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Hansgrohe 
PartnerPlus

Jesteśmy partnerem instalacyjnego rzemiosła

Hansgrohe oferuje Instalatorom szerokie wsparcie  
techniczne. 

Dla fachowców w dziedzinie instalacji Hansgrohe pragnie być 
przede wszystkim partnerem. Dzięki bogatemu doświadczeniu  
w zakresie rozwiązań systemowych nawet zaawansowane tech-
nicznie projekty stają się dla naszych Klientów łatwe w realizacji. 
Nasza pozycja lidera i ukierunkowana na potrzeby rynku strate-
gia pozwalają nam zaoferować wyjątkowo szerokie spektrum 
usług. Mogą Państwo rozwijać własną ofertę w oparciu o nasze 
solidne kompetencje w obszarach serwisu dla Klienta, szkoleń  
w zakresie produktów, specjalistycznego doradztwa i marketingu. 
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Oferta PartnerPlus 
dla Instalatorów:

Hansgrohe
PartnerPlus

Fachowy Serwis Hansgrohe 
Specjaliści branży sanitarnej chętnie udzielą Ci odpowie-
dzi na wszystkie pytania, służąc wyczerpującą wiedzą  
na temat całego programu produktów Hansgrohe. Części 
zamienne i serwisowe są dla Ciebie dostępne w możliwie 
najszybszy sposób.
Czekamy na Twoje zapytania:  
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:30
Infolinia: 801 011 299
Fax: 61 816 86 26
Email: serwis@hansgrohe.pl

Dział Handlowy Hansgrohe
Zapytania telefoniczne na temat produktów i terminów  
dostawy.
Czekamy na Twoje zapytania:  
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:30
Infolinia: 801 011 299
Fax: 61 816 86 09
Email: sprzedaz@hansgrohe.pl

Gwarancja dostępności Hansgrohe
Gwarantujemy dostępność części zamiennych do 10 lat  
od momentu zakupu produktu. Możesz być spokojny  
nawet o projekty zrealizowane jakiś czas temu. 

Walizka serwisowa Hansgrohe 
Gwarancja szybkiego i niezawodnego serwisu u Klienta. 
Walizka serwisowa oferuje Ci wiele zalet: zawiera np. 45 
najważniejszych i najpopularniejszych części zamiennych, 
mobilny arkusz przeglądowy i gotowy formularz ułatwia-
jący składanie zamówień na części zamienne.

Gwarancja jakości Hansgrohe
Najwyższa jakość jest kluczowym elementem filozofii  
firmy Hansgrohe. Dlatego z własnej inicjatywy oferujemy 
użytkownikowi 5 lat gwarancji producenta na nasze pro-
dukty.

Aquademia Hansgrohe
Aquademia to nasze centrum kulturalne, w którym możesz 
doświadczyć kontaktu z wodą w wielu wymiarach. Od-
kryj podczas spaceru po naszej ekspozycji, jak światowe 
gwiazdy designu zmieniają łazienkę w oazę dobrego  
samopoczucia. Pozwól nam zademonstrować Ci, jak  
innowacyjne technologie czynią oszczędzanie wody 
przyjemnym. 
Zapraszamy do Aquademii w Tarnowie Podgórnym:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:30
Wstęp wolny. Konieczność umówienia się. 
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Montaż natynkowy

Powyższy sposób montażu powoduje 

dyskomfort w użytkowaniu a także 

ogranicza miejsce w łazience.

Montaż podtynkowy

Powyższy sposób montażu daje 

pełną swobodę w użytkowaniu  

a także oszczędza miejsce  

w łazience.

Dodatkowym atutem jest możliwość 

montażu wielu różnych elementów 

zewnętrznych.
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iBox® universal
Zalety dla każdego

Oto co oferuje Państwu   
iBox® universal: 

 Wystarczy jeden element podtynkowy, aby 
zrealizować 16 rozwiązań funkcjonalnych

 Ponad 200 elementów zewnętrznych marki 
Hansgrohe i Axor pasuje do iBox universal

 Wystarczy mieć jeden element podtynkowy 
w magazynie

 iBox universal pasuje do niezliczonych systemów in-
stalacji, typów podłączeń i elementów zewnętrznych

 Wytrzymałość na lata dzięki wielokrotnie sprawdzo-
nej technologii, na której można polegać

 Łatwy i szybki montaż

Oto co oferuje iBox® universal Państwa 
Klientom 

 Więcej czasu na wybór armatury

 Większa swoboda ruchów pod prysznicem
 
 Bezproblemowa wymiana armatury 

w przypadku renowacji

 Niezawodność systemu potwierdzona od 10 lat

Elastyczność, która każdemu  

wychodzi na dobre

W branży instalacyjnej iBox universal jest od dawna standardem w rozwiązaniach  
podtynkowych. Od czasu swojej premiery rynkowej stanowi nieprzerwanie pierwszy  
i jedyny element podtynkowy dla wszystkich typów klasycznej i termostatycznej 
armatury Hansgrohe i Axor. W postaci rozwiązania iBox universal, Hansgrohe oferuje 
nadzwyczajnie elastyczny system instalacji podtynkowej, który pozwala na połączenie 
wbudowanego w ścianę elementu podstawowego z najróżniejszymi elementami  
zewnętrznymi armatury i pryszniców. Istnieje także możliwość zastosowania rozmaitych 
typów podłączeń w zależności od rodzaju urządzenia. 
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1.  Jednouchwytowa bateria wanno-
wa do montażu podtynkowego
Z mieszaczem ceramicznym, swobodny prze-

pływ przy ciśnieniu 3 bar: wylewka wannowa 

30 l/min, prysznic 24 l/min. Do montażu pod 

prysznicem lub przy wannie. Obsługuje dwa 

odbiorniki (główka prysznicowa/wylewka 

wannowa). 

2.  Jednouchwytowa bateria wanno-
wa do montażu podtynkowego,  
z systemem zabezpieczającym do  
wylewki Exafill
Z mieszaczem ceramicznym M2, swobodny 

przepływ przy ciśnieniu 3 bar: wylewka wan-

nowa 30 l/min, prysznic 24 l/min. Do montażu 

pod prysznicem lub przy wannie. Obsługuje 

dwa odbiorniki (główka prysznicowa/wylewka 

wannowa). Zintegrowana z systemem zabez-

pieczającym (zgodnie z normą DIN EN 1717), 

do napełniania wanny przez przelew.

3.  Jednouchwytowa bateria pryszni-
cowa do montażu podtynkowego
Z mieszaczem ceramicznym M2, swobodny 

przepływ przy ciśnieniu 3 bar: 32 l/min. Do 

montażu pod prysznicem; obsługuje jeden  

odbiornik, najczęściej główkę prysznicową  

lub głowicę górną.

4.  Ecostat® S termostat podtynkowy
Z wkładem MTC, swobodny przepływ przy  

ciśnieniu 3 bar: 43 l/min. Do montażu pod 

prysznicem lub przy wannie. Wymaga przynaj-

mniej jednego zaworu odcinającego.

5.  Ecostat® S termostat podtynkowy 
Highflow 
Z wkładem MTC, swobodny przepływ przy  

ciśnieniu 3 bar: 58 l/min. Do montażu pod 

prysznicem lub przy wannie. Wymaga przy-

najmniej jednego zaworu odcinającego.

6.  Ecostat® S termostat podtynkowy 
z zaworem odcinającym
Z wkładem MTC, swobodny przepływ przy  

ciśnieniu 3 bar: 26 l/min. Do montażu pod 

prysznicem lub przy wannie; obsługuje jeden 

odbiornik.

7.  Ecostat® S termostat z zaworem 
odcinająco-przełaczającym
Z wkładem MTC, swobodny przepływ przy  

ciśnieniu 3 bar: 26 l/min. Do montażu pod 

prysznicem lub przy wannie; obsługuje dwa 

odbiorniki.

8.  Ecostat® Start/Stop termostat 
podtynkowy
Z elektronicznym przyciskiem Start/Stop,  

wkładem MTC i elektroniczną kontrolą czasu. 

swobodny przepływ przy ciśnieniu 3 bar: 

26 l/min. Do montażu pod prysznicem; obsłu-

guje jeden odbiornik.

 

9.  iControl® manualny
Podtynkowy zawór odcinająco-przełączający 

do niezależnej lub jednoczesnej obsługi dwóch 

odbiorników; zintegrowany zawór odcinający 

do jednoczesnej obsługi trzeciego odbiornika. 

10. iControl® mobile 
Elektroniczny zawór odcinająco-przełączający, 

przełączanie czterodrożne z funkcją odcina-

jącą do obsługi trzech odbiorników, zdalne 

sterowanie nie wymagające baterii.

11.  Raindance® Rainfall®

Poziomy panel prysznicowy z funkcją głowicy 

prysznicowej, z trzema rodzajami strumienia, 

strumień masujący z regulacją kąta nachylenia 

dysz. 

12. Głowica prysznicowa Raindance® 
E 420 AIR 2jet
Głowica prysznicowa z ramieniem 385 mm, 

wymiary 430 x 220 mm, dwa rodzaje strumie-

nia: RainAir (strumień deszczowy) i RainFlow 

(strumień wachlarzowy). Obsługa przy pomo-

cy oddzielnego iBox universal i np. termostatu 

z zaworem odcinająco-przełączającym.

13. Komplet prysznicowy Raindance® 
240 do montażu podtynkowego
System prysznicowy Showerpipe z termostatem 

i zaworem odcinająco-przełączającym; obsłu-

ga dwóch odbiorników oddzielnie lub jedno-

cześnie.

14. Raindance® Showerpanel®

Z wkładem MTC oraz zintegrowanym zaworem 

odcinająco-przełączającym, swobodny prze-

pływ przy ciśnieniu 3 bar: główka prysznicowa 

17 l/min, dysze boczne 19 l/min. Do montażu 

pod prysznicem lub przy wannie, obsługuje 

główkę prysznicową i osiem dysz bocznych. 

Obie funkcje prysznicowe można obsługiwać 

oddzielnie lub jednocześnie. 

15. Axor® Urquiola wylewka 
wannowa/uchwyt Porter
Połączenie wylewki wannowej i uchwytu Porter 

z zaworem zwrotnym; wielkość przepływu 

25 l/min, obsługa przy pomocy oddzielnego 

elementu zewnetrznego, np. termostatu z za-

worem odcinająco-przełączającym. 

16. iModul®

Moduł instalacji podtynkowej, wstępnie zmon-

towany i sprawdzony. Do montażu głowicy 

prysznicowej i dysz bocznych; zawiera iBox 

universal, element podtynkowy zaworu  

odcinającego,element podtynkowy zaworu 

czterodrożnego Quattro. Po instalacji modułu 

można położyć tynk następnie płytki.

iBox® universal oferuje Państwa Klientom szerokie 
spektrum rozwiązań i co ważne – więcej czasu na wybór armatury.

Jeden element podtynkowy – wiele rozwiązań
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iBox® universal
Szerokie spektrum 

możliwości
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iBox® universal
TechnikaiBox® universal ma wiele mocnych stron

Symetryczna rotacja montażu

 symetryczna konstrukcja; wszystkie podłączenia 

są jednakowe

 jest ważne, aby podłączenie wody zimnej 

było z prawej, a gorącej z lewej strony

 w przypadku baterii wannowej odejście dolne 

jest priorytetowe

 w przypadku baterii prysznicowej można 

zastosować zarówno odejście górne jak  

i dolne

Bezpieczny i ekonomiczny

 Uniwersalny zestaw podstawowy zawiera 

jedynie blok przyłączeniowy. Cenny blok  

funkcyjny jest dostarczany i montowany  

razem z elementem zewnętrznym

 Zapobiega to problemom w fazie prac budow-

lanych, takim jak uszkodzenie, zabrudzenia 

lub zamarznięcie elementów

Wielorakie możliwości instalacyjne

 pasujący do wszystkich znanych systemów

instalacyjnych i typów kształtek

 opatentowany regulowany pierścień mocujący

 uniwersalne rozwiązanie montażowe dzięki 

systemowi dwupoziomowego mocowania i 

przyłączom DN20

 możliwość montażu w ścianach murowanych, 

z płyt kartonowo-gipsowych i prefabrykowa-

nych

Zintegrowany system zabezpieczający

 brak potrzeby zastosowania dodatkowego 

zewnętrznego przerywacza rurowego (odpo-

wietrznika) i zaworów zwrotnych w przypadku 

jednouchwytowej baterii wannowej w połączeniu 

z wylewką wannową z odpływem i przelewem 

Exafill

 nizsze koszty montażu i mniej elementów funk-

cyjnych w ścianie

Szczelny ze wszystkich stron

 gumowe uszczelki wokół wszystkich czterech

przyłączy oraz rozeta nośna chroniąca przed 

spływającą wodą od zewnątrz, stanowią pełną 

ochronę ściany przed wilgocią

Przedłużka elementu podstawowego

 w razie zbyt głębokiego osadzenia iBox

universal w ścianie, Hansgrohe oferuje zestaw 

przedłużający do montażu pomiędzy podtyn-

kiem i blokiem funkcyjnym

 to rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo 

i chroni jednocześnie ścianę przed wilgocią

 korpus iBox universal jest teraz jeszcze cieńszy 

i dlatego pasuje jeszcze lepiej nawet do roz-

wiązań płytszej zabudowy

Tłumienie szumów

 mosiężny korpus iBox universal opiera się 

na uszczelkach, co zapobiega przenoszeniu 

szumów z instalacji wodnej na ścianę

 przykręcenie rozety nośnej do obudowy iBox’a, 

a nie do bloku funkcyjnego oraz dodatkowa 

uszczelka tłumią szumy aż do poziomu płytek 

ściennych

Przedłużka do elementu zewnętrznego

 dzięki zastosowaniu elementu dystansowego, 

głębokość wbudowania przestała stanowić 

istotny problem

 rozetę dystansową montuje się pomiędzy 

płytkami i elementem zewnętrznym

Łatwe przepłukiwanie instalacji

 zawarty w komplecie element do przepłukiwa-

nia, który można zamontować w różnych po-

zycjach, umożliwia dokładne przepłukanie in-

stalacji zgodnie z normą DIN 1988/EN 1717

Możliwość zastosowania elementów
zewnętrznych o mniejszych średnicach

 uchwyty i elementy zewnętrzne armatury stają 

się coraz bardziej filigranowe

 pomimo mniejszej o 20 mm średnicy elementu 

zewnętrznego baterii podtynkowych i zmniej-

szenia przełącznika w bateriach wannowych, 

iBox universal jest nadal kompatybilny
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Warianty montażu

Raindance Rainfall to poziomy panel prysznicowy z funkcją głowicy prysznicowej,  

z trzema rodzajami strumienia (strumień deszczowy RainAir 240 mm, strumień 

masujący generowany przez 4 dysze WhirlAir, strumień wachlarzowy RainFlow),  

z których każdy może być kontrolowany niezależnie. Podstawą instalacji jest  

iBox universal, wykorzystywany zarówno do obsługi termostatu jak i systemu  

Raindance Rainfall. W kombinacji z zaworem przełączającym Quattro oraz  

zaworem odcinającym instalacja ta gwarantuje doskonałą jakość strumienia.

Komponenty potrzebne do instalacji:

1. Pierwszy iBox® universal # 01800180 do podłaczenia zimnej i ciepłej 

wody oraz do montażu centralnego elementu termostatycznego/elementu 

zewnętrznego.

2. Drugi iBox® universal # 01800180 do stabilnego montażu systemu 

Raindance Rainfall wraz z rurami dla trzech rodzajów strumienia i jednostki  

funkcyjnej. Czwarte przyłącze iBox universal lekko przedłużone dla stabilności 

instalacji wystarczy po prostu zaślepić (przez to przyłącze woda nie przepływa)

3. Zawór odcinający # 15970180 do manualnej kontroli wielkości przepływu.

4. Zawór przełączający Quattro # 15930180 do manualnej kontroli trzech 

rodzajów strumienia

5.  Zawór odcinający # 15970180 do manualnej kontroli główki prysznicowej.

Raindance E 420 AIR 2jet to głowica prysznicowa z dwoma rodzajami strumienia: 

RainAir (strumień deszczowy) i RainFlow (strumień wachlarzowy), z których każdy 

może być indywidualnie kontrolowany ze ściany. Podstawą instalacji jest iBox  

universal, wykorzystywany zarówno do obsługi termostatu jak i głowicy prysznicowej.

Komponenty potrzebne do instalacji:

1. Pierwszy iBox® universal # 01800180 do podłączenia zimnej i ciepłej 

wody oraz do montażu centralnego elementu termostatycznego/elementu  

zewnętrznego.

2. Drugi iBox® universal # 01800180 do stabilnego montażu głowicy pryszni-

cowej Raindance E 420 AIR 2jet wraz z rurami dla dwóch rodzajów strumienia  

i jednostki funkcyjnej. Dolne i górne przyłącza iBox universal lekko przedłużone 

dla stabilności instalacji wystarczy po prostu zaślepić (przez te przyłącza woda 

nie przepływa).

1. Raindance® Rainfall® # 28411000

2. Raindance® E 420 AIR 2jet # 27373000
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iBox® universal
Instalacja

Montaż jest prosty: wystarczy wbudować iBox universal, a na nim  

zamontować panel prysznicowy – i gotowe!

Komponenty potrzebne do instalacji:

iBox® universal
# 01800180 do podłączenia zimnej i ciepłej wody oraz panela  

prysznicowego Raindance jako elementu zewnętrznego.

Kolejna prosta instalacja: wystarczy iBox universal. 

Komponenty potrzebne do instalacji:

iBox® universal
# 01800180 do podłączenia zimnej i ciepłej wody oraz  

centralnego elementu termostatycznego/elementu zewnętrznego.

3. Panel prysznicowy Raindance® # 27100000

4.  Komplet prysznicowy Raindance® 240 
z baterią podtynkową # 27145000/# 27192000
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Montaż iModul®

Dzięki wstępnie przygotowanej instalacji iModul oraz iBox 

universal stanowią idealną podstawę montażu podtynkowego 

dla rodziny pryszniców Hansgrohe oraz głowic prysznico-

wych i dysz bocznych Raindance i PuraVida. W porównaniu  

z prefabrykowanymi kabinami prysznicowymi to rozwiązanie 

pozwala na realizację konfiguracji prysznicowej na miejscu, 

zgodnie z konkretnymi wymogami technicznym oraz indywi-

dualnymi oczekiwaniami klienta. 

Instalacja 
Zamontować odpowiednio iModul oraz podłączyć zimną  

i ciepłą wodę. Następnie wytynkować ścianę i położyć płytki. 

Element zewnętrzny termostatu i wybraną konfigurację pryszni-

ców montuje się na końcu.
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iBox® universal
Wskazówki montażowePorady i wskazówki montażowe

Płukanie instalacji
Kompletna instalację należy przepłukać zgodnie 

z normą DIN 1988/EN 1717. Strzałki umiesz-

czone na bloku płuczącym wskazują na to, które 

przyłącza doprowadzające i wyprowadzające 

są ze sobą połączone, np. zimna woda i przyłą-

cze wyprowadzające 1 oraz ciepła woda i przy-

łącze wyprowadzające 2. Jeżeli wymagane jest 

tylko jedno przyłącze wyprowadzające, blok 

płuczący należy obrócić o 90° po ukończeniu 

pierwszego etapu płukania. 

iBox® universal w przypadku montażu 
wylewki wannowej Exafill w komplecie  
z odpływem i przelewem: 
Odcięcie wody do Exafill w fazie budowlanej.

Instalacja wstępna:
1. Zamontować iBox universal (tylko w pionie)

2. Położyć instalację wodociągową do Exafill  

i zakorkować (korek metalowy) 

3. Przepłukać instalację i sprawdzić  

szczelność pod ciśnieniem

Montaż wanny:
1. Zakręcić wodę

2. Zamontować wannę z Exafill  

i podłączyć do przyłączy

3. Przepłukać instalację do Exafill  

i sprawdzić szczelność

4. Zakręcić wodę w zaworze głównym  

dla piętra budynku

5. Zdemontować blok płuczący

6. Umieścić zaślepkę (A) w przyłączu 

wyprowadzającym dla Exafill

7. Zamontować blok płuczący

8. Odkręcić wodę

Wskazówki odnośnie instalacji napełniania wanny przez przelew

Przyłącze 
wyprowadzające 1 

Przyłącze 
wyprowadzające 1 

Woda 
gorąca

Woda 
zimna

Instrukcje montażowe mogą Państwo ściągnąć ze strony www.hansgrohe.pl

(A)

Wskazówki odnośnie instalacji

Element podtynkowy należy zamontować w taki 

sposób, aby przyłącze ciepłej wody znajdowało 

się z lewej, a zimnej – z prawej strony. 

Głębokość instalacji od 80 mm do 108 mm

Zestaw przedłużający 25 mm 
przy zbyt głębokim montażu:
# 13595000

Zestaw przedłużający 22 mm
przy zbyt płytkim montażu:
# 13596000

# 13597000

# 97407000

# 15597000

Element podtynkowy można zamontować odpo-

wiednio do warunków lokalnych. iBox universal 

nadaje się zarówno do montażu przy wannie  

jak i pod prysznicem. W przypadku jednouchwy-

towych baterii wannowych dolne przyłącze 

(przyłącze 1) jest priorytetowe. W przypadku  

instalacji prysznicowych przyłącze, które nie  

będzie wykorzystywane należy zaślepić.

Dzięki symetrycznej konstrukcji iBox universal 

wszystkie podłaczenia są jednakowe. Montaż 

można wykonać nie tylko w pionie, ale także w 

poziomie. 

Wyjątek: w przypadku baterii wannowych 

z systemem zabezpieczającym możliwe jest  

wyłącznie pionowe zamontowanie iBox universal. 
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Instalacja iBox® universal

Wszystko w komplecie – iBox universal, 

kołnierz uszczelniający, 3 redukcje G¾ / G½,  

1 korek G¾, element do przepłukiwania, z kor-

kiem do odcięcia  wylewki wannowej Exafill,  

instrukcja montażu.

Idealne połączenie – iBox universal jest 

odpowiedni dla wszystkich znanych systemów  

rurociągowych. Praktycznie każdą zmontowaną 

złączkę można bezpośrednio na nim zacisnąć.

Korek do wyjścia pod Exafill – Aby po 

sprawdzeniu instalacji rurociągowej i napełnieniu 

wanny poprzez wylewkę Exafill można było za-

mknąć dopływ i wyrównać ciśnienie w całej insta-

lacji, w zestawie znajduje się specjalny korek,  

którym blokujemy wypływ do napełniania wanny.

Porada montażowa – Aby przykręcić ele-

menty przyłączeniowe, należy przy pomocy

odcinka rurki z gwintem G ¾ umocować iBox 

universal w imadle.

Pasujący do wszystkich systemów insta-
lacyjnych – Dwa poziomy mocowania i duży 

wybór sposobów montażu czynią iBox universal 

odpowiednim dla każdego systemu instalacyj-

nego.

Otwornica 127 mm – Okrągła forma iBox 

universal umożliwia zastosowanie otwornicy, 

przyczynia się to do ułatwienia „zamykania” 

ścian np. płytą kartonowo-gipsową lub płytkami 

ceramicznymi.

We właściwej pozycji – Punkty orientacyjne 

pomogą ustawić bez problemu iBox universal we 

właściwej pozycji.

Przepłukiwanie instalacji zgodne  
z normą DIN 1988 – Zawarty w komplecie 

element umożliwia bezproblemowe i dokładne 

przepłukanie instalacji.

Kołnierz uszczelniający do suchej zabu-
dowy – Aby zapewnić absolutną szczelność 

przy suchej zabudowie, przyklejamy zawarty  

w komplecie kołnierz uszczelniający na ścianę 

przy pomocy PCI Lastogum lub innego porówny-

walnego środka uszczelniającego.
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iBox® universal
InstalacjaMontaż elementu zewnętrznego

iBox® universal – Wszystko gotowe do mon-

tażu, pozostaje tylko korzystać z przyjemności 

kąpieli. Blok funkcyjny, zestaw śrub, rozeta nośna, 

tuleje pod uchwyty, adapter uchwytu, uchwyty  

i instrukcja montażu.

Demontaż elementu do przepłukiwania 
– Przed zamontowaniem bloku funkcyjnego de-

montujemy element służący do przepłukiwania 

wykręcając śrubę kluczem imbusowym 5. Należy 

pamiętać o wcześniejszym zamknięciu wody.

Montaż rozety dekoracyjnej – nałożenie 

rozety dekoracyjnej na rozetę nośną nie wymaga 

śrub. Zabezpieczająca przed pryskającą wodą 

uszczelka z miękkiej gumy oraz pierścienie O-Ring 

wokół otworów na osłony uchwytów zapewniają 

szczelność i pewne mocowanie.

28 mm tolerancji zabudowy – Po ułożeniu 

płytek ceramicznych obcinamy pozostały brzeg 

iBox universal przy pomocy noża do 2 mm poza 

linię płytek. W taki sposób możemy zapewnić 

odpowiednią szczelność pomiędzy otworem  

w ścianie i iBox’em.

Montaż bloku funkcyjnego – Przy pomocy 

zawartych w komplecie śrub mocujemy blok 

funkcyjny bezpośrednio z elementem przyłącze-

niowym iBox universal.

Mocowanie uchwytów – Ostatni krok to 

odpowiednie przykręcenie uchwytów.

Uszczelnienie silikonem – Aby zapewnić 

całkowitą szczelność także względem wody  

pryskającej od strony wnętrza kabiny, pozostałą 

szczelinę pomiędzy płytkami i iBox universal 

uszczelniamy dokładnie silikonem.

Przykręcić rozetę nośną – rozetę nośną 

przykręcamy do korpusu iBox universal przy  

pomocy specjalnych śrub z tworzywa sztucz-

nego, które można łatwo skrócić. Zapewni to 

skuteczne tłumienie szumów aż do poziomu  

płytek. Uszczelka wokół rozety chroni wnętrze 

przed spływającą wodą nawet w obszarze fug.

Finał – W rekordowo krótkim czasie, bez 

zamawiania dodatkowych elementów i pomocy 

montażowych do różnych typów instalacji  

zamontowaliśmy iBox universal i na jego bazie  

odpowiadający naszym wymaganiom element 

zewnętrzny.
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Opcje montażu

Bateria wannowa z systemem zabezpieczającym do wylewki Exafill

Termostat z zaworem odcinająco-przełączającym/bateria wannowa

Od • urządzenie działa poprawnie

Od • urządzenie działa poprawnie

Legenda
1  Exafill
2  Główka prysznicowa

Legenda
1  Exafill
2  Główka prysznicowa
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iBox® universal
Instalacja

Termostat z zaworem odcinającym/bateria prysznicowa

Termostat z zaworem odcinającym/bateria prysznicowa/panel prysznicowy Raindance 

Od • urządzenie działa poprawnie

Od • urządzenie działa poprawnie

Legenda 
1  Głowica 

prysznicowa
2  Dysze boczne
1  + 2  Głowica prysznicowa + 

Dysze boczne
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Raindrain
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Opcje montażu

Termostat prysznicowy z elektronicznym przyciskiem Start/Stop/ 
termostat z zaworem odcinającym/bateria prysznicowa

Termostat z zaworem odcinająco-przełączającym/bateria wannowa

Od • urządzenie działa poprawnie

Od • urządzenie działa poprawnie

Legenda 
1  Główka prysznicowa
2  Głowica prysznicowa

2150 mm

2150 mm



DN20 
(¾")
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Raindrain

Ø 70

Raindrain

>50 l/min.

Ø 70

>50 l/min.

1

2

3

1

DN20 
(¾")

2
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iBox® universal
Instalacja

Termostat

Termostat Highflow 

Od • urządzenie działa poprawnie

Od • urządzenie działa poprawnie

Legenda 
1  Głowica prysznicowa
2  Główka prysznicowa
1  + 2   Głowica prysznicowa + 

Główka prysznicowa

Legenda 
1  Głowica prysznicowa
2  Główka prysznicowa
3  Dysze boczne
1  + 2   Głowica prysznicowa + 

Główka prysznicowa
1  + 3  Głowica prysznicowa + Dysze boczne
2  + 3  Główka prysznicowa + Dysze boczne

2150 mm

2150 mm
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Opcje montażu

Termostat Highflow w połączeniu z Raindance® Rainfall®

Termostat Highflow w połączeniu z Raindance® Rainmaker®

Od • urządzenie działa poprawnie

Od • urządzenie działa poprawnie

Legenda
1  RainAir
2  WhirlAir
3  RainFlow

Legenda
1  RainAir
2  RainAir XXL
3  WhirlAir
1  + 3  RainAir + WhirlAir
2  + 3  RainAir XXL + WhirlAir
4  Główka prysznicowa
5  Dysze boczne

2190 mm

Zawór pod-
tynkowy

Trio-Stop

Quattro

Zawór pod-
tynkowy

Quattro
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iBox® universal
Instalacja

Termostat w połączeniu z iControl ® 

Raindance® Showerpipe podtynkowy z termostatem

Od • urządzenie działa poprawnie

Od • urządzenie działa poprawnie

Legenda
1  RainAir
2  RainFlow
3  Główka prysznicowa

Legenda 
1  Głowica prysznicowa
2  Główka prysznicowa

2150 mm

2190 mm

1200 mm
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Przegląd produktów Hansgrohe  elementy zewnętrzne

PuraVida 

Metropol E 

Metris 

Talis E2 

Focus E2

Ecostat E 

PuraVida 

Metropol E 

Metris 

Talis E2 

Focus E2

Ecostat E 

PuraVida 

Metropol S

Metris E 

Talis S2 

Focus E

Ecostat E/S 

PuraVida 

Metropol S

Metris E

Talis S2 

Focus E

Ecostat S 

PuraVida

Metris S 

Talis S 

Focus S

Ecostat S Ecostat Classic Ecostat Classic 

PuraVida

Metris S

Talis S 

Focus S

Metris Classic

Talis Classic

Metris Classic

Talis Classic

Wanna
# 15445,-000,-400
# 15447,-000,-400

Wanna
# 14475,-000,-090
# 14477,-000,-090

Wanna
# 31493,-000
# 31487,-000

Wanna
# 31645,-000
# 31646,-000

Wanna
# 31945,-000
# 31946,-000

Termostat
# 15710,-000,-090

Prysznic
# 15665,-000,-400

Prysznic
# 14675,-000,-090

Prysznic
# 31685,-000

Prysznic
# 31666,-000

Prysznic
# 31965,-000

Termostat
# 15770,-000,-400

Wanna
# 14465,-000
# 14466,-000

Wanna
# 31475,-000
# 31476,-000

Wanna
# 32475,-000
# 32477,-000

Wanna
# 31744,-000

Prysznic
# 14665,-000

Prysznic
# 31675,-000

Prysznic
# 32675,-000

Prysznic
# 31761,-000

Wanna
# 31465,-000
# 31466,-000

Wanna
# 32475,-000
# 32477,-000

Wanna
# 31743,-000

Prysznic
# 31665,-000

Wanna
# 31485,-000,-820
# 31486,-000,-820

Prysznic
# 31676,-000,-820

Prysznic
# 32675,-000

Wanna
# 14145,-000,-820
# 14146,-000,-820

Prysznic
# 14165,-000,-820

Prysznic
# 31763,-000

Przegląd dostępnych kolorów powierzchni znajdą Państwo  

w cenniku oraz katalogu Hansgrohe.

Termostat Highflow
# 15772,-000,-400

Termostat z zawo-
rem odcinającym
# 15775,-000,-400

Termostat z zawo-
rem odcinająco-
przełączjącym
# 15771,-000,-400

Termostat z zaworem 
odcinającym
# 15700,-000,-090

Z zaworem odcinają-
co-przełączającym 
# 15720,-000,-090*

Termostat  
Start/Stop
# 15740,-000
 
# 15740,-800*

Termostat
# 15711,-000

Highflow
# 15715,-000*

Termostat z zaworem 
odcinającym
# 15701,-000

Z zaworem odcinają-
co-przełączającym
# 15721,-000*

Termostat
# 15751,-000,-820

Highflow
# 15754,-000,-820*

Termostat z zaworem 
odcinającym
# 15752,-000,-820

Z zaworem odcinają-
co-przełączającym
# 15753,-000,-820*

* Brak zdjęcia
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iBox® universal
Przegląd produktówPrzegląd produktów Axor elementy zewnętrzne

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio

Axor Citterio M 

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio

Axor Citterio M 

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio

Axor Citterio M 

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio Axor Citterio Axor Citterio

Axor Citterio M 

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio M 

Axor Urquiola

Axor Massaud Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio M 

Axor Urquiola Axor Urquiola

Wanna
# 10416,-000
# 10418,-000

Wanna
# 10445,-000
# 10447,-000

Wanna
# 39455,-000
# 39457,-000

Wanna
# 34425,-000
# 34427,-000

Wanna
# 11425,-000
# 11426,-000

Wanna
# 18455,-000
# 18457,-000

Prysznic
# 10616,-000

Prysznic
# 10645,-000

Prysznic
# 39655,-000

Prysznic
# 34625,-000

Prysznic
# 11625,-000

Prysznic
# 18655,-000

Termostat
# 10710,-000

Termostat
# 10716,-000

Termostat
# 39715,-000
# 39710,-000*

Termostat
# 34715,-000

Termostat  
# 18740,-000

Termostat Highflow 
# 10715,-000

Termostat Highflow 
# 10717,-000

Termostat Highflow 
# 39716,-000
# 39711,-000*

Termostat Highflow 
# 34716,-000

Termostat Highflow 
# 11731,-000

Termostat
# 11730,-000

Termostat Highflow 
# 18741,-000

Przegląd dostępnych kolorów powierzchni znajdą Państwo  

w cenniku oraz katalogu Axor.

Wylewka wanno-
wa/uchwyt Porter
# 11435,-000

Termostat z zawo-
rem odcinającym
# 10700,-000

Termostat z zawo-
rem odcinającym
# 10706,-000

Termostat z zawo-
rem odcinającym
# 39705,-000
# 39700,-000*

Termostat z zawo-
rem odcinającym
# 11732,-000

Termostat z zawo-
rem odcinającym
# 18745,-000

Termostat z zawo-
rem odcinająco-
przełączjącym
# 18750,-000

Termostat z zawo-
rem odcinająco-
przełączjącym
# 10720,-000

Termostat z zawo-
rem odcinająco-
przełączjącym
# 10726,-000

Termostat z zaworem 
odcinająco-przełączjącym
# 39725,-000
# 39720,-000*

Termostat z zawo-
rem odcinająco-
przełączjącym
# 34725,-000

Termostat z zawo-
rem odcinająco-
przełączjącym
# 11733,-000

Termostat z zawo-
rem odcinającym
# 34705,-000

* Brak zdjęcia
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Przegląd produktów Axor elementy zewnętrzne

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Axor Uno2 Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Wanna
# 38425,-000
# 38427,-000

Wanna
# 35425,-800
# 35427,-800

Wanna
# 17415,-000,-090
# 17417,-000,-090

Termostat
#  16810,-000, 

-820,-830

Prysznic
# 38625,-000

Prysznic
# 35625,-800

Prysznic
# 17615,-000,-090

Termostat Highflow
#  16815,-000, 

-820,-830

Termostat z zawo-
rem odcinającym
#  16800,-000, 

-820,-830

Termostat
# 38375,-000

Termostat
# 35710,-800

Termostat
# 17710,-000,-090
# 17715,-000,-090

Termostat Highflow 
# 38715,-000

Termostat Highflow 
# 35715,-800

Termostat Highflow 
# 17712,-000,-090
# 17716,-000,-090

Termostat z zawo-
rem odcinająco-
przełączającym
#  16820,-000, 

-820,-830

Przegląd dostępnych kolorów powierzchni znajdą Państwo  

w cenniku oraz katalogu Axor.

Termostat z zawo-
rem odcinającym
# 38700,-000

Termostat z zawo-
rem odcinającym
# 35700,-800

Termostat z zawo-
rem odcinającym
# 17700,-000,-090
# 17705,-000,-090

Termostat z zawo-
rem odcinająco-
przełączjącym
# 38720,-000

Termostat z zawo-
rem odcinająco-
przełączjącym
# 35720,-800

Termostat z zawo-
rem odcinająco-
przełączjącym
# 17720,-000,-090
# 17725,-000,-090
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iBox® universal
Dane techniczne /  

Rysunki wymiaroweSpecyfikacja techniczna i rysunki wymiarowe

Specyfikacja techniczna dla iBox® universal
Ciśnienie robocze:    max. 1 MPa

Ciśnienie zalecane:    0.1 – 0.5 MPa

Ciśnienie testowe:    1.6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura wody gorącej:    max. 80 °C

Zalecana temperatura wody gorącej:    65 °C

Wymiary przyłączy:    G ¾

Pozycja przyłączy:     zimna woda z pra-

wej, ciepła z lewej

Swobodny przepływ przy ciśnieniu 0.3 MPa

Bateria wannowa – przepływ dla wylewki:   30 l/min

Bateria wannowa – przepływ dla prysznica:   24 l/min

Bateria prysznicowa:    32 l/min

Termostat:    43 l/min

Termostat z zaworem odcinającym:    26 l/min

Termostat z zaworem odcinająco-przełączającym:  26 l/min

Termostat Highflow:    58 l/min 

Znaki jakości:    DVGW, SVGW

iBox® universal – widok z przodu i z boku

Przedłużka  

25 mm

Przedłużka 

22 mm (dla płytkiej instalacji)

iBox® universal

Przyłącze wyprowadzające 2,  

np. prysznic

Przyłącze wyprowadzające 1

Woda 

gorąca

Woda zimna

SW 5 mm



iBox universal zrewolucjonizował system in-

stalacji podtynkowej, czyniąc go bezpiecz-

niejszym i łatwiejszym. Teraz, współpracując 

ściśle z doświadczonymi instalatorami, specja-

liści Hansgrohe zmodyfikowali i udoskonalili 

ten popularny produkt. 

Jakie możliwości oferują Państwu te udosko-

nalenia? Które ze sprawdzonych elementów 

systemu zachowano? Dlaczego iBox universal 

umożliwia łatwiejszą instalację współczesnych 

innowacji prysznicowych Hansgrohe?

Niniejszy przewodnik techniczny udziela  

odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania  

dotyczące iBox universal i systemu instalacji 

podtynkowej. Prezentuje on także mnóstwo 

potencjalnych rozwiązań dla Instalatora  

i Klienta możliwych dzięki połączeniu iBox 

universal z innowacyjnymi systemami  

prysznicowymi Hansgrohe .

Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby 

ten prospekt był przyjazny dla środowiska. 

Zastosowanie nowego rodzaju papieru  

pozwoliło na redukcję emisji CO2 podczas 

procesu produkcyjnego o ponad 30 %. Ty 

także możesz przyczynić się do ochrony śro-

dowis-ka przekazując ten katalog innym zain-

teresowanym lub oddając go do recyclingu.

Zapraszamy na stronę internetową  

www.hansgrohe.pl skąd mogą Państwo  

ściągnąć na swój komputer dodatkowe przy-

datne informacje techniczne o produktach.

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne  
Infolinia 801 011 299 · Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl
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