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TISZTELT HÖLGYEIM,
TISZTELT URAIM!

Közismert tény, hogy a Hansgrohe újra és újra feltalálja a víz 
felhasználását, és igyekszik mind szebbé tenni az élményt. És 
most valami egyszer csak – nem is egyszer, hanem többször – 
újra „bekattant”! Megérkeztek az új Select termékek. 

Használatukkal bárki egyetlen gombnyomásra éppen olyan for-
mában élvezheti a vizet, ahogy szereti. Amilyen kicsi, oly sok 
mindent egyesí t magában a Select gomb mindabból, amit  
a Hansgrohe mindig is jelentet t, és amit ma is jelent. A kiváló 
formatervezés intelligens funkciókkal és kitűnő kezelhetőséggel 
párosul. 

A következő oldalakon megismerheti, mennyi örömet és szabad-
ságot visz a fürdőszobába és a konyhába a megfelelő gomb 
megnyomása. Nem utolsó sorban megjelentek az érintésre csá-
bító, új Logis csaptelepek is – van tehát bőven felfedeznivaló!

Kellemes böngészést!

Richard Grohe
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SELECT –  
VÁLASSZA KI 

SAJÁT ZUHANYÉL-
MÉNYÉT.

A különböző zuhanytípusokkal szemben támasztott igényeket már 
kezdettől fogva különféle vízsugár fajták formájában valósítottuk 
meg, így még nagyobb változatosságot vit tünk a zuhanyzókba. 
De nem csak a választékot akartuk bővíteni ügyfeleink számára, 
hanem egyúttal magát a kiválasztást is kényelmesebbé kívántuk 
tenni. A világot egy csapásra egyszerűbbé tevő gombok – hogy 
csak néhányat említsünk: a villanykapcsoló, az egérgomb, az 
autó indító - és leállítógombja – által inspirálva elhatároztuk, 
hogy ugyanolyan zseniálisan egyszerű gombot fejlesz tünk  
a kézizuhanyokhoz. A Phoenix Design tervezőivel foly tatot t 
együttműködés eredményeképpen végül a PuraVida termékcsa-

ládban jelentettük meg a piacon az első, mechanikus választó-
gombbal felszerelt Hansgrohe zuhanyt. Azóta a gomb már  
a Raindance zuhanyokat is ékesíti. S mivel az ember nem enged 
a mindennapi életet egyszerűbbé tevő dolgokból, feltet tük 
magunknak a kérdést: Hol lehet ez még hasznos? Végül rájöttünk, 
hogy az olyan termosztát, amelyen már semmit sem kell elfordítani, 
hanem gombokat kell nyomogatni, éppoly kényelmes kezelést tesz 
lehetővé, mint egy konyhai csaptelep, amelyet mellesleg akár  
a könyökünkkel is működtethetünk. Ennek köszönhetően nem 
szakad meg a munkafolyamat, és még nagyobb szabadságot 
érhetünk el gombnyomásra a konyhában.
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Neves nemzetközi ügyfelekkel – pl. Siemens, LG, Sharp, Lamy és Hansgrohe 
– szorosan együttműködve olyan termékek kerülnek ki a Phoenix Design 
tervezőinek kezei alól, melyek értelmesen és tartósan megkönnyítik az éle-
tet, és szilárd részeivé válnak a mindennapi kultúrának.

ÖRÖMTELI MUNKA.

ShowerSelect®   
Falsík alat ti termosztátok

Raindance® Select
Kézizuhanyok

Raindance® Select  
Fejzuhanyok

ShowerTablet® Select 
Falsíkon kívüli termosztátok

Metris® Select  
Konyhai csaptelepek

Raindance® Select   
Showerpipe -ok 
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KÉZIZUHANYOK 
– EGYSZERŰEN 

KAPCSOLJON ÁT 
JÓKEDVRE.

A zuhanyozóban mostantól a szórakozásé a főszerep.  
A víz egy kényelmesen kezelhető gombnak köszönhetően  
valóságos élvezetté válik, és újabbnál újabb formákat ölt.
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Raindance® Select E 120 3jet kézizuhany

A Raindance kézizuhany a három különböző vízsugár élménye 
mellett mostantól még nagyobb kényelemről gondoskodik a Select 
gombnak köszönhetően. A Select gomb nem csak a Raindance 
kézizuhany kezelését teszi még egyszerűbbé, hanem merőben új 
kialakítási lehetőségeket is teremtett tervezőink számára: például 
első alkalommal vált lehetővé a lágyan lekerekített sarkok haszná-

lata. Kicsi vagy nagy, kerek vagy szögletes, teljesen króm vagy 
fehér vízsugártárcsás krómfényű változat – mindenki megtalálja  
a saját ízlése szerinti zuhanyt. Ráadásul még a környezetet is 
kíméli: az EcoSmart változat intelligens átfolyás-korlátozója akár 
60 %-kal csökkenti a vízfogyasztást.

EGYSZERŰEN ZSENIÁLIS.  
ZSENIÁLISAN EGYSZERŰ.
Select gombbal felszerelt Raindance® kézizuhanyok.

Erőteljes zuhanyeső,  
ideális mindennapi  

használatra és hajmosáshoz.

Koncentrált masszázssugár  
a forgó fúvókákból,  

feszültségoldáshoz ideális.

Levegővel dúsítot t cseppekből álló, lágy 
zuhanyeső a nagyméretű fúvókákból.

Pofonegyszerűen és intuitív módon  
vált át másik vízsugár fajtára, és gombnyo -

másra gondoskodik az élményről.

Whirl

Select
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Raindance® Select E 150 3jet kézizuhany

Króm Fehér/króm

Raindance® Select S 150 3jet kézizuhany

Raindance® Select S 120 3jet kézizuhany

Raindance® Select E 120 3jet kézizuhany

Króm Fehér/króm

Króm Fehér/króm

Króm Fehér/króm
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TERMÉKÁTTEKINTÉS

Raindance® Select E 150 3jet kézizuhany 
# 26550, -000, -400 (16 l/perc) 
# 26551, -000, -400 EcoSmar t (9 l/perc) 
 
 

        

    

Raindance® Select S 150/Unica® ’S Puro szet t 
# 27803, -000, -400 (16 l/perc) 0,90 m 
# 27802, -000, -400 (16 l/perc) 0,65 m (ábra nélkül) 
 
 
 
 
 

      

    

Raindance® Select S 150 3jet kézizuhany 
# 28587, -000, -400 (16 l/perc) 
# 28588, -000, -400 EcoSmar t (9 l/perc) 
 
 
 
 
 

        

    

Raindance® Select E 150/Unica® ’S Puro szet t  
# 27857, -000, -400 (16 l/perc) 0,90 m 
# 27856, -000, -400 (16 l/perc) 0,65 m (ábra nélkül) 
 
 

     

    

Kézizuhanyok és zuhanyszettek

A szépségnek két arca van:
A Raindance Select kézizuhanyok és fejzuhanyok teljesen króm 
vagy fehér vízsugártárcsás krómfényű kivitelben kaphatók.

A felület megadásával minden rendelési szám (#) nyolcjegyűvé 
válik, pl. 28500, -000 = Króm
000 Króm | 400 Fehér/króm 

Króm. Fehér/króm.
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Raindance® Select S 120 3jet kézizuhany 
# 26530, -000, -400 (16 l/perc) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t (9 l/perc) 
 
 
 
 

        

    

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro szet t  
# 26621, -000, -400 (16 l/perc) 0,90 m 
# 26620, -000, -400 (16 l/perc) 0,65 m (ábra nélkül) 
# 26623, -000, -400 EcoSmar t (9 l/perc) 0,90 m  
(ábra nélkül) 
# 26622, -000, -400 EcoSmar t (9 l/perc) 0,65 m  
(ábra nélkül) 

       

    

Raindance® Select E 120 3jet kézizuhany 
# 26520, -000, -400 (16 l/perc) 
# 26521, -000, -400 EcoSmar t (9 l/perc) 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select S 120/Unica® ’S Puro szet t  
# 26631, -000, -400 (16 l/perc) 0,90 m 
# 26630, -000, -400 (16 l/perc) 0,65 m (ábra nélkül) 
# 26633, -000, -400 EcoSmar t (9 l/perc) 0,90 m  
(ábra nélkül) 
# 26632, -000, -400 EcoSmar t (9 l/perc) 0,65 m  
(ábra nélkül) 

        

    

A feltüntetet t át folyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.
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FEJZUHANYOK – 
A FELÜLRŐL 

ÉRKEZŐ  
JÓKEDVÉRT.

Néha már egy kis kattintás is boldogságot okoz:  
például ha olyan fejzuhany alatt állunk, amely gombnyomásra  
frissítő, zubogó vízesésben vagy lágy zuhanyesőben részesít.
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Raindance® Select E 300 3jet fejzuhany

Erőteljes zuhanyeső,  
ideális mindennapi  
használatra és hajmosáshoz.

Bőséges hullámsugár 12 széles 
fúvókából a hatékony  
feszültségoldásér t.

Kényeztető, levegővel dúsítot t 
cseppekből álló, lágy zuhanyeső  
a nagyméretű fúvókákból.

Pofonegyszerűen és intuit ív módon vált 
át másik vízsugár fajtára, és gombnyo -
másra gondoskodik az élményről.

Még a Hansgrohe fejzuhanyokon is gombnyomásra választhatók 
a vízsugár fajták. Például az erőteljes Rain zuhanyeső a hajmosó 
kiöblí téséhez vagy az érzéki örömökben részesítő RainAir.  
Amilyen sokféle zuhanyélmény létezik , olyan sokoldalúak  
a fejzuhanyok is: a klasszikus kerektől a lekerekítet t sarkú 
modernig, teljesen króm vagy fehér vízsugártárcsás krómfényű 

változatban. Ezenkívül a zuhanyokat elegáns, visszafogot t 
krómgyűrű díszíti, magasabb, ér tékesebb peremet kaptak, és 
vonzó hullámszerű megjelenésűek. Ahhoz pedig, hogy ami 
szép, hosszú távon is az maradjon, a vízsugártárcsa levehető, 
és könnyen tisztítható. Ráadásul a szilikon gombok QuickClean 
funkcióval rendelkeznek.

TELJES SZÉLESSÉGŰ ÉLMÉNY 
GOMBNYOMÁSRA.
Raindance® Select fejzuhanyok kényelem a legmagasabb szinten.

Select
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Raindance® Select E 300 3jet fejzuhany

Raindance® Select S 300 2jet fejzuhany

Raindance® Select S 240 2jet fejzuhany

Króm

Fehér/króm

Króm

Fehér/króm (ábra nélkül)

Fehér/króm

Króm (ábra nélkül)

Króm

Fehér/króm

Raindance® Select E 300 2jet fejzuhany
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Raindance® Select E 300 3jet fejzuhany  
(Rain/RainAir 18 l/perc, RainStream 22 l/perc) 
# 26468, -000, -400 zuhanykarral 390 mm  
a beszereléshez iBox universal szükséges 
 

       

      

iBox

Raindance® Select E 300 2jet fejzuhany 
(Rain/RainAir 15 l/perc) 
# 27385, -000, -400 zuhanykarral 390 mm 
# 27384, -000, -400 mennyezeti csatlakozóval  
100 mm (ábra nélkül) 
 
 
 
 

       

  

A szépségnek két arca van:
A Raindance Select kézizuhanyok és fejzuhanyok teljesen króm 
vagy fehér vízsugártárcsás krómfényű kivitelben kaphatók.

A felület megadásával minden rendelési szám (#) nyolcjegyűvé 
válik, pl. 28500, -000 = Króm
000 Króm | 400 Fehér/króm 

Króm. Fehér/króm.

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Fejzuhanyok
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Raindance® Select S 300 2jet fejzuhany 
(Rain/RainAir 17 l/perc) 
# 27378, -000, -400 zuhanykarral 390 mm 
# 27337, -000, -400 mennyezeti csatlakozóval 
100 mm (ábra nélkül) 

       

  

Raindance® Select S 240 2jet fejzuhany   
(Rain/RainAir 17 l/perc) 
# 26466, -000, -400 zuhanykarral 390 mm 
# 26470, -000, -400 EcoSmar t  
(Rain/RainAir 9 l/perc) 
# 26467, -000, -400 mennyezeti csatlakozóval 
100 mm (ábra nélkül) 
# 26469, -000, -400 EcoSmar t  
(Rain/RainAir 9 l/perc) 

         

  

A feltüntetet t át folyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.
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AZ ÉLMÉNY 
VEZÉRLÉSÉNEK 
BIZTONSÁGOS 

MÓDJA.
A zuhany be- és kikapcsolása gombnyomásra történik.  

A termosztát állandó értéken tartja a zuhany hőmérsékletét.  
Ez biztonságossá teszi a zuhanyélményt.
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A Select technológiának köszönhetően immár a termosztáton  
is rendkívül kényelmesen választhatja ki kedvenc vízsugarát. 
Méghozzá már bekapcsolás előtt, mivel a ShowerTablet Select 
felújításkor felszerelhető a meglévő vízcsatlakozókra. Egyszerűen 

válasszon hozzá zuhanyszettet, és már élvezheti is. A ShowerTablet 
Select bármely Hansgrohe zuhanyszet tel kombinálható, az 
állandó ér téken tar tot t zuhanyhőmérséklet pedig különösen 
kellemes és biztonságos zuhanyélményt biztosít.

 
MINDEN KÍVÁNSÁGRA BEÁLLÍTVA.
ShowerTablet® Select falsíkon kívüli termosztát.

Intuitív.

A Select gomb könnyen és intuitív módon, 
elölről kezelhető. Zuhany BE és KI. Egysze-
rűbb nem is lehetne. Minden korcsoport 
számára ideális.

Kényelmes.

A könnyen kezelhető forgószabályozóval 
pontosan beál l í tható a hőmérsék le t , 
melyet a termosztát állandó értéken tart.

Nagy felületű.

A nagyméretű üveg felület bőséges helyet 
kínál a zuhanykellékek számára, így feles-
legessé teszi a zuhanypolc felszerelését.

ShowerTablet® Select 300 falsíkon kívüli termosztát 

A kézizuhany be - és kikapcsolása.

Szigetelt test a ház át forrósodásának 
megakadályozásáér t.

A kívánt hőmérséklet kiválasztása.

Üveg tárolófelület.

Select
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ShowerTablet® Select 300 fali kádtermosztát 
# 13151, -000 Króm, tükrös rakodófelület 
# 13151, -400 Fehér rakodófelület (ábra nélkül) 

    

ShowerTablet® Select 300 fali zuhanytermosztát 
# 13171, -000 Króm, tükrös rakodófelület 
# 13171, -400 Fehér rakodófelület (ábra nélkül)  

 

ShowerTablet® Select 300 Raindance® Select E 120 zuhanyszettel.
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SHOWERPIPE-OK 
– SZÁMTALAN 

ZUHANYÉLMÉNY 
GOMBNYO-

MÁSRA.
A ShowerTablet® Selecten a Select gomb egyszerű  

megnyomásával elindítható a zuhanyélmény. A fej- és  
kézizuhanyon kényelmesen, gombnyomással  

kiválaszthatja a vízsugár fajtát.
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Ezen a showerpipe-on egyszerűen minden szép. És ami szép, az 
egyszerű is: a kézizuhanyon, a fejzuhanyon és a ShowerTablet 
Selecten megtalálható új Select gomb még kényelmesebbé teszi 
a zuhany és a vízsugár kiválasztását. Azonnal feltűnik, hogy  

a showerpipe-on minden egységes, még a kezelés is, ezért min-
den korosztály számára ideális. Minden funkciót egyér telmű 
szimbólumok jelölnek. Mi más maradna még hátra a zuhanyzóba 
belépő számára? Élvezni az élményt!

 
ÉLMÉNY A KÖBÖN.
Select gombbal felszerelt Showerpipe-ok.

A kívánt hőmérséklet kiválasztása.

Be - és kikapcsolás.

A RainStream vízsugár be - és 
kikapcsolása a fejzuhanyon.

A kézizuhany be - és kikapcsolása.

A fejzuhany be - és kikapcsolása.

A vízsugár fajta kényelmes  
kiválasztása.

A vízsugár fajta kényelmes  
kiválasztása.

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe -ok   

Select

Select

Whirl

Select

Select

Select
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TERMÉKÁTTEKINTÉS

Showerpipe-ok

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe -ok   
Raindance Select E 300 2jet fejzuhannyal   
(16 l/perc), Raindance Select E 120 3jet  
kézizuhany (16 l/perc) és ShowerTablet Select 
300 termosztát, zuhanykar 380 mm 
# 27126, -000, -400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe -ok   
Raindance Select E 300 2jet fejzuhannyal  
(17 l/perc), Raindance Select E 120 3jet  
kézizuhany (16 l/perc) és Ecostat Select  
termosztát, zuhanykar 380 mm  
# 27128, -000, -400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

    

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe -ok   
Raindance Select E 300 3jet fejzuhannyal  
(Rain/RainAir 16 l/perc, RainStream 19 l/perc), 
Raindance Select E 120 3jet kézizuhany  
(16 l/perc) és ShowerTablet Select 300 termosztát,  
zuhanykar 380 mm 
# 27127, -000, -400 
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Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe -ok  
elforgatható Raindance S 300 1jet fejzuhannyal 
(17 l/perc), Raindance Select S 120 3jet kézizuhany 
(16 l/perc) és Ecostat Comfor t termosztát,  
zuhanykar 460 mm  
# 27114, -000 
A Showerpipe magassága állí tható   
 
Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe -ok  
elforgatható Raindance S 240 1jet fejzuhannyal 
(17 l/perc), Raindance Select S 120 3jet  
kézizuhany (16 l/perc) és Ecostat Comfor t  
termosztát, zuhanykar 460 mm 
# 27115, -000 zuhany  (ábra nélkül) 
# 27117, -000 kád (ábra nélkül)  
A Showerpipe magassága állí tható   

      

     

A feltüntetet t át folyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe -ok  
elforgatható Raindance Select S 300 2jet  
fejzuhannyal (15 l/perc), Raindance Select S 120 
3jet kézizuhany (16 l/perc) és Ecostat  
Comfor t termosztát, zuhanykar 460 mm  
# 27133, -000, -400  
A Showerpipe magassága állí tható   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe -ok  
elforgatható Raindance Select S 240 2jet 
fejzuhannyal (15 l/perc), Raindance Select S 120 
3jet kézizuhany  (16 l/perc) és Ecostat  
Comfor t termosztát, zuhanykar 460 mm 
# 27129, -000, -400 
A Showerpipe magassága állí tható   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    



28



2929

iBox® universal

ShowerSelect® termosztát

Ecostat® termosztátShowerSelect® falsík alat t i csaptelep

ShowerSelect® termosztát  
integrált tömlőcsatlakozással és  

zuhanytar tóval

A SELECT A 
VAKOLAT ALÁ  
IS BEMEGY.

Ha falba rejtett zuhanyvezérlésről van szó, akkor ebben a Hansgrohe falsík 
alatti és termosztátos megoldásai kiválóak. Helytakarékosak: helyet hagynak 
a még nagyobb zuhanyélményhez. Az iBox® universal számos olyan zuhany-

megoldáshoz használható alapkészlet, amelyek egyetlen gombnyomásra  
biztosítanak dizájnt, még több funkciót és egyszerű kezelést.
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 Optimális megoldás fürdőkádhoz és zuhanyzóhoz.
  Egyszerűen szerelhető, mert a FixFit tömlőcsatlakozás  

és a zuhanyhoz való Por ter szet t  már integrálva van.
  A kézizuhany és a zuhanycső a fürdőszobához és a saját 

igényeknek megfelelően szabadon választható.
 Minden fürdőszobában vonzza a tekintetet.

ShowerSelect® termosztát beépítet t csőcsatlakozással és Por ter szet tel 

A nemesített matt Select gombok jól kiemelkednek  
a krómszínű felületből. Nagyméretű szimbólumok 
garantálják az egyszerű kezelést. A fejzuhany a bal,  
a kézizuhany pedig a jobb oldali Select gombbal  
kapcsolható be és ki.

A kézizuhany és a tömlő  
szabadon választható.

A kívánt hőmérséklet kiválasztása, 
amely a termosztátos technológiának 
köszönhetően állandó marad.

Jól olvasható hőmérsékleti adat.

A keskeny, hengeres markolat  
ergonomikus kezelhetőséget biz tosít.

ÚJ

A ShowerSelect termosztátok élménnyé varázsolják a zuhanyo-
zást. A Select technológiával a víz kényelmesen, egyet len 
gombnyomással be- és kikapcsolható vagy a kívánt vízsugár fajta 
kiválasztható. A termosztátos technológiának köszönhetően a víz 

hőmérséklete még ingadozó víznyomás mellet t is ál landó 
marad. Ez hatékony védelmet nyújt a hő - és hidegsokk ellen. 
Ráadásul a ShowerSelect termosztátok két dizájnváltozatban 
kaphatók. Így jól beleillenek bármely fürdőszobába.

PRECÍZIÓ ÉS ELEGANCIA TALÁLKOZÁSA. 
A SHOWERSELECT ® TERMOSZTÁTOK.
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ShowerSelect® S termosztát kerek dizájnnal.ShowerSelect® termosztát lekerekítet t négyzetalakú 
(sof t cube) dizájnnal.

Kiváló dizájn és funkció: a tömlőcsatlakozás és a zuhanytartó a színkészlet integrált része.

ÚJ
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Élmény gombnyomásra: könnyű kezelhetőség a Select technológiának köszönhetően.

A zuhany kiválasztása a Select technológiának és a gombnyo-
másra tör ténő be -/kikapcsolásnak köszönhetően gyerekjáték.  
A ShowerSelect falsík alatti csaptelepek stabil víznyomású vezeté-
kekhez alkalmazhatók. Ebben az esetben biztosított az állandó 

vízhőmérsékletű, óriási zuhanyélmény. A hőmérséklet beállítása  
az ergonomikus formájú karnak köszönhetően egyszerűen és 
precízen működik. A két dizájnváltozat tökéletesen illik minden 
fürdőszobába és minden Hansgrohe zuhanycsaládhoz.

MINDIG A MEGFELELŐ KEVERÉS.  
A SHOWERSELECT ® CSAPTELEPEK.
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Kontrasztos, krómszínű és matt  
nemesacél felületek a jobb  
kezelhetőségért/olvashatóságért.

Két Select gomb be- és kikapcsoláshoz:  
a jobb oldali gomb a fejzuhany, a bal oldali 

pedig a kézizuhany irányítására szolgál. 
Nemesített matt kialakításuk miatt jól kiemel -

kednek a krómszínű felületből. Nagy szimbó-
lumok garantálják a jó olvashatóságot.

Letisz tult, négyzetalakú formaterv az 
időtálló fürdőszoba kialakításér t.

A kívánt hőmérséklet kiválasztása.
Keskeny, ergonomikus kar  
a kényelmes kezelésér t.

A feltűnő hőmérsékleti adat egyszerű  
és intuit ív kezelést tesz lehetővé.

ShowerSelect® falsík alat ti csaptelep lekerekítet t négyzetalakú (sof t cube) dizájnnal.

ShowerSelect® S falsík alat ti csaptelep kerek dizájnnal.

ÚJ

ÚJ
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Tökéletesen kézreálló: ergonomikus forgatógombok.

Az a jó, ha már a víz kinyitása is kellemes érzést kelt : az új, 
ergonomikus forgatógombok érezhetően növelik a kezelés 
kényelmét. Még a tusfürdő miat t csúszós kézben is tökéletesen 
állnak. A termosz tátos technológiának köszönhetően a víz 

hőmérséklete mindig pontosan beállítható, és állandó marad. 
Így a fürdőszobában szerzet t hő - és hidegsokk a múlté. A két 
dizájnváltozatban kapható Ecostat termosztátok garantáltan 
vonzzák a tekinteteket bármely fürdőszobában.

JÓL BEVÁLT TECHNIKA, ÚJ DIZÁJN.  
AZ ECOSTAT ® TERMOSZTÁTOK.
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Az új, nagyobb felirat még jobb  
olvashatóságot és ezáltal még 
egyszerűbb kezelhetőséget biz tosít.

A kisebb méretű, lekerekítet t sarkú 
gombok ergonomikusak, így még 
könnyebben kezelhetőek.

A kívánt hőmérséklet kiválasztása.

A kézi - vagy fejzuhany kinyitása és 
elzárása, valamint a vízmennyiség 
szabályozása.

Modern, négyzetalakú dizájn 
lekerekítet t sarkokkal, mint  

egységes dizájnelem.

Ecostat® S termosztát kerek dizájnnal.

Ecostat® E termosztát négyzetalakú, lekerekítet t dizájnnal.

ÚJ

ÚJ
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ShowerSelect® 
Termosztát 1 fogyasztóhoz 
# 15762, -000 

 

Ecostat® E 
Termosztát 1 fogyasztóhoz 
# 15707, -000 

Ecostat® S 
Termosztát 1 fogyasztóhoz 
# 15757, -000 

ShowerSelect® S  
Falsík alat t i csaptelep 1 fogyasztóhoz 
# 15747, -000 

SHOWERSELECT TERMOSZTÁT

SHOWERSELECT FALSÍK ALATTI CSAPTELEPEK

ECOSTAT TERMOSZTÁT

1 OPCIÓ 2 OPCIÓ

Az egyszerűség a maga legszebb formájában: a fogyasztó, tehát a kézi- vagy 
fejzuhany be- és kikapcsolása különböző színkészletekkel lehetséges. A vízmeny-
nyiség a forgatógombbal szabályozható.

ShowerSelect® S 
Termosztát 1 fogyasztóhoz 
# 15744, -000 

 

ShowerSelect® 
Falsík alat t i csaptelep 1 fogyasztóhoz 
# 15767, -000 

ÚJ

ÚJ

ÚJÚJ

ÚJ

ZUHANYOZÁS EGY  
VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGGEL.
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ShowerSelect® 
Termosztát 2 fogyasztóhoz 
# 15763, -000 

    

ShowerSelect® 
Termosztát két fogyasztóhoz,  
integrált zuhanycső csatlakozóval  
és kézizuhany tar tóval 
# 15765, -000 
A kézizuhany és a zuhanycső tetszőlegesen 
kiválasztható  

 

ShowerSelect® 
Falsík alat t i csaptelep 2 fogyasztóhoz 
# 15768, -000 

 

Ecostat® E 
Termosztát 2 fogyasztóhoz 
# 15708, -000 

SHOWERSELECT TERMOSZTÁT

ShowerSelect® S 
Termosztát 2 fogyasztóhoz 
# 15743, -000 

 

ShowerSelect® S 
Falsík alat t i csaptelep 2 fogyasztóhoz 
# 15748, -000 

 

Ecostat® S 
Termosztát 2 fogyasztóhoz 
# 15758, -000 

ÚJ

ÚJ

SHOWERSELECT FALSÍK ALATTI CSAPTELEP

ECOSTAT TERMOSZTÁT

ÚJÚJ

ÚJ

ÚJ

ZUHANYOZÁS KÉT  
VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGGEL.

Dupla élvezet. Ezekkel a ShowerSelect színkészletekkel  egyszerre két fogyasztót 
vezérelhet. A Select technológiájú falsík alatti csaptelepeken és termosztátokon 
egyszerű gombnyomással választhatja ki a kézi és/vagy fejzuhanyt, az Ecostat 
változatokon ez a választás a forgatógombbal lehetséges. A vízhőmérsékletet 
mindig a nagyobbik forgatógombbal lehet beállítani.
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ShowerSelect® 
Szelep 3 fogyasztóhoz  
# 15764, -000 

  

ShowerSelect® S 
Szelep 3 fogyasztóhoz   
# 15745, -000 

ShowerSelect® 
Termosztát Highflow  
# 15760, -000 

iControl® E 
Szelep 3 fogyasztóhoz  
# 15777, -000 

iControl® S 
Szelep 3 fogyasztóhoz  
# 15955, -000 

ShowerSelect® S  
Termosztát Highflow  
# 15741, -000

Ecostat® E 
Termosztát Highflow  
(59 l/perc, nagy zuhanyokhoz)  
# 15706, -000 
Termosztát 
(37 l/perc, kis zuhanyokhoz)  
# 15705, -000 (ábra nélkül)

Ecostat® S 
Termosztát Highflow  
(59 l/perc, nagy zuhanyokhoz)  
# 15756, -000 
Termosztát 
(37 l/perc, kis zuhanyokhoz)  
# 15755, -000 (ábra nélkül)

FALSÍK ALATTI MEGOLDÁSOK SELECT TECHNOLÓGIÁVAL

TOVÁBBI ÚJ, FALSÍK ALATTI MEGOLDÁSOK

Az egyéni élményért: a termosztát nagy forgatógombjával pontosan beállíthatja 
a vízhőmérsékletet. A ShowerSelect segítségével gombnyomásra kiválaszthatja 
a kézi - és a fejzuhanyt vagy a vízsugár fajtákat, ezenkívül akár egyszerre is 
használhatja az összes zuhanyt. Az iControl esetében gombnyomás helyet t 
mindent forgatógombbal lehet kiválasztani.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJÚJ

ÚJ

ZUHANYOZÁS HÁROM  
VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGGEL.
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ShowerSelect® 
Szelep 3 fogyasztóhoz  
# 15764, -000 

  

ShowerSelect® S 
Szelep 3 fogyasztóhoz  
# 15745, -000 

ShowerSelect® 
Termosztát 1 fogyasztóhoz 
Highflow  
# 15761, -000 

  

iControl® E 
Szelep 3 fogyasztóhoz 
# 15777, -000 

iControl® S 
Szelep 3 fogyasztóhoz 
# 15955, -000 

ShowerSelect® S 
Termosztát 1 fogyasztóhoz 
Highflow  
# 15742, -000 

Ecostat® E 
Termosztát Highflow  
(59 l/perc, nagy zuhanyokhoz)  
# 15706, -000 
Termosztát 
(37 l/perc, kis zuhanyokhoz)  
# 15705, -000 (ábra nélkül)

Ecostat® S 
Termosztát Highflow  
(59 l/perc, nagy zuhanyokhoz)  
# 15756, -000 
Termosztát 
(37 l/perc, kis zuhanyokhoz)  
# 15755, -000 (ábra nélkül)

FALSÍK ALATTI MEGOLDÁSOK SELECT TECHNOLÓGIÁVAL

TOVÁBBI ÚJ, FALSÍK ALATTI MEGOLDÁSOK

ZUHANYOZÁS NÉGY  
VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGGEL.

Határtalan zuhanyélmény: a ShowerSelect segítségével gombnyomásra beállít -
hatja a kívánt zuhanyt vagy vízsugár fajtát. Az iControl esetében ez a kiválasztás 
forgatógombbal történik. A vízhőmérsékletet a termosztát nagy forgatógombjával 
szabályozhatja.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJÚJ

Beépített elzárószeleppel 
# 15978, -000

Beépített elzárószeleppel 
# 15972, -000

ÚJ
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SZABADSÁG 
GOMBNYO-

MÁSRA.
A Metris® Select új lendületet ad a konyhai munkának:  

egy ravasz gomb gondoskodik arról, hogy ne szakadjon meg  
a munkafolyamat, amikor a vizet ki kell nyitni vagy el kell zárni.  

Mostantól még egyszerűbben – gombnyomásra.
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A konyhai munka jó szórakozássá tehető. Például megvendégeljük 
magunkat egy bőséges étkezéssel a hosszú munkanap után, vagy 
baráti összejövetelt tartunk a konyhában. Ezt a tényezőt hivatottak 
felerősíteni az új Select konyhai csaptelepek, amelyeken a Select 
gomb elöl található. Szinte csak meg kell érintenie, és ezzel máris 
kinyitja vagy elzárja a vizet anélkül, hogy feleslegesen meg kel-
lene szakítania a munkafolyamatot. Ráadásul mivel a Select gomb 

kézháttal vagy könyökkel is megnyomható, a csaptelep tiszta 
marad. Még akkor is, ha éppen koszos a keze. A víz elzárása az 
egyes munkalépések között sokkal egyszerűbb, és így elkerülhető 
a felesleges víz- és energiafelhasználás. Sőt mi több, ehhez  
a konyhai kényelemnövelő pluszhoz nincs szükség sem áramra, 
sem további készülékre az alsószekrényben: a gomb teljesen 
mechanikusan működik. Zseniálisan egyszerű.

EGY GOMBBAL ELŐBBRE  
A KONYHÁBAN.
A Metris® Select új mozgásszabadságot visz a konyhai munkába.



4747

Comfor tZone – nagy  
szabadság a mindennapi  
alkalmazásban.

C
o

m
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rt
Z

o
ne

2. A csaptelep be - és  
kikapcsolása.

It t egyszerű gombnyomással  
szüneteltetheti a vízsugarat.  
Eközben a kar nyitva marad,  
és tar tja az előre beállítot t 
hőmérsékletet és vízmennyiséget.

150°-ban fordítható kifolyó a még 
nagyobb mozgásszabadságér t.

1. A csaptelep megnyitása.

A konyhai munka elején it t egyszer 
megnyitja a csaptelepet, és kiválasztja 
a szükséges hőmérsékletet. Ezután  
a Select gombbal vezérelheti a csap-
telepet, miközben a kar mindvégig 
nyitva marad. Természetesen bármi-
kor változtathat a hőmérsékleten, 
vagy akár el is zárhatja a csaptele -
pet a karral.

A hőmérséklet és a vízmennyiség 
jobb szabályozása érdekében kar  
a felső részénél ergonomikusan  
hajlított, így bármely korosztály  
számára ideális.

A csaptelep alapformája harmonikusan 
illeszkedik a modern mosogatómedencék 
alapformájához.

ÚJ

Select
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KONYHAI CSAPTELEPEK

Metris®

Metris® 
Egykaros konyhai csaptelep  
kihúzható zuhanyfejjel,  
két féle zuhanysugárral,  
elforgatható kifolyóval 110/150° 
# 14820, -000, -800 

  

Metris® Select 
Egykaros konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 150° 
# 14883, -000, -800 

   

ÚJ
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Metris® 
Egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható kifolyóval, 
elforgatható kifolyóval 110/150° 
# 14821, -000, -800 

Metris® 
Egykaros konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 110/150/360° 
# 14822, -000, -800 
Ablak előt ti beszereléshez alkalmas. 
# 14823, -000 (ábra nélkül) 
with shut -of f valve  
# 14888, -000 (ábra nélkül) 

Focus®

Focus® 
Egykaros konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 110/150/360° 
# 31817, -000, -800 
 

Focus® 
Egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható zuhanyfejjel,  
két féle zuhanysugárral,  
elforgatható kifolyóval 150° 
# 31815, -000, -800 

  

Please translate it
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EMBERI.  
HARMONIKUS. 
OTTHONOS.

Az új Logis® csaptelepek szemet gyönyörködtetőek és kellemes  
tapintásúak. A nyitott kialakítású kar érintésre csábít. Egyből látszik:  

nekünk fontos az összetéveszthetetlen dizájn. Ezért dolgozunk  
együtt hosszú ideje a Phoenix Design tervezőivel. 
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Logis® 190

ÚJ
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Logis® 100

ÚJ

Logis® 70

ÚJ

Az egy dolog, hogy formavilágának köszönhetően a Logis csap-
telep bármely környezetbe zökkenőmentesen beleillik, és élettel 
tölti meg azt. Ám a Hansgrohe fejlesztői nem elégszenek meg 
ennyivel: illeszkednie kell a felhasználó igényeihez, és személyes 

komfortzónát kell teremtenie. Ezért különböző magasságokban 
kapható, hogy tökéletes összhangba kerüljön az adott mosdó-
kagylóval. Mindegy, hogy kézmosásról, hajmosásról vagy magas 
vázák töltéséről van szó.

OLYAN EGYÉNI,  
MINT AZ ÖN IGÉNYEI.
A ComfortZone-nak köszönhetően Logis®  
egyszerűen illeszkedik életéhez.
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A Logis csaptelepeket a finoman ívelt felületek és a letisztult vonal-
vezetés teszik olyan különlegessé. Az abszolút precízió ellenére 
természetes gyengédséget sugároznak. A csaptelepek tökéletes, 
harmonikus kiegészítői számos, lágy élű mosdókagylónak, és 
tökéletesen kombinálhatók sokféle kerámiacsaláddal. Erről gon-
doskodik a Hansgrohe Comfor tZone teszt. Ezzel a vizsgálati 

eljárással garantáljuk, hogy elegendő hely legyen a csaptelep és 
a mosdókagyló közöt t. Ön pedig biz tos lehet abban, hogy  
a kezelési kényelem optimális lesz. Tudjon meg többet, és nézze 
meg, mely csaptelep mely mosdókagylóval kombinálható töké -
letesen:
www.hansgrohe-int.com/comfortzone-test

KÉNYELEM MINDEN  
SZINTEN.
Logis® csaptelepek Hansgrohe ComfortZone-nal.

Logis® 210

Szabadonálló pultra  
szerelt mosdótál 

Pultra szerelt mosdótál 

Logis® 190

Logis® 100

Logis® 70

Logis®
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Fali mosdótál Beépített mosdótál  
kézmosóhoz 

Mosdótál kézmosóhoz
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Logis® Kétkaros mosdócsaptelep.

Logis® Háromlyukú mosdócsaptelep.

Minden igényhez a megfelelő megoldást: ezért a Logis csaptele-
pek számos változatban kaphatók, a különböző kifolyómagassá-
gok mellet t kétkaros és háromlyukú csaptelepként is. A Logis 
csaptelepekkel teljesen egyedileg alakíthatja ki mosdókagylóját. 

Legyen hát bátran válogatós: találja meg a megfelelő csaptele -
pet, és alakítsa fürdőszobáját saját ízlése szerint. Végül is ez 
nem csak a testápolás helye, hanem az ellazulásé és a kikap -
csolódásé is.

MOST KÜLÖNÖSEN  
VÁLOGATÓS LEHET.
A Logis® csaptelepek különböző változatai.

ÚJ

ÚJ
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Logis® 210

ÚJ
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EcoSmart 
technológia

AirPower 
technológia

NEM A HOLNAPRA GONDOLUNK. 
HANEM MÁR A HOLNAPUTÁNRA.

Az EcoSmart technológiával egyszerűen megtakarítható a vízmeny-
nyiség fele és ezzel együtt az a sok energia, ami a vízmelegítéshez 
szükséges. Folyamatosan fejlesz t jük ezt a technológiát, így  
a mosdócsaptelepek vízfogyasztása már csupán 5 liter/percre 
csökkent.
www.hansgrohe-int.com/technology

A víz- és energiatakarékosság már régóta téma a Hansgrohe 
háza táján. Ezért egyre újabb technológiákat fejlesztünk, hogy 
termékeink hatékonyan használhassák fel ezt az értékes elemet, 

de egyúttal egyedülálló vízélményt is nyújtsanak. Termékeinkkel 
így nem csak önmagáért tehet valami jót, hanem a környezetért is.

AIRPOWER.

Sőt ahhoz, hogy Ön rendkívül hatékonyan használhassa fel az 
értékes vizet, kifejlesztettük az AirPower technológiát, amely felka-
varja és levegővel dúsítja a beáramló vizet. Az eredmény: lágy, 
kellemes és fröccsenésmentes vízsugár.
www.hansgrohe-int.com/technology

ECOSMART.
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A csaptelep kinyi tásakor alaphelyzetben alapvetően csak 
hidegvíz folyik. Csak akkor használja a meleg vizet és az ahhoz 
szükséges energiát, ha aktívan balra fordítja a kart. Ez a funk-
ció mosdócsaptelepeink egyik termékváltozataként kapható.
www.hansgrohe-int.com/coolstart

COOLSTART.

A Hansgrohe egyike azoknak a vállalatoknak, amelynek termékeit 
az Európai Csaptelepgyártók Szövetsége által létrehozott új WELL 
tanúsítvánnyal díjazták. A WELL jelentése „Water Efficiency 
Label”. A Metris, Talis, Focus és az új Logis mosdócsaptelepek 
mellett a Crometta 85 Green és a Croma 100 (1jet, Vario és Multi) 
kézizuhanyok is A kategóriát értek el, ami a lehető legjobb minő-
sítés a háztartási kategóriában.

WATER EFFICIENCY LABEL.
Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe SE
Wash basin valve
Single lever valve
Hansgrohe Logis
WA10562-20140203

Water Efficiency Criteria

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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Kádcsaptelepek

Logis® 
Egykaros kádcsaptelep 
falsík alat t i 
# 71405, -000

ÚJ
LOGIS®

Mosdó-, bidé- és konyhai csaptelepek

Logis® 
Kétkaros konyhai csaptelep  
# 71280, -000 

   

Logis® 
3- lyukú kádcsaptelep  
# 71310, -000 

    

Logis® 
Egykaros kádcsaptelep 
falsíkon kívüli 
# 71400, -000 

  

Logis® 
Kádkifolyó  
falsíkon kívüli 
# 71410, -000 

  

Logis® 210 
Egykaros mosdócsaptelep  
elforgatható kifolyóval120° 
# 71130, -000 Lefolyóval 
# 71131, -000 Lefolyó nélkül 

    

Logis® 100 
Egykaros bidécsaptelep 
# 71200, -000 
 

  

Logis® 70 
Egykaros bidécsaptelep 
# 71204, -000 
 
 

  

Logis® 
Hidegvizes kézmosó kisméretű  
mosdókhoz  
# 71120, -000 
 

      

Logis® 
Háromlyukú mosdócsaptelep 
# 71133, -000 
 
 

      

Logis® 
2- lyukú mosdócsaptelep  
falra szerelt  
# 71220, -000 
 

    

Logis® 
Kétkaros mosdócsaptelep 
# 71222, -000 Lefolyóval 
# 71221, -000 Lefolyó nélkül 
 

      

Logis® 190 
Egykaros mosdócsaptelep 
# 71090, -000 Lefolyóval 
# 71091, -000 Lefolyó nélkül 
 
 
 
 
 

      

  

Logis® 100 
Egykaros mosdócsaptelep 
# 71100, -000 Lefolyóval 
# 71107, -000 Push -Open lefolyóval 
# 71102, -000 CoolStar t funkcióval 
# 71103, -000 CoolStar t funkcióval 
Lefolyó nélkül 
# 71101, -000 Lefolyó nélkül 
 

        

  

Logis® 70 
Egykaros mosdócsaptelep 
# 71070, -000 Lefolyóval 
# 71077, -000 Push -Open lefolyóval 
# 71072, -000 CoolStar t funkcióval 
# 71073, -000 CoolStar t funkcióval 
Lefolyó nélkül 
# 71071, -000 Lefolyó nélkül 
# 71074, -000 nyomásmentes 

        

  

Logis® 
3- lyukú kádcsaptelep  
# 71300, -000 
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Zuhanycsaptelepek

Zuhanycsaptelepek

Mosdókagyló

Logis® 
Egykaros zuhanycsaptelep 
falsíkon kívüli 
# 71600, -000

Logis® 
Egykaros zuhanycsaptelep 
falsík alat t i 
# 71605, -000

Logis® 
Beépítet t  
elzárószeleppel 
# 71970, -000

Logis® Classic 
Beépítet t  
elzárószeleppel 
# 71976, -000

Focus® Care 
Egykaros zuhanycsaptelep 
falsíkon kívüli 
# 31916, -000

Focus® Care 100 
Egykaros mosdócsaptelep 
# 31911, -000 
 

  

Focus® Care 70 
Egykaros mosdócsaptelep 
# 31910, -000 
 

  

Focus® Care 
Egykaros mosdócsaptelep 
falra szerelt  
# 31913, -000 

A Focus Care termékek felhasználóbarát működtetése biztonsági 
tényezőt jelent az idősebb vagy mozgáskorlátozot t emberek  
számára. Az opcionálisan beállítható biztonsági zár védelmet 
nyújt a 40 foknál magasabb hőmérsékletekkel szemben. A meg-
hosszabbított, ergonomikus kialakítású karok a téves működtetéstől 

védenek. Illeszkednek a kézhez, és még szappanos kézzel is 
gond nélkül megfoghatók és könnyen mozgathatók. Nem utolsó 
sorban a nagy, könnyen leolvasható hőmérsékleti adat meglepe-
tésektől mentes kezelést tesz lehetővé.

LOGIS® CLASSIC

Mosdó- és konyhai csaptelepek

Logis® Classic 
Kétkaros mosdócsaptelep 
# 71270, -000 lefolyóval 
# 71271, -000 lefolyó nélkül, LowPressure 
# 71272, -000 Push -Open lefolyóval 
 

      

Logis® Classic 
Háromlyukú mosdócsaptelep 
# 71323, -000 lefolyóval 
 
 
 

      

Logis® Classic 
Kétkaros konyhai csaptelep  
# 71285, -000 
 
 
 

  

FOCUS® CARE
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http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

MOBIL ESZKÖZÖN A LEGJOBB FORMÁBAN: 
Hansgrohe Catalog alkalmazás iPadre.

Több mint 160 termék 13 nyelven, környezetbarát, 0 grammos papíron. A Hansgrohe 
iPad katalógusnak köszönhetően az erdők fellélegezhetnek, a felhasználók pedig kifúj-
hatják magukat: ízelítőül a levegővel dúsított zuhany vízsugárhoz. Az alkalmazás egé-
szen új, interaktív és mindenekelőtt szórakoztató módon mutatja be a Hansgrohe válasz-
tékát. Akinek pedig például megtetszik valamelyik zuhany, megnézheti, hogyan nézne 
ki saját, otthoni zuhanyzójában. A kamerafunkció használatával megjelenik a valódi 
háttér, és a kedvenc termék láthatóvá válik a felhasználó saját otthonában. Az integrált 
keresésnek köszönhetően a legközelebbi kereskedő is gyorsan megtalálható.
 
Interaktív funkciók többek között:
– Szakkereskedő keresés.
–  Fényképező funkció annak szemléltetéséhez,  

hogyan nézne ki a termék saját fürdőszobájában.
– Kedvenc Hansgrohe termékeinek listája.
– Technológiákat bemutató videók.
– Megosztás ismerősökkel.

A Hansgrohe termékek széles választékának köszönhetően pon-
tosan úgy élvezheti a legszebb elem világát, ahogy éppen sze -
retné. Annak érdekében, hogy úgy is tudjon tájékozódni, ahogy 

éppen szeretné, számos mobilalkalmazás közül választhat. Így 
közvetlenül, saját ot thonában ismerkedhet meg a Hansgrohe 
innovatív termékeivel – vagy ott, ahol csak szeretné.

 
A VÍZ INTERAKTÍV ÉLMÉNYE.

Shower Pleasure. Bath & kitchen mixers. Company.



WORLD WIDE WATER.

Legfrissebb híreink a vízről és a Hansgrohéról
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

A VILÁG LEGGYORSABB BEÉPÍTÉSE: 
Hansgrohe@home alkalmazás.

Mivel fürdőszobája nem képes elmenni a Hansgrohe-hoz, most  
a Hansgrohe jön el Önhöz: ez az alkalmazás kényelmes megoldás 
mindenkinek, aki szeretné megtudni, hogyan mutatna az új csapte-
lep vagy zuhany saját otthonában. Készítsen egy fotót, jelölje ki  
a meglévő terméket az ujjával, majd cserélje le kedvenc Hansgrohe 
termékével. Az iPhone-re, iPadre és androidos okostelefonokra 
elérhető alkalmazás a következő weboldalról tölthető le:

www.hansgrohe-int.com/app
vagy közvetlenül:
http://itunes.com/app/hansgrohehome
ill
http://play.google.com/store/apps/details?id= 
de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Hansgrohe · H-1139 Budapest · Forgách u. 11-13
Telefon +36 1 2369090 · Telefax +36 1 2369098

info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu

Impresszum
Szerkesztő: Hansgrohe SE

Postbox 11 45 · D-77757 Schiltach

Meghatározza a mosdókagyló és  
a csaptelep közötti, egyénileg használ-
ható teret. Kényelem minden szinten.

Nagy mennyiségű levegővel keveri
a vizet. A lágy, telí tet t vízsugárér t
és a sűrű zuhanycseppekér t.

Koncentrált, erőteljes
masszázssugár.

Zuhanyélvezet telt és lágy
vízsugarakkal.

Dinamikus, fr issítő
masszázssugár.

Felületek
A felület megadásával minden cikkszám (#) nyolcjegyű lesz.
pl. 28500, - 000 = Króm 
000 Króm | 400 Fehér/króm | 800 Rozsdamentes acél hatású

SUGÁRFAJTÁK.

TECHNOLÓGIÁK.

Egyszerű gombnyomással, játszi kön -
nyedséggel átválthat másik vízsugár 
fajtára vagy másik zuhanyra.

A f lexibilis szilikongömbök
egyszerű dörzsölésével
eltávolítható a vízkő.

Teljes zuhanyeső, hajmosáshoz  
ideális.

Erős, célzot tan élénkítő  
masszázssugár.

A lágy zuhanyeső és a dinamikus
vízsugár kombinációja.

Lágy esőzuhany levegővel
dúsítot t vízcseppekkel.

Minimális szinten tar t ja az áramlást,
vizet és energiát spórolva. A tar tós
élményér t.

A nagy zuhanyfejnek köszönhetően
a vízcseppek egész testét beborít ják.

Erőteljes, vízesésszerű sugárfajta.
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Alapállapotban hideg víz folyik  
a csapból, amikor kinyitjuk. 
Melegvizet csak szükség esetén,  
a kar elfordításával kapunk.

Massage

Whirl

Select

Cool
Start

Hot

Cool
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