter 
tornado a “questão do dia”, a Hansgrohe já havia desenvolvido 
a tecnologia EcoSmart em seus chuveiros que consomem ape-
nas seis a nove litros de água por minuto e poupam até 60% de 
água e energia. 

 Misturadoras de lavatório. 
 Mesmo nas torneiras, o EcoSmart permite poupar muita água 
nas rotinas diárias na casa de banho. Graças a esta tecnolo-
gia, conseguimos reduzir o consumo de série das nossas tornei -
ras de lavatório para apenas cinco litros por minuto. 

 Tecnologia 
EcoSmart 

 Tecnologia EcoSmart 
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 Tecnologias . QuickClean

 Com a prática tecnologia QuickClean, é fácil remover 
depósitos calcários esfregando com o dedo. 

 Tecnologia QuickClean. 
 A solução rápida para maior limpeza. 

 Torneiras de casa de banho e de cozinha. 
 Para facilitar a limpeza das torneiras de cozinha e de casa de 
banho, os perlatores das nossas torneiras estão equipados com 
lamelas de silicone flexíveis. Basta esfregar ligeiramente com 
o dedo para dissolver eventuais depósitos de calcário. As suas 
torneiras não só se mantêm mais bonitas durante mais tempo 
como também funcionam mais tempo. 

 Duche. 
 Os crivos dos produtos Hansgrohe são feitos em silicone, o 
que evita a acumulação de sujidade e calcário. Basta esfregar 
os crivos de silicone para retirar o calcário de calcário. Isso 
garante maior durabilidade ao produto. 



+
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 Tecnologias .  Outras tecnologias 

 Com a tecnologia AirPower, o ar é misturado abundante -
mente com água. Para um jato de água suave, sem salpi -
cos e cheio de gotas de chuveiro. 

 Outras tecnologias. 
 Ideias inovadoras para o prazer duradouro. 

AirPower. 

 Duche. 
 Através de um mecanismo inserido nos chuveiros Hansgrohe 
o ar é absorvido e misturado com a água. As gotas mantêm -
se encorpadas, leves e macias. Desta forma é possível poupar 
água sem reduzir o nível de conforto no banho. 

 Torneiras de casa de banho e de cozinha. 
 A torneira AirPower mistura a água que entra com o ar. Isso 
evita os salpicos do jato de água, tornando-o muito cómodo 
de usar. 
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 Suporte magnético MagFit. 

 Misturadoras de cozinha .
 Graças à função MagFit, a mangueira desliza para trás quase 
silenciosamente, e volta a engatar no lugar, a meio do bico da 
misturadora. 

 XXL Performance. 

 Chuveiro.  
 Com a água distribuída de forma inteligente por uma vasta 
área, todo o corpo é envolto numa chuva de bem-estar. Para o 
fabuloso prazer da água. 

CoolStart.

 Torneiras de casa de banho e de cozinha. 
 Misturadoras de casa de banho e cozinha. CoolStart é o último 
passo no caminho para a máxima sustentabilidade: ao ligar a 
misturadora, apenas corre água fria. Não se consome água 
quente, nem a energia necessária para a aquecer, até que a 
misturadora seja ativamente virada para a esquerda. Esta fun-
ção está disponível como opção na nossa gama de misturado-
ras para lavatórios e cozinhas. 

 Tecnologias .  Mais tecnologias 



Rain
Air XL

Select

Massage

Whirl Mono

Cool
Start

Hot

Cool

 Tipos de jatos 
 Pormenores a partir da 
página 32. 

 Tecnologias 
 Pormenores a partir 
da página 92 

 Combinação harmoniosa 
de suaves chuviscos e jato 
dinâmico. 

 Saída de jato em cascata 
que permite cobrir grande 
parte do corpo. 

 Jato de água suave que 
acaricia o corpo com 
suavidade. 

 Fluxo generoso de jatos 
suaves. 

 Aspersão relaxante suave. 

 Jato de água intensivo que 
ativa e revigora. 

 Aspersão suave com gotas 
enriquecidas com ar.  

 Aspersão intensa do 
chuveiro com efeito 
refrescante. 

 Define a zona utilizá-
vel individualmente entre 
o lavatório e a misturadora, 
para atender a todas as 
exigências. 

 Um toque regula o fluxo 
de água: O chuveiro ou o 
tipo de jato pode ser ligado 
e desligado, ou mudado, 
facilmente. 

 Reduz o caudal para pou-
par água e energia. Para 
um prazer duradouro. 

 Distribui a água pela face 
de jato largo, envolvendo 
todo o corpo em gotas de 
bem-estar. 

 Basta digitalizar 
o código para ver os 
tipos de jato. 

 Basta digitalizar 
o código para ver 
a tecnologia em ação. 

Rain
Air XL

Select

Massage

Whirl Mono

Cool
Start

Hot

Cool

 Tremendo prazer no duche 
sobre enorme área. 

 Dinâmico e revitalizante jato 
com massagem. 

 Jato de massagem vigoroso 
que revitaliza de forma 
direcionada. 

 Jacto de massagem que per-
mite aliviar por completo a 
tensão do dia -a -dia. 

 Aspersão intensa do chuveiro, 
ideal para lavar o cabelo. 

 Jato de relaxamento 
específico e reconfor tante. 

 Combina água com uma 
generosa quantidade de 
ar. Para um jato suave e 
sem salpicos, com gotas 
intensas. 

 Quando aberto na configu-
ração básica, corre água 
fria. Só se consome água 
quente quando for preciso. 

 Remova depósitos de 
calcário, esfregando 
simplesmente os jatos de 
silicone flexível. 
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 Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona
Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es 

 Este catálogo contém apenas uma seleção dos nossos produtos.  
 A nossa gama completa está disponível no nosso site. Saiba mais 
sobre o mundo da Hansgrohe em: www.hansgrohe.pt 

 Experimente produtos de forma interativa com a aplicação 
Hansgrohe Showroom. 
 Usufrua da experiência interativa dos produtos Hansgrohe em sua casa ou 
no seu iPad – com a aplicação Hansgrohe Showroom. 
 www.hansgrohe.es/showroom-app 

 Simulação com a aplicação Hansgrohe@home 
 Visualize vir tualmente pelo iPhone, iPad ou smartphone Android o efeito 
fantástico das misturadoras e dos chuveiros da Hansgrohe no seu lavatório 
ou duche, através de www.hansgrohe.es/home-app 

 Experimentar e comprar produtos Hansgrohe 
 Para a planificação profissional de uma casa de banho, contacte um dos 
nossos revendedores ou representantes especialistas em casas de banho. 

 Este catálogo foi produzido com o maior cuidado possível pelo ambiente. 
Dê também o seu contributo para o ambiente, passando este catálogo a 
outras pessoas quando terminar de o usar ou reciclando-o. 


