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Drogi Czytelniku,
nie jest tajemnicą, że w Hansgrohe
nigdy nie robimy sobie pr zer w y
w wymyślaniu nowych sposobów na
przyjemność kąpieli. Teraz “zakliknęło”
kolejny raz: jesteśmy dumni z naszej
najnowszej technologii Select! Od tej
pory możesz cieszyć się wodą tak jak
lubisz, za dotknięciem przycisku. Choć
tak niepozorny, przycisk Select łączy w sobie wiele atrybutów,
z których słyną nasze produkty: najlepszy design, inteligentną
funkcjonalność i doskonały komfort obsługi.
Co sprowadza przycisk do łazienki? Można by rzec, że dróg
było wiele. Podczas naszych badań nad kulturą pr ysznica,
a następnie również w Prysznicowym Laboratorium Hansgrohe,
odkryliśmy, że istnieje wiele typów “osobowości prysznicowych”.
Ich unikalne preferencje przełożyliśmy na rodzaje strumienia,
wprowadzając różnorodność do kąpieli pod prysznicem.
Wraz z różnorodnością, naszym pragnieniem było uczynić wybór
spośród wielu opcji wygodnym i przyjemnym. Zainspirowani trendem na przyciski, które czynią nasz świat łatwiejszym – włącznik
światła, komputerowa myszka czy przycisk start/stop w samochodach, aby wymienić tylko kilka z nich – postanowiliśmy
stworzyć również dla główek prysznicowych tak genialny w swej
prostocie przycisk.
Wspólnie z Phoenix Design wprowadziliśmy na rynek PuraVida,
pierwszy dysk prysznicowy Hansgrohe z mechanicznym przyciskiem w yboru. Spotka ł się on z ogromnym entuzjazmem
publiczności branżowej i klientów. Zadaliśmy więc sobie pytanie,
czy za sprawą przycisku można osiągnąć jeszcze więcej dobrego
w łazience. Odpowiedź brzmiała: ależ oczywiście!
Wiele radości podczas naciskania przycisków! Z serdecznymi
pozdrowieniami, Richard Grohe
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PRZYCISK
MOŻE
WIELE.

UCZYNIĆ PRZYSZŁOŚĆ ŁATWIEJSZĄ.
W latach 60 -t ych, filmy i książki przedstawiał y prz yszłość
w jaskrawych kolorach. Wizja: im więcej przycisków, tym łatwiejsza wydawała się codzienność. Dziś już wiemy, że ta wizja przyszłości przeszła do przeszłości – to prawda, że przyciski są
teraz wszędzie. Ale im więcej przycisków, tym więcej funkcji do
zapamiętania. Na przykład, aby korzystać w pełni z przyjemności telewizji, najczęściej potrzebnych jest kilka pilotów, a to
nasuwa szereg nowych pytań: do czego jest ten przycisk, do
włączenia głośników czy telewizora? Dlaczego jest tak głośno
i co się nagle stało z obrazem? Który przycisk nacisnąć teraz …?
Konsola pełna przycisków mogła być marzeniem wczoraj, ale
współczesne przyjazne dla użytkownika urządzenia opierają się
zazwyczaj na jednym.
Właśnie dlatego teraz jest jeden, wygodny w obsłudze przycisk
wyboru pod prysznicem, który pozwala przełączyć się na tryb
prz yjemności sz ybko i łat wo. Prz ycisk, o któr ym mowa to:
SELECT.

6

NAŁADUJ SWOJE KONTO
W BANKU CZASU.
Co wieczór historia się powtarza: “Jutro rano na pewno uda mi
się wstać na czas!” I ta sama historia każdego ranka: Ledwo
zadzwoni budzik, bezwładna ręka sięga w stronę telefonu, by
nacisnąć “drzemkę”. Przecież 10 minut nic nie zmieni … Po kolejnych dwóch nieudanych podejściach budzika, wreszcie przytomnie patrzymy na czas, a ten – tak samo, jak wczoraj – znów
niepokojąco nas wyprzedził. Pora się sprężyć! Za dotknięciem
przycisku, w powietrzu zaczyna unosić się aromat kawy, jednocześnie w łazience słychać wodę pod prysznicem. Klik! W lewej
dłoni pracuje elektryczna szczoteczka do zębów, podczas gdy
prawa dopina guziki w koszuli. Brama garażowa otwiera się
przy pomocy przycisku, tak samo, jak drzwi w samochodzie.
W końcu ze wszystkim udaje się zdążyć na czas.

PO PROSTU DLA ZABAWY.
Jak przycisk jest, to chce się go nacisnąć. Dlaczego? Bo tak.
Ludzie naciskają przyciski dlatego, że mogą – i dlatego, że
chcą. Na przykład, nie sposób wytłumaczyć, dlaczego w nowym
długopisie zwykle od razu naciska się przycisk, to odruch!
I każdy tak robi, najczęściej nie jeden raz. Wkład wysuwa się
i chowa, a długopis zostaje wzięty w posiadanie. Ale zasada
“nowego długopisu” nie odnosi się wyłącznie do nowych długopisów. Każdy nieznany przycisk wydaje się mieć magnetyczne
oddziaływanie. Właśnie dlatego można mu ulec teraz także
w łazience.

Przyciskom niech będą dzięki. A teraz, dzięki SELECT, możesz
uszczknąć trochę czasu i komfortu także pod prysznicem.

W przypadku pryszniców i termostatów Hansgrohe to doświadczenie powinno być szczególnie przyjemne – w tym celu każdy
ergonomicznie umieszczony przycisk SELECT stawia opuszce
palca doskonale wyważony opór.

OSZCZĘDZAJ NERWY.
A niech to, jeśli któryś przycisk nie zadziała! Wtedy próbujemy
wszystkiego ‒ wciskamy mocno, uderzamy dłonią, nakłuwamy
rozłożonym spinaczem – a gdy to wszystko zawodzi, naciskamy
jeszcze parę razy. W końcu zadaniem przycisków jest ułatwiać
nam życie. Chcemy, żeby z ich pomocą wszystko szło szybciej,
wygodniej i skutecznie. Ale naprawdę niezawodne są tylko takie
przyciski, za którymi stoi właściwa technologia.
Przycisk SELECT przeszedł pomyślnie tysiące testów, a także
uwieńczony sukcesem chrzest bojowy na rynku – jako integralny
element dysku prysznicowego PuraVida. Powody, dla których jest
to przycisk mechaniczny, a nie elektroniczny, są przemyślane –
dzięki temu długotrwała przyjemność za dotknięciem przycisku
jest gwarantowana.
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PO PROSTU GENIALNE,
GENIALNIE PROSTE.
Select to Innowacja Hansgrohe w 2013 roku. Oryginalny przycisk został
stworzony w ścisłej współpracy Hansgrohe i Phoenix Design. Redakcja
NEWS spotkała się z dwoma kreatywnymi umysłami stojącymi za tym
wynalazkiem. Rozmawiają z nami: Jan Heisterhagen (Manager Produktu
w Hansgrohe) i Matthias Oesterie (Projektant Produktu w Phoenix Design).

NEWS: I wtedy wysłaliście projekt do Hansgrohe? “Wypełnijcie to treścą”. Czyli wodą, czy tak?

NEWS: Sterowanie prysznicem za pomocą przycisku. To przecież absolutnie logiczne, dlaczego więc tego rozwiązania nie
ma już od dawna?
Matthias Oesterle: Wcześniej mieliśmy inne priorytety. Zaangażowaliśmy się w optymalizację rodzajów strumienia. Wraz
z programem Raindance zrealizowaliśmy swoje marzenia
o wynalezieniu prysznica na nowo i wtedy pojawiło się pytanie:
jak uczynić najlepszy pr ysznic świata jeszcze lepszym? Za
sprawą nowego sposobu sterowania. Korzystanie z przycisku do
zmiany strumienia jest łatwe, intuicyjne i eleganckie. Jednak prowadząca do tego technologia stanowiła wyzwanie i wymagała czasu.

Jan Heisterhagen: Cóż, tak prosto to nie działa. Design prysznicowy od lat jest procesem polegającym na współpracy, wymagającym regularnych spotkań, połączenia sił w interdyscyplinarnych
zespołach oraz mnóstwa wiedzy i doświadczenia po stronie
Hansgrohe. Przypomina to trochę rzeźbienie w glinie: ktoś wciśnie
z jednej strony, ktoś inny pociągnie z drugiej, aż w pewnym
momencie wszyscy są zadowoleni z rezultatu. W tym przypadku
za mechanizm przycisku odpowiedzialni byli przede wszystkim
technicy w Hansgrohe.

NEWS: Przycisk w zasadzie nie wygląda zbyt skomplikowanie …

NEWS: A zatem co dzieje się po kliknięciu?

Matthias Oesterle: Dobry design zawsze w rezultacie emanuje
prostotą. Z zewnątrz rzeczywiście tak jest. W przypadku pierwszego przycisku Hansgrohe dla główki prysznicowej chodziło
przede wszytkim o ergonomiczne rozwiązanie, czyli takie, które jest
intuicyjne w obsłudze i polega na jednym elemencie. Bo to właśnie
sprowadzenie obsługi do jednego przycisku oferuje klientowi
prawdziwy komfort. Idąc tym tokiem myślenia, przycisk powinien
znajdować się na spodzie główki prysznicowej i mieć kształt
dopasowany do kciuka. Ale to oznaczało jednocześnie, że trzeba
go umieścić w części łączącej tarczę i rączkę prysznicową,
a zatem w najbardziej wrażliwym punkcie, wymagającym dopracowania jego wielkości, grubości i kształtu.

Jan Heisterhagen: Woda musi zostać wprowadzona do różnych
komór wewnątrz prysznica. W przeszłości efekt ten osiągano
zawsze przez obrót tarczy prysznicowej, ale nam zależało na
znalezieniu rozwiązania prostszego w obsłudze, choć nadal
mechanicznego.
W kontakcie z wodą niezawodna mechanika ma wyższość nad
skomplikowaną, wrażliwą elektroniką. Dlatego przeprowadziliśmy
szereg badań, aby odkryć sposób na wyzwolenie ruchu obrotowego za pomocą prostego przycisku. W końcu przyszło nam do
głowy, aby przyjrzeć się z bliska mechanizmowi długopisu. W ten
sposób rozwiązaliśmy kluczowy problem; reszta polegała na
dopracowaniu szczegółów.
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NEWS: Wcześniej można było przełączać rodzaje strumienia
za pomocą obrotu tarczy prysznicowej. Czy teraz naprawdę
tyle się zmieniło?

tego, co było wcześniej. Wręcz przeciwnie, w Hansgrohe
nieustannie zadajemy sobie pytanie: gdzie jeszcze moglibyśmy to
wdrożyć? I taki na przykład termostat, którym można sterować za
pomocą przycisku, zamiast obracać elementy w jedną lub drugą
stronę, zyskuje oczywiście na komforcie obsługi. Pomyślmy
choćby o tym, że średnia wieku w społeczeństwie jest coraz wyższa, a wraz z tą tendencją, wymagania względem wygody są
coraz większe. Chcemy, aby nasze innowacje były wdrażane nie
tylko w naszych ekskluzywnych sztandarowych produktach, ale na
tak szeroką skalę, jak to możliwe – właśnie dlatego technologia
Select ma stanowić integralną część programu pr yszniców
Raindance i termostatów marki Hansgrohe.

Jan Heisterhagen: Jesteśmy przekonani, że wcześniej prysznice
i strumienie nie były w pełni wykorzystywane. To było zbyt skomplikowane – wymagało zaangażowania dwóch rąk i przesunięcia
tarczy o spory odcinek za pomocą małej dźwigni. W najgorszym
wypadku należało podnieść wzrok na tarczę, z której płynęła
woda i poruszyć ją, pokonując opór związany z osadem kamienia
zgromadzonym wewnątrz. Zresztą spójrzmy na telefon – dziś
trudno już wyobrazić sobie powrót do tarcz numerowych – i znów
zaczynać wszystko od nowa, gdy ześlizgnie się palec …

NEWS: I ostatnie pytanie: ulubiony przycisk ze wszystkich?
Matthias Oesterle: Rzadko jesteśmy tego świadomi, ale to po
prostu spora frajda sterować czymś za pomocą przycisku – gdy
akcja / reakcja zachodzi natychmiastowo. Nareszcie osiągalnych
jest także więcej rodzajów strumienia, bo nie trzeba już kierować
się kształtem tarczy strumieniowej nadając formę prysznicowi. Na
przykład, prysznice Raindance nie byłyby dostępne w aż tylu wersjach, gdyby nie przycisk Select.

Matthias Oesterle: Och, to proste – przycisk drzemki w moim
budziku!

PASJA WOBEC PRZEDMIOTU.

NEWS: W takim razie, jak to się stało, że przycisk Select znalazł
także zastosowanie w głowicach prysznicowych i termostatach?

W ścisłej współpracy z tak znamienitymi markami jak Hansgrohe,
Siemens, LG, Sharp czy Lamy powstają tu produkty, które czynią
życie łatwiejszym w długofalowej perspektywie i na dobre
znajdują swoje miejsce w codziennej kulturze.

Jan Heisterhagen: Gdy raz doświadczy się rozwiązań ułatwiających życie, człowiekowi nie przyjdzie do głowy, by cofać się do
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OSOBOWOŚCI
PRYSZNICOWE.
Każdy wynalazca kocha to, co robi i jest pochłonięty wymyślaniem rzeczy na nowo.
Ale gdy gra toczy się o produkt, tak bliski ciału jak prysznic, nie chodzi tylko o wykonalność.
Liczy się uczucie, jakie produkt wywołuje w kontakcie z ciałem – w tym temacie wskazówek
mogą udzielić tylko prawdziwi ludzie. Właśnie dlatego firma Hansgrohe stworzyła specjalne
strefy w swoim Laboratorium Prysznicowym i Showerworld, gdzie nasze produkty mogą zostać
poddane praktycznym testom. Członkini zespołu Hansgrohe, Saskia Schmidt, spędziła
cały dzień na przeprowadzaniu testów – w tym także testów pod prysznicem.

“Nie byłam pewna, jak to będzie,
pytać ludzi o ich doświadczenia podczas kąpieli pod prysznicem. W końcu
to sprawa dosyć intymna. Ale atmosfera była sprzyjająca, a osoby biorące
udział w teście wiedziały, o co w tym
chodzi. Trochę pomógł fakt, że jestem
kobietą. Powiedziano mi, że kobiety wolą otworzyć się przed
kobietą, raczej niż przed mężczyzną. Jeśli chodzi o mężczyzn, to
nie ma aż takiego znaczenia. Jako osoba prowadząca wywiad,
cały czas jest się z grupą w tym samym pomieszczeniu – w zasadzie pod wspólnym prysznicem.

z ciśnieniem wody, co utrudnia spłukiwanie szamponu. Właśnie
takich informacji poszukuje Hansgrohe, aby rozwijać nowe rozwiązania.

Pytania testowe w Laboratorium Prysznicowym były podzielone
na 5 kategorii: ogólne wrażenie optyczne, funkcjonalność, komfort kąpieli, poręczność / ergonomia i sugestie. Interesująca jest
każda opinia – od oceny designu, przez wrażenia zmysłowe
w kontakcie z różnymi rodzajami strumienia po stosunek jakości
do ceny.

Osoby biorące udział w teście to mężczyźni i kobiety w wieku
od 20 do 60 lat. Organizatorzy zadbali o to, by w grupie
testowej znalazła się mieszanka płci i wieku, aby uzyskać miarodajną ocenę produktów.

Z kwestionariuszem w dłoni wydawałam instrukcje, takie jak: “proszę namydlić swoje ciało i użyć główki prysznicowej do spłukania
piany” lub “proszę ocenić ilość wody w silnym strumieniu głowicy
prysznicowej”, albo “jak oceniają Państwo skuteczność strumienia
masującego podczas spłukiwania szamponu z włosów?”. Mycie
włosów okazało się tematem istotnym. Wiele krajów ma problem

Hansgrohe Showerworld.
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Oczywiście prototypy są dalekie od ﬁnalnych produktów, szczególnie, że nie są wykonane z docelowych materiałów. Podczas moich
testów zdarzyło się na przykład tak, że jednemu z uczestników
strumień w główce prysznicowej nie zadziałał. Przejął się on tym
bardzo, myśląc, że cały kosztowny proces testowy pójdzie przez to
na marne. Jednak szybko udało nam się go uspokoić – takie rzeczy
zdarzają się po prostu od czasu do czasu. Na zakończenie pierwszego etapu testów mieliśmy już pierwsze wnioski: strumień “Whirl”
powinien być silniejszy. Wygląda on tak, że kilka pojedynczych
strumieni obraca się spiralnie wokół siebie i w ten sposób woda
masuje na przykład kark. Spora część grupy testowej uznała, że
ten strumień mógłby wywierać jeszcze większy nacisk i taka
opinia została przekazana do działu rozwoju produktów.

Typ zorientowany na przyjemność z RainAir.

Inne udoskonalenia Select zasugerowane przez uczestników
testu w Laboratorium Prysznicowym: przycisk głowicy prysznicowej otrzymał matowe wykończenie i grafikę, aby można było
łatwiej go zauważyć. Oprócz tego przepływ wody został
zwiększony, a geometria strumienia poprawiona – aby uczynić
doznanie kąpieli doskonałym.

Oprócz specjalistycznych testów w Laboratorium Prysznicowym,
odbywają się także testy praktyczne w naszym Showerworld – tu
zamiast prototypów można doświadczyć prawdziwych produktów.
Zebrane rezultaty tworzą całość – przekonaliśmy się na przykład,
że istnieją dwa podstawowe typy “osobowości prysznicowych”:
typ zorientowany na przyjemność, który pod prysznicem stawia na
relaks i typ zorientowany na funkcję, który chce się błyskawicznie
odświeżyć. Odkryliśmy także trzeci typ – choć stanowi on zdecydowaną mniejszość – zorientowany na cel, który pragnie pozbyć
się głębokich napięć przy pomocy strumienia masującego. Jeśli
chodzi o mnie, zrozumiałam, że jestem typem zorientowanym na
funkcję. Przynajmniej przez większość czasu.

Typ zorientowany na funkcję z Rain.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom różnych typów “osobowości prysznicowych”, powstały trzy rodzaje strumienia: łagodny,
napowietrzony strumień RainAir dla zorientowanych na przyjemność, silny strumień Rain dla zorientowanych na funkcję
i strumień masujący Whirl dla zorientowanych na cel. O tych
strumieniach dowiesz się więcej z kolejnych stron.

Podsumowując, to było dla mnie niezwykle interesujące doświadczenie, spotkać się pod prysznicem z mnóstwem różnych osób”.
Typ zorientowany na cel z Whirl.
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DLA
MIŁOŚNIKÓW
PRZYJEMNOŚCI
I RELAKSU.

PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

… A JAKIM TYPEM “OSOBOWOŚCI
PRYSZNICOWEJ” JESTEŚ TY?
Nie każdy lubi wodę w tej samej postaci, dlatego nowe główki
prysznicowe prezentują bogactwo osobowości.

®

Raindance Select E 120 3jet dysk prysznicowy

Łagodny strumień deszczowy, przyjemne
w dotyku krople z dysz o dużej średnicy,
wzbogacone powietrzem.

Silny strumień deszczowy z dysz
o małej średnicy – idealny do
spłukiwania szamponu z włosów.

Skoncentrowany strumień masujący
z rotujących dysz, do
usuwania napięć.

Whirl

Pozwala na intuicyjną zmianę strumienia
w mgnieniu oka, dostarcza przyjemności
za dotknięciem przycisku.
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PRYSZNIC DLA
PRZYJEMNOŚCI.
Typ zorientowany na przyjemność lubi
mieć dużo czasu w łazience i pragnie się
zrelaksować. Lubi czuć, jak napięcia
z całego dnia odpływają kropla po kropli.
Gdy woda płynie z góry niczym ciepły
deszcz, nikt i nic nie może tego zakłócić.
Dla takiej osoby ważna jest nie tylko pielęgnacja ciała, ale także kąpiel duszy.
Ten typ “osobowości prysznicowej” najczęściej wybiera obﬁty i łagodny strumień
RainAir.

PRYSZNIC SZYBKO
I SKUTECZNIE.
Gdy typ zorientowany na funkcję wchodzi
pod prysznic, pragnie przede wszystkim
szybkiego odświeżenia. Czasami wystarczy tylko klika minut, aby osiągnąć pożądany rezultat. Prysznic ma szybko spełnić swoją funkcję. Na przykład szybko
i dokładnie spłukać z włosów szampon,
inaczej taka osoba traci cierpliwość.
W tym przypadku silny strumień Rain
sprawdza się doskonale.

Whirl

PRYSZNIC W KONKRETNYM CELU.
Typ zorientowany na cel potrzebuje
naprawdę silnego strumienia, k tór y
w ukierunkowany sposób usunie głębokie
napięcia lub rozluźni mięśnie po intensywnym treningu. Takie osoby chcą wyjść
spod prysznica z uczuciem całkowitego
odprężenia, wolne od wszelkich trosk,
gotowe na wieczorny relaks lub kolejny
trening. Strumień Whirl zapewnia im
ukierunkowany masaż.
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PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

INNOWACJE, KTÓRYCH
MOŻESZ DOTKNĄĆ.
Nowe dyski prysznicowe Raindance® Select na jeden rzut oka.

Na zdjęciu w kolorze
chrom

Na zdjęciu w kolorze
biel/chrom

Na zdjęciu w kolorze
chrom

®

®

Dysk prysznicowy Raindance Select E 150 3jet

Na zdjęciu w kolorze
biel/chrom

Dysk prysznicowy Raindance Select E 120 3jet

Whirl
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Oprócz różnych rodzajów strumienia ich twórcy chcieli osiągnąć
coś więcej, przede wszystkim sprawić, by droga do ulubionego
kształtu wody była jak najkrótsza. A jak uczynić pierwszy krok
możliwie najłatwiejszym? Oczywiście – stworzyć przycisk, który
wszystko uruchamia! Dlatego teraz Select dostarcza przyjemności
za dotknięciem przycisku. Ale przycisk Select nie tylko ułatwia
wybór strumienia – otwiera tak że całkiem nowe możliwości
w aspekcie designu. Na przykład, dzięki niemu udało się zrealizować nowoczesną wersję dysku prysznicowego o opływowych,

zaokrąglonych narożnikach. Ma się rozumieć, klasyczna wersja
dysku o okrągłym kształcie, nadal będzie dostępna. W małym
lub większym rozmiarze, w wersji okrągłej lub prostokątnej,
w kolorze chrom lub chrom z tarczą w kolorze lśniącej bieli –
spośród naszej bogatej oferty każdy znajdzie dla siebie idealne
roz wiązanie. Prz ycisk Select jest równie mił y dla oka, co
w dotyku. A także – przyjazny dla środowiska. Za sprawą inteligentnego ogranicznika przepływu, prysznice Select w wersji
EcoSmart obniżają zużycie wody nawet o 40 %.

Na zdjęciu w kolorze
chrom

Na zdjęciu w kolorze
chrom

Na zdjęciu w kolorze
biel/chrom

®

®

Dysk prysznicowy Raindance Select S 150 3jet

Na zdjęciu w kolorze
biel/chrom

Dysk prysznicowy Raindance Select S 120 3jet

Whirl
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PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

WYBÓR. ZA
JEDNYM
DOTKNIĘCIEM.

PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

NOWY KAMIEŃ MILOWY W DZIEDZINIE
PRYSZNICÓW ‒ DZIĘKI PRZYCISKOWI.
W nowych głowicach prysznicowych Raindance® Select każdy strumień
płynie swoją własną drogą.

®

Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 3jet

Łagodny strumień deszczowy, przyjemne w dotyku krople z dysz o dużej
średnicy, wzbogacone powietrzem.

Pozwala na intuicyjną zmianę strumienia
w mgnieniu oka, dostarcza przyjemności
za dotknięciem przycisku.

Silny strumień deszczowy z dysz
o małej średnicy – idealny do spłukiwania szamponu z włosów.

20

Obﬁty strumień wodospadowy z dwunastu
szerokich dysz prysznicowych – skuteczne
odprężenie.

RAIN
AIR.
Każda pojedyncza kropla strumienia
RainAir przechodzi przez dyszę o dużej
średnicy, jednocześnie absorbując mnóstwo powietrza. Typ zorientowany na
przyjemność doceni ten rozłożysty,
miękko otulający ciało strumień deszczowy.

RAIN.
Nowy strumień Rain koncentruje całą siłę
wody. Generowany przez dysze o małej
średnicy, jest na tyle intensywny, by skutecznie ożeź wić i sp łukać szampon
z w łosów – ulubiony strumień t ypu
zorientowanego na funkcję.

RAIN
STREAM.
Łagodny i silny zarazem. 12 wyjątkowo
szerokich, napowietrzonych strumieni
płynie z tylnej części głowicy prysznicowej. Do samego dołu każdy z nich utrzymuje się w swoim torze – gdy natrafią na
głowę i ramiona, zabierają ze sobą
napięcia całego dnia. W ten sposób
możesz czerpać z wody absolutną przyjemnoś ć – szc zególnie, gdy jes te ś
typem zorientowanym na cel.
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PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

INNOWACJE, KTÓRYCH
MOŻESZ DOTKNĄĆ.
Nowe głowice prysznicowe Raindance® Select na jeden rzut oka.
są także ich walory estetyczne. Dostępne w klasycznej wersji okrągłej oraz, dla miłośników masywnej formy, w nowoczesnej wersji
prostokątnej; w kolorze chrom albo chrom z tarczą w kolorze lśniącej bieli. Dodatkowo zostały wykończone chromowanym pierścieniem, który nadaje im bardziej szlachetny wygląd oraz otrzymały
subtelną falową strukturę. Tarczę prysznicową można zdjąć, dzięki
czemu jest ona łatwa w pielęgnacji, a głowica prysznicowa przez
długi czas pozostaje w najwyższej formie estetycznej i funkcjonalnej.

Teraz także głowice prysznicowe Hansgrohe oferują możliwość
wyboru strumienia za dotknięciem przycisku. Wśród nowości na
targach ISH 2013 znalazł się kolejny strumień: RainStream, złożony z dwunastu deszczowych strug, dla optymalnego efektu
odprężenia całego ciała. Tym niemniej, pozostałe strumienie –
RainAir i Rain – również dostarczają doskonałej dawki relaksu
dzięki obﬁtości wody płynącej z całej powierzchni tarczy strumieniowej. Tak różnorodne, jak doznania oferowane przez te głowice,

®

®

Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 3jet

Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 2jet

®

®

Głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet

Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet
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PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

GENIALNIE PROSTE:
PRZYJEMNOŚĆ ZA
DOTKNIĘCIEM
PRZYCISKU.

ShowerTablet ® Select 300 to rewolucja w świecie
pryszniców. Łączy w sobie półkę o pięknym kształcie
i termostat wygodny w obsłudze za sprawą przycisku.
Po prostu genialne!
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PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

MAŁO, ŻE DOBRY – DOBRY NA
WIELE SPOSOBÓW.

Intuicyjny.

Klarowny.

Duży.

Przycisk Select jest intuicyjny w obsłudze
i łatwo dostępny od frontu. Włącz / wyłącz
prysznic – to już nie może być prostsze.
Idealne roz wiązanie dla każdej grupy
wiekowej.

Po włączeniu, przycisk sterujący jest podniesiony – oznacza to, że można łatwo
zidentyfikować aktywny odbiornik. Zrozumiałe symbole cz ynią obsługę jeszcze
łatwiejszą.

Na gładkiej szklanej powierzchni jest mnóstwo miejsca na prysznicowe akcesoria,
dzięki czemu nie ma potrzeby montażu
osobnej półki.

Wygodny.

®

ShowerTablet Select 300
Termostat nat ynkow y do pr ysznica

Wybraną temperaturę można ustawić
precyzyjnie za pomocą dużych, łatwych
w obsłudze pokręteł sterujących.

27

®

ShowerTablet Select 300
Termostat pr ysznicow y do wanny

PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

CZAS NA BARDZIEJ KOMFORTOWĄ
KĄPIEL ‒ Z ZESTAWEM PRYSZNICOWYM.
Nowy termostat natynkowy ShowerTablet ® Select 300 w zestawie prysznicowym czyni kąpiel teraz jeszcze przyjemniejszą. Pod wieloma względami.
zestaw prysznicowy i można cieszyć się wodą! Oczywiście
ShowerTablet pasuje do absolutnie każdego zestawu prysznicowego Hansgrohe – z technologią i bez technologii Select.

Technologia Select w termostacie sprawia, że droga do Twojego
ulubionego strumienia jest teraz wyjątkowo wygodna. Poczynając
od etapu montażu. A to dlatego, że ShowerTablet pasuje do tych
przyłączy, które posiadasz. Wystarczy jeszcze tylko dopasować

Wybierz z łatwością swój ulubiony strumień.

Włącz / wyłącz główkę prysznicową.

Whirl

Szklana półka.

Ustaw żądaną temperaturę.
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PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

PRZYJEMNOŚĆ DO POTĘGI 3.
Komplet prysznicowy Showerpipe nabiera blasku dzięki Select.
prysznicowy cechuje płynność – także w aspekcie obsługi. Ucieszy
to użytkowników w każdym wieku. Wszystkie funkcje są czytelnie
oznaczone. Pozostaje tylko czerpać radość z wody za dotknięciem
przycisku.

Wszystko w komplecie prysznicowym Showerpipe jest po prostu
piękne – i urzekająco proste. Wybór odbiornika i strumienia jest
teraz jeszcze łatwiejszy za sprawą przycisków Select w główce,
głowicy prysznicowej i ShowerTablet. Od razu widać, że komplet

Wybierz z łatwością swój ulubiony strumień.

Włącz / wyłącz.

Wybierz z łatwością swój ulubiony strumień.
Włącz / wyłącz główkę prysznicową.

Włącz / wyłącz głowicę prysznicową.

Włącz / wyłącz strumień RainStream
w głowicy prysznicowej.

Whirl

Ustaw żądaną temperaturę.
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PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

NOWE
ORYGINAŁY
NA ŚCIANIE.
Jego wynalazcy postanowili, że już zawsze będzie tylko
jednen iBox ® marki Hansgrohe. Właśnie dlatego nazwali go
iBox ® universal. Od dziesięciu lat na rynku cieszy się on niezmiennie
sukcesem. Czas na kolejny innowacyjny krok. Integrację
technologii przyciskowej dla jeszcze większego
komfortu podczas kąpieli.
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PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

JEDEN DO WSZYSTKIEGO!
Nowe elementy zewnętrzne ShowerSelect ® do iBox ® universal.
czas, jest całkowity brak elektronicznych komponentów. Nowe
elementy zewnętrzne można w prosty sposób zamontować na
iBox oraz równie łatwo zastąpić nimi dotychczasowe elementy
zewnętrzne. Harmonijnie wtopione w design przyciski Select nie
tylko czynią sterowanie prysznicami łatwiejszym – aktywny
odbiornik można zidentyﬁkować na pierwszy rzut oka po uniesionym przycisku wyboru. Ich pielęgnacja również nie mogłaby być
łatwiejsza.

Co zrobić, jeśli wymyśliło się nad wyraz udany system instalacji
podtynkowej, który cieszy się sukcesem od 13 lat? Wymyśla się
dalej! A następnie udoskonala, dodając elementy równie proste,
co uniwersalne. Z nowymi elementami zewnętrznymi to działa
teraz naprawdę dobrze. Potwierdziło to tysiące testów z przyciskiem w roli głównej: obsługa termostatów podtynkowych ShowerSelect jest tak intuicyjna, że każdy chwyta ją za pierwszym razem.
Powodem, dla którego funkcjonują niezawodnie przez tak długi

Now y
Now y

Now y

UNIVERSALNY, BARDZIEJ
UNIVERSALNY, iBOX ® UNIVERSAL.
Dzięki iBox universal sterowanie prysznicem jest schowane w ścianie, dzięki czemu jest jeszcze więcej przestrzeni na przyjemność
kąpieli. To standardowy zestaw podstawowy do wszystkich baterii
i termostatów podtynkowych Hansgrohe.
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Włącz / wyłącz głowicę prysznicową.

Włącz / wyłącz główkę prysznicową.

Select

Select

Ustaw żądaną temperaturę.

PERFEKCYJNE DOPASOWANIE. ELEMENTY
ZEWNĘTRZNE SHOWERSELECT ®.
Dopasowanie pod każdym względem: nowe elementy zewnętrzne
ShowerSelect nie tylko perfekcyjnie pasują do iBox universal. Za
sprawą prostokątnej formy komponują się z płytkami w łazience.
Przyciski Select tworzą nieskazitelną całość z designem elementów
zewnętrznych, tak jak pokrętło regulujące temperaturę, które
doskonale leży w dłoni. Nowe elementy zewnętrzne pasują do
wszystkich zestawów prysznicowych Hansgrohe – z technologią
i bez technologii Select.
35

PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

NOWY SPOSÓB NA STEROWANIE
PRZYJEMNOŚCIĄ.
Opcje termostatu ShowerSelect ®.

1 użytkownik

Włącz / wyłącz prysznic.
Ustaw żądaną temperaturę.

2 użytkowników
Włącz / wyłącz dysk prysznicowy.
Włącz / wyłącz głowicę prysznicową.
Ustaw żądaną temperaturę.

3 użytkowników
Włącz / wyłącz strumień RainAir
w głowicy prysznicowej.
Włącz / wyłącz strumień Whirl
w głowicy prysznicowej.
Włącz / wyłącz strumień RainFlow
w głowicy prysznicowej.
Ustaw żądaną temperaturę.

4 użytkowników
Włącz / wyłącz strumień RainAir
w głowicy prysznicowej.
Włącz / wyłącz strumień Whirl
w głowicy prysznicowej.
Włącz / wyłącz strumień RainFlow
w głowicy prysznicowej.
Ustaw żądaną temperaturę.
Włącz / wyłącz dysk prysznicowy.
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Dysk prysznicowy
Zmiana strumienia
pomiędzy RainAir,
Rain i Whirl.

Wersja 1
Wersja 2

Głowica prysznicowa
Zmiana strumienia
pomiędzy RainAir
i Rain.

Dysk prysznicowy

Głowica prysznicowa
Zmiana strumienia
pomiędzy RainAir,
Rain i Whirl.

Zmiana strumienia
pomiędzy RainAir
i Rain.

Głowica prysznicowa

Wersja 1
Wersja 2
Dysk prysznicowy

Zmiana strumienia
pomiędzy RainAir
i Rain.

Zmiana strumienia
pomiędzy RainAir,
Rain i Whirl.

Dysk prysznicowy

Sterowanie za
pomocą zaworu
ShowerSelect dla
trzech odbiorników:
RainAir, Whirl,
RainFlow.

Głowica prysznicowa
Sterowanie za
pomocą zaworu
ShowerSelect dla
trzech odbiorników:
RainAir, Whirl,
RainFlow.

Zmiana strumienia
pomiędzy RainAir,
Rain i Whirl.
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PRZYJEMNOŚĆ POD PRYSZNICEM

SELECT NA JEDEN RZUT OKA.
Przycisk Select uruchamia przyjemność pod prysznicem. Znajdziesz go
w nowych dyskach prysznicowych i głowicach prysznicowych Hansgrohe
oraz w termostatach do montażu natynkowego i podtynkowego.

®

Raindance Select E 300 3jet
Strumień głowicy prysznicowej za dotknięciem
przycisku. Strona 42

®

Raindance Select S 120 3jet
Strumień dysku prysznicowego za
dotknięciem przycisku. Strona 40

®

Raindance Select E 300 3jet
Włącz / wyłącz dysk i głowicę w komplecie
prysznicowym; zmiana strumienia w obu za
dotknięciem przycisku. Strona 44

®

ShowerSelect
Termostat podtynkowy: włącz / wyłącz dysk
i głowicę prysznicową. Strona 46

®

ShowerTablet Select 300
Termostat natynkowy: włącz / wyłącz
dysk prysznicowy. Strona 43
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Główki prysznicowe

®

®

Dysk prysznicowy Raindance Select E 150 3jet
# 26550, - 000, -400
EcoSmart # 26551, - 000, -400 (bez fot.)

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

®

®

Dysk prysznicowy Raindance Select S 120 3jet
# 26530, - 000, -400
EcoSmart # 26531, - 000, -400 (bez fot.)

Dysk prysznicowy Raindance Select S 150 3jet
# 28587, - 000, -400
EcoSmart # 28588, - 000, -400 (bez fot.)
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Zestawy prysznicowe

®

Raindance Select E 120/
®
Unica ’S Puro
90 cm # 26621, - 000, -400
65 cm # 26620, - 000, -400 (bez fot.)
EcoSmart 90 cm # 26623, - 000, -400
(bez fot.)
EcoSmart 65 cm # 26622, - 000, -400
(bez fot.)

®

®

Raindance Select S 120/
®
Unica ’S Puro
90 cm # 26631, - 000, -400
65 cm # 26630, - 000, -400 (bez fot.)
EcoSmart 90 cm # 26633, - 000, -400
(bez fot.)
EcoSmart 65 cm # 26632, - 000, -400
(bez fot.)

Raindance Select E 150/
®
Unica ’S Puro
90 cm # 27857, - 000, -400
65 cm # 27856, - 000, -400 (bez fot.)

®

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

®

Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 3jet
ramię prysznicowe 390 mm, montaż na iBox universal
# 26468, - 000, -400

®

Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 2jet
ramię prysznicowe 390 mm
# 27385, - 000, -400
przyłącze sufitowe100 mm
# 27384, - 000, -400 (bez fot.)

®

Głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet
ramię prysznicowe 390 mm
# 27378, - 000, -400
przyłącze sufitowe100 mm
# 27337, - 000, -400 (bez fot.)

®

Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet
ramię prysznicowe 390 mm
# 26466, - 000, -400
EcoSmart # 26470, - 000, -400 (bez fot.)
przyłącze sufitowe100 mm
# 26467, - 000, -400 (bez fot.)
EcoSmart # 26469, - 000, -400 (bez fot.)
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Termostaty

®

ShowerTablet Select 300
Termostat natynkowy do prysznica
Półka chrom # 13171, - 000
Półka biała # 13171, -400 (bez fot.)

®

ShowerTablet Select 300
Termostat prysznicowy do wanny
Półka chrom # 13151, - 000
Półka biała # 13151, -400 (bez fot.)
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Komplety prysznicowe Showerpipe

®

Raindance Select E 300 3jet Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance Select E 300 3jet,
dyskiem prysznicowym Raindance Select E 120 3jet
i termostatem ShowerTablet Select 300,
ramię prysznicowe 380 mm
# 27127, - 000, -400

®

Raindance Select E 300 2jet Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance Select E 300 2jet,
dyskiem prysznicowym Raindance Select E 120 3jet
i termostatem ShowerTablet Select 300,
ramię prysznicowe 380 mm
# 27126, - 000, -400
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®

Raindance Select E 300 2jet Showerpipe
z głowicą prysznicową Raindance Select E 300 2jet,
dyskiem prysznicowym Raindance Select E 120 3jet
i termostatem Ecostat Select,
ramię prysznicowe 380 mm
# 27128, - 000, -400

®

Raindance Select S 300 2jet Showerpipe
z ruchomą głowicą prysznicową Raindance Select S
300 2jet, dyskiem prysznicowym Raindance Select S
120 3jet i termostatem Ecostat Comfort,
ramię prysznicowe 450 mm
# 27133, - 000, -400

®

Raindance Select S 240 2jet Showerpipe
z ruchomą głowicą prysznicową Raindance Select S
240 2jet, dyskiem prysznicowym Raindance Select S
120 3jet i termostatem Ecostat Comfort,
ramię prysznicowe 450 mm
# 27129, - 000, -400
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW
ShowerSelect ® element zewnętrzny termostatu i iBox ® universal

®

iBox universal
Zestaw podstawowy iBox universal
# 01800180

®

®

ShowerSelect
Termostat podtynkowy
dla 2 odbiorników
# 15763, - 000

ShowerSelect
Termostat podtynkowy
dla 1 odbiornika
# 15762, - 000
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®

®

ShowerSelect
Zawór odcinający dla 3 odbiorników
# 15764, - 000

ShowerSelect
Zawór odcinający dla 3 odbiorników
# 15764, - 000

W połączeniu

W połączeniu

®

®

ShowerSelect
Termostat podtynkowy HighFlow
# 15760, - 000

ShowerSelect
Termostat podtynkowy HighFlow
dla 1 odbiornika
# 15761, - 000
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INNOWACJE KUCHENNE

PRYSZNICOWA
PRZYJEMNOŚĆ
OD TERAZ TAKŻE
DLA WARZYW
I OWOCÓW.
Armatura kuchenna stała się najpiękniejszym narzędziem w kuchni.
ważniejszy element w kuchni – woda? Od wody wszystko się
zaczyna. Wyczucie smaku innowatorów firmy Hansgrohe doprowadziło do powstania linii armatury kuchennej Metris. Przepis:
najlepszy design, inteligentne funkcje i zmysłowa ergonomia.
W ten sposób, nowa armatura Metris, na przykład w wersji
z wyciąganą wylewką prysznicową, pozwala poczuć prawdziwą
przyjemność już na etapie gotowania.

Gotowanie to już od dawna coś więcej niż po prostu czynność,
która należy do codzienności. Najpóźniej wraz z przełomem
tysiącleci jego ranga przeszła przemianę – od socjalnego wydarzenia w grupie przyjaciół i nieznajomych, po modne hobby
współczesnych mężcz yzn. Coraz bardziej w ysublimowane
narzędzia kuchenne potwierdzają ten trend, a nawet swego
rodzaju przełom wartości, za sprawą którego gotowanie stało
się kultem. Lecz na co to wszystko by się zdało, gdyby nie naj-
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ComfortZone – mnóstwo miejsca do
wykorzystania na co dzień.

Wylewka z zakresem obrotu
150° dla absolutnej swobody
podczas kuchennych prac.

Otwórz i zamknij armaturę. Jej uchwyt jest
zaokrąglony u góry dla większego komfortu
regulacji temperatury wody i objętości
strumienia dla każdej grupy wiekowej.

Prosta forma armatury doskonale
pasuje do zlewozmywaka.
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PERFEKCYJNA ERGONOMIA,
DOSKONAŁY DESIGN.
Nowa armatura Metris marki Hansgrohe.

Strumień normalny zmienia się
w prysznicowy za dotknięciem przycisku. W ten sposób kształt wody podporządkowuje się Twoim potrzebom.

Wyciągnij wylewkę prysznicową dla
optymalnej swobody ruchów.

MagFit – uchwyt magnetyczny niezawodnie
stabilizuje wylewkę prysznicową.
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ARMATURA KUCHENNA

Wyciągana wylewka dla
większej swobody ruchów
wokół zlewozmywaka.

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt.
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Metris ®

®

Metris
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką prysznicową, 2 rodzaje strumienia,
z obrotową wylewką 150°
# 14820, - 000, -800

Focus

®

Metris
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą i obrotową
wylewką 150°
# 14821, - 000, -800

®

®

Focus
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką
110/150/360°
# 31817, - 000

®

Focus
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką prysznicową, 2 rodzaje strumienia,
z obrotową wylewką 150°
# 31815, - 000, -800
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®

Metris
Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką
110/150/360°
# 14822, - 000, -800
do motażu pod oknem
# 14823, - 000 (bez fot.)

COMFORTZONE
W ŁAZIENCE.
Dzięki ComfortZone masz dokładnie tyle przestrzeni funkcjonalnej,
ile potrzebujesz dla swojego komfortu.

i umywalką określona przez wysokość wylewki, czyniąca komfortowym mycie rąk, napełnianie wazonów, a nawet dziesięciolitrowych wiader.

Rzadko zastanawiamy się nad armaturą łazienkową, dopóki nie
pojawi się problem. Wie o tym każdy, kto choć raz próbował
napełnić wysoki wazon pod zbyt niską baterią umywalkową.
W jednej chwili armatura, z której bez namysłu korzystasz każdego
dnia, staje się przeszkodą. Trzeba nachylić wazon pod kątem, żeby
go napełnić, w rezultacie czego połowa wody wylewa się, gdy
chcesz go wyjąć z umywalki. Oprócz mokrych rękawów pojawia
się w głowie myśl: “Dlaczego ta armatura nie może być wyższa!”.

Wiedza na temat ComfortZone zainspirowała dalszy rozwój
takich linii produktów jak PuraVida, Metris, Talis i Focus. Teraz
każda z tych linii oferuje armaturę w modelach o różnej wysokości,
dostosowaną do najróżniejszych wymagań. Aby odkryć, która
wysokość pasuje najlepiej do Twojej łazienki i Twoich potrzeb,
skorzystaj z konfiguratora ComfortZone.
Wypróbuj go teraz na:
www.hansgrohe.pl/comfortzone-configurator

No właśnie – dlaczego nie? Technicy Hansgrohe zadali sobie to
pytanie, a następnie zdeﬁniowali, jaką wysokość powinna mieć
armatura, aby spełniać różnego typu zastosowania. Rezultatem
jest ComfortZone – przestrzeń funkcjonalna pomiędzy armaturą
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Which Hansgrohe mixer suits which basin?

Legend

b =Recommended combination |

= Taphole pushed through |

= Prepared taphole |

= Without taphole

COMFORTZONE – TESTOWANE SPECJALNIE DLA
CIEBIE – PONAD 3000 KOMBINACJI.
Czyny na potwierdzenie słów – w teście ComfortZone. Za mało przestrzeni pomiędzy armaturą i umywalką nie tylko ogranicza
wygodę. W najgorszym wypadku nie ma miejsca na nic, woda
pryska na ubranie i dookoła, a to wątpliwa przyjemność. Aby temu
zapobiec i dostarczyć solidnych podstaw dla kompetentnego
doradztwa dla klientów, wypróbowaliśmy ponad 3000 kombinacji

różnych modeli armatury Hansgrohe i popularnych umywalek
wiodących producentów w autorskim teście w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Z wszystkimi wynikami, na bieżąco aktualizowanymi, możesz zapoznać się oraz pobrać je tutaj:
www.pro.hansgrohe.pl/comfortzone-test
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PASJA DLA
WODY,
INNOWACJE
DLA ŁAZIENKI.

cennej energii koniecznej do jej ogrzania. Ale odpowiedzialność
społeczna ma znaczenie nie tylko w aspekcie ekologii – także
pod względem finansowym. Rachunek jest prosty: im mniejsze
zużycie wody, tym niższe koszty wody i energii w skali roku. Na
przykład dzięki główce prysznicowej Crometta 85 Green wystarczy tylko 40 % wody normalnie zużywanej do kąpieli pod prysznicem. W ten sposób dbając o siebie, dbamy także o środowisko.

W Hansgrohe wszystko obraca się wokół odkrywania nowych
sposobów na doświadczanie wody. Z tej pasji dla płynnego
żywiołu rodzi się także świadomość odpowiedzialności za jego
drogocenne zasoby. Bo nie marnuje się tego, co się kocha.
Z tego powodu ﬁrma Hansgrohe już w 1987 roku – na długo zanim
oszczędzanie wody stało się tematem publicznym – wprowadziła
na rynek główkę prysznicową Mistral Eco, która zużywała
o połowę mniej wody i pozwalała tym samym na oszczędność
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Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe SE
Wash basin valve
Single lever valve
Hansgrohe Metris 110

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

EKOLOGIA
UHONOROWANA.
Firma Hansgrohe była jednym z pierwszych przedsiębiorstw, którego produkty otrzymały certyfikat WELL od Stowarzyszenia Europejskich Producentów Armatury. WELL
oznacza “Water Efficiency Label”. W ślad za armaturą umywalkową Talis, Focus
i Metris, teraz także główki prysznicowe Crometta 85 Green i Croma 100 (1jet, Vario
i Multi) osiągnęły poziom A, najwyższy z możliwych w sektorze produktów dla domu.

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

ZAPROGRAMOWANI
NA EKOLOGIĘ.
CoolStart zupełnie przy okazji oszczędza cenną energię: najnowszy i najbardziej
wydajny ze sposobów Hansgrohe na autentyczną odpowiedzialność społeczną. Przy
podstawowym ustawieniu, po otwarciu armatury płynie zimna woda. Ciepła woda zużywana jest tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna – Ty o tym decydujesz przesuwając
ustawienie w lewą stronę. www.hansgrohe.pl/coolstart

Metris 110

Talis 80

Focus 100

EKOLOGIA SIĘ
OPŁACA.
Oszczędanie wody oszczędza środowisko i obniża
zuż ycie energii – dzięki inteligentnej technologii
Hansgrohe EcoSmart. Ale, co dla wielu liczy się jeszcze
bardziej, to także oszczędność pieniędzy. Pomoże
Ci to dokładnie oblicz yć kalkulator oszczędności
Hansgrohe na:
www.hansgrohe.pl/kalkulator
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W ŁAZIENCE ZAWSZE NA CZASIE.
Za sprawą bogatej oferty Hansgrohe możesz wybrać swój ulubiony
sposób na doświadczanie wody. Mamy dla Ciebie mnóstwo aplikacji
online, dzięki którym możesz zasięgnąć wszystkich interesujących Cię
informacji. W ten sposób innowacje Hansgrohe traﬁą prosto do Twojego
domu – lub dokądkolwiek, gdzie pragniesz je odkrywać.

NAJSZYBSZY MONTAŻ NA
ŚWIECIE.
Ponieważ Twoja łazienka nie przyjdzie do Hansgrohe, Hansgrohe
przyjdzie do Twojej łazienki: aplikacja Hansgrohe@home to
najłatwiejszy sposób, aby zobaczyć, jak konkretna armatura lub
rozwiązanie prysznicowe będzie wyglądać w Twoim domu. Po
prostu zrób zdjęcie, najedź palcem na swój obecny produkt
i zastąp go zdjęciem wybranego produktu Hansgrohe. Aplikacja
na iPhone, iPad i smartfony jest dostępna na:
www.hansgrohe.pl/app lub do pobrania
bezpośrednio z http://itunes.com/app/hansgrohehome
lub https: //play.google.com /store/search?q=
hansgrohe @ home&c=apps

WORLD WIDE WATER.
Najnowsze aktualności na temat wody i Hansgrohe znajdziesz na
www.facebook.com/ hansgrohe
www.twitter.com/ hansgrohe_pr
www.youtube.com/ hansgrohe
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TECHNOLOGIE MOBILNE NA MEDAL.
Interaktywny Katalog na iPad jest już dostępny! O ponad 200 produktach w 13 językach
na ekologicznym papierze o zerowej gramaturze. Katalog Hansgrohe na iPad pozwala
drzewom oddychać, a użytkownikowi nabrać apetytu na radość, jakiej dostarcza wzbogacony powietrzem strumień prysznicowy.
Aplikacja przedstawia ofertę Hansgrohe w całkiem nowy, interaktywny, a przede wszystkim
inspirujący sposób. A komu przypadnie do gustu konkretny prysznic, ten od razu może
przekonać się na własne oczy, jak ten produkt będzie prezentować się w jego własnej
łazience. Wystarczy dotknąć funkcji kamery, a w tle pojawi się prawdziwe wnętrze i ulubiony produkt w jego otoczeniu. Dzięki zintegrowanej wyszukiwarce punktów handlowych
można błyskawicznie zlokalizować najbliższy adres.
http:// itunes.com/app/ hansgrohecatalog

Prysznic
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Łazienka i kuchnia

O firmie

TECHNOLOGIE.
Select

Pozwala na błyskawiczny wybór
strumienia, dostarcza przyjemności
za dotknięciem przycisku.

Ogranicza wielkość przepływu dla
oszczędności wody i energii. Przyjemność w długiej perspektywie.

Miesza wodę z obﬁtą dawką powietrza. Łagodny strumień, który nie pryska i krople o dużej objętości.

Umożliwia łatwe usunięcie
kamienia przez potarcie
elastycznych silikonowych
dysz.

Hot

Cool
Start

Rozprowadza wodę na całej
powierzchni dużej tarczy prysznicowej. Otula całe ciało w krople
niosące ładunek dobrego samopoczucia.

Definiuje indywidualną przestrzeń
funkcjonalną pomiędzy wylewką
i umywalką. Spełnienie na wielu
poziomach.

Cool

Gdy uchwyt jest ustawiony w pozycji
centralnej, z wylewki płynie zimna
woda. Ciepła woda płynie tylko
wtedy, gdy tego potrzebujesz.

RODZAJE STRUMIENI.
Whirl

Doskonały do spłukiwania
szamponu z włosów.

Skoncentrowany, dobroczynny
strumień masujący.

Połączenie łagodnego strumienia
deszczowego z bardziej dynamicznym.

Silny strumień wodospadowy otulający
ciało na całej powierzchni.

Obfity wachlarz łagodnych strumieni.

Kolory powierzchni
Po dodaniu kodu koloru powierzchni numer zamówienia (#) staje się 8 - cyfrowy
np: 28500, - 000 = Chrom
000 Chrom | 400 Bialy/Chrom | 800 Stal szlachetna
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Łagodny strumień deszczowy o kroplach wzbogaconych powietrzem.

