
 Idéer for vann. 
 Dusjer og armaturer til bad og kjøkken. 



 Opplev vann 
som aldri før. 
 I dag er bad og kjøkken mer enn noensinne før steder der livet utspiller seg. 
Her kan vi trekke oss tilbake og slippe oss løs, slappe av og lade batteriene, 
 tilbringe verdifull tid alene eller sammen med familien. 

 Derfor utvikler hansgrohe hele tiden retningsgivende løsninger som hver dag 
gjør møtet med vann igjen og igjen til en stor og uforglemmelig opplevelse. 
I denne brosjyren finner du nyheter fra hansgrohe som gjenoppdager leken 
med vann gjennom design og teknologi, og som i hverdagen først og fremst 
 sørger for en ting: 

�hansgrohe.�Meet�the�beauty�of�water.�
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4 hansgrohe Tradisjon  

Selskapet Hansgrohe

Hansgrohe ‒ originalen siden 1901:  
Fremtidsrettet siden starten

Hans Grohe var ikke fornøyd med det 
bestående, for han visste: Det er bare slik man 
skaper noe nytt, uvanlig og banebrytende. 
Nettopp i en tid da de første tankene om pri-
vate bad dukket opp og den daglige dusjen 
fremdeles var en utopi, utviklet han de første 
dusjhodene. Dermed satte han nye standarder 
for badet – langt utover grensene i Schwarz-
wald. Med 34 selskaper, 21 salgskontorer, 

tilstedeværelse i 146 land på alle kontinenter 
samt tilgang til produktene over hele verden 
regnes merket hansgrohe som en av de få glo-
bale aktørene i sanitærbransjen. Nå som før 
produserer selskapet først og fremst i Schiltach 
og Offenburg – en anerkjennelse av begrepet 
Made in Germany og samtidig et uttrykk for de 
levende verdiene Hansgrohe representerer. En 
av de viktigste verdiene er at selskapet tar sosi-

alt ansvar. Derfor er Hansgrohe-gruppen en 
av bransjelederne når det gjelder bærekraft, 
miljøvern og klimabeskyttelse. Dette kommer 
til syne i vann- og energibesparende produk-
ter samt i miljøvennlige produksjonsteknolo-
gier, verdensomspennende miljøprosjekter og 
informasjon om bærekraftig bruk av ressursen 
vann.

Siden 1901 har Hansgrohe tradisjonelt ligget et skritt foran sin tid.
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 Kvalitet du kan stole på 

 Dine krav er vår 
målestokk 

 hansgrohe satser på tysk teknisk 
ekspertise og oppnår dermed høyeste kvalitet 
i form og funksjon. Made in Germany er og 
blir en suksessoppskrift for oss: Nesten alle 
produkter blir produsert på vårt hjemsted, dvs. 
Schwarzwald i Sør-Tyskland. Det kravet vi stil-
ler til oss selv, er å gi deg langsiktige løsninger 
som setter standarder for funksjonalitet og kva-

litet. Med dette for øyet driver vi forskning og 
utvikling, nå som på dag 1, for å sikre at du blir 
fornøyd også i det lange løp. Denne moderne 
oppfinnerånden sammen med vår tradisjonelle 
tekniske ekspertise legger grunnlaget for et 
selskap med en suksess som strekker seg langt 
inn i fremtiden. 

 Impulsgiver i bransjen:   Våre nye produk-
ter som ikke er eldre enn 3 år, utgjør ca. 30 % 
av omsetningen hos hansgrohe. Med denne 
høye vitalitetsindeksen er vi som sanitærspe-
sialister fra Schwarzwald en av de ledende 
innovatørene i bransjen. Mye som er tenkt 
ut, utviklet og designet hos hansgrohe, har 
slått an over hele verden. Som idéfabrikk fra 
 Schwarzwald kan vi se tilbake på mange in no-
vasjoner. Mange av disse idéene har skrevet 
sanitær-, mange kanskje sågar kulturhistorie. 

 Til gavn for miljøet:   Bærekraft, miljøvern 
og klimabeskyttelse preger hele virksomheten 
til hansgrohe. Våre verdensomspennende mil-
jøprosjekter og vårt informasjonsarbeid for å 
verne om ressursen vann bidrar til en bedre 
økologi. I vår egen produksjon bruker vi for-
nybare energikilder, effektive resirkulerings-
systemer og varmegjenvinning for å senke 
CO2-utslippene. Når du velger hansgrohe, 
betyr det derfor at du velger langsiktig kvalitet 
med økologisk ansvarlig produksjon. 

 Strenge krav:   Hos hansgrohe brukes ute-
lukkende høyverdige materialer som skåner 
drikkevannet. Utprøvd i langtidstester for å 
oppfylle alle krav på kjøkkenet. Selskapet føl-
ger alle gjeldende normer, og den optimale 
passnøyaktigheten til samtlige deler sikrer 
smidig og komfortabel funksjon i år etter år. 
Vår selvutviklede retningslinjer for produktsik-
kerhet er strengere enn de vanlige standar-
dene i bransjen. Derfor gir vi forbrukerne en 
frivillig produsentgaranti på 5 år på alle våre 
produkter. 

 ÅRS 
 GARANTI 



6 hansgrohe Design  

Utmerkelser for fremragende design

En vakker måte å utforme 
din hverdag på

For oss er design ikke et spørsmål 
om smak, men om holdning. I samarbeid 
med teamet i Phoenix Design, som har mot-
tatt mange internasjonale utmerkelser, har vi 
alltid prosjekter med eksepsjonelle modeller 
på gang. Vårt høyeste mål er å finne de mest 
intelligente løsningene. Design og funksjon må 
gå hånd i hånd når man skal skape et produkt 

som begeistrer med sin ekstraordinære kvali-
tet og definerer estetiske standarder på en ny 
måte. Hansgrohe Group har allerede mottatt 
over 500 utmerkelser for sine produkter på 
50 internasjonale designmesser. iF Design 
Award er en global, anerkjent utmerkelse for 
fremragende utforming. Denne utmerkelsen er 
etablert internasjonalt som symbol på fremra-

gende og innovative designprestasjoner og 
er blant de viktigste designprisene i verden. 
Den tildeles en gang i året av den globalt 
uavhengige designinstitusjonen. I iF Company 
Ranking 2017 inntar Hansgrohe Group 6. 
plass og er dermed det høyest plassert selska-
pet i bransjen.

Mange utmerkelser:  
Phoenix Design
Dette teamet har i mange år satt sit t preg på produkter fra 
 hansgrohe. Teamets målestokk for vellykket design er tilfredsheten 
hos de menneskene som benytter produktene deres. Disse kreative 
personene holder seg helst i bakgrunnen, men gleder seg enormt 
over de mange prisene som designkontoret deres har vunnet.
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Signiel Seoul, Seoul: 
PuraVida 3-hulls servantarmatur,  
Croma 100 Multi hånddusj.
Copyright: Signiel Seoul

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau: 
PuraVida 1-greps kararmatur,  
Raindance Select S 240 2jet hodedusj,  
PuraVida 110 servantarmatur.
Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

The Pakubuwono, Jakarta: 
Metris S 100 1-greps servantarmatur,  
Metris S 1-greps dusjarmatur,  
Raindance S 150 Air 3jet hånddusj.
Copyright: The Pakubuwono

Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi: 
Raindance S 240 Air 1jet hodedusj.
Copyright: Hyatt Capital Gate

Hotel Excelsior, Dubrovnik: 
Talis S 1-greps servantarmatur,  
Talis S 1-greps kararmatur til gulvmontering,  
Crometta S 240 1jet hodedusj.
Copyright: Hotel Excelsior

NUO Hotel Beijing, Peking: 
PuraVida 1-greps kararmatur til gulvmontering,  
Raindance S 300 Air 1jet hodedusj.
Copyright: NUO Hotel Beijing



 Vann i fullendt form 
 hansgrohe dusjer og armaturer 
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Utenpåliggende 
montering

Enkel oppgradering

Mer komfort og fleksibilitet

Rask vei til hodedusj

Ønsker du mer dusjglede uten omfat-
tende arbeid? Enten det gjelder nyinstallasjon 
eller oppgradering: Med de utenpåliggende 
produktene fra hansgrohe, f. eks. hånddusjer, 
dusjsett, Showerpipes og termostater, kan du 
oppgradere badet både teknisk og utseende-
messig. For den daglige nytelsen kan du velge 
mellom en rekke veggmonterte løsninger – det 
er noe for enhver smak og dusjtype. Alle pro-

dukter er enkle å montere fordi de er utformet 
slik at de kan brukes med de eksisterende kob-
lingene. Det betyr at det ikke er nødvendig å 
integrere dem i veggen. Alle vannførende ele-
menter ligger utenpå veggen, og derfor kan 
de alltid oppgraderes uten omfattende arbeid. 
Allerede ved utskiftning av enkeltkomponen-
ter, f. eks. en hånddusj merker du en tydelig 
endring. Du får en superrask løsning.

Tåler badet ditt en oppfriskning? Både design og teknologi samt kravene som stilles til badet, 
endrer seg stadig. Eller er du opptatt av spørsmål om energieffektivitet? Men du har kanskje ikke 
lyst til å rive ned vegger og sette i gang en omfattende oppussing? Da lønner det seg å velge 
et av mange produkter som uten problemer kan monteres utenpå veggen. Tilkoblingsmålene 
følger normene slik at alle produktene til hansgrohe, f. eks. termostater og hånddusjer, passer 
på badet ditt. Disse produktene løfter badet ditt teknisk og utseendemessig.

Dusjstengene er stabile, fungerer godt og er lette å rengjøre. Med dem kan du feste hånddusjene 
i ønsket høyde – for alle kroppsstørrelser, aldersgrupper og individuelle dusjstillinger. Praktisk 
og ideelt for generasjonsbadet: Unica Comfort dusjstang. Den kan også brukes som grep (opptil 
200 kg). Med TÜV-testet sikkerhet gir det hele familien mer komfort, støtte og fleksibilitet – samt 
mindre sklifare i dusj og badekar.

Ville du gjerne ha flere finesser, eller foretrekker du en stor hodedusj? Da er en Showerpipe 
som alt-i -ett- løsning det rette valget. Mer komfort, mer dusj og mer vannglede. hansgrohe 
Showerpipes består av veggmontert termostat, hode- og hånddusj. Slik går drømmen om den 
store regndusjen raskt og enkelt i oppfyllelse uten at du behøver å rive veggen. Den kan ganske 
enkelt monteres på de eksisterende veggtilkoblingene.

Dusjstyring
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Hadde det ikke vært fint om alt du 
ikke trenger til dusjstyringen, f. eks. rør, kunne 
skjules i veggen? Takket være innbyggingsløs-
ningene til hansgrohe kan du la alt sammen 
forsvinne elegant i veggen. Teknikken vi bruker 
i forbindelse med vår innbyggingsløsning for 
dusjstyring, ligger skjult i veggen. Monterin-
gen er noe dyrere, fordi teknikken monteres 
bak veggen i en innbyggingsdel. Dette må 

gjøres av en rørlegger. Skillet mellom to kom-
ponenter, den ene foran veggen og den andre 
bak, gjør det mulig å montere komponentene 
uavhengig av hverandre. For deg betyr det at 
du får bedre tid til å ta den endelige beslutnin-
gen når det gjelder synlige komponenter, sam-
tidig som du får større fleksibilitet med tanke 
på å skifte dem ut.

Maksimal dusjglede

Mange designmuligheter

Mer bevegelsesfrihet

Det intuitive betjenings- og designkonseptet som følge av Select-teknologien er spesielt bruker-
vennlig og elegant ved montering i veggen. Med ShowerSelect-termostatene kan du styre opptil 
fire forbrukere og med RainSelect sågar opptil fem forbrukere per knappetrykk. Med et enkelt 
klikk kan du også skifte stråletype i dusjen. Den integrerte temperaturstyringen sørger for sikker 
og konstant komfort.

Når teknikken blir usynlig, designen integreres perfekt i veggen og betjeningskomforten er en 
kilde til begeistring, snakker vi om innbyggingsproduktene til hansgrohe. Den slanke silhuetten, 
de høykvalitative overflatene og den formelle elegansen setter sitt preg på hele rommet. I tillegg 
til de mange ulike designformene kan du også velge mellom flere typer overflater, f. eks. krom, 
hvit/krom, svart/krom eller speilende glassoverflater.

Den reduserte dusjstyringen ligger flatt mot veggen og sørger dermed for enda mer bevegel-
sesfrihet i dusjen. Dermed får dusjen et hypermoderne og ryddig utseende. Teknologien fra 
hansgrohe forsvinner ganske enkelt bak veggen – fokuset ligger på den flotte designen, og det 
blir mer plass til dusjkomfort. Når du dusjer, trenger du ikke lenger å passe på at du ikke må 
støte borti noe. Dessuten får du større plass, bedre komfort og mer vannglede.

Innebygd montering
Dusjstyring
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Sjenerøs hylle

Et klart utseende

Utformingsfrihet

ShowerTablet-termostatene fra hansgrohe er multifunksjonelle systemer. Med den praktiske og 
sjenerøse hyllen av sikkerhetsglass i bredder på 30 cm og 70 cm får du god plass til dusjtilbe-
høret. Slik får du alltid sjampo eller dusjgel innen rekkevidde. Den puristiske designen er en pryd 
for ethvert dusjområde. De glatte overflatene i belagt krom eller frisk hvit/krom har ikke bare et 
flott utseende, de blir også lette å rengjøre, robuste og motstår riper.

Kombinert innebygd  
og utenpåliggende

Dusjstyring

Ønsker du et klart og ryddig utseende 
uten forstyrrende elementer som for eksempel 
rør i dusjen, men uten å gi avkall på en hylle? 
Med en kombinert innebygd og utenpålig-
gende løsning fra hansgrohe kan du enkelt 
kombinere disse fordelene. ShowerTablet-ter-
mostaten til hansgrohe har en sjenerøs glass-
hylle med god plass til dusjtilbehøret, og der-
med blir det overflødig med en egen dusjhylle. 

Hodedusjene fra hansgrohe kan monteres i 
taket eller på veggen. Du kan velge mellom 
mange former – klassisk rund eller moderne, 
firkantet design – og med ulike stråletyper. 
Den puristiske designen er en pryd for ethvert 
dusjområde. Uansett hva du bestemmer deg 
for: I alle tilfeller får du et vakkert blikkfang 
med mye komfort og personlig preg.

Innovativ og funksjonell design i ett uten forstyrrende elementer. Termostaten kan monteres 
direkte til vanntilkoblingen, og forbindelsen med hodedusjen skjules bak veggen. Utseendet 
blir dermed ikke forstyrret av for eksempel rør. Et utseendemessig høydepunkt som føyer seg 
harmonisk inn i ethvert bademiljø.

Mer komfort når du dusjer og dusjstyringen eller dusjtilbehøret alltid akkurat der du vil ha det. 
Du kan fritt bestemme hvor termostat og hodedusj skal monteres. Dette er særlig enkelt med 
hansgrohe ShowerTablet. Helt i tråd med din personlige dusjatferd kan du for eksempel plassere 
hyllen på høyre eller venstre side. Selv om du plasserer termostat og hodedusj på en side av 
dusjen eller kanskje også over hjørnet, har du bestandig alt gripeklart.
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Skann koden og opplev alle  
stråletyper på video.

PowderRain
Enestående dusjopplevelse takket være de myke mikro- 
dråpene.

Mikrodråper som skaper glede
PowderRain er mye finere enn de vanlige stråletypene. I 
stedet for én åpning har dysene nå opptil seks fine åpnin-
ger som løser opp vannet i tusenvis av mikrodråper som 
lander silkemykt på huden og omslutter kroppen i vann.

Støyredusert
Dusj uten stress takket være en vesentlig stillere dusjlyd. 
Slik kommer du rett inn i drømmeland.

Spruter lite
Siden PowderRain spruter mye mindre, blir det også mindre 
rengjøringsarbeid i dusjområdet, en stor fordel særlig ved 
åpne dusjer.

Besparende og bærekraftig
Med PowderRain hånddusj sparer du opptil 20 % vann 
når du dusjer, og i tillegg også energi for den tilsvarende 
vannoppvarmingen.

Den som en gang har opplevd den san-
selige verdenen til stråletypene fra hansgrohe, 
vil aldri mer dusje med mindre komfort. I vårt 
eget strålelaboratorium utvikler og optimali-
serer vi stråletypene som passer til dine per-

sonlige behov. Enten det gjelder den daglige 
kroppspleien, avslapning eller friskhetskick – 
med våre stråletyper oppfyller vi alle dine 
ønsker.

Riktig stråletype for enhver dusjtype
Mer glede med ulike stråletyper for hånd- og hodedusj

IntenseRain
Med den kraftige IntenseRain-vannstrålen er det enkelt å 
skylle ut sjampo. Perfekt når det skal gå fort om morgenen. 
IntenseRain-strålen får ikke bare sjampoen til å forsvinne i 
dusjen, men også trettheten. Dette sørger for en frisk start 
på dagen.

TurboRain
Allsidig stråle gir raske resultater: Turbo-Rain-strålen lever 
opp til sitt navn. Den kraftigste av Rain-strålene gir en for-
friskende dusjopplevelse. For alle som liker at ting går fort 
og ukomplisert.

Mix
Myk og dynamisk samtidig. Mix-strålen forener den tette 
og myke RainAir-strålen med den kraftige og stimulerende 
CaresseAir-strålen. Langs kanten er det myke dråper, i 
midten en konsentrert stråle som masserer huden. En per-
fekt blanding for den daglige dusjgleden.

NEW



Mono

Massage
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RainAir og RainAir XL
For mange mennesker handler det ikke bare om kropps-
pleie, også sjelen vil kjærtegnes av vannet. Vi anbefaler 
hånd- og hodedusj med den tette og myke RainAir-strålen. 
Hver dråpe er fylt med luft når den passerer gjennom en 
av de store og brede dysene. Hverdagen skylles av på 
denne måten.

SoftRain
Den myke SoftRain-vannstrålen kjærtegner kroppen på en 
velgjørende måte. Det gjør godt både for huden og sjelen. 
Uansett om du tenker på den daglige dusjen eller behov 
for avslapping: SoftRain-strålen er det riktige valget. Den 
viser sin kraft både når du tar en rask dusj om morgenen, 
og en lang dusj etter en krevende dag.

Rain og Rain XL
Små dyser på hånd- og hodedusj med stor effekt: Rain-strå-
len virker oppkvikkende og forfriskende når den rammer 
kroppen med behagelig styrke. Den egner seg også per-
fekt til å skylle ut sjampoen raskt og effektivt.

RainFlow
Hodedusjen med den klare, herlige RainFlow-vannfallstrå-
len gir deg følelsen av å stå under en foss. Nyt vannet i sin 
naturlige form: som en kaskade, som trommer på nakke og 
skuldre. La vannet fosse målrettet på hver del av kroppen 
og legg merke til hvordan den avslappende følelsen sprer 
seg. Det er trenden i velværebadet.

RainStream
Den nye RainStream består av mange vannperlekjeder. 
Her har utviklerne hos Hansgrohe gjort en strålende jobb. 
Disse spesielle hodedusjstrålene snører seg ikke sammen, 
men holder innbyrdes avstand hele veien ned til gulvet 
og er stimulerende og intensiv uansett høyde over gulvet. 
Resultat: En ny, vitaliserende dusjopplevelse for store og 
små mennesker, uavhengig av høyden.

Mono
Konsentrert, avslappende stråle fra midten av dusjhodet. 
En lett monostråle som får deg til å senke skuldrene og falle 
til ro, en perfekt stråle til avslapping.

Massage
En konsentrert stråle som skyller bort hverdagens mas og 
kjas. Den konsentrerte strålen får stive muskler til å slappe 
av. Strålenes innovative utforming gjør dusjen til en mobil 
spa-anvendelse i eget baderom.

Whirl
Den konsentrerte Whirl-strålen skyller bort dagens stress. 
Både hånd- og hodedusj: 3 enkeltstråler roterer rundt 
hverandre og gir en massasjeeffekt som kan løse opp stive 
muskler.

CaresseAir
5 kraftige enkeltstråler går inn i hverandre og gir en sti -
mulerende, kraftig massasjestråle som bidrar til behagelig 
avspenning. Utrolig deilig etter en treningsøkt eller en kre-
vende arbeidsdag, for å komme til deg selv.
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Select-teknologien på hånddusjen gjør 
det enda mer behagelig å dusje. Det har blitt 
mye enklere å skifte stråletype. Med et enkelt 
knappetrykk skifter du mellom tre stråletyper. 
Våre hånddusjer gir glede også rent visuelt. Du 

får dusjen med en rund eller kantet utforming, 
i ren krom eller i skinnende krom med hvit strå-
leskive. Pent å se på og en fryd å bruke. En 
glede også med tanke på miljøet: Takket være 
intelligent gjennomstrømningsbegrensning 

reduserer EcoSmart-produktene vannforbruket 
med opptil 60 % og dermed også energibe-
hovet. Hånddusjene til hansgrohe passer på 
alle dusjslanger.

Hånddusjer
Riktig dusj til enhver dusjtype

Teknologier Stråletyper

Med et trykk på knappen skifter du 
stråletype lekende lett og intuitivt.

Kalkavleiringer fjernes på en enkel 
måte når du gnir de fleksible silikonnup-
pene lett med fingeren.

En kraftig regnstråle med stimulerende 
friskhetskick for hele kroppen.

Enestående dusjopplevelse takket 
være de myke mikrodråpene.

En konsentrert masserende Whirl 
som løser opp spenninger.

MonoMassage

NEW

Raindance® Select S 120 3jet P
# 26014, -000
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Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/hånddusjerOverflater -000 krom, -400 hvit/krom

NEW

PuraVida
Hånddusj 3jet 
# 28557, -000, -400 
# 28567, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
Hånddusj 150 3jet 
# 26550, -000, -400 
# 26551, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Hånddusj 150 3jet 
# 28587, -000, -400 
# 28588, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Hånddusj 120 3jet P 
# 26014, -000

Raindance Select E
Hånddusj 120 3jet 
# 26520, -000, -400 
# 26521, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Hånddusj 120 3jet 
# 26530, -000, -400 
# 26531, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
Hånddusj Multi 
# 26810, -400 
# 26811, -400 EcoSmart

Croma Select S
Hånddusj Multi 
# 26800, -400 
# 26801, -400 EcoSmart

Croma Select E
Hånddusj Vario 
# 26812, -400 
# 26813, -400 EcoSmart

Croma Select S
Hånddusj Vario 
# 26802, -400 
# 26803, -400 EcoSmart

Croma 100
Hånddusj Multi 
# 28536, -000 
# 28538, -000 EcoSmart

Croma 100
Hånddusj Vario 
# 28535, -000 
# 28537, -000 EcoSmart

Crometta 100
Hånddusj Multi 
# 26823, -400 
# 26826, -400 EcoSmart

Crometta 100
Hånddusj Vario 
# 26824, -400 
# 26827, -400 EcoSmart

Crometta
Hånddusj Vario 
# 26330, -400 
# 26332, -400 EcoSmart

Crometta
Hånddusj 1jet 
# 26331, -400 
# 26333, -400 EcoSmart



20 hansgrohe  Dusjsett   

 Dusjsettene fra hansgrohe består av 
hånddusj, dusjstang pluss dusjslange og er 
komfortable, individuelle og sikre kombinasjo-
ner til både dusj og badekar. De kan integre-
res i ulike baderomsstiler og uten problemer 

monteres på eksisterende armaturer eller 
veggtilkoblinger. Siden vi også tilbyr nesten 
alle hånddusjene våre som sett, kan du velge 
fritt. En dusjstang fra hansgrohe er stabil, enkel 
å rengjøre og har en brukervennlig dusjgli-

der. Med den kan du feste dusjhodet i ønsket 
høyde – for alle kroppsstørrelser, aldersgrup-
per og individuelle dusjstillinger. Dusjgliderne 
har hellingsvinkel og gir dermed bekvemme 
innstillingsmuligheter. 

 Dusjsett 
 Perfekt komponert 

 Teknologier  Stråletyper 

 Integrert glasshylle for dusjtilbehør, ved 
montering kan høyden stilles inn etter 
eget ønske. 

 Dusjholdere som kan justeres i høyden 
samt og dreies og vippes, selvlåsende 
glidere for énhåndsbetjening. 

 Dusjstang av glass fås i tre overflater: 
krombelagt, hvit/krom og svart/krom. 

 Enkel rengjøring takket være rette 
overflater. 

 Med ett trykk på knappen skifter du 
stråletype lekende lett og intuitivt. 

MonoMassage

NEW

Raindance® Select S  Dusjsett 120 3jet 
# 27648, -000
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 Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/dusjsett  Overflater  -000  krom , -400  hvit/krom 

 Merk:   Dusjstengene på bildet kan fås i ulike lengder. 
Alt etter dusjstang kan du velge mellom en lengde på 65 cm, 90 cm, 110 cm og 150 cm. 

 Ekstra holder gjør det lettere 
å dusje i sittende stilling 

 Avtakbar hylle i elegant plast 

 Robust grep sørger for 
stabilitet 

NEW

NEW NEW

Raindance Select S
 Dusjsett 120 3jet
med dusjstang 90 cm
med såpeskål 
# 27648, -000, -400

Raindance Select S
 Dusjsett 120 3jet P 
med dusjstang 65 cm
med såpeskål 
# 27654, -000

Raindance Select S
 Dusjsett 120 3jet
med dusjstang 110 cm
venstre 
# 26324, -000, -400

Raindance Select E
 Dusjsett 120 3jet 
med dusjstang 65 cm
med såpeskål 
# 26620, -000, -400

Croma Select S
 Dusjsett Vario 
med dusjstang 65 cm 
# 26562, -400

Raindance Select E
 Dusjsett 150 3jet
med dusjstang 65 cm
med såpeskål 
# 27856, -000, -400

Crometta 100
 Dusjsett Multi 
med dusjstang 65 cm 
# 26650, -400

Raindance Select S
 Dusjsett 150 3jet
med dusjstang 65 cm
med såpeskål 
# 27802, -000, -400

Crometta
 Dusjsett Vario 
med dusjstang 65 cm 
# 26532, -400



22 hansgrohe Dusjstyring ved utenpåliggende montering  

hansgrohe kan tilby en rekke termosta-
ter for utenpåliggende montering. Ved hjelp av 
disse blir badet ikke bare oppgradert utseen-
demessig og teknisk, de øker også komforten 
når du dusjer. Vannmengde og vanntempera-
tur kan da styres bekvemt. Utenpåliggende 

termostater er ideelle hvis du vil oppgradere 
badet på en enkel måte fordi de kan monte-
res på de eksisterende tilkoblingene. La deg 
overbevise av den elegante designen, den 
gjennomtenkte funksjonaliteten, de suverene 
materialene og den velkjente kvaliteten til 

hansgrohe. ShowerTablets er ekte multitalen-
ter: Mange innovative funksjoner styrer din 
personlige dusj - og badeglede. Sjenerøse 
glasshyller har god plass for dusjtilbehøret 
ditt. Og den puristiske designen er en pryd for 
ethvert badeområde.

Dusjstyring: Utenpåliggende montering
Dusjstyring for ren dusjglede

Sjenerøs glasshylle for dusjtilbehør.

Slankt pin-grep med tydelig tempe-
raturvisning for enkel og komfortabel 

innstilling av ønsket temperatur.

Regulering av vannmengden 
for personlig dusjglede.

Den tydelige merkingen 
muliggjør intuitiv betjening.

Den opphøyde glasskan-
ten er ikke bare formfull-
endt design, den hindrer 
også at dusjtilbehøret 
sklir av.

Teknologier

Reduserer gjennomstrømningen og spa-
rer vann og energi. For en bærekraftig 
nytelse.

NEW

ShowerTablet Dusjtermostat 350
# 13102, -000
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 Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/termostater  Overflater  -000  krom , -400  hvit/krom 

NEW

NEW NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW NEW

ShowerTablet Select
 Termostat 700 Universal utenpåliggende 
for 2 funksjoner 
# 13184, -000, -400

ShowerTablet
 Termostat 600 Universal utenpåliggende 
for 2 funksjoner 
# 13108, -000, -400

ShowerTablet Select
 Kartermostat 700 utenpåliggende 
 (ikke avbildet) 
# 13183, -000, -400

ShowerTablet
 Kartermostat 600 utenpåliggende 
 (ikke avbildet) 
# 13109, -000, -400

ShowerTablet Select
 Kartermostat 300 utenpåliggende 
# 13151, -000, -400

ShowerTablet Select
 Dusjtermostat 300 utenpåliggende 
# 13171, -000, -400

Ecostat
 Kartermostat 1001 CL 
utenpåliggende 
# 13214, -000

Ecostat
 Dusjtermostat 1001 CL 
utenpåliggende 
# 13213, -000

ShowerTablet
 Dusjtermostat 350 utenpåliggende 
# 13102, -000, -400

Ecostat
 Dusjtermostat Comfort 
utenpåliggende 
# 13116, -000

Ecostat
 Dusjtermostat Comfort Care 
utenpåliggende 
# 13117, -000

ShowerTablet
 Kartermostat 350 utenpåliggende 
# 13107, -000, -400

Ecostat
 Kartermostat Comfort 
utenpåliggende 
# 13114, -000

Ecostat
 Kartermostat Comfort Care 
utenpåliggende 
# 13115, -000
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Felles for alle dusjsystemer er en nyde-
lig design og enkle løsninger. I dette dusjsy-
stemet er hånd- og hodedusj samt termostat 
kombinert i ett produkt. Det er ikke nødven-
dig å installere hver vannkilde enkeltvis. Du 

monterer ganske enkelt en Showerpipe på 
de eksisterende veggtilkoblingene. Den ide-
elle løsningen for en ukomplisert oppussing 
av badet. Slik går drømmen om den store 
regndusjen raskt og enkelt i oppfyllelse. På 

Showerpipes med hånddusj og termostat kan 
du velge hodedusj med en, to eller tre stråler. 
Select-knappen på hånddusjen, hodedusjen 
og termostaten gjør det enda enklere å velge 
dusjtype og stråle.

Showerpipes
Det komplette systemet til alle dusjbehov

Teknologier Stråletyper

Med ett trykk på knappen skifter du 
stråletype lekende lett og intuitivt.

RainAir: en mild og avslappet stråle-
type med store, myke dråper. Dryppin-

gen blir dermed redusert til et minimum.

Reduserer gjennomstrømningen og spa-
rer vann og energi. For en bærekraftig 
nytelse.

Enkel innstilling av ønsket temperatur 
og vannmengde.

Sjenerøs hylle for dusjtilbehør.

Dusjholdere som kan justeres i høyden 
samt og dreies og vippes, selvlåsende 
glidere for énhåndsbetjening.

Stigerør av glass, vakkert å se 
på og samtidig lett å rengjøre.

MonoMassage

NEW

Raindance® E Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 600
# 27363, -000
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Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/showerpipesOverflater -000 krom, -400 hvit/krom

NEWNEW

NEW

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet  
med termostat 
# 27106, -400
# 27109, -400 EcoSmart

Croma
Showerpipe 220 1jet  
med termostat 
# 27185, -000 
# 27188, -000 EcoSmart

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet  
med ShowerTablet Select 300 
# 27127, -000, -400

Raindance S
Showerpipe 300 1jet  
med termostat  
# 27114, -000

Crometta S
Showerpipe 240 1jet  
med termostat 
# 27267, -000 
# 27268, -000 EcoSmart

Crometta E
Showerpipe 240 1jet  
med termostat 
# 27271, -000 
# 27281, -000 EcoSmart

Raindance E
Showerpipe 300 1jet  
med ShowerTablet 350 
# 27361, -000 
# 27362, -000 EcoSmart

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P  
med termostat 
# 27633, -000

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet  
med termostat 
# 26790, -000 
# 26794, -000 EcoSmart
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 Når det gjelder hodedusjene t i l 
hansgrohe, har du valget mellom runde, tyde-
lig kantede, mykt avrundede og kvadratiske 
former. De leveres i kromutførelse eller i en 
attraktiv fargekombinasjon av hvitt og krom. 
Hodedusjene i serien Rainmaker Select er et 

designhøydepunkt. Stråleskiven består av sik-
kerhetsglass og fås enten i moderne hvitt eller 
elegant svart. Alt etter type hodedusj har du tre 
forskjellige valg: Enten blir den montert med 
ett dusjbend på veggen eller med en taktilkob-
ling høyt oppe. Med en, to eller tre forskjellige 

stråletyper får du personlig vannglede alt etter 
lyst og humør. Det er enkelt å skifte stråletype 
med en velgerknapp som er plassert midt i 
stråleskiven, eller via en hansgrohe termostat. 

 Hodedusjer 
 Verdens fineste regn 

 Teknologier  Stråletyper 

 Kalkavleiringer fjernes på en enkel 
måte når du gnir de fleksible silikonnup-

pene lett med fingeren. 

 Reduserer gjennomstrømningen og 
sparer vann og energi. For en bære-
kraftig nytelse. 

 Fleksibel utforming ved at den 
kan fås enten som vegg- eller 
taktilkobling. 

 RainAir: en mild og avslappet stråle-
type med store, myke dråper. Dryppin-

gen blir dermed redusert til et minimum. 

 Kvadratisk design med stor stråleskive 
for en behagelig dusjopplevelse. 

 Avtakbar stråleskive for enkel rengjøring. 

MonoMassage

NEW

Raindance® E  Hodedusj 300 1jet 
# 26238, -000
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 Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/hodedusjer  Overflater  -000  krom , -400  hvit/krom , -600  svart/krom 

NEW

NEW NEW NEW

NEW

Rainmaker Select
 Hodedusj 580 3jet 
# 24001, -400, -600
# 24011, -400, -600 EcoSmart

Rainmaker Select
 Hodedusj 460 3jet 
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 EcoSmart

PuraVida
 Hodedusj 400 1jet 
# 27437, -000, -400
# 26602, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
 Hodedusj 300 2jet 
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
 Hodedusj 360 1jet 
# 27376, -000

Raindance Select S
 Hodedusj 240 2jet 
# 26466, -000, -400
# 26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance S
 Hodedusj 240 1jet P 
# 27607, -000

Croma Select E
 Hodedusj 180 2jet 
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 EcoSmart

Croma Select S
 Hodedusj 180 2jet 
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 EcoSmart

Croma
 Hodedusj 280 1jet 
# 26220, -000
# 26221, -000 EcoSmart

Croma
 Hodedusj 220 1jet 
# 26464, -000
# 26465, -000 EcoSmart

Crometta E
 Hodedusj 240 1jet 
# 26726, -000
# 26727, -000 EcoSmart

Crometta S
 Hodedusj 240 1jet 
# 26723, -000
# 26724, -000 EcoSmart

Crometta
 Hodedusj 160 1jet 
# 26577, -000, -400
# 26578, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
 Hodedusj 300 1jet 
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance E
 Hodedusj 400/400 1jet 
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart



28 hansgrohe Dusjstyring ved innbyggingsløsning  

Alle variantene som hansgrohe kan 
tilby når det gjelder innbyggingsløsninger, gir 
deg uante muligheter ved utforming av badet. 
Du vil bli overrasket over hvor mange funksjo-
ner og designtyper som finnes. Det ser ikke 

bare attraktivt ut, men gir også mer plass og 
dermed større dusjglede. Velg det produktet 
som passer for deg, i henhold til baderomsut-
styr (hånddusj, hodedusj, dusjsystem osv.), for-
mål eller preferanse. Disse kan du kombinere 

med alle dusjene til hansgrohe. Oppgrader 
badet med en dusjstyring i krom eller med en 
glassoverflate i svart/hvitt. Ulike typer design 
i formene rund, kantet eller Soft-Cube passer i 
alle baderomsmiljøer.

Dusjstyring: Innbyggingsløsning
Brukervennlighet i alt sitt mangfold

Integrert slangetilkobling med hol-
der i metall, hånddusj og slange 
kan velges fritt, men er ikke med 
i leveringsomfanget.

Slankt pin-grep med tydelig 
temperaturvisning for enkel 

og komfortabel innstilling av 
ønsket temperatur.

Regulering av vannmengden 
for personlig dusjglede.

Glasstastene med tydelig merking 
muliggjør intuitiv betjening.

Teknologier

Fås i tre overflater: krombelagt, hvit/krom 
og svart/krom.

NEW

RainSelect Termostat til innbygging til 2 uttak
# 15355, -400
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 RainSelect-termostaten har en form som tilfører badet en uvanlig eleganse. Den nye installasjonsmåten gjør det mulig med tynne oppbygginger 
på veggen pyntet med en fin, relieffaktig eleganse. Dermed oppstår det helt nye designmuligheter. Men også når det gjelder funksjonalitet har 
RainSelect-termostaten mye å by på: Den gjør det mulig å styre opptil fem forbrukere som følge av den innovative og intuitive Select-teknologien. 
I tillegg er det integrert en holder for hånddusjen. Her kan du oppfylle dine designønsker med tre ulike overflater i form av hvit/krom, svart/krom 
og krom. 

 Når det gjelder innbyggingsløsningene til hansgrohe med fra en til fire forbrukere, vil du finne et passende produkt for alle krav og ethvert bud-
sjett. Allerede ved betjeningen har man valget: Skal dusjene og stråletypene som man er vant til, styres ved å dreie, eller skal de heller styres per 
knappetrykk? Utover dette har du full frihet ved utformingen: For designen med ShowerSelect-termostaten fås i kantet og rund form, i krom og 
med glassoverflate i hvitt eller svart. Ecostat-termostatene fås i kantet og rund form samt med avrundede hjørner. Mange muligheter for attraktive 
installasjoner som føyer seg perfekt inn i badet. 

 Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/termostater  Overflater  -000  krom , -400  hvit/krom , -600  svart/krom 

NEW NEW NEW

RainSelect
 Termostat til innbygging 
til 2 uttak  
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
 Termostat til innbygging 
til 4 uttak  
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
 Termostat til innbygging 
til 2 uttak med kartut  
# 15359, -000, -400, -600

ShowerSelect
 Termostat innbygging 
for 2 funksjoner med dusjholder 
# 15765, -000

ShowerSelect Glass
 Termostat innbygging 
for 2 funksjoner 
# 15738, -400, -600

Ecostat Square
 Termostat innbygging 
for 2 funksjoner 
# 15714, -000

ShowerSelect
 Armatur innbygging 
for 2 funksjoner 
# 15768, -000

ShowerSelect
 Termostat innbygging 
for 2 funksjoner 
# 15763, -000

Ecostat E
 Termostat innbygging 
for 2 funksjoner 
# 15708, -000

ShowerSelect S
 Termostat innbygging 
for 2 funksjoner 
# 15743, -000

Ecostat S
 Termostat innbygging 
for 2 funksjoner 
# 15758, -000



 Moderne bad krever moderne løsnin-
ger. Et eksellent, tidsriktig designspråk spiller 
en avgjørende rolle. På samme måte som funk-
sjonaliteten som er gjennomtenkt ned til minste 
detalj, og likevel beholder fokus på det vesent-
lige. Denne stilen setter standarder innen form 
og funksjon. De klare linjene og meningsfulle 

formene får rommet til å virke rolig. I det stilig 
innredede huset ditt er et moderne bad mye 
mer enn et sted for hverdagens pleierutine. 
Et tidsmessig utformet bad er et personlig vel-
væreområde som innbyr deg til å bli værende 
en stund. 

 Stilen Modern 
 Tidsriktig. Harmonisk. Funksjonell. 





32 hansgrohe Stilen Modern  

Liker du design med et kraftig uttrykk? 
Da vil du helt sikkert sette pris på denne ele-
gante blandingen. Metropol -armaturene 
overbeviser med presis, geometrisk design. I 
tillegg til de rette formene har Metropol også 
et utvalg av forskjellige grep og tuthøyder. 
Også 1-grepsarmaturene som står på gulvet 
for servanter og badekar, gjør inntrykk med 
sin design hjemme hos deg.

De tre grepsvariantene gir deg store 
utformingsmuligheter.

Vingegrep Bøylegrep Select-grep

Metropol

Servant

Overflater -000 krom

NEW

Metropol
1-greps servantarmatur  
til gulvmontering 
# 32530, -000

Metropol
1-greps servantarmatur 100 
# 32500, -000

Metropol
1-greps servantarmatur 
innbygging i vegg 
# 32526, -000

Metropol
1-greps servantarmatur 110 
# 32506, -000

Metropol
3-hulls servantarmatur 160 
# 32515, -000

Metropol
1-greps servantarmatur 260 
# 32512, -000

Metropol
1-greps servantarmatur 100 
# 32502, -000
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Badekar Dusj

Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/metropol

Metropol
1-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 32560, -000

Metropol
1-greps dusjarmatur  
innbygging 
# 32565, -000

Metropol
3-hulls kararmatur  
til montering på karkant 
# 32550, -000

Metropol
4-hulls kararmatur til montering  
på karkant 
# 32552, -000

Metropol
1-greps kararmatur  
utenpåliggende 
# 32540, -000

Metropol
1-greps kararmatur  
innbygging 
# 32545, -000

Metropol
1-greps kararmatur  
til gulvmontering 
# 32532, -000
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Liker du utformings- og bevegelsesfrihet 
på badet pluss litt i tillegg? Da kan du utvide 
den plassen med den tidløse armaturserien 
Metris S fra hansgrohe. Armaturene står for 
allsidighet og utmerket komfort. Takket være 
hansgrohe ComfortZone, altså avstanden mel-
lom tuten og servanten. Metris S har en tidløs 
design med klar og nøyaktig linjeføring. Det 
ergonomiske pin-grepet understreker det pre-
sise formspråket.

Metris S

Servant

DusjBadekar

Overflater -000 krom

Metris S
1-greps servantarmatur 260 
# 31022, -000

Metris S
1-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 31660, -000

Metris S
1-greps servantarmatur  
med svingbar tut 
# 31159, -000

Metris S
1-greps kararmatur  
innbygging 
# 31465, -000

Metris S
1-greps servantarmatur 100 
# 31060, -000

Metris S
1-greps kararmatur  
utenpåliggende 
# 31460, -000

Metris S
1-greps servantarmatur 190 
# 31021, -000

Metris S
1-greps dusjarmatur  
innbygging 
# 31665, -000
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Vil du oppgradere bademiljøet på en 
synlig måte? Metris-modellene er redusert i 
sin moderne formgivning og går perfekt inn 
overalt. De sjenerøse flatene sørger for tidløs 
eleganse. Den koniske grunnenheten og de 
presise konturene understreker den høye kva-
liteten. Med det praktiske, flate vingegrepet 
kan du regulere ønsket vannmengde og -tem-
peratur. Det skjer enkelt og nøyaktig.

Metris

Servant

DusjBadekar

Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/metris

Metris
1-greps servantarmatur 260 
# 31082, -000

Metris
1-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 31680, -000

Metris
1-greps servantarmatur 
innbygging i vegg 
# 31086, -000

Metris
1-greps kararmatur  
innbygging 
# 31454, -000

Metris
1-greps servantarmatur 230 
# 31087, -000

Metris
1-greps kararmatur  
utenpåliggende 
# 31480, -000

Metris
1-greps servantarmatur 200 
# 31183, -000

Metris
1-greps dusjarmatur  
innbygging 
# 31456, -000
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Er du på jakt etter et moderne uttrykk 
med et utseende som passer godt inn i miljøet? 
Ved Talis E står E for eleganse. Den mykt for-
mede grunnenheten til armaturet går over i en 
grasiøs tut med rik flate. Presise kanter forbin-
der tut og grep. Talis E-serien utstråler kvalitet. 
I tillegg kan Talis Select E servantarmatur på 
intuitiv måte og via Select-knappen betjenes 
med finger, arm eller albue.

Talis E

Servant

DusjBadekar

Overflater -000 krom

Talis E
1-greps servantarmatur 240 
# 71716, -000

Talis E
1-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 71760, -000

Talis E
3-hulls servantarmatur 
# 71733, -000

Talis E
1-greps kararmatur  
innbygging 
# 71745, -000

Talis E
1-greps servantarmatur 150 
# 71754, -000

Talis E
1-greps kararmatur  
utenpåliggende 
# 71740, -000

Talis Select E
Servantarmatur 110 
# 71750, -000

Talis E
1-greps dusjarmatur  
innbygging 
# 71765, -000
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Naturlig design på det moderne 
badet? Med Talis S -serien blir det naturlige 
forbundet med moderne eleganse. Den ned-
overbøyde, koniske tuten smelter sammen 
med den likeformede grunnenheten, mens det 
slanke pin-grepet garanterer betjeningskom-
fort. På Select-armaturene gir den intuitive 
Select-knappen maksimal komfort og bidrar til 
å spare vann, for betjening med knappetrykk 
gjør det enkelt å slå av.

Talis S

Servant

DusjBadekar

Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/talis

Talis Select S
Servantarmatur 190 
# 72044, -000

Talis S
1-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 72600, -000

Talis S
1-greps servantarmatur 140 
# 72113, -000

Talis S
1-greps kararmatur  
innbygging 
# 72405, -000

Talis S
1-greps servantarmatur 210 
med svingbar tut 
# 72105, -000

Talis S
1-greps kararmatur  
utenpåliggende 
# 72400, -000

Talis S
1-greps servantarmatur 100 
# 72020, -000

Talis S
1-greps dusjarmatur  
innbygging 
# 72605, -000
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Høy komfort til en attraktiv pris? Denne 
kombinasjonen får du med badeserien Focus 
fra hansgrohe. Tidløs og harmonisk glir arma-
turene inn i ditt dagligliv. Med de myke, runde 
formene og det ergonomiske grepet innbyr de 
til komfortabel betjening. Med et konsekvent 
designspråk og sin utpregede kvalitet gir 
Focus-armaturene badet en merkbar oppgra-
dering. Typisk for Focus er det klare og tyde-
lige formspråket. Den dynamiske silhuetten 
og de myke runde formene til tuten og grepet 
understreker kvaliteten.

Focus

Servant

DusjBadekar

Overflater -000 krom

Focus
1-greps servantarmatur 230 
# 31531, -000

Focus
1-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 31960, -000

Focus
1-greps servantarmatur 240 
med svingbar tut 
# 31609, -000

Focus
1-greps kararmatur  
innbygging 
# 31945, -000

Focus
1-greps servantarmatur 100 
# 31607, -000

Focus
1-greps kararmatur  
utenpåliggende 
# 31940, -000

Focus
1-greps servantarmatur 190 
# 31608, -000

Focus
1-greps dusjarmatur  
innbygging 
# 31965, -000
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 Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/focus 



Prioriterer du et tidsmessig utseende 
og en attraktiv pris ved utforming av badet? 
Klare linjer og fint hvelvede flater gjør Logis til 
et blikkfang. De sjenerøse overflatene utstrå-
ler kvalitet og gjør renholdet til en lek. Tyde-
lig kjennetegn på Logis: det åpent utformede 
grepet med avrundet form. Det føles godt i 
hånden. Logis-armaturene fra hansgrohe gir 
et harmonisk preg til servanter av alle typer 
og på ethvert monteringssted. Mange varian-
ter bidrar til at du daglig kan spare vann og 
energi.

Logis

Servant

DusjBadekar
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Overflater -000 krom, -820 Børstet nikkel

Logis
1-greps servantarmatur 190 
# 71090, -000

Logis
1-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 71600, -000

Logis
2-greps servantarmatur  
# 71222, -000

Logis
1-greps kararmatur  
innbygging 
# 71405, -000

Logis
1-greps servantarmatur 210 
med svingbar tut 
# 71130, -000

Logis
1-greps kararmatur  
utenpåliggende 
# 71400, -000

Logis
1-greps servantarmatur 100 
# 71100, -000

Logis
1-greps dusjarmatur  
innbygging 
# 71605, -000
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Tilbehør

Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/logis

Logis
Papirholder med lokk  
# 40523, -000, -820

Logis
Håndklestang dobbel 
# 40512, -000, -820

Logis
WC-børste 
# 40522, -000, -820

Logis
Tannglass 
# 40518, -000, -820

Logis
Krok 
# 40511, -000, -820

Logis
Reservepapirholder 
# 40517, -000, -820

Logis
Såpedispenser 
# 40514, -000, -820

Logis
Såpeskål 
# 40515, -000, -820

Logis
Håndklestang 
# 40516, -000, -820

Logis
Papirholder 
# 40526, -000, -820

Logis
Badekargrep  
# 40513, -000, -820



 Noen ganger lykkes det å gi gjenstan-
der både klassisk skjønnhet og en moderne 
utforming. Designen som klarer det, kombine-
rer tradisjonelle verdier som eleganse, varme 
og harmoni med moderne elementer. Harmo-
niske former understreker en tidløs bevissthet 

om kvalitet. Formspråket er i tråd med klas-
sisk skjønnhet og sprer en varm, harmonisk 
atmosfære. Et klassisk bad får sin individuelle 
egenart fra kombinasjonen av moderne rom-
planlegging, innovativ teknologi og grasiøse 
designelementer. 

 Stilen Classic 
 Tradisjon og funksjon i sin vakreste form. 
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Ønsker du å utforme badet på en kunst-
ferdig og mangefasettert måte? Den elegante 
buede linjeføringen til Metropol Classic-serien 
gir et harmonisk preg til en moderne-klassisk 
baderomsdesign og forbindes med en kre-
sen bokultur. Krom og fine detaljer i gullfarge 
representerer håndverkskunst av høy klasse 
og oppgraderer baderomsmiljøet. Det store 
utvalget gir mulighet for en gjennomgående 
utforming.

Servant

Vingegrep Kryssgrep Zero-grep

De tre grepsvariantene i krom eller krom og gull gir deg fritt 
spillerom for utforming.

Overflater -000 krom, -090 krom/gull-optikk

Metropol 
Classic

NEW

Metropol Classic
3-hulls servantarmatur 110 
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
3-hulls servantarmatur 160 
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
1-greps servantarmatur 110 
# 31300, -000, -090

Metropol Classic
1-greps servantarmatur 160 
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
1-greps servantarmatur 260 
# 31303, -000, -090
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Badekar Dusj

Metropol Classic
1-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
1-greps dusjarmatur  
innbygging 
# 31365, -000, -090

Metropol Classic
4-hulls kararmatur til montering  
på karkant 
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
Kartut 
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
1-greps kararmatur  
utenpåliggende 
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
1-greps kararmatur  
innbygging 
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
1-greps kararmatur  
til gulvmontering 
# 31445, -000, -090
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Ønsker du moderne, klassiske elemen-
ter i samspill med et elegant formspråk? Bril-
jante flater og linjer med fine buede konturer 
formidler nostalgi og opphøyet eleganse. 
Kombinert med avanserte teknologier fra 
hansgrohe er dette klassiske baderomsarma-
turet ikke bare et syn for øyet, men samtidig 
også komfortabel og vannbesparende. Metris 
Classic har en smal, høy form som er forbundet 
med en lett buet design og skinnende over-
flater. Armaturet bærer preg av førsteklasses 
design og komfort.

Metris 
Classic

Servant

DusjBadekar

Overflater -000 krom

Metris Classic
1-greps servantarmatur 250 
# 31078, -000

Metris Classic
1-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 31672, -000

Metris Classic
1-greps kararmatur  
innbygging 
# 31485, -000

Metris Classic
3-hulls servantarmatur 
# 31073, -000

Metris Classic
1-greps kararmatur  
utenpåliggende 
# 31478, -000

Metris Classic
1-greps servantarmatur 100 
# 31075, -000

Metris Classic
1-greps dusjarmatur  
innbygging 
# 31676, -000
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Foretrekker du bad med preg av klas-
sisk skjønnhet? Da er nostalgiarmaturene i 
serien Talis Classic det ideelle valget for deg. 
Her møtes fint buede former og tradisjonelle 
stilelementer. Talis Classic er en juvel på 
badet, med buet tut, pin-grep og en smal, høy 
grunnenhet.

Talis 
Classic

Servant

DusjBadekar

Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/metris og www.hansgrohe.no/talis

Talis Classic
1-greps servantarmatur 230 
# 14116, -000

Talis Classic
1-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 14161, -000

Talis Classic
1-greps kararmatur  
innbygging 
# 14145, -000

Talis Classic
1-greps servantarmatur 90 
# 14127, -000

Talis Classic
1-greps kararmatur  
utenpåliggende 
# 14140, -000

Talis Classic
1-greps servantarmatur 80 
# 14111, -000

Talis Classic
1-greps dusjarmatur  
innbygging 
# 14165, -000



Ønsker du en tidsmessig design og et 
moderne formspråk? Logis Classic-serien fra 
hansgrohe forbinder stilig eleganse med rett-
linjet, klar formgivning. Grepene i kryssdesign 
formidler klassisk sjarm. Den enkle grunnen-
heten og den buede tuten samt de elegante 
kjennetegnene på varmt og kaldt vann gir en 
følelse av nostalgi.

Logis 
Classic

Servant

DusjBadekar

48 hansgrohe Stilen Classic  

Overflater -000 krom

Logis Classic
2-greps servantarmatur  
# 71270, -000

Logis Classic
2-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 71260, -000

Logis Classic
2-greps kar-/dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 71240, -000

Logis Classic
Standventil 70 kaldtvann  
# 71135, -000
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Tilbehør

Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/logis

Logis Classic
Papirholder med lokk  
# 41623, -000

Logis Classic
Håndklestang dobbel 
# 41612, -000

Logis Classic
WC-børste 
# 41632, -000

Logis Classic
Tannglass 
# 41618, -000

Logis Classic
Krok 
# 41611, -000

Logis Classic
Reservepapirholder 
# 41617, -000

Logis Classic
Såpedispenser 
# 41614, -000

Logis Classic
Såpeskål 
# 41615, -000

Logis Classic
Håndklestang 
# 41616, -000

Logis Classic
Papirholder 
# 41626, -000

Logis Classic
Badekargrep  
# 41613, -000



 Stilen Avantgarde 
 På badet teller ikke morgendagens 

trend, men din egen trend. Den som setter pris 
på diskré individualitet, vil elske vår Avant-
garde stil. De lekne detaljene som særpreger 
et emosjonelt formspråk, gir rommet et sensuelt 

preg. Med sin kreative profil passer avantgar-
distisk baderomsdesign til en eksklusiv bostil. 
Du kan realisere denne ekstravagante innred-
ningen i moderne arkitektur eller i et vakkert 
oppusset bad. 

 Strøken design i hvit og krom. 
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Baderomsarmatur eller designob -
jekt? Når det gjelder PuraVida, er forskjellen 
flytende. Med den imponerende klassiske 
formen i krom eller overflateblandingen 
bringer PuraVida-armaturene en ny opple-
velsesdimensjon inn på badet. Den bearbei-
dede overflaten til varianten i hvit/krom, der 
det er benyttet DualFinish-metoden, skaper 
presise overganger og spennende kontraster. 
Takket være ripefri pulverlakkering vil disse 
produktene gi deg glede i mange år. Også 
en kilde til begeistring: det avantgardistiske 
joystick-grepet som gjør betjeningen enkel 
og intuitiv. Med så mange raffinerte detaljer 
har PuraVida vunnet mange designpriser – og 
hjertet til designfans.

PuraVida

Servant

DusjBadekar

Overflater -000 krom, -400 hvit/krom

PuraVida
1-greps servantarmatur 240 
# 15072, -000, -400

PuraVida
1-greps dusjarmatur  
utenpåliggende 
# 15672, -000, -400

PuraVida
1-greps servantarmatur 
innbygging i vegg 
# 15085, -000, -400

PuraVida
1-greps kararmatur  
innbygging 
# 15445, -000, -400

PuraVida
1-greps servantarmatur 110 
# 15070, -000, -400

PuraVida
1-greps kararmatur  
utenpåliggende 
# 15472, -000, -400

PuraVida
1-greps servantarmatur 200 
# 15081, -000, -400

PuraVida
1-greps dusjarmatur  
innbygging 
# 15665, -000, -400
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Tilbehør

Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/puravida

PuraVida
Papirholder 
# 41508, -000

PuraVida
Håndklestang dobbel 
# 41512, -000

PuraVida
WC-børste 
# 41505, -000

PuraVida
Tannglass 
# 41504, -000

PuraVida
Krok 
# 41501, -000

PuraVida
Reservepapirholder 
# 41518, -000

PuraVida
Såpedispenser 
# 41503, -000

PuraVida
Såpeskål 
# 41502, -000

PuraVida
Håndklestang 
# 41506, -000

PuraVida
Badekargrep  
# 41513, -000



 Hjertet på kjøkkenet 
 hansgrohe kjøkkenarmaturer 





hansgrohe kjøkkenarmaturer

Nøkkelen til mer komfort på kjøkkenet

Hjertet på kjøkkenet slår der det ren-
ner friskt vann. Derfor utvikler hansgrohe hele 
tiden nye idéer som sikrer deg en komfortabel 
håndtering av vann. Gjennomtenkte teknolo-
gier og ergonomi er produktegenskaper som 
gjør kjøkkenarbeidet mer effektivt og mor-

sommere for deg. Takket være ComfortZone 
kan du glede deg over en større aksjonsra-
dius ved kjøkkenvasken. Uttrekksfunksjonen 
sørger for enda mer bevegelsesfrihet. Via 
Select-knappen på tuten kan vannstrømmen 
slås på og av helt nøyaktig. Du sparer vann og 

energi og får i tillegg mye glede av kjøkken-
arbeidet, bare med et trykk på knappen. Den 
minimalistiske designen glir harmonisk inn i 
ethvert miljø.

Stråleomstilling:
Ved en kjøkkenarmatur med to stråler kan stråletypen 
om stilles med et knappetrykk. Du velger mellom normal- 
og dusjstråle, alt etter om du raskt skal fylle et kar med vann 
eller om du skal skylle grønnsaker.

Uttrekksfunksjon:
Den uttrekkbare dusjen eller den uttrekkbare tuten gir 
større aksjonsradius ved kjøkkenvasken.
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 Select-teknologi: 
 Du trykker ganske enkelt på knappen 
for å slå vannet på eller av. Og fordi 
Select-knappen også kan betjenes med 
håndryggen eller albuen, holder arma-
turet seg rent. 

ComfortZone:
 Svingfunksjonen er spesielt praktisk når 
du skal gjøre noe til venstre og høyre 
for armaturet. Høye kar som kasseroller, 
store vaser og vannflasker er lettere å 
fylle ved kjøkkenvasken. 

 Kombiner våre kjøkkenarmaturer med en kjøkkenvask i høy kvalitet fra hansgrohe. Våre kjøkkenvasker fås i håndsveiset 
rustfritt stål eller naturgranitt SilicaTec. Du kan også få dem mer personlig ved å velge SilicaTec-kjøkkenvasker i tre 
forskjellige fargevarianter. 

 grafittsvart 

SilicaTec:

 steingrå  betonggrå 

 Rustfritt stål: 

 rustfritt stål 
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 hansgrohe kjøkkenvasker:   Komplett kjøkkensortiment 

NEW



hansgrohe  kjøkkenarmaturer 

 Stilig valg for det personlige 
drømmekjøkkenet 

 Kjøkkenet er møtestedet for familie og 
venner i forbindelse med å lage mat, spise, 
slappe av og feire. Ønsker du et smart kjøkken-
armatur i flott design som letter kjøkkenarbei-
det for deg? hansgrohe har et stort utvalg av 

kompetente kjøkkenhjelpere som er mer enn 
bare en vannkran. Når du lager mat, har du 
hendene fulle, og da er det praktisk at du ikke 
trenger dem til å betjene kjøkkenarmaturen. 
For med Select-teknologien kan du ganske 

enkelt starte og stoppe vannstrømmen med et 
knappetrykk – også ved å bruke armen eller 
håndryggen. Takket være ComfortZone gir 
høyden på tuten deg god plass. Du får enda 
mer plass med uttrekksfunksjonen. 
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Logis

 Overflater  -000  krom , -800  finish i rustfritt stål 

 Det er god plass under den høye tuten, 
f. eks. slik at det er enkelt å fylle store kjeler. 

 Kalkavleiringer fjernes ganske enkelt – 
ved å gni lett på de fleksible silikonnup-

pene med fingeren. 

 Luft tilsettes i vannet. Du får en myk 
dusjstråle som ikke spruter, og store 
dusjdråper iblandet luftbobler. 

 Med Select-knappen kan du slå 
vannet på og av med et knappe-

trykk mens du arbeider. 

C
om

fo
rt

Zo
ne

 Velg mellom to overflatevarianter, 
klassisk i krom eller i rustfritt stål. 
Begge overflatene er slitsterke og 
ripebestandige. 

 Uttrekksfunksjonen øker aksjonsradiusen 
ved kjøkkenvasken i betydelig grad. 

Logis
 1-greps kjøkkenarmatur 260 
# 71835, -000

Logis
 1-greps kjøkkenarmatur 
til veggmontering 
# 71836, -000

Logis
 1-greps kjøkkenarmatur 160 
# 71832, -000
Med stengeventil # 71834, -000

Logis
 2-greps kjøkkenarmatur 220 
# 71280, -000



  hansgrohe Kjøkkenarmaturer 59

Focus

Metris

Talis

Mont.  
foran vindu

Du finner flere produkter på www.hansgrohe.no/kjøkken

Focus
1-greps kjøkkenarmatur 240  
med uttrekkbar dusj, 2 stråletyper 
# 31815, -000, -800

Focus
1-greps kjøkkenarmatur 160 
# 31806, -000, -800
Med stengeventil # 31803, -000

Focus
1-greps kjøkkenarmatur 280 
# 31817, -000, -800

Focus
1-greps kjøkkenarmatur 260 
# 31820, -000, -800
Med stengeventil # 31823, -000

Metris
1-greps kjøkkenarmatur 320  
med uttrekkbar dusj, 2 stråletyper 
# 14820, -000, -800

Metris Select
1-greps kjøkkenarmatur 320 
# 14883, -000, -800

Metris
1-greps kjøkkenarmatur 320  
med uttrekkbar tut 
# 14821, -000, -800

Metris Select
1-greps kjøkkenarmatur 320  
med uttrekkbar tut 
# 14884, -000, -800

Talis S
1-greps kjøkkenarmatur 200  
med uttrekkbar dusj, 2 stråletyper 
# 72813, -000, -800

Talis Select S
1-greps kjøkkenarmatur 300 
# 72820, -000, -800

Talis Select S
1-greps kjøkkenarmatur 300  
med uttrekkbar tut 
# 72821, -000, -800

Talis S
1-greps kjøkkenarmatur 260 
# 72810, -000, -800
Med stengeventil # 72811, -000

Talis S Variarc
1-greps kjøkkenarmatur 220  
med uttrekkbar dusj, 2 stråletyper 
# 14877, -000

Talis S
1-greps kjøkkenarmatur 170 
# 32851, -000

Talis S
1-greps kjøkkenarmatur 170  
med uttrekkbar dusj, 2 stråletyper 
# 32841, -000

Talis S
1-greps kjøkkenarmatur 270 
# 14870, -000
Med stengeventil # 14875, -000



 Innfrir alle forventninger. hansgrohe ComfortZone definerer den personlig utnyttbare plassen mellom servanten og armaturet slik at det blir mer 
komfort og ingen forstyrrende sprut på servanten. 

 ComfortZone test. 
 Hvilken armatur passer til hvilken servant? Hvor høyt eller lavt skal 
et armatur monteres for å unngå uønsket sprut? Og hvor mye plass 
trenger man mellom armatur og servant for å få mest mulig komfort? 
Hansgrohe har utarbeidet en egen, realistisk ComfortZone-test som 
så langt har undersøkt mer enn 12 000 kombinasjoner av armaturer 
og de vanligste servantene av ledende produsenter, for å finne ut 
hvordan de påvirker sprut. Man ser på plassen mellom armatur og 
servant, dannelse av sprut ved forskjellig vanntrykk, og dannelse 
av sprut når man vasker hendene. 
 Resultatene og anbefalingene finner du under: 
 www.hansgrohe.no/comfortzone-test 

ComfortZone
 hansgrohe teknologier 
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 Skann koden, og se den 
forklarende filmen. 

Metris 200
 Ganske enkelt praktisk: Fyll en vannkanne 
uten problemer. 

Metris 260
 Stor fleksibilitet: Høy tut gir stor 
bevegelsesfrihet. 

Metris 100
 Kompakt og funksjonell: Den perfekte løs-
ningen for små servanter. 

Metris 230
 Svært komfortabelt: Du kan fylle vann i 
store beholdere uten problemer. 

 Bollevask med veggarmatur. 

 Bollevask med påmontert armatur.  Armatur bak frittstående topp-
montert bolleservant eller bak 
bollevask. 

 Vegghengt servant med påmon-
tert armatur. 

 Armatur til underlimt eller planlimt 
servant. 

 Uansett hvilket monteringssted eller hvilken form på servanten 
du bestemmer deg for, vil du alltid finne en passende armatur hos 
hansgrohe. 



Glede med et knappetrykk. I dusjen omstiller du til en annen stråletype eller dusjtype med et enkelt trykk på Select-knappen. På baderomsar-
maturer slår den vannstrømmen på og av.

Hånddusjer og hodedusjer.
Med Select-knappen på hånddusjen eller hodedusjen trengs bare et enkelt trykk for å skifte stråletype.

Termostater.
Integrert Select-teknologi gjør det mulig å åpne og stenge presist for 
vannstrømmen på termostaten. Select-knappen er elegant integrert 
og brukes til å velge både ulike dusjer og stråletyper.

Armaturer.
Med den berømte Select-knappen er det lekende lett å betjene 
armaturene. Med et trykk på knappen åpner og stenger du for 
vannet. Ved behov kan du styre armaturet uten å bruke hendene. 
Knappen kan betjenes helt intuitivt med arm eller albue.

Select
hansgrohe teknologier
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 Stor glede med lavt vannforbruk. EcoSmart teknologien er usynlig integrert i produktet. Den reduserer gjennomstrømningen og bidrar til å redusere 
vann- og energiforbruket. for bærekraftig bruk av vann. 

 En rask løsning av renhetsspørsmålet. Med den praktiske QuickClean-teknologien kan du enkelt fjerne kalkavleiringer ved å gni lett med fingeren. 

 Dusj. 
 Allerede i 1987 – lenge før vannsparing ble et tema i den offent-
lige debatten – utviklet Hansgrohe hånddusjen Mistral Eco. Den 
brukte bare halvparten så mye vann og tilsvarende mindre energi 
til å varme opp vannet. Dagens EcoSmart-dusjer bruker henholdsvis 
ni og seks liter vann per minutt og sparer inntil 60 % av vann- og 
energiforbruket. 

 Dusj. 
 Stråledysene i dusjhodet er utstyrt med fleksible silikonknotter. Ved 
å gni lett med fingrene, fjernes kalkavleiringer og smuss enkelt og 
greit. Kalkfrie og velholdte produkter er penere, beholder funksjo-
naliteten lengre og har lengre levetid. 

 Armaturer. 
 EcoSmart i armaturene bidrar til at mye vann kan spares i den dag-
lige bruken av badet. Med denne teknologien har vi klart å redu-
sere vannforbruket i våre servantarmaturer til fem liter per minutt 
som standard. 

 Armaturer. 
 For å gjøre det lettere for deg å rengjøre bad- og kjøkkenarmaturer, 
er perlatorene i armaturene utstyrt med fleksible silikonnupper. Gni 
lett med fingeren for å fjerne eventuelle kalkavleiringer. Armaturene 
holder seg pene og beholder funksjonaliteten lenge. 

EcoSmart

QuickClean
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 EcoSmart-teknologi  EcoSmart-
teknologi 



Hot

Cool

Cool
Start

 Innovative ideer som gir langvarig glede. AirPower teknologien går ut på at vannet tilsettes mye luft. Du får en myk dusjstråle med lite sprut og 
store dusjdråper. 

 Det kommer bare kaldt vann når armaturet slås på med grepet i 
midten. Du bruker bare varmt vann når du trenger det. 

 Fordeler vannet over den store stråleflaten. Hyller inn hele kroppen 
i velværedråper. 

 Dusj. 
 Via stråleskiven i AirPower-dusjen suges det inn luft på hele skive-
flaten. Den blander opp det innstrømmende vannet med luft. Når 
vannet blandes med luft på denne måten, blir dråpene fyldigere, 
lettere og mykere. Det føles ikke bare bra, men bedrer også merk-
bart dusjens sprutatferd. 

 Armaturer. 
 Et nytt skritt på veien mot størst mulig bærekraft heter CoolStart. 
Når du åpner armaturet i grunnstillingen, vil det alltid komme kaldt 
vann. Varmt vann – og energien som trengs til det – får du først 
når du aktivt dreier grepet til venstre. Denne funksjonen er en av 
produktvariantene av servant- og kjøkkenarmaturer. 

 Armaturer. 
 AirPower-armaturen blander luft inn i vannet. Det fører til at vann-
strålen nesten ikke spruter, og vannstrålen føles meget behagelig. 

 Dusj. 
 Et intelligent system fordeler vannet på den store stråleskiven og 
gir et behagelig dusjregn som omslutter hele kroppen. Dette gir en 
fantastisk nytelse av vann. 

AirPower

CoolStart XXL Performance

 hansgrohe teknologier 
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hansgrohe sponsing

Etter ekstreme prestasjoner  
kommer dyp avspenning

Med hansgrohe opplever du de fineste 
øyeblikk med vann. Vann er et kostelig ele-
ment som er nært knyttet til sport. Slik bidrar 
hansgrohe til å fokusere på den neste utfordrin-
gen og byr på avspenning under dusjen etter 
en anstrengende dag: Motivasjon og beløn-
ning ved å dusje er noe som ikke minst verdset-
tes av idrettsfolk som daglig yter maksimalt. 
hansgrohe er derfor offisiell hovedsponsor for 

det førsteklasses sykkellaget BORA-hansgrohe: 
Dette er en idrett som er spesielt dynamisk og 
innovativ og som begeistrer publikum like mye 
som hansgrohe produkter på bad og kjøkken. 
Hvor og når rytterne våre stiller til start, kan du 
se på www.bora-hansgrohe.com, eller 
du kan følge teamet daglig med team-appen 
eller i sosiale medier:

Venstre side: Santos Tour Down Under 2018, etappe4 ‒ 128,2 km fra Norwood til Uraidla, etappeseier Peter Sagan.
Høyre side: Peter Sagan, verdensmester i landeveisritt 2015/2016/2017.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.no

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team-app:
Last ned i Google Play Store 
eller Apple App Store.
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 Informere og inspirere 

 Informativt nettsted med mye service 
rundt planlegging av bad og kjøkken 

 Inspirerende produktsider, kreativ bruk, 
f. eks. drømmebadfinneren og informative ser-
viceområder hjelper brukerne, så de kan finne 
sine personlige favorittprodukter i jungelen 
av tilbud. Også trend- og nyhetssider kan 
invitere til frisk utforming av bad og kjøkken. 
Slik kan designentusiaster innrede attraktive 
og funksjonelle velværeområder. Og det rett 

fra sofaen. I tillegg til inspirasjon og under-
holdning står tjenester i forbindelse med 
planlegging i sentrum: For eksempel hjelper 
baderomsrådgiveren alle som ønsker å pusse 
opp, bygge eller fikse opp hjemme, til å finne 
passende dusjer, armaturer, styreenheter eller 
teknologier. Kjøkkenrådgiveren leverer utmer-
kede produktløsninger rundt kjøkkenvasken til 

selve hjertet på kjøkkenet. Veien til nærmeste 
faginnreder finner du via hansgrohe forhand-
lersøk. Den GPS-assisterte butikkfinneren er 
spesielt praktisk på smarttelefonen. Alle pro-
dukter samt detaljerte opplysninger finner du 
på www.hansgrohe.no 

 hansgrohe Showroom App 
 Med hansgrohe Showroom-appen kan du få 
en interaktiv opplevelse av våre dusjer, arma-
turer og andre produkter. Prøv for eksempel 
den spektakulære fotofunksjonen. Her plasse-
res ditt drømmeprodukt i midten av det ekte 
kamerabildet, mens du klikker på utløseren. 
Og vips, så er produktet virtuelt på plass der 
du vil ha det. 

 Spesielle egenskaper: 
▪   Fotofunksjon som viser hvordan produktet 

live tar seg ut på badet ditt 
▪   Videoer om teknologier og stråletyper 
▪   Favorittliste med dine hansgrohe 

favorittprodukter 
▪   Søk etter forhandlere 

 www.hansgrohe.no/showroom-app 
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Du opplever hansgrohe live

Baderomsutstilling��
og�mye�mer

Se og prøv produktene på hoved-
anlegget til merket hansgrohe i Schiltach i 
 Schwarzwald: Baderomsutstillingen tar pusten 
fra alle – både byggherrer, de som skal pusse 
opp og designfans. Opplev friske idéer for det 
moderne badet i ulike stiler, og sammenlign 
armaturer og dusjer på nært hold. Opplev 
moderne baderomsdesign i et tiltalende miljø, 

og bli kjent med de tekniske aspektene ved ditt 
personlige velværebad. Her kan du finne favo-
rittdusjen din og teste forskjellige dusjsystemer. 
Du kan også gjøre en egen avtale slik at du 
kan besøke hansgrohe Showerworld og dusje 
med alle våre dusjer alene i en hel time. Regis-
trer deg nå. Vi tar gjerne imot bestillingen din. 
Du får også vite hvordan tidsmessig komfort 

rundt kjøkkenvasken kan se ut. Hos oss kan 
du prøve ut alt i ro og mak, sammenligne og 
få idéer. På dette grunnlaget kan du ta velbe-
grunnede avgjørelser om bad- og kjøkkeninn-
redningen. Du finner flere opplysninger under
www.hansgrohe-int.com/aquademie



Hansgrohe · Telefon +47 32 795400 · Telefax +47 32 795401 

info@hansgrohe.no · www.hansgrohe.no

 Denne brosjyren inneholder kun et selektivt utvalg av våre produkter. 
�Se�hele�vårt�sortiment�under�www.hansgrohe.no�

�Teknologier�og�stråletyper�

 Skann koden og se teknologi-snutten.  Skann koden og opplev alle 
stråletyper på video. 

 Vi har ideer om din komfort. Oppdag våre teknologier og stråletyper. 
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