
exPRESS yourself

iControl® mobile





Cyfrowy sen staje się rzeczywistością

Zmruż oczy: wyobraź sobie, że właśnie się budzisz, przecią-
gasz się zmysłowo, niejako intuicyjnie dotykasz przycisku  
i już po chwili słyszysz dyskretny szum. Z łazienki przez lekko 
uchylone drzwi sączy się miękka poświata i zaprasza Cię 
do środka. Tu wita Cię już całkiem wyraźny dźwięk wody  
z prysznica. Z radością pozwalasz by rozłożysty prysznicowy 
deszcz i przyjemne ciepło otuliły całe Twoje ciało – uczucie 
wprost nie do opisania… Tylko, czy to aby nie sen? Nie – to 
niezwykłe marzenie, które dzięki technologii iControl mobile 
Hansgrohe stało się rzeczywistością. Cyfrowa kąpiel w wy-
miarze XXL, oparta na innowacyjnej technologii radiowej, 
umożliwiającej sterowanie funkcjami pryszniców i oświetle-
niem z dowolnego miejsca – nawet z sypialni!



Z iControl mobile od Hansgrohe życie może stać się jeszcze piękniejsze! 
Uważamy, że podstawowym zadaniem techniki jest ułatwianie rutynowych 
czynności, pomoc i uprzyjemnianie dnia codziennego. Dlatego też stworzy-
liśmy iControl mobile: innowacyjne rozwiązanie spełniające powyższe 
założenia, na każdym kroku wspierające użytkownika, dostosowujące się 
do indywidualnego trybu życia i osobowości – w kształcie unikalnym dla 
systemów Hansgrohe. Dzięki niemu, jednoczesna regulacja trzech prysz-
niców i oświetlenia, stała się możliwa. iControl mobile stanowi perfekcyjne 
uzupełnienie równie innowacyjnych systemów prysznicowych Raindance 
Rainfall i Raindance Rainmaker. To element przyszłości w Twojej łazience, 
którym zaimponujesz.

Raindance Rainmaker Raindance Rainfall

Cyfrowy lifestyle







Zimny prysznic? Nie, nigdy więcej! Wprost przeciwnie: kiedy uruchomisz prysznic 
za pomocą iControl mobile zimna woda spłynie z instalacji, zanim przekroczysz 
próg kabiny prysznicowej, a Ciebie powita ulubiona, wybrana wcześniej tem-
peratura, przyjemne ciepło otuli całe ciało od stóp do głów. Radość kąpieli  
w rozmiarze XXL o idealnie dobranej temperaturze wody – czy dzień może za-
cząć się przyjemniej?

Warm up your life

Dzięki innowacyjnej technologii  
radiowej system przestał być zależny  
od pomieszczenia i działa na odległość, 
np. z sypialni. 



Strumień deszczowy na kliknięcie

Jedno kliknięcie i prysznic wyczarowany – z iControl mobile to naprawdę żaden 
problem! A wszystko dzięki inteligentnej technologii radiowej. By rozpocząć 
prysznicową przygodę wystarczy nacisnąć jeden z klawiszy eleganckiego  
pilota zdalnego sterowania: Klik – i zaczyna płynąć woda. Klik – wybierasz 
ulubiony rodzaj strumienia, od rozłożystego prysznicowego deszczu po zbli-
żony do wodospadu strumień wachlarzowy. I jeszcze raz klik – wszystko  
tonie w nastrojowym oświetleniu, nadając kąpieli perfekcyjnego szlifu. Teraz 
wystarczy udać się do łazienki…



Rain AIROświetlenie  
zewnętrzne

RainflowWhirl

Element sterujący iControl  
mobile do systemu Rainfall  
z oświetleniem zewnętrznym.





„Bezprzewodowo znaczy lepiej“ – takie założenie skłoniło nas do stworzenia 
iControl mobile, opartego na nowoczesnej technologii radiowej. 
Ponieważ energię dla sygnału radiowego wyzwala samo dotknięcie przycisku, 
system nie wymaga konserwacji. Pilot funkcjonuje bez baterii – z różnych 
pomieszczeń, np. z sypialni można wybierać rodzaje strumienia, czy włączać 
oświetlenie; potem pilot wędruje razem z nami do łazienki, gdzie podczas 
naszej kąpieli, w specjalnym uchwycie oczekuje na nasze dalsze życzenia. 
Spróbuj, by już nie móc się bez tego obejść.

Wireless fun



Innowacyjna technika pozostaje często niewidoczna dla oka. W przypadku 
iControl mobile elektroniczne elementy ukryte są za uchwytem w ścianie – 
w elemencie podtynkowym ibox universal. Magnetyczne zawory uruchamiane  
za pomocą sygnału radiowego otwierają lub zamykają dopływ wody do  
odpowiednich dysz strumieniowych w głowicy prysznicowej. iBox universal 
również nie wymaga specjalnej konserwacji, a jeśli nawet – serwis jest 
niezwykle prosty. „W razie gdyby” do bloku funkcyjnego można bez trudu 
dostać się poprzez rozetę.

Niewidzialny cud





iControl® mobile Porter
# 15950, -000

Bateria termostatowa Highflow 
element zewnętrzny # 15715, -000
zestaw podtynkowy # 01800180

iControl® mobile  
zestaw podtynkowy # 15941180

iControl® mobile
do systemu  Rainfall bez oświetlenia
element zewnętrzny # 15942, -000
zestaw podtynkowy # 15941180

iControl® mobile
do systemu  Rainfall z oświetleniem  
element zewnętrzny # 15944, -000 
zestaw podtynkowy # 15941180

Zestaw iControl® mobile Porter  
do systemu  Rainfall bez oświetlenia
# 15951, -000

iControl® mobile
do systemu  Rainmaker bez oświetlenia
element zewnętrzny # 15943, -000 
zestaw podtynkowy # 15941180

iControl® mobile
do systemu  Rainmaker z oświetleniem
element zewnętrzny # 15945, -000
zestaw podtynkowy # 15941180

Zestaw iControl® mobile Porter  
do systemu  Rainmaker z oświetleniem
# 15952, -000 





www.hansgrohe.com
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Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne 
Tel. +48 61 8168600 · Fax +48 61 8168609 

info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl




