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Manual de vendas

Produtos hansgrohe para a casa de banho

Tudo para uma escolha acertada  
em relação a misturadoras,  
chuveiros e á melhor tecnologia



 Showroom hansgrohe – o seu suporte de vendas 
 interativo. Use a aplicação Showroom hansgrohe 
durante o atendimento ao cliente. 

	▪ 	Função	de	câmara,	com	a	qual	qualquer	produto	poderá	ser	posicionado	
na	própria	casa	de	banho	

	▪ 	Vídeos	sobre	tecnologias	
	▪ 	Confi	gurador	para	combinações	adequadas	de	lavatório	e	misturadoras	
	▪ 	Bloco	de	anotações	para	imprimir	os	favoritos	
	▪ 	Função	de	pesquisa	para	encontrar	rapidamente	produtos	

 Momentos inspiradores na água 

	Efectue	o	download	de	forma	gratuita	em	www.hansgrohe-int.com/catalog	
ou	directamente	no	iTunes	em	
http://appstore.com/hansgroheshowroom

	Nos	últimos	anos	a	casa	de	banho	deixou	de	ser	apenas	um	local	
para	banhos	–	passando	a	ser	uma	sala	de	bem-estar.	As	zonas	de	
duche	são	cada	vez	maiores	e	os	novos	materiais,	como	o	vidro,	
conferem	ao	quarto	de	banho	um	novo	caráter	de	modernidade.	

	Na	hansgrohe	continuamos	a	revolucionar	o	conforto	de	utilização	–	
com	a	tecnologia	Select	intuitiva:	Água	à	distância	de	um	botão	é	
agora	possível	em	todas	as	variantes	em	qualquer	zona	do	quarto	
de	banho.	Também	no	que	diz	respeito	ao	design	reforçamos	a	nossa	
variedade	de	misturadoras	com	um	novo	estilo.	

	Com	a	grande	variedade	das	nossas	gamas	em	diferentes	designs,	
cores,	formas,	materiais	e	a	multiplicidade	de	funções	conseguimos	
satisfazer	quase	todos	os	desejos	dos	nossos	clientes.	E	para	com-
pletar	o	caráter	individual	do	quarto	de	banho,	existem	opções	de	
montagem	fl	exíveis	–	conselhos	importantes	e	exemplos	encontram-se	
no	capítulo	relativo	à	montagem.	

	Surgem,	assim,	quartos	de	banho	exclusivos	que	proporcionam	
momentos	únicos.	Totalmente	personalizados	ao	gosto	e	às	prefe-
rências	pessoais	de	cada	um.	Porque	os	nossos	clientes	e	as	suas	
necessidades	são	a	nossa	inspiração,	dia	após	dia.	

 hansgrohe. Meet the beauty of water. 

 Chuveiros .

 Monocomando de cozinha .

 Misturadores de lavatório .

 Empresa .

 Receptivo a nada mais do que prazer .

 Receptivo a nada mais do que prazer .

 A Água em toda a sua plenitude .

 For today and tomorrow: milestones .
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	Saiba	mais	e	siga	nossas	páginas	em:	

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 Qualidade com valor acrescentado 

	Parceira	dos	profi	ssionais	 	Referências	a	nível	mundial	

	Gotas	grandes	e	macias	

	Puro	conforto	no	duche		Poupança	de	energia	

	Misturadoras	e	chuveiros	
certifi	cados	

	Limpeza	fácil	

	Número	1	do	sector	

	Qualidade	da	tradição	

	Economizar	água	

	Adequação	perfeita	

	Qualidade	com	segurança	 	Estamos	aqui	para	si	

Cool
Start

Hot

Cool

 Design 

 ANOS  
	GARANTIA	

 SERVIÇO 

Air
Power

	Comforto	e	usabilidade	
com	o	toque	de	um	botão	



Para obter mais informações, consulte o website http://pro.hansgrohe-int.com

Ampla gama para casa de banho

Chuveiros de mão

Válvulas

Misturadoras  
monocomando  
para banheira

Sistemas de 
escoamento

Misturadoras termostáti-
cas de banheira  
instalação embutida

Sets de duche

Misturadoras  
termostáticas  
de duche

Chuveiros fixosMisturadoras  
termostáticas  
de banheira

Misturadoras  
monocomando  
para duche

AcessóriosMisturadoras  
electrónicas e Care

Misturadoras para 
o rebordo de banheira

Misturadoras para lavatório

Misturadoras para bidé

Misturadoras  
termostáticas de  
instalação embutida

Acessórios

Painéis de ducheShowerpipes

iBox® universal Misturadoras  
termostáticas de duche  
instalação embutida

Rainmaker® Select

Misturadoras de cozinha
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 Porquê hansgrohe 

 Qualidade com que pode contar 

 Na hansgrohe confi amos no know-how 
alemão, alcançando a máxima qualidade em 
forma e funcionalidade. “Made in Germany” 
é e continua a ser uma receita de sucesso: 
Quase todos os produtos são fabricados no 

nosso país. O desafi o que colocamos a nós 
próprios é oferecer aos nossos clientes solu-
ções duráveis, que estabeleçam padrões no 
âmbito da funcionalidade e da qualidade – 
fazemos tudo para isso. A hansgrohe também 

lhe oferece qualidade, que pode transferir 
diretamente para os seus clientes. E assegura-
lhe uma satisfação permanente. 

 Qualidade da Selva Negra:   Desde 1901 
que pessoas em todo o mundo confi am nos 
produtos resistentes e de alta qualidade pro-
venientes da fl oresta negra. Mais de 115 anos 
após a fundação da empresa da hansgrohe 
e com uma produção na Alemanha a rondar 
os 80 %, Made in Germany continua a ser 
um elemento base da nossa fi losofi a. Desde 
sempre que a conveniência e o bem-estar dos 
nossos clientes estão em primeiro plano, pelo 
que a perfeição na forma e na função ainda 
é a nossa norma. É nesse sentido que ainda 
hoje trabalhamos tão meticulosamente como 
no primeiro dia. 

 Máxima exigência:   Na hansgrohe utili-
zam-se exclusivamente materiais de alta qua-
lidade e próprios para água potável. Com-
provados por testes de longa duração para 
satisfazerem todas as exigências do duche. 
O cumprimento das normas em vigor e a per-
feita adequação de todos os componentes 
permitem garantir um funcionamento fácil e 
confortável ao longo de muitos anos. As dire-
tivas desenvolvidas por nós para a segurança 
do produto ultrapassam em muito as normas 
convencionais do setor. Por essa razão, ofe-
recemos aos consumidores uma garantia de 
fabricante de 5 anos para todos os nossos 
produtos. 

 Design para a vida:   A hansgrohe faz 
parte dos líderes do setor em promoção de 
ideias. Por isso trabalhamos com designers de 
reconhecimento mundial, para estabelecer-
mos constantemente novos padrões com pro-
dutos modernos e intemporais. Na hansgrohe 
estamos convictos de que a excelência do 
design sobreviverá às tendências da moda em 
constante mudança, assegurando a aposta no 
investimento.   Além disso, com a Manufaktur 
oferecemos produtos e soluções especiais 
hansgrohe personalizados. 
 pro.hansgrohe-int.com/manufaktur 

 Satisfação do cliente em primeiro 
lugar:   O nosso objetivo é que tanto você na 
montagem, como o seu cliente na utilização, 
fi quem tão satisfeitos com os nossos produtos 
como nós quando os desenvolvemos. Desen-
volvemos os nossos produtos tendo em conta o 
cliente e, por isso, discutimos constantemente 
as suas necessidades. Este moderno espírito 
criativo combinado com o nosso know-how 
tradicional cria a base para que o sucesso de 
uma empresa se prolongue no tempo. 

 Impulsionador do setor:   Os nossos pro-
dutos novos, com até 3 anos, são responsáveis 
por cerca de 30% do volume de negócios da 
hansgrohe. Com este elevado “índice de vita-
lidade” na qualidade de especialista em equi-
pamentos sanitários da Floresta Negra somos 
um dos líderes em inovação no setor. Muito do 
que foi concebido, desenvolvido e desenhado 
na hansgrohe, foi muito bem acolhido a nível 
global. Como laboratório de ideias da Flo-
resta Negra temos um histórico de diversas ino-
vações. Algumas destas ideias fi zeram história 
no setor de equipamentos sanitários, e algu-
mas até farão parte da história da civilização. 

 Pelo bem do meio ambiente:   A susten-
tabilidade, a proteção ambiental e do clima 
moldam todas as atividades da hansgrohe. 
Os nossos projetos mundiais para a proteção 
ambiental e as nossas atividades informati-
vas sobre a conservação do valioso recurso 
que é a água contribuem para a melhoria 
ecológica. Na nossa produção fazemos uso 
de energias renováveis, de sistemas de reci-
clagem inteligentes e de recuperação de 
calor para reduzir as emissões de CO2. Com 
a hansgrohe opta por uma qualidade dura-
doura fabricada de forma ecologicamente 
responsável. 

 Design  ANOS 
 GARANTIA 

 SERVIÇO 
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hansgrohe – o parceiro para  
profissionais sanitários

Na hansgrohe consideramo-nos um 
parceiro comercial e artesanal. Isso faz parte 
integrante da nossa política empresarial 
para podermos oferecer aos nossos clientes 

a máxima qualidade e assistência persona-
lizada. Independentemente de se tratar de 
dúvidas, problemas ou desejos especiais: 
estamos sempre do seu lado. Pode confiar 

sempre no nosso compromisso de qualidade 
Made by hansgrohe. Antes, durante e depois 
da montagem.

A hansgrohe oferece:

Adequado: O seu cliente apaixonou-se 
para uma misturadora, mas não sabe se o 
lavatório que possui é o adequado? Deseja 
saber que misturadora melhor se adequa a 
que lavatório? Prestamos apoio, a si e aos seus 
clientes, com sugestões de estilo – verificadas 
tecnicamente no nosso centro de testes – para 
produtos da marca hansgrohe. Encontra mais 
informações sobre o teste ComfortZone na 
página 152.

Tudo num piscar de olhos: No nosso 
website para parceiros profissionais pro.
hansgrohe- int.com disponibilizamos 
outros serviços digitais: Informações sobre 
tempos de entrega, catálogo de peças sobres-
salentes online, conta Talisman, listas de pre-
ços e ferramentas de marketing são apenas 
algumas das vantagens que lhe oferecemos. 
Assim, consegue chegar às informações dese-
jadas quando vai em viagem ou diretamente 
na presença do cliente.

Teste ComfortZoneWebsite profissional

Conhecimentos acumulados: Oferece-
mos uma multiplicidade de seminários, forma-
ções e eventos em diferentes áreas, como por 
exemplo no âmbito das novas tecnologias, 
modernos instrumentos de marketing ou ges-
tão de operações e de recursos humanos. No 
centro de formação interno Aquademie em 
Schiltach ou mesmo no local a nível nacional.

Sempre atualizados: Os parceiros da 
hansgrohe são informados regularmente 
sobre novos produtos, ações de marketing, 
promoções, encontros, seminários, eventos e 
notícias sobre a empresa. Todos os grupos-
alvo, seja de comércio, mão-de-obra ou área 
de projeto, são abordados individualmente.

Pontual, fiável, transparente: Grande 
disponibilidade de produtos, entrega adap-
tada à rotina ou embalagens normalizadas: a 
hansgrohe faz de tudo para tornar o processo 
de encomenda e de entrega o mais simples 
possível para si.

Seminários, formações  
e eventos Informação abrangente Logística
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Projetos

Para assuntos técnicos, tem à sua disposição 
profissionais experientes na área dos equi-
pamentos de casa de banho, com um know-
-how consolidado em todos os produtos da 
hansgrohe, e que o poderão aconselhar e aju-
dar. A distribuição das peças de manutenção 
e de substituição é feita da forma mais rápida.

Serviço técnico

Seja por telefone, e-mail ou fax: Os gestores 
de conta da hansgrohe proporcionam-lhe um 
acompanhamento individual e orientado para 
o cliente – tanto a nível técnico como empre-
sarial.

Horário de funcionamento: 
Segunda-feira a Quinta-feira: 08h00 a 17h00
Sexta-feira: 08h00 a 15h00
Telefone: +34 936 80 39 00
Fax: +34 936 80 39 09
info@hansgrohe.pt

Serviço de atenção  
ao cliente

Está prestes a planear um ou vários quartos 
de banho e precisa de ajuda no planeamento 
ou no concurso? A nossa consultadoria de 
projetos está lá para si.

Ofertas de serviços que lhe oferecem 
um genuíno valor acrescentado

Parceira dos instaladores: Com a 
nossa vasta experiência conseguimos dar-lhe 
todo o apoio que necessita através do nosso 
vasto leque de serviços. Manutenção, forma-

ção, apoio comercial, etc., conte connosco 
para tudo o que necessitar em relação aos 
produtos hansgrohe. Colocamos online à sua 
disposição informações para o planeamento 

do seu banheiro. (Esboços em 3D, programas 
para desenhos sob medidas e etc)
pro.hansgrohe-int.com
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Showroom

Catálogo de 
peças de substi -
tuição online

Calculadora  
de poupança

@home

O planeamento da sua casa de banho 
tornou-se ainda mais fácil: Mostre vir-
tualmente aos seus clientes como é que as 
misturadas hansgrohe se enquandram no seu 
lavatório através de iPhone, iPad ou smart-
phone Android. iTunes: http://itunes.com/
app/hansgrohehome e Google Play: 
http://play.google.com/store/sear-
ch?q=hansgrohe+se

Poupar com a hansgrohe: Com o calcu-
lador de poupança consegue calcular o nível 
de poupança do seu cliente com a tecnologia 
EcoSmart em misturadoras e chuveiros. Além 
disso, pode determinar a rapidez do retorno 
do investimento: para profissionais sanitários 
em pro.hansgrohe.es/calculadora-de- 
ahorro

Uma aplicação que informa e entre-
tém: Veja o novo produto favorito do seu 
cliente na sua casa de banho e tenha uma 
experiência de duche interativa. Diretamente 
no iTunes em:
http://appstore.com/ 
hansgroheshowroom

Todas as peças em detalhe: É fácil encon-
trar peças de substituição ou peças especiais 
no catálogo de peças de substituição electró-
nico. Para além disso, poderá ainda desfrutar 
de mais funções, tais como: fichas técnicas, 
listas de anotações bem com o download de 
instruções e manutenção e instalação.
http://spares.hansgrohe.com

O seu ajudante digital em tudo o que 
diga respeito a casas de banho



Select

Croma® Select S 180 
2jet Showerpipe

Raindance® Select E 300 3jet 
 Chuveiro fi xo 

Croma® Select S 180 2jet
 Chuveiro fi xo 

RainSelect®

 Misturadora termostática 
ShowerTablet® Select 300
 Misturadora termostática 

Talis® Select S 100
 Misturadora 
de lavatório 

Talis® Select E 110
 Misturadora 
de lavatório 

ShowerSelect® 
 Misturadora termos-
tática de instalação 
embutida 

ShowerSelect® S 
 Misturadora monocomando 
com 2 válvulas de corte 
de instalação embutida 

Raindance® Select E 120 
3jet  Chuveiro de mão 

Croma® Select S Vario 
 Chuveiro de mão 

Raindance® Select E 300 
3jet Showerpipe

 Tecnologia hansgrohe Select 

 Tecnologia que entusiasma 
os seus clientes 

 A hansgrohe revoluciona uma vez 
mais a relação do usuário com o elemento 
água, através dos seus chuveiros elegantes. 
Com somente um clique você pode mudar o 
tipo de jato de água ou ligar e desligar o seu 
chuveiro. O nome desta tecnologia inovadora 

é Select. Um conceito de manuseio intuitivo 
das peças de casa de banho e para cozinha, 
que garante ainda mais comforto durante o 
uso. De chuveiros de mão, teto ou parede até 
ao  ShowerTablet com termostato, sem deixar 
de mencionar o ShowerSelect com sets para 

instalação embutida, torneiras e misturadoras 
para cozinha – a nova tecnologia Select vai 
trazer imenso bem-estar com suas vantagens 
de manuseio. 

Metris® Select 320
 Misturadora mono-
comando de cozinha 

Talis® Select 300
 Misturadora mono-
comando de cozinha 

Select



Select
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 Vantagens e utilização 

 ▪  Manuseio intuitivo: é só selecionar o botão. Com um clique 
o tipo de jato pode ser alterado ou o chuveiro pode ser ligado 
ou desligado 

 ▪  O design universal e ergonómico permite controlar a água de 
uma forma muito simples e segura, apropriada para todas as 
idades 

 ▪  Construção bem planeada que é testada continuamente 
e  corresponde a todas as normas hansgrohe 

 ▪  Uma gama infi nita de produtos multifuncionais para um grupo 
amplo de clientes 

 ▪  Manuseio integrado nos chuveiros de mão e  chuveiros fi xos, 
instalações embutidas, monocomandos e misturadores para 
cozinhas 

 Para obter mais informações, consulte o website
pro.hansgrohe-int.com/select 

 Diversifi cado:   a tecnologia Select tem várias funções dependendo do seu uso. Ela pode determinar o tipo do jato de água, ajustar a tempe-
ratura ou ligar e desligar o chuveiro. Alguns produtos poderão ser manuseados até mesmo usando o cotovelo. Sendo assim, esta tecnologia 
torna-se adequada para pessoas com idade mais avançada e também para pessoas com limitações de movimentos. 



Select

 Soluções para o seu banho com a tecnologia Select 

 Aventura no banho 
com um clique no botão 
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 Com a tecnologia Select o banho vai-
-se tornar um prazer ainda maior. Um simples 
toque é sufi ciente para mudar o tipo de jato ou 
mudar de chuveiro. O botão Select é tão ade-

quado que pode ser acionado sem o menor 
problema durante o banho. Localizado na 
parte frontal dos chuveiros de mão, na parte 
central do disco do chuveiro e na frente dos 

sets para instalação embutida ou exposta, 
esta tecnologia é completamente mecânica 
e por isso oferece um preço acessível combi-
nado com um produto de alta durabilidade. 

 Select nos chuveiros de mão e nos chuveiros fixos 

 Chuveiros de mão:   a construção mecânica revolucionária permite o controle do jato através do manuseio confortável do botão. Cerca de 
90.000 testes comprovam a sua longa duração. 

 Chuveiros:   a inovadora tecnologia Select permite a troca do tipo de jato usando-se um botão totalmente mecânico. 

 Chuveiros de mão com a tecnologia Select a partir da página 28 
 Chuveiros com a tecnologia Select a partir da página 48 

 Caixa 

 Superfície 
de acabamento 

 Set de jatos 
 Parafuso 

 Válvula de distribução 
 Unidade com adaptador 

 Botão Select 

 Disco frontal 

 Pistão 
 Botão Select 

 Distribuidor 
 Condutor de água 

 Junta esférica 

 Superfície de acabamento 

 Tampa 

 Caixa superior 
 Tampa 

 Pino 
 Mola 

 Capa 

 Conexão G1/2 

 Disco de selecção 

 Caixa inferior 



Select
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 Select exposto ou embutido na parede 

 ShowerTablet® ou sistema de embutir com iBox:   dependendo do modelo, até quatro utilizadores podem usar em simultâneo. 

 RainSelect®:   Sistema completamente integrado, composto por conjunto básico e de acabamento. 

 Set de acabamentos com tecnologia Select a partir da página 84 ,  com tecnologia Select a partir da página 64 , 
 ShowerSelect com sets para acabamento a partir da página 94 .  RainSelect a partir da página 98 .

 Corpo principal 

 Válvula de corte  Caixa 

 Conexão S 
à parede  Botão Select 

 Placa de vidro 

 Conexão do 
 chuveiro de mão 

 Botão  Isolamento/Vedação 

 Mola 

 Prolongador do botão 

 Roseta 

 Espelho 

 Disco de ajuste  Bloco de função 

 Bloco 

 Válvula 

 Set de acabamentos ShowerSelect®:   graças à função de prolongamento do botão, o chuveiro pode ser manuseado também por pessoas 
com limitações físicas. 

 Regulador do 
termostato 

 Regulador da 
quantidade 

 Conjunto básico  Mola 

 Válvula de vedação 

 Vedação 
para 
parede 

 Moldura 
 cromada 

 Fixação na 
parede 

 Tecla de vidro 

 Ligação para tubo fl exível 

 Base em 
latão 

 Alojamento parafuso de trava 



Select Select
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Um botão que responde a todas  
as perguntas

Inovador: o manuseio é totalmente intuitivo 
e prático que até as crianças podem utilizar, 
brincando. Pode-se manusear o acionamento 
até mesmo usando o cotovelo.

Perfeição nas suas formas: a elegância 
Select permite uma nova linguagem e abre, 
com o seu design uma porta para outros gru-
pos de usuários.

Robusta: a durabilidade da tecnologia 
Select é comprovada através de testes exigên-
tes, quer de resistência quer de durabilidade.

Manipulo

Roela para fixação
Mola

Válvula

Limitador da temperatura

Set para vedação

Base do cartucho
Grampos de aço inox

Fléxiveis de conexão

O conforto do botão Select também 
pode ser desfrutado nos lavatórios. Para ini-
ciar o fluxo do jato de água através da tor-
neira basta tocar o botão uma só vez. A tec-
nologia EcoSmart – limitará o fluxo de água a 

5 litros por minuto. Com um segundo toque no 
botão a torneira será fechada. Simples e con-
fortável para todas as gerações. A seleção da 
temperatura é feita através de um movimento 
giratório. A temperatura selecionada perma-

necerá a mesma ainda que a torneira tenha 
sido desligada. Esta tecnologia é completa-
mente mecânica e por isso oferece ao usuário 
um produto de altíssima durabilidade.

Talis® Select 

Peças para casa de banho com tecnologia Select a partir da página 170.

Arejador

Corpo principal (Latão)

Parte interior  
do manipulo

Pino do manipulo

Parafuso

Tampo com indicações 
de temperatura e fun-
ção Ligado/Desligado

Peças para casa de banho com tecnologia Select



Select Select
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Peças para cozinhas com a tecnologia Select

Na cozinha o nosso produto 
está um botão à frente

Conveniente: o botão Select pode ser acio-
nado mesmo quando estamos com as nossas 
mãos ocupadas. Assim fica mais fácil ligar 
e desligar a torneira. Flexibilidade ilimitada 
na cozinha.

Direcionamento exato: fica mais fácil 
encher recipientes ao lado da sua pia. Você 
não terá nenhum respingo indesejável nos 
seus móveis. A torneira extensível pode ser 
ligada e desligada através do botão.

Robusta: torneira extensível ou torneira incli-
nada a 150°? Em ambos os casos o botão 
Select funciona de forma mecânica e por isso 
é extremamente robusto.

Cortar, cozinhar, lavar – ao fazermos 
as nossas atividades domésticas ficamos mui-
tas vezes com as duas mãos ocupadas. Por 
esta razão a tecnologia Select também está 
presente na cozinha. Através da função Pausa 

podemos operar a torneira interrompendo o 
fluxo de água sem fechá-la totalmente. A tem-
peratura e a quantidade da água que foram 
selecionadas anteriormente permanecem as 
mesmas ao desativarmos a função pausa. 

Com este mecanismo o nosso fluxo de traba-
lho não precisa ser interrompido e as tarefas 
domésticas podem ser realizadas de maneira 
ainda mais confortável.

Metris® Select Talis® Select 

Torneiras para cozinha com a tecnologia Select a partir da página 226.

Parafuso

Corpo da 
 torneira

Mola

Arejador

Botão Select

Conexão

Capa magnética

Suporte magnético

Mangueira

Válvula

Condutor de água interno

Botão Select

Arejador

Parafuso

Mola

Válvula

Corpo em 
latão



 Uma vasta seleção de produtos 
que cumpre todos os requisitos:  
 Chuveiro de mão e sets de duche 
 Chuveiros fi xos e laterais  
 Showerpipes  |  Painéis de duche 
 Misturadoras termostáticas 

 SISTEMAS DE DUCHE 



  hansgrohe  Instalação  17

 Instalação 

 Showerpipe:   sistema completo com chu-
veiro fi xo, chuveiro de mão e misturadora 
termostática. A solução ideal para uma reno-
vação da casa de banho sem complicações. 

 Chuveiro fi xo:   agora já pode ter a sensa-
ção de chuva dentro das paredes da sua casa 
de banho. O controlo poderá ser feito através 
de vários tipos de misturadoras. Os novos pro-
dutos Select prometem introduzir ainda mais 
conforto no duche. 

 Grande variedade de chuveiros:   solu-
ção embutida para a criação de duches per-
sonalizados. Desde o jato de cascata até aos 
envolventes chuveiros laterais, tudo é possível 
para aumentar o conforto no seu banho. 

 Chuveiro de mão ou conjunto de 
duche:   a solução básica oferece ao cliente 
o prazer no duche e uma instalação fácil. 
O controlo poderá ser feito através de uma 
misturadora termostática de instalação exte-
rior ou embutida ou monocomando. 

Rainmaker® Select:  a solução individual 
e completa para um duche amplo. Chuveiros 
com superfi cies amplas, produzidos em vidro 
e que combinam perfeitamente com as nossas 
novas torneiras. 

 Painel de duche:   combina o chuveiro fi xo, 
com o chuveiro de mão e os chuveiros laterais 
num sistema único. Pode ser facilmente insta-
lado nas saídas de água já existentes pelo 
que é ideal para remodelações. 

 Tão individual quanto 
as exigências dos seus clientes  Si
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 Tratando-se de uma casa de banho, 
cada cliente tem as suas exigências particu-
lares. Para que você possa atender a todas 
estas exigências com mais facilidade, nós 
oferecemos uma combinação diversifi cada 
de torneiras, formas de jatos e sets de duche. 

As formas de montagem dos nossos produtos 
também são muito fl exíveis. Com montagem 
interna ou externa, jets laterais embutidos ou 
não, a hansgrohe tem sempre uma solução 
adequada para a montagem. Os sistemas 
de fi xação da hansgrohe são ideais para os 

casos de renovações. O portfólio de chuveiros 
grandes Rainmaker traz uma novidade com 
superfícies de vidro e o sistema de comando 
Select. Eles integram-se perfeitamente em 
ambientes de banho espaçosos. 

 Saiba mais sobre planeamento do duche, montagem e instalação na página 110. 



Configuração do duche com a hansgrohe

Um duche de modernidade

Configuração do duche

A casa de banho reflete a personali-
dade específica de quem a utiliza. Por isso, 
a hansgrohe providencia uma ampla sele-
ção de diferentes gamas, designs, formas e 
cores para a combinação correta no duche. 
Da maior à mais pequena, do moderno ao 

clássico e da reconstrução à renovação: Para 
qualquer casa de banho privativa ou de ser-
viço existe uma oferta adequada a um consu-
midor exigente. Independentemente de se tra-
tar de uma instalação exterior ou embutida, 
ou de uma solução inovadora exterior/embu-

tida, a hansgrohe garante sempre uma quali-
dade notável. A tecnologia moderna conse-
gue ainda proporcionar eficiência, aliada à 
poupança de água e a uma experiência de 
duche perfeita em qualquer formato.

Prático: Com a combinação única de instalação embutida, a misturadora termostática pode ser montada diretamente nas ligações de água. 
A ligação para o chuveiro fixo desaparece por detrás da parede. Design inovador e funcional num só, sem elementos perturbadores.

Instalação embutida
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Economizador de espaço: Aqui, o duche funde-se com o ambiente. Graças à integração perfeita da misturadora de duche, a solução 
embutida permite ganhar mais espaço e maior liberdade de movimentos. Elegantemente discreta e simultaneamente sofisticada, é assim a inte-
gração em qualquer casa de banho.

Nobre: A solução com misturadora termostática e chuveiro de mão é a opção clássica para o duche. Mas também esta pode ser reinterpre-
tada – por ex. com um tubo flexível para chuveiro, sistema completo com termostato, chuveiro fixo e chuveiro de mão. Particularmente atraente 
para a modernização, já que o tubo flexível para chuveiro pode ser montado em ligações já existentes.

Instalação embutida

Instalação exposta

Saiba mais sobre planeamento do duche, montagem e instalação na página 110.
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Vidro

O realce unificador  
na casa de banho

O vidro é o material que melhor com-
bina com a água. Não é por acaso que as 
pessoas preferem refrescar-se com garrafas 
e a copos de vidro. O vidro atrai pelo seu 
aspeto elegante e preciso, proporcionando, 
tanto em zonas de duche grandes como em 

pequenas, uma união harmoniosa com outros 
elementos. Com objetos de vidro, como espe-
lhos ou divisórias de duche, por um lado e, 
por outro, graças à cor branco/cromado 
mesmo com produtos PuraVida. Além disso, 
o vidro apresenta outras vantagens tais como 

higiene, resistência a riscos e facilidade de 
limpeza. Sendo resistente a todos os produ-
tos de limpeza químicos é, por isso, o mais 
adequado para hotéis. Também na variante 
cromado espelhado estão disponíveis algu-
mas novidades.

20 hansgrohe Configuração do duche  

Rainmaker® Select Chuveiro fixo

ShowerTablet® Select 700 Misturadora termostática ShowerTablet® 600 Misturadora termostática

ShowerSelect® Misturadora termostática
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Misturadora termostática RainSelect® com fixador de chu-
veiro e ligação para tubo flexível

Unica® ’E Set de duche Porter FixFit® 300 porta objetos com suporte para chuveiro 
de mão e ligação para tubo flexível

Rainmaker® Select Showerpipes



Select AirPower: mais volume, maior conforto 

 QuickClean: função anticalcário rápida 

 Performance XXL: grande prazer no duche 

 Vantagens e utilização 

 Vantagens e utilização 

 Vantagens e utilização 

AirPower:  máximo conforto no duche proporcionado pelas generosas gotas de água. 

QuickClean:  resíduos de calcário podem ser removidos fácilmente, esfregando os crivos de 
silicone de alta qualidade, que não quebrarão. 

 XXLPerformance:   consumo de água reduzido apesar do tamanho generoso do chuveiro 
devido a ação do ar dentro das gotas de água. 

 ▪  Gotas mais encorpadas, 
leves e suaves 

 ▪  Menos salpicos e, por isso mesmo, 
menos necessidade de limpeza 

 ▪  Maior efi ciência, mantendo 
o mesmo nível de conforto 

 ▪  Limpeza fácil e rápida 

 ▪  Silicone de alta qualidade, 
resistente ao desgaste 

 ▪  Elevada durabilidade 

 ▪  Zona de contacto de água até 
60 cm de largura 

 ▪  Elevada efi ciência – orifícios dis-
tribuídos de forma uniforme o que 
proporciona uma experiência de 
duche única 

 O conforto e a efi ciência são essênciais 
para o máximo prazer no duche. A tecnologia 
AirPower prova que isto é possível. Esta tecno-
logia desenvolvida pela hansgrohe permite que 
o ar seja absorvido e misturado com a água 

afl uente, o que permite efectuar uma poupança 
palpável sem perda de pressão no caudal ou 
no conforto da utilização. O resultado é sentido 
imediatamente na pele: gotas suaves envolvem 
o corpo e criam uma sensação de bem-estar. 

 Ø 100 até 600 mm 

 Tecnologia 



Select
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 Select: bem-estar no duche através de um simples clique 

 EcoSmart®: poupar água e energia 

 Vantagens e utilização 

 Vantagens e utilização 

EcoSmart:  o redutor de caudal permite reduzir o consumo de água de 9 para 6 l/min. 

Select:  manuseio intuitivo através do botão oferecem mais conforto no uso dos chuveiros de 
mão, chuveiros e termostatos embutidos ou de superfície. 

 Para obter mais informações, consulte o website http://pro.hansgrohe-int.com/technologies 

 ▪  Manuseio intuitivo através do botão 

 ▪  Mais conforto para todas as 
gerações 

 ▪  Construção mecânica para uma 
funcionalidade garantida ao longo 
de toda vida 

 ▪  Até menos 60 % de consumo de 
água 

 ▪  Redução do consumo energético – 
menos produção de CO2 e redução 
dos custos com energia 

 Comprove a redução dos 
consumos e custos com água 
e  energia através de: 
 www.hansgrohe-int.com/
savings-calculator 
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 Está comprovado que para muitas pes-
soas, pressionar um botão é muito mais fácil 
que girá-lo. A tecnologia Select orienta-se 
nesta afi rmação para desenvolver os seus 
chuveiros e torneiras e os seus mecanismos de 

acionamentto. Através de um botão elegante, 
o jato de água é modifi cado e a torneira é 
desligada. Proporciona ainda maior conforto 
no duche. 

 Os chuveiros EcoSmart da hansgrohe 
consomem até 60 % menos de água do que os 
produtos convencionais. Isso diminui os custos 

com a água e a energia ao mesmo tempo que 
poupa esses valiosos recursos. 



Rain
Air XL

Mono

Whirl Massage

RainAir: para muitas pessoas não se trata 
apenas de cuidar do corpo mas também de 
acariciar a alma com água. O ideal é um chu-
veiro fixo ou um chuveiro de mão com o jato 
RainAir, suave e amplo, é um jato em forma de 
chuva enriquecido com ar que permite lavar o 
stress do dia-a-dia.

IntenseRain: com o jato IntenseRain o sham-
poo e resíduos de cremes poderão ser exan-
guados dos cabelos de forma especial. Este 
modo é ideal para nos prepararmos antes de 
um dia de trabalho, porque funciona como um 
tratamento vital que nos deixa em forma, eli-
minando o tão comum cansaço matinal.

SoftRain: o jato de água SoftRain massaja 
o seu corpo de forma delicada. Seja para um 
simples banho ou para uma massagem rela-
xante debaixo do chuveiro, o jato SoftRain 
certamente é a opção certa.

Rain e Rain XL: (extra grande) quanto 
menores os orifícios do chuveiro fixo ou do 
chuveiro de mão, maior é o seu efeito: o jato 
Rain revigora e refresca através da sua chuva 
poderosa e agradável. É ideal para retirar 
todo o champô de forma rápida e eficiente.

TurboRain: para um banho rápido, o jato 
TurboRain faz jus ao seu nome. Ele é o jato 
mais potente da nossa série. Para pessoas 
que gostam de viver de forma fácil e descom-
plicadas.

Mix: delicado e dinâmico ao mesmo tempo. 
O jato Mix reune o jato RainAir e o jato 
 CaresseAir no mesmo produto. O jato emitido 
ao redor é mais suave enquanto o jato que 
flui no centro é forte e massaja a sua pele. A 
mistura perfeita para uso diário.

Tipos de jatos

Aumente o comforto no duche  
com os diferentes tipos de jatos

Cada pessoa toma banho de forma 
diferente. Cada uma tem expectativas diferen-
tes em relação ao duche perfeito. Para alguns 
não se trata apenas de cuidar do corpo, mas 
também de relaxar. Outros valorizam uma 

experiência de duche revitalizadora e refres-
cante. Seja como for, seja qual for o desejo do 
seu cliente, com os chuveiros fixos e de mão 
da hansgrohe, todos encontram o produto e o 
jato ideial. Os produtos Select proporcionam 

ao cliente um conforto especial. É possível 
accionar de forma confortável cada tipo de 
jato com o toque de um botão.

Tipos de jatos



Rain
Air XL

Mono

Whirl Massage
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RainFlow: um chuveiro fixo equipado com o 
jato RainFlow proporciona uma sensação de 
cascata no banho. Este jato que incide direc-
tamente na zona do pescoço e dos ombros 
proporciona o relaxamento completo.

Massage: um jato concentrado, que retira 
todo o stress acumulado durante o dia. A 
forma anelar dos jatos faz com que o duche 
se transforme em uma área comparável a um 
spa.

RainStream: os especialistas da hansgrohe 
trabalharam durante muito tempo no novo 
jato RainStream. Este jato permanece intenso 
até bater no chão, independentemente da 
altura. O resultado é uma experiência nova 
e revigorante.

Mono: fluxo relaxante e objetivo no cen-
tro do duche. O jato Mono com sua leveza 
acalma e relaxa.

Whirl: com o jato Whirl conseguirá aliviar 
por completo o stress do dia-a-dia. Tanto no 
chuveiro fixo como no chuveiro de mão, os 
3 jatos proporcionam um efeito massajador 
intensivo que ajuda a libertar toda a tensão 
acumulada.

CaresseAir: cinco jatos de água propor-
cionam-nos um fluxo que massaja e relaxa. A 
opção certa depois do ginásio ou de um dia 
de trabalho longo.
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Videos com todos os tipos de jatos: www.youtube.com/hansgrohe 
Os tipos de jatos são caracterizados por pictogramas.

Basta digitalizar o código e assistir a todos 
os tipos de jatos no vídeo.



Chuveiros de mão e sets de duche

Crometta® Croma® Select Raindance® Select PuraVida®

Nome do produto Modelo Crometta 1jet Crometta Vario Crometta 100 1jet Crometta 100 Vario Crometta 100 Multi Croma Select S/E  
1jet Croma Select S/E Vario Croma Select S/E Multi Raindance Select S/E 

120 3jet
Raindance Select S/E 

150 3jet PuraVida 3jet

Número do artigo S
E

26331, -400 26330, -400 26825, -400 26824, -400 26823, -400 26804, -400 
26814, -400

26802, -400
26812, -400

26800, -400
26810, -400

26530, -000, -400
26520, -000, -400

28587, -000, -400
26550, -000, -400 28557, -000, -400

Va
ria

çõ
es Green (6/7 l/min) S

E
26334, -400 26336, -400 26829, -400 – – 26806, -400

26816, -400 – – – – –

EcoSmart (9 l/min) S
E

26333, -400 26332, -400 26828, -400 26827, -400 26826, -400 26805, -400 
26815, -400

26803, -400
26813, -400

26801, -400 
26811, -400

26531, -000, -400
26521, -000, -400

28588, -000, -400
26551, -000, -400 28567, -000, -400

Caudal máximo chuveiro de mão 
padrão (com 3 bar) 14 l/min 14 l/min 16 l/min 18 l/min 19 l/min 16 l/min 15 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min

Tamanho cabeça do chuveiro 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 125 mm 150 mm 150 mm

Mudança do tipo de jato – Rodar – Rodar Rodar – Select Select Select Select Select

Tipos de jatos Rain Rain, IntenseRain Rain Rain, Normal,  
Shampoo, Massage

Rain, TurboRain,  
Massage Rain Rain, IntenseRain,  

TurboRain
SoftRain, IntenseRain, 

Massage
Rain, RainAir,  

WhirlAir RainAir, CaresseAir, Mix RainAir, CaresseAir, Mix

Rosca de ligação G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

Medida da ligação DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15

C
ar

ac
t.

Select – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – – – – – – – ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Chuveiros de mão hansgrohe

A gama de chuveiros  
de mão em resumo

Faça a leitura deste QR-Code e veja os nossos chuveiros em funcionamento.
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Crometta® Croma® Select Raindance® Select PuraVida®

Nome do produto Modelo Crometta 1jet Crometta Vario Crometta 100 1jet Crometta 100 Vario Crometta 100 Multi Croma Select S/E  
1jet Croma Select S/E Vario Croma Select S/E Multi Raindance Select S/E 

120 3jet
Raindance Select S/E 

150 3jet PuraVida 3jet

Número do artigo S
E

26331, -400 26330, -400 26825, -400 26824, -400 26823, -400 26804, -400 
26814, -400

26802, -400
26812, -400

26800, -400
26810, -400

26530, -000, -400
26520, -000, -400

28587, -000, -400
26550, -000, -400 28557, -000, -400

Va
ria

çõ
es Green (6/7 l/min) S

E
26334, -400 26336, -400 26829, -400 – – 26806, -400

26816, -400 – – – – –

EcoSmart (9 l/min) S
E

26333, -400 26332, -400 26828, -400 26827, -400 26826, -400 26805, -400 
26815, -400

26803, -400
26813, -400

26801, -400 
26811, -400

26531, -000, -400
26521, -000, -400

28588, -000, -400
26551, -000, -400 28567, -000, -400

Caudal máximo chuveiro de mão 
padrão (com 3 bar) 14 l/min 14 l/min 16 l/min 18 l/min 19 l/min 16 l/min 15 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min

Tamanho cabeça do chuveiro 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 125 mm 150 mm 150 mm

Mudança do tipo de jato – Rodar – Rodar Rodar – Select Select Select Select Select

Tipos de jatos Rain Rain, IntenseRain Rain Rain, Normal,  
Shampoo, Massage

Rain, TurboRain,  
Massage Rain Rain, IntenseRain,  

TurboRain
SoftRain, IntenseRain, 

Massage
Rain, RainAir,  

WhirlAir RainAir, CaresseAir, Mix RainAir, CaresseAir, Mix

Rosca de ligação G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

Medida da ligação DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15

C
ar

ac
t.

Select – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – – – – – – – ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Preço

▪ Disponível.  – Não disponível.



Select

Whirl

1 2

28 hansgrohe  Sistemas de duche   

 Aprovado como Muito Bom: na opi-
nião dos usuários   99 % dos nossos usuá-
rios estão satisfeitos com o bem-estar que 
nosso chuveiro proporciona e elogiam entu-
siasmados o nosso produto Select *

Whirl:  um jato de massagem concentrado 
para libertar tensões 

(1) RainAir:  um jato leve e confortante 
(2) Rain:  um jato forte e revigorador 

 Orifícios de saída de grandes 
dimensões para o volumoso jato 
RainAir 

 Pequenos orifícios de saída 
para o jato Rain 

 Um jato de pulverização Whirl 
móvel e especial 

 Graças à nova função Select, 
é possível mudar os jatos de 
forma confortável com o toque 
de um botão 

 Vantagens e utilização 

 Superfície cro-
mada 

 Superfície cro-
mada/branca 

 Chuveiro de mão Raindance® Select 

 O tipo de jato certo 
para cada tipo de duche 

 ▪  Mudança simples e confortável entre os diferentes tipos 
de jato com um simples toque num botão 

 ▪  2 jatos de chuva de grandes dimensões em apenas um 
chuveiro de mão: um jato forte e revigorante e um jato 
suave e macio 

 ▪  Para todas as necessidades no duche: seja de manhã para 
fi car rapidamente em forma, para lavar o cabelo de forma 
confortável ou simplesmente para relaxar 

 ▪  Para todos os gostos: disponível numa forma arredondada com 
contornos suaves e superfícies cromadas ou branco/cromado 

 Para obter mais informações, consulte o website 
http://pro.hansgrohe-int.com/select 



Select

Whirl

1 2
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Raindance® Select E 150 3jet
 Chuveiro de mão  
# 26550, -000, -400 (16  l/min ) 
# 26551, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart 

Raindance® Select S 150 3jet
 Chuveiro de mão 
# 28587, -000, -400 (16  l/min ) 
# 28588, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Raindance® Select E 120 3jet 
 Chuveiro de mão 
# 26520, -000, -400 (16  l/min ) 
# 26521, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart 

Raindance® Select S 120 
3jet/Unica® ’S Puro 
 Set de duche 
# 26631, -000, -400 0,90  m 
# 26633, -000, -400 0,90  m  
EcoSmart
# 26630, -000, -400 0,65  m  
 (sem  imagem) 
# 26632, -000, -400 0,65  m  
EcoSmart  (sem  imagem) 

Raindance® Select S 120 3jet 
 Chuveiro de mão 
# 26530, -000, -400 (16  l/min ) 
# 26531, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Raindance® Select S 150 
3jet/Unica® ’S Puro 
 Set de duche 
# 27803, -000, -400 0,90  m 
# 27802, -000, -400 0,65  m  
 (sem  imagem) 

Raindance® Select E 150 
3jet/Unica® ’S Puro 
 Set de duche 
# 27857, -000, -400 0,90  m  
# 27856, -000, -400 0,65  m  
 (sem  imagem) 

Raindance® Select E 120 
3jet/Unica® ’S Puro 
 Set de duche 
# 26621, -000, -400 0,90  m 
# 26623, -000, -400 0,90  m  
EcoSmart
# 26620, -000, -400 0,65  m  
 (sem  imagem) 
# 26622, -000, -400 0,65  m  
EcoSmart  (sem  imagem) 

Raindance® Select

 ▪  96 % dos nossos usuários 
gostam muito do design 
bem como da combinação 
da cor branca/cromado *

 Sets de duche 

* trnd teste junto aos usuários Raindance® Select E 120 10/2013 com 500 participantes na Alemaha, Suiça e Austria. 

 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 
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Raindance® Select E 120 
 Porter Set 
# 26700, -000, -400
 comprimento da curva de ligação  1,25  m 
# 26720, -000, -400 
 comprimento da curva de ligação  1,60  m  

Raindance® Select S 120 
 Porter Set 
# 26701, -000, -400
 comprimento da curva de ligação  1,25  m 
# 26721, -000, -400 
 comprimento da curva de ligação  1,60  m  

 Porter Sets 

Raindance® Select 

 Sets de duche 

 NOVO 

Raindance® Select 120 
Unica® ’Comfort  Set de duche 
# 26322, -000, -400 0,90  m 
# 26323, -000, -400 0,90  m  EcoSmart
# 26320, -000, -400 0,65  m   (sem  imagem) 
# 26321, -000, -400 0,65  m  EcoSmart 
 (sem  imagem) 

Raindance® Select S 120/ 
Unica® ’Comfort  Set de duche 
# 26326, -000, -400
# 26327, -000, -400 EcoSmart

Raindance® Select S 120/ 
Unica® ’Comfort  Set de duche 
# 26324, -000, -400
# 26325, -000, -400 EcoSmart

Raindance® Select S 120/
Unica® ’E  Set de duche 
# 27646, -000, -400 1,50  m 
# 27647, -000, -400 1,50  m  EcoSmart
# 27648, -000, -400 0,90 m  (sem  imagem) 
# 27649, -000, -400 0,90  m  EcoSmart 
 (sem  imagem) 

 Vantagens especiais das hastes do chuveiro Unica ′E podem ser consultadas a partir da página 40. 
 Vantagens especiais das hastes Unica ’Comfort podem ser consultadas a partir da página 41. 



Raindance® Classic

PuraVida®

Raindance® Classic 100 
Air 3jet  Chuveiro de mão 
# 28548, -000, -090 (17  l/min ) 

PuraVida® 150 3jet 
 Chuveiro de mão  
# 28557, -000, -400 (16  l/min ) 
# 28567, -000, -400 (9  l/min ) 
EcoSmart 

PuraVida® 120 1jet 
 Chuveiro de mão 
# 28558, -000, -400 (16  l/min ) 
# 28568, -000, -400 (9  l/min ) 
EcoSmart 

PuraVida®/Unica®  Set 
# 27853, -000, -400 0,90  m  

Raindance® Classic 100 
Air 3jet/Unica® Classic  Set 
# 27841, -000, -090 0,90  m  
# 27843, -000, -090 0,65  m  
 (sem  imagem)  
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 Superfície 
cromada  (-000)

 Superfície 
cromado/dourado  
(-090)

 Superfície 
cromada  (-000)

 Superfície 
cromada/
branca  (-400)

 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 

Croma® 100 Classic

Croma® 100 Classic Multi
 Chuveiro de mão 
# 28539, -000 (19  l/min )



Massage

1 12 23 3

Select
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 Confortável:   graças a função Select e o botão 
ergonômico 

 Atrativo:   superfície branca 
e cromada acentua o visual 

 Forma com beleza:   além do Croma 
Select S com chuveiro redondo, 

também disponível como Croma Select 
E com cantos arredondados. 

 Chuveiro de mão Croma® Select 

 Mais conforto para todos 

Croma® Select S Multi 
 Chuveiro de mão 

Croma® Select E Vario 
 Chuveiro de mão 

(1) SoftRain:  jato de água leve proporciona bem-estar 
(2) IntenseRain:  jato de água intensivo ativa e revigora 
(3) Massage:  jato concentrado e revigorante 

(1) Rain:  jato ideal para retirar todo o champô de uma forma 
rápida e efi ciente do seu cabelo 
(2) IntenseRain:  jato de água intensivo ativa e revigora 
(3) TurboRain:  o mais forte dos jatos para uma experiência 
refrescante 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Alteração do tipo de jato através do botão Select. Agora tam-
bém disponível no produto Croma 

 ▪  Com o disco de 110 mm e novos tipos de jatos, este chuveiro 
de mão é ideal para retirar o shampoo dos cabelos. Ajuda a 
fi car em forma logo pela manhã reabastecendo- os de energia 
após um dia de trabalho 

 ▪  Fácil limpeza através do QuickClean 

 ▪  Também na versão EcoSmart-Variante com somente 7 l/min 

 Para obter mais informações, consulte o website 
http://pro.hansgrohe-int.com/select 



 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 

Croma® Select 

Croma® Select E Multi  Chuveiro de mão 
# 26810, -400 (16  l/min )
# 26811, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select S Multi  Chuveiro de mão 
# 26800, -400 (16  l/min )
# 26801, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select E Vario  Chuveiro de mão 
# 26812, -400 (15  l/min )
# 26813, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select S Vario  Chuveiro de mão 
# 26802, -400 (15  l/min )
# 26803, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select E 1jet  Chuveiro de mão 
# 26814, -400 (16  l/min )
# 26815, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26816, -400 (7  l/min ) EcoSmart 

Croma® Select S 1jet  Chuveiro de mão 
# 26804, -400 (16  l/min )
# 26805, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26806, -400 (7  l/min ) EcoSmart
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Croma® Select E Vario  Set de duche 
# 26582, -400 0,65  m 
# 26583, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26586, -400 0,65  m   com acessório 
para sabonete   (sem  imagem) 
# 26592, -400 0,90  m   (sem  imagem) 
# 26593, -400 0,90  m  EcoSmart  (sem  imagem) 

Croma® Select E Multi  Set de duche 
# 26580, -400 0,65  m 
# 26581, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26590, -400 0,90  m   (sem  imagem) 
# 26591, -400 0,90  m  EcoSmart 
 (sem  imagem) 

Croma® Select E 1jet  Set de duche 
# 26584, -400 0,65  m 
# 26585, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26594, -400 0,90  m   (sem  imagem) 
# 26595, -400 0,90  m  EcoSmart 
 (sem  imagem) 

 Sets de duche 



Croma® Select E 1jet
 Porter Set 
# 26424, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,25  m 
# 26412, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,60  m  

Croma® Select S 1jet
 Porter Set 
# 26420, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,25  m 
# 26410, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,60  m  

Croma® Select E Vario
 Porter Set 
# 26425, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,25  m 
# 26413, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,60  m  

Croma® Select S Vario
 Porter Set 
# 26421, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,25  m 
# 26411, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,60  m 

 Porter Sets 
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Croma® Select S Multi 
 Set de duche 
# 26560, -400 0,65  m 
# 26561, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26570, -400 0,90  m   (sem  imagem) 
# 26571, -400 0,90  m  EcoSmart 
 (sem  imagem)  

Croma® Select S Vario 
 Set de duche 
# 26562, -400 0,65  m 
# 26563, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26566, -400 0,65  m   com acessório 
para sabonete   (sem  imagem) 
# 26572, -400 0,90  m   (sem  imagem) 
# 26573, -400 0,90  m  EcoSmart 
 (sem  imagem) 

Croma® Select S 1jet 
 Set de duche 
# 26564, -400 0,65  m 
# 26565, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26574, -400 0,90  m   (sem  imagem) 
# 26575, -400 0,90  m  EcoSmart 
 (sem  imagem) 

 Sets de duche 

 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 

Croma® 100 Classic

Croma® 100 Classic Multi
 Chuveiro de mão 
# 28539, -000 (19  l/min )
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Croma® 100

Croma® 100 Multi
 Chuveiro de mão 
# 28536, -000 (19  l/min )
# 28538, -000 (9  l/min ) EcoSmart 
# 26830, -000 (6  l/min ) EcoSmart 

Croma® 100 Vario
 Chuveiro de mão 
# 28535, -000 (18  l/min )
# 28537, -000 (9  l/min ) EcoSmart 

Croma® 100 1jet
 Chuveiro de mão 
# 28580, -000 (16  l/min )
# 28583, -000 (9  l/min ) EcoSmart 

 ▪  Chuveiro com dimensões maiores para 
um maior conforto e prazer no duche 

 ▪  3 tipos de jato Rain, Mono e Massage 

 ▪  Chuveiro com dimensões maiores para 
um maior conforto e prazer no duche 

 ▪  Sistema de jatos com 4 confi gurações: 
Rain, Normal, Shampoo e 
Massage 

 ▪  Chuveiro com dimensões maiores 
para um maior conforto e prazer no 
duche – também adequado para a 
banheira 

Croma® 100 Vario/Porter ’S  Set 
# 27592, -000  comprimento da curva 
de ligação  1,25  m  
# 27594, -000  comprimento da curva 
de ligação  1,60  m  

Croma® 100 1jet/Porter ’S  Set 
# 27574, -000  comprimento da curva 
de ligação  1,25  m  
# 27575, -000  comprimento da curva 
de ligação  1,60  m  

Croma® 100 Multi/Porter ’S  Set 
# 27593, -000  comprimento da curva 
de ligação  1,25  m  
# 27595, -000  comprimento da curva 
de ligação  1,60  m  

 Porter Sets 

Croma® 100 Multi/
Unica® ’C  Set 
# 27774, -000 0,90  m 
# 27655, -000 0,90  m  EcoSmart
# 27775, -000 0,65  m  
 (sem  imagem) 
# 27777, -000 0,65  m  EcoSmart 
 (sem  imagem) 

Croma® 100 Vario/
Unica® ’C  Set 
# 27771, -000 0,90  m 
# 27653, -000 0,90  m  EcoSmart
# 27772, -000 0,65  m   (sem  imagem) 
# 27776, -000 0,65  m  
EcoSmart  (sem  imagem) 

Croma® 100 1jet/
Unica® ’C  Set 
# 27724, -000 0,90  m 
# 27717, -000 0,65  m   (sem  imagem) 

 Sets de duche 



Massage

1 1 2 3 42 3
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 Válvula especial 
para massagem 

 Superfície moderna 
em branco e cromo 

 Jatos TurboRain 

 Abertura para o jato Rain 
que é revigorante 

 Vantagens e utilização 

 Chuveiro de mão Crometta® 100 

 Design grandioso 
com preços atrativos 

 ▪  Comforto em escala XXL através do disco de 100 mm 

 ▪  Custo-benefício atrativo através do produto Croma 100 

 ▪  Diversos tipos de jatos, de amplos a concentrados, para cada 
tipo de duche 

 ▪  Design ergonómico para manuseio seguro 

 ▪  Fácil limpeza através do QuickClean 

 ▪  Também na versão EcoSmart-Variante com somente 7 l/min 

Crometta® 100 Multi 
 Chuveiro de mão 

Crometta® 100 Vario 
 Chuveiro de mão 

(1) Rain:  chuva revigorante 
(2) TurboRain:  o mais forte dos jatos para uma experiência 
refrescante 
(3) Massage:  jato forte e pulsante 

(1–4)  Variações Rain:   chuva revigorante com quatro níveis 
de  largura 



Massage

1 1 2 3 42 3

Crometta® 100 Multi 
 Set de duche 
# 26656, -400 0,90  m 
# 26659, -400 0,90  m  EcoSmart 
# 26650, -400 0,65  m   (sem  imagem) 
# 26653, -400 0,65  m  EcoSmart 
 (sem  imagem) 

Crometta® 100 Vario 
 Set de duche 
# 26657, -400 0,90  m  
# 26662, -400 0,90  m  EcoSmart 
# 26651, -400 0,65  m   (sem  imagem) 
# 26654, -400 0,65  m  EcoSmart 
 (sem  imagem) 

Crometta® 100 1jet
 Set de duche 
# 26658, -400 0,90  m 
# 26663, -400 0,90  m  EcoSmart 
# 26652, -400 0,65  m   (sem  imagem) 
# 26655, -400 0,65  m  EcoSmart 
 (sem  imagem) 

 

 Sets de duche 

Crometta® 100

Crometta® 100 Multi
 Chuveiro de mão 
# 26823, -400 (19  l/min )
# 26826, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Crometta® 100 Vario
 Chuveiro de mão 
# 26824, -400 (18  l/min )
# 26827, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Crometta® 100 1jet
 Chuveiro de mão 
# 26825, -400 (16  l/min )
# 26828, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26829, -400 (7  l/min ) EcoSmart
 

Crometta® 100 1jet
 Porter Set 
# 26664, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,25  m 
# 26665, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,60  m 

Crometta® 100 Vario
 Porter Set 
# 26666, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,25  m 
# 26667, -400  comprimento da curva 
de ligação  1,60  m 

 Sets de duche 
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 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 



1 2

38 hansgrohe  Sistemas de duche   

IntenseRain:  pequena abertura de 
descarregamento para jato IntenseRain 
ativado 

 Superfície moderna 
em branco e cromo 

Rain:  grande abertura de descarrega-
mento para jato Rain forte 

 Vantagens e utilização 

Crometta®  Chuveiro de mão   NOVO 

 Poupar facilmente água, energia, 
CO2 e custos 

 ▪  Boa aderência do manípulo e mudança de jato com apenas 
uma mão, bastando girar o disco do jato 

 ▪  Disco de jato com 100 mm de diâmetro 

 ▪  Também disponível como variantes EcoSmart economizadoras 
de água com 9 l/min ou conforme LEED 6 l/min 

 ▪  2 tipos de jato: jato Rain de grande superfície e jato 
 IntenseRain de ativação 

 ▪  Design branco cativante 

Crometta® Vario 
 Chuveiro de mão 

(1) Rain:  jato ideal para retirar todo o champô de uma forma rápida e 
efi ciente do seu cabelo 
(2) IntenseRain:  jato de água intensivo que ativa e revigora 

 Economizador de água:   As linhas EcoSmart e Green proporcio-
nam uma experiência de duche alargada – apesar do menor consumo. 

 Confortável:   mudança simples de jato 
com alavanca ergonómica 

 Elegante:   cabeça redonda com 
Ø 100 mm 

 Padrão 

15  l/min 

EcoSmart

9  l/min 

Green

6  l/min 
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1 2 Crometta® Vario
 Set de duche 
# 26536, -400 0,90  m 
# 26538, -400 0,90  m  
(9  l/min ) EcoSmart  (sem  imagem) 
# 26532, -400 0,65  m   (sem  imagem) 
# 26534, -400 0,65  m  EcoSmart
# 26555, -400 0,65  m  Green
# 26553, -400 0,65  m  
 com acessório para sabonete   (sem  imagem) 

Crometta® 1jet
 Set de duche 
# 26537, -400 0,90  m 
# 26539, -400 0,90  m  
EcoSmart  (sem  imagem) 
# 26533, -400 0,65  m   (sem  imagem) 
# 26535, -400 0,65  m  EcoSmart 
# 26554, -400 0,65  m  Green

 Sets de duche 

Crometta®

Crometta® Vario
 Chuveiro de mão 
# 26330, -400 (14  l/min )
# 26332, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26336, -400 (6  l/min ) Green

Crometta® 1jet
 Chuveiro de mão 
# 26331, -400 (14  l/min )
# 26333, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 26334, -400 (6  l/min ) Green

Crometta® 100 Vario
 Porter Set 
# 26691, -400 1,25  m 
# 26693, -400 1,25  m  EcoSmart
# 26692, -400 1,60  m 
# 26694, -400 1,60  m  EcoSmart

Crometta® 1jet
 Porter Set 
# 26690, -400 1,25  m 
# 26568, -400 1,25  m  EcoSmart
# 26567, -400 1,60  m 
# 26569, -400 1,60  m  EcoSmart

 Porter Sets 
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 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 

 Dados técnicos chuveiros de mão Crometta® Vario 

Vario  Norma UE EcoSmart
≈ 9  l/min 

EcoSmart
≈ 6  l/min 

 Orientação do consumo de 
água conforme o tipo de jato 

(3 bar) 
13–16  l/min  max.  9,9  l/min  max.  6  l/min 

 Já funcional a partir de 
6,2  l/min 

 (0,4 bar antes do chuveiro) 
3,8  l/min 

 (0,4 bar antes do chuveiro) 
3,8  l/min 

 (0,4 bar antes do chuveiro) 



 Vantagens e utilização 

Unica® ′E  Rampa de chuveiro   NOVO 

 Especialmente elegante e grandioso 

 ▪  porta objetos de vidro integrado para mais espaço, possibili-
dade de adquirir outros porta-objetos posteriormente 

 ▪  Limpeza descomplicada: graças ao acabamento plano  

 ▪  Fixador de chuveiro ajustável em altura com rotação e inclina-
ção variável 

 ▪  Versão de 1,50 m especialmente concebida para famílias com 
crianças ou para uma pedicure mais confortável 

 ▪  Para zonas de duche de grandes e pequenas dimensões, 
podendo ser montado em ligações à parede já existentes, 
ideal para modernizações 

 Atractivo:   combinado com outros elementos 
em vidro, como painéis de duche, chuveiros 
fi xos ou misturadoras termostáticas. 

 Acabamento preto/cromado  Acabamento branco/ 
cromado 

 Acabamento cromado espe-
lhada 

 Limpeza descomplicada:   fácil de lim-
par graças ao acabamento plano 

 Flexível:   suporte de chuveiro ajustável em altura e com rotação 
e inclinação variável, corrediça autoblocante para pode utilizar 
com apenas uma mão 

 Prático:   porta objetos em vidro inte-
grado para utensílios de duche, altura 
totalmente regulável durante a montagem 

 Expansível:   outras saboneteiras 
Casetta ’E podem ser adicionadas como 
complemento 

 Único:   rampa de chuveiro em vidro 
disponível em 3 acabamentos: Branco/
cromado, preto/cromado e cromado 
espelhado 

 Versátil:   disponível nos comprimentos 
0,90 m e 1,50 m 

Unica® ′E
 Rampa de chuveiro 

 Acessórios 
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 Sem barreiras:   O suporte adicional facilita o duche sentado.  Protegido:   O puxador robusto proporciona um apoio estável no 
chão escorregadio. 

Unica® ’Comfort  NOVO 

 Conforto em 
todos os aspetos 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Combinação economizadora de espaço de haste do chuveiro, 
porta objetos e puxador 

 ▪  A superfície de arrumação grande de 280 mm em plástico 
 oferece muito espaço para utensílios de duche 

 ▪  Porta objetos amovível para facilitar a limpeza 

 ▪  Puxador estável integrado oferece segurança 

 ▪  Suporta uma força de tração de 200 kg 

 Prático:   rampa de chuveiro, porta obje-
tos e puxador num 

 Apoios em metal para uma fi xação fi rme 
na parede 

 Variável:   porta objetos amovível em 
plástico de alta qualidade, largura 
250 mm 

 Robusta:   suporte com cor-
rediça metálica sólida, auto-
blocante, inclinável em 90° 
para uma operação simples 
e com uma única mão. 

 Flexível:   suporte de 
chuveiro adicional para 
outras aplicações 

 Seguro:   manípulo ergonómico para 
maior estabilidade até 200 kg, Ø 25 mm 

Unica® ’Comfort
 Set de duche 
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 Rampas de chuveiro 

PuraVida® Unica® 
 Rampa de chuveiro 
com tubo flexível Isiflex 
de 1,60 m 
# 27844, -000 0,90  m 

Unica® ’C
 Rampa de chuveiro 
com tubo flexível Isiflex 
de 1,60 m 
# 27611, -000 0,65  m 
# 27610, -000 0,90  m  
 (sem  imagem) 

Unica® ’Croma®

 Rampa de chuveiro 
com tubo flexível Isiflex 
de 1,60 m 
# 26503, -000 0,65  m 
# 26504, -000 0,90  m  
 (sem  imagem) 
 Sem curva de ligação 
# 26506, -000 0,90  m 
 (sem  imagem) 
# 26505, -000 0,65  m 
 (sem  imagem) 

Unica® ’Crometta®

 Rampa de chuveiro com 
tubo flexível Metaflex 
de 1,60 m 
# 27615, -000 0,65  m 
# 27614, -000 0,90  m  
 (sem  imagem) 
 Sem curva de ligação 
# 27609, -000 0,90  m 
 (sem  imagem) 

Unica® ’S Puro Reno
 Rampa de chuveiro 
# 28662, -000 0,72  m 
# 28663, -000 1,05  m  
 (sem  imagem) 

Unica® ’Reno
 Rampa de chuveiro 
# 27704, -000 0,72  m 

Unica® ’Varia Reno
 Rampa de chuveiro 
# 27355, -000 0,72  m 
# 27356, -000 1,05  m  
 (sem  imagem) 

Raindance® Unica® 
 Rampa de chuveiro 
com tubo flexível Isiflex 
de 1,60 m 
# 27636, -000 0,90  m 

Unica® ’S Puro
 Rampa de chuveiro 
com tubo flexível Isiflex 
de 1,60 m 
# 28632, -000 0,65  m 
# 28631, -000 0,90  m 
 (sem  imagem) 

Unica® ’Classic
 Rampa de chuveiro com 
tubo flexível Sensoflex 
de 1,60 m 
# 27617, -000 0,65  m 

 Vantagens especiais das rampas de chuveiro Unica ’Comfort e de outros produtos Care podem ser consultadas a partir 
da página 208. 

Unica® ’Comfort
 Rampa de chuveiro  1,10  m  
 R Set 
# 26404, -400

Unica® ’Comfort
 Rampa de chuveiro  1,10  m  
 L Set 
# 26403, -400

Unica® ’Comfort
 Rampa de chuveiro 
# 26401, -000 0,65  m 

Unica® ’Comfort
 Rampa de chuveiro 
# 26402, -000 0,90  m 

Unica® ’E
 Rampa de chuveiro 1,60 m 
# 27640, -000, -400, -600
0,90  m 
# 27645, -000, -400, -600
1,50  m   (sem  imagem) 

 ▪  Altura e ângulo de inclinação 
do chuveiro de mão ajustáveis 

 ▪  Maior fl exibilidade no duche 

 ▪  Chuveiro de mão orientável 
 ▪  Instalação fl exível – base de duche ou 

banheira 

 ▪  Os suportes para parede das rampas de 
chuveiro Reno podem ser montados de 
forma fl exível na parede 

 NOVO 
 NOVO 

 NOVO 
 NOVO 

 NOVO 
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 Há mais de 40 anos que a hansgrohe 
tem vindo a desenvolver o design e a funcio-
nalidade do tubo fl exível com, por exemplo, o 
pivot assente em esferas. Muitas inovações da 

hansgrohe ultrapassam as normas exigidas. 
As provas estão nos testes de qualidade da 
hansgrohe relativos à resistência à pressão e 
tração, curvatura e estanqueidade. Seja em 

metal ou plástico, os tubos fl exíveis conven-
cem sempre com a sua tecnologia sofi sticada 
de alta qualidade. 

hansgrohe  Tubos fl exíveis 

 Tubos flexíveis sofisticados 
com a rotação correta 

 Tubos fl exíveis 

Sensoflex® 
 Tubo flexível de metal com 
revestimento em plástico e pivot 
# 28132, -000 1,25  m 
# 28136, -000 1,60  m 
# 28134, -000 2,00  m 

Comfortflex® 
 Tubo flexível de plástico com 
aspecto metálico, moderno 
e fácil de limpar  
# 28167, -000 1,25  m 
# 28168, -000 1,60  m 
# 28169, -000 2,00  m 

Isiflex® 
 Tubo flexível com aspecto 
metálico  
# 28248, -000 1,60  m  
# 28249, -000 1,25  m  

Metaflex® 
 Tubo flexível de plástico com 
aspecto metálico em espiral 
# 28262, -000 1,25  m 
# 28266, -000 1,60  m 
# 28264, -000 2,00  m 

Isiflex® 
 Tubo flexível de 
plástico com aspecto metálico 
# 28272, -000, -450 1,25  m 
# 28276, -000, -450 1,60  m 
# 28274, -000 2,00  m 

 ▪  Materiais, comprimentos e aspectos diferentes 
 ▪  Muito maleável 
 ▪  Adequados para misturadoras graças à pelí-

cula cromada 
 ▪  Homologado para água potável – certifi ca-

ção DVGW 

 ▪  Anti-risco 
 ▪  Sem torção incómoda do pivot 
 ▪  Particularmente resistente 

 ▪  Regulação da quantidade 
de água no chuveiro de 
mão combinada com pro-
dutos Select 

 ▪  Possibilidade de redução 
para 5 l/min 

 Película em metal 

 Revestimento 

 Mangueira básica 

 Fios de poliéster 

 Guarnição de vedação para pivot 

 NOVO 
 NOVO 



 Suporte para chuveiro de mão 

 Tomada de água com suporte para chuveiro de mão integrado 

 Tomadas de água 

Porter ’Classic
 Suporte para chuveiro de mão 
# 28324, -000

Porter ’C
 Suporte para chuveiro de mão 
# 27521, -000

Porter ’A
 Suporte para chuveiro de mão variável 
 Ângulo do chuveiro ajustável 
# 27520, -000

Porter ’S
 Suporte para chuveiro de mão 
# 28331, -000

FixFit® E
 Tomada de água sem válvula 
anti -retorno 
# 27454, -000
 Tomada de água sem válvula 
anti -retorno 
# 27458, -000
 Tomada de água com válvula 
anti -retorno 
# 27505, -000  (sem  imagem) 

FixFit® Square 
 Tomada de água com válvula 
anti -retorno e ângulo 
de  material sintético 
# 26455, -000

FixFit® Porter ’S 
 Tomada de água com suporte 
para chuveiro de mão 
 Tubo flexível e chuveiro de mão são 
opcionais 
# 26487, -000

FixFit® Porter ’E 
 Tomada de água com suporte 
para chuveiro de mão 
 Tubo flexível e chuveiro de mão são 
opcionais 
# 26485, -000

FixFit® Porter ’Square 
 Tomada de água com suporte 
para chuveiro de mão 
 Tubo flexível e chuveiro de mão são 
opcionais 
# 26486, -000

FixFit® Classic 
 Tomada de água com válvula 
anti -retorno 
# 16884, -000, -820

FixFit® E Stop 
 Tomadas de água com válvula 
anti -retorno e válvula de corte 
# 27452, -000

FixFit® S 
 Tomadas de água com válvula 
anti -retorno e ângulo 
de  material sintético 
# 26453, -000
 Tomada de água sem válvula 
anti -retorno 
# 27453, -000
 Tomada de água com válvula 
anti -retorno 
# 27456, -000
 Tomada de água com válvula 
anti -retorno e articulação esférica 
# 27506, -000  (sem  imagem) 

FixFit® E
 Tomadas de água com válvula anti -re -
torno e ângulo de  material sintético 
# 26457, -000
 Tomada de água com válvula 
anti -retorno e articulação esférica 
# 27414, -000  (sem  imagem) 

 ▪  3 designs diferentes que combinam 
com todos os sets de acabamento 
e  tubos fl exíveis 

 ▪  Corpo de metal que garante o funciona-
mento seguro do chuveiro e peça para 
alinhamento interno da água de material 
sintético 

 ▪  Instalação fácil e rápida com menos 
 perfurações na parede 

 ▪  Tubo fl exível DN15 
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 Saboneteiras 

FixFit® Porter 300 
 Tomada de água com suporte para chuveiro 
de mão com válvula anti -retorno. Para tubos 
flexíveis com porca cónica 
# 26456, -400
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Casetta® ’E
 Saboneteira 
# 26519, -000

Unica ’Comfort 
 Puxador Comfort com porta objetos 
e suporte para chuveiro de mão 
# 26328, -400

Casetta® ’C
 Saboneteira 
# 28678, -000

Casetta® ’S Puro
 Saboneteira 
# 28679, -000

Casetta® ’E
 Saboneteira  200  mm  x 80  mm 
# 26511, -000, -400, -600

 ▪  Posicionamento fl exível em 
77,5 mm podendo deslizar 
para a esquerda ou direita 
da ligação à parede 

 ▪  Porta objetos, ligação à 
parede e suporte de chu-
veiro num único produto 

 ▪  Menos furos na parede 
 ▪  Flexibilidade de combinação 

e aplicação 
 ▪  Zona de duche visualmente 

ordenada 

 ▪  Também adequado para 
banheira 

 ▪  Adequado para todos os 
utensílios de duche conven-
cionais 

 ▪  Maior área de arrumação 
do que em cestos conven-
cionais 

 ▪  Limpeza descomplicada 
devido à superfície plana 
em vidro 

 ▪  Disponível em 2 acabamen-
tos: Branco/cromado ou 
cromado espelhado 

 ▪  O suporte pode ser mon-
tado e removido tanto 
do lado direito como do 
esquerdo 

 Acabamento 
branco/cromado 

 Acabamento cro-
mado espelhada 

 Acabamento 
preto/cromado 

 Acabamento 
branco/cromado 

 Acabamento 
 cromado espelhada 

 NOVO 

 NOVO 

 NOVO 



Crometta® Croma®/Croma® Select Raindance® Raindance® Select Rainmaker® Select

Nome do produto Modelo Crometta  
160 1jet

Crometta S/E  
240 1jet

Croma  
220 1jet

Croma  
280 Air 1jet

Croma  
Select S/E  

180 2jet

Raindance E  
300 1jet

Raindance  
Select S 240 2jet

Raindance  
Select S 300 2jet

Raindance  
Select E 300 2jet

Raindance  
Select E 300 3jet

Rainmaker 
Select 460 1jet

Rainmaker 
Select 460 2jet

Rainmaker 
Select 460 3jet

Rainmaker  
Select 580 3jet

Número do artigo S
E

26577, -000, -400 26723, -000
26726, -000

26464, -000 26220, -000 26522, -000, -400
26524, -000, -400 26238, -000

26466, -000, -400 27378, -000, -400
27385, -000, -400 26468, -000, -400

24003, -400, -600 24005, -400, -600 24007, -400, -600 24001, -400, -600

Va
ria

çõ
es EcoSmart 9 l/min S

E
26578, -000, -400 26724, -000 

26727, -000
26465, -000 26221, -000 26523, -000, -400

26528, -000, -400 26239, -000
26470, -000, -400

26609, -000, -400 –
24013, -400, -600 24015, -400, -600 24017, -400, -600 24011, -400, -600

Baixa pressão (0,2 bar) 26576, -000, -400 26725, -000 
26722, -000

26734, -000 – – – – – – – – – – –

Tamanhos do chuveiro 180 mm 240 mm 220 mm 280 mm 180 x 180 mm 300 x 300 mm 240 mm 300 mm 300 x 160 mm 300 x 190 mm 460 x 270 mm 460 x 300 mm 460 x 300 mm 580 x 260 mm

Material do disco do jato Plastic Plastic Metal Metal Plastic Metal Metal Metal Metal Metal Safety glass Safety glass Safety glass Safety glass

Tipos de jatos
(Passagem a 3 bar) Rain 20 l/min Rain 18 l/min RainAir 19 l/min RainAir 15 l/min

Rain 17 l/min
IntenseRain  

16 l/min
RainAir 19 l/min

RainAir 17 l/min
Rain 17 l/min

RainAir 17 l/min
Rain 17 l/min

RainAir 14 l/min
Rain 15 l/min

RainAir 18 l/min
Rain 18 l/min
RainStream 

22 l/min

Rain 18 l/min
Rain 20 l/min
RainStream 

18 l/min

Rain 17 l/min
RainStream 

22 l/min
Mono 20 l/min

Rain 17 l/min
Mono 20 l/min

RainFlow 18 l/min

Instalação no teto ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ –

Instalação na parede ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

para iBox universal – – – – – – – – – ▪ – ▪ ▪ ▪

C
ar

ac
t.

Select – – – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

AirPower – – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Chuveiros fixos da hansgrohe

A gama de chuveiros fixos em resumo

Chuveiros fixos e chuveiros laterais

NOVO
NOVO

NOVO
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Crometta® Croma®/Croma® Select Raindance® Raindance® Select Rainmaker® Select

Nome do produto Modelo Crometta  
160 1jet

Crometta S/E  
240 1jet

Croma  
220 1jet

Croma  
280 Air 1jet

Croma  
Select S/E  

180 2jet

Raindance E  
300 1jet

Raindance  
Select S 240 2jet

Raindance  
Select S 300 2jet

Raindance  
Select E 300 2jet

Raindance  
Select E 300 3jet

Rainmaker 
Select 460 1jet

Rainmaker 
Select 460 2jet

Rainmaker 
Select 460 3jet

Rainmaker  
Select 580 3jet

Número do artigo S
E

26577, -000, -400 26723, -000
26726, -000

26464, -000 26220, -000 26522, -000, -400
26524, -000, -400 26238, -000

26466, -000, -400 27378, -000, -400
27385, -000, -400 26468, -000, -400

24003, -400, -600 24005, -400, -600 24007, -400, -600 24001, -400, -600

Va
ria

çõ
es EcoSmart 9 l/min S

E
26578, -000, -400 26724, -000 

26727, -000
26465, -000 26221, -000 26523, -000, -400

26528, -000, -400 26239, -000
26470, -000, -400

26609, -000, -400 –
24013, -400, -600 24015, -400, -600 24017, -400, -600 24011, -400, -600

Baixa pressão (0,2 bar) 26576, -000, -400 26725, -000 
26722, -000

26734, -000 – – – – – – – – – – –

Tamanhos do chuveiro 180 mm 240 mm 220 mm 280 mm 180 x 180 mm 300 x 300 mm 240 mm 300 mm 300 x 160 mm 300 x 190 mm 460 x 270 mm 460 x 300 mm 460 x 300 mm 580 x 260 mm

Material do disco do jato Plastic Plastic Metal Metal Plastic Metal Metal Metal Metal Metal Safety glass Safety glass Safety glass Safety glass

Tipos de jatos
(Passagem a 3 bar) Rain 20 l/min Rain 18 l/min RainAir 19 l/min RainAir 15 l/min

Rain 17 l/min
IntenseRain  

16 l/min
RainAir 19 l/min

RainAir 17 l/min
Rain 17 l/min

RainAir 17 l/min
Rain 17 l/min

RainAir 14 l/min
Rain 15 l/min

RainAir 18 l/min
Rain 18 l/min
RainStream 

22 l/min

Rain 18 l/min
Rain 20 l/min
RainStream 

18 l/min

Rain 17 l/min
RainStream 

22 l/min
Mono 20 l/min

Rain 17 l/min
Mono 20 l/min

RainFlow 18 l/min

Instalação no teto ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ –

Instalação na parede ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

para iBox universal – – – – – – – – – ▪ – ▪ ▪ ▪

C
ar

ac
t.

Select – – – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

AirPower – – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Preço

▪ Disponível.  – Não disponível.

Faça a leitura deste QR-Code e veja as nossas misturado-
ras em funcionamento.
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 Durabilidade:   o prato que acomoda os 
jatos é cortado a laser, a cor e os pictogra-
mas são gravados na parte traseira no vidro, 
de forma permanente. 

 Limpeza fácil:   graças ao set fi xador Quick-
Connect o chuveiro pode ser instalado sem 
uso de muitas ferramentas. O mesmo se dá 
com a desmontagem para limpeza. 

 Flexível:   disponível também para montagem 
no teto. Liberdade total para posicionar o seu 
produto. 

 Chuveiros fi xos Rainmaker® Select 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Jets generosos 

 ▪  Superfície de 580 mm, repleta de jatos que preenchem 
 perfeitamente os chuveiros de grandes dimensões 

 ▪  A altura da montagem na parede é variável. O set de monta-
gem iBox universal garante a intensidade perfeita dos jatos 
nos  produtos RainFlow e RainStream 

 ▪  O duche vai assumir um caráter móvel no seu ambiente 

 ▪  Superfície branca integra-se com harmonia. Leve e elegante 

 Os novos tamanhos de chuveiros 

Rainmaker® Select 460 3jet 
 Chuveiro fixo  

460  mm 

300  mm 
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 ▪  De fácil limpeza, e alta durabilidade o chuveiro é composto 
por uma superfície resistente e plana de vidro temperado de 4 mm 

 ▪  Disponível em várias versões diferentes de 1-3 jatos de água 

 ▪  Nova instalação (interna e externa) para chuveiros com um jato 
e também para ShowerTablet Select 700. Porta objetos integrado 

 ▪  Disponível também no modelo EcoSmart com limitação de 
9 l/min 

Rainmaker® Select 580 3jet 
 Chuveiro fixo 
Rain XL:  17  l/min 
RainFlow: 18  l/min 
Mono:   20  l/min 
# 24001, -400, -600
# 24011, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart
 para iBox universal 

iBox

Rainmaker® Select 460 2jet 
 Chuveiro fixo, com braço de chuveiro de 460 mm 
Rain XL:   20  l/min 
RainStream: 18  l/min 
# 24005, -400, -600
# 24015, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart
 para iBox universal 

Rainmaker® Select 460 2jet 
 Chuveiro fixo, com braço de tecto de 100 mm  
 (sem  imagem) 
# 24004, -400, -600
# 24014, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart

iBox

Rainmaker® Select 460 3jet 
 Chuveiro fixo, com braço de chuveiro de 460 mm 
Rain XL:   17  l/min 
RainStream: 22  l/min 
Mono:    20  l/min 
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart
 para iBox universal 

Rainmaker® Select 460 3jet 
 Chuveiro fixo, com braço de tecto de 100 mm  
 (sem  imagem) 
# 24006, -400, -600
# 24016, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart

iBox

Rainmaker® Select 460 1jet 
 Chuveiro fixo, com braço de chuveiro de 460 mm 
Rain XL: 18  l/min 
# 24003, -400, -600
# 24013, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart

Rainmaker® Select 460 1jet 
 Chuveiro fixo, com braço de tecto de 100 mm  
 (sem  imagem) 
# 24002, -400, -600
# 24012, -400, -600 (9  l/min ) EcoSmart

Rainmaker® Select

 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 

 Superfície cromada/branca  Acabamento preto/cromado 

 ▪  Alta qualidade:   superfície de vidro 
feita de vidro temperado e abertura 
para o jato de água cortado a laser. 

 ▪ Mono:  jato concentrado – bem-estar 
que refresca. 

 ▪ RainFlow:  uma cascata para um 
duche refrescante. 



Select

1 2
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 Limpeza fácil:   graças à tecnologia 
 QuickClean é possível remover toda a suji-
dade do prato do chuveiro de forma fácil e 
rápida. Este é ainda removível e pode ser 
lavado na máquina de lavar louça. 

RainStream:  doze jatos que emitirão um 
fl uxo d’água amplo e paralelo. 

(1) RainAir:  jato suave e relaxante, em forma 
de chuva, enriquecido com ar. 
(2) Rain:  jato forte e revigorante, ideal para 
lavar o cabelo. 

 Basta tocar no botão Select para alternar entre o jato 
RainAir e Rain 

 Orifícios de saída de grandes 
dimensões para o jato RainAir 

 Pequenos orifícios de saída 
para o jato Rain 

 Jacto RainStream 

 Chuveiro fi xo Raindance® Select E 300 3jet 

 1 botão, 3 jatos, 
todo o conforto! 

 Vantagens e utilização 

 ▪  3 jatos distintos: suave RainAir, forte Rain e efi caz RainStream 

 ▪  Graças ao botão Select, é muito fácil alternar entre os diferen-
tes jatos 

 ▪  Botão Select 

 ▪  Limpeza simples: é possível lavar o prato do chuveiro na 
máquina de lavar louça 

 Para obter mais informações, consulte o website 
http://pro.hansgrohe-int.com/select 



Select

1 2
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Raindance® Select

Raindance® Select E 300 3jet 
 Chuveiro fixo 
# 26468, -000, -400
Rain/RainAir: 18  l/min 
RainStream:  22  l/min 
 com braço de chuveiro de 390 mm 
 para iBox universal 

iBox

Raindance® Select E 300 2jet 
 Chuveiro fixo 
Rain/RainAir: 15  l/min 
 com braço de chuveiro de 390 mm 
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart
 com braço de tecto de 100 mm   (sem  imagem) 
# 27384, -000, -400 
# 26608, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart  (sem  imagem) 

Raindance® Select S 300 2jet 
 Chuveiro fixo 
Rain/RainAir: 17  l/min 
# 27378, -000, -400  com braço de chuveiro de 390 mm  
# 27337, -000, -400  com braço de tecto de 100 mm   (sem  imagem) 

Raindance® Select S 240 2jet 
 Chuveiro fixo  
Rain/RainAir: 17  l/min 
 com braço de chuveiro de 390 mm 
# 26466, -000, -400 
# 26470, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart
 com braço de tecto de 100 mm   (sem  imagem) 
# 26467, -000, -400
# 26469, -000, -400 (Rain/RainAir: 9  l/min ) EcoSmart  (sem  imagem) 

 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 

 Superfície cromada  Superfície cromada/branca 
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 De uma única fonte:   A versão rente ao 
teto com disco do jato 400 mm x 400 mm 
funde o chuveiro fi xo com o teto. 

RainAir:  A tecnologia Air otimizada produz 
grandes pingos encorpados e poupa água 
durante o duche e até mesmo o gotejar do 
chuveiro é reduzido ao mínimo. 

 Design até ao último detalhe:   União 
especialmente lisa do chuveiro fi xo no braço 
do chuveiro. 

Raindance® E 300 Air 1jet  Chuveiro fi xo   NOVO 

 Quadrado, elegante, sofisticado 

 Limpeza descomplicada graças ao disco 
do jato amovível 

 Orientação persona-
lizada: junta esférica 1/2 

polegada permite um raio de 
rotação de 5 graus 

 Design quadrado com disco do jato de 
grande dimensões 

Raindance® E 300 Air 1jet
 Chuveiro fixo 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Jatos individuais perfeitamente adaptados à silhueta do corpo 
para um desempenho otimizado. Concentração máxima ao 
centro para a lavagem do cabelo, diminuindo para o exterior, 
para manter o corpo quente 

 ▪  Diferentes versões disponíveis para a montagem na parede e 
no teto bem como instalação rente ao teto 

 ▪  Adequado para todos os conjuntos de acabamento 
 ShowerSelect e para as novas misturadoras Metropol 

 ▪  Limpeza descomplicada: Disco do jato em metal fácil 
de remover 

 ▪  Também disponível no modelo EcoSmart com 9 l/min a 3 bar 

 Para obter mais informações, consulte o website: 
http://pro.hansgrohe-int.com 

300  mm 

300  mm 

 Centro: bocais estreitos 
facilitam a remoção do 

champô 

 Exterior: intensidade 
descendente do jato 
envolve o corpo em 
suaves jatos em forma 
de chuva 
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Raindance® E

Raindance® E 420 Air 2jet 
 Chuveiro fixo 
# 27373, -000  com braço de chuveiro de 380 mm 
RainAir:  21  l/min 
RainFlow: 23  l/min 
 para iBox universal 

iBox

Raindance® E 360 Air 1jet 
 Chuveiro fixo  (17  l/min )
# 27376, -000  com braço de chuveiro de 390 mm 
# 27371, -000  com braço de chuveiro de 240 mm  
 (sem  imagem) 
# 27381, -000  com braço de tecto de 100 mm  
 (sem  imagem) 

Raindance® E 420 Air 1jet 
 Chuveiro fixo  (19  l/min )
# 27372, -000  com braço de chuveiro de 380 mm 

Raindance® E 240 Air 1jet 
 Chuveiro fixo  (17  l/min )
# 27370, -000  com braço de chuveiro de 240 mm 
# 27380, -000  com braço de tecto de 100 mm  
 (sem  imagem) 
# 27375, -000  com braço de chuveiro de 223 mm  
(9  l/min ) EcoSmart  (sem  imagem) 
# 27383, -000  com braço de tecto de 100 mm  
(9  l/min ) EcoSmart  (sem  imagem) 

Raindance® E 400 Air 1jet 
 Chuveiro fixo  400  mm  x 400  mm 
RainAir: 22  l/min 
# 26252, -000
# 26253, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 26254180

Raindance® E 300 Air 1jet
 Chuveiro fixo  300  mm  x 300  mm 
RainAir: 19  l/min 
# 26238, -000  com braço de chuveiro de 390 mm 
# 26239, -000 (9  l/min ) EcoSmart
 com braço de tecto de 100 mm   (sem  imagem) 
# 26250, -000
# 26251, -000 (9  l/min ) EcoSmart

 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 



Select
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Raindance® Classic PuraVida®

Raindance® Royale S 350 Air 1jet
 Chuveiro fixo  (25  l/min )
# 28420, -000
# 27410, -000  Braço de chuveiro de 470 mm   (sem  imagem) 
# 27418, -000  Braço de chuveiro de tecto de 100 mm   (sem  imagem) 

Raindance® Classic 240 Air 
 Chuveiro fixo  (19  l/min ) 
# 27424, -000, -090  com braço de chuveiro de 390 mm 
# 27405, -000, -090  com braço de tecto de 100 mm  
 (sem  imagem) 

PuraVida® 400 
 Chuveiro fixo  (21  l/min ) 
# 27437, -000, -400  com braço de chuveiro de 390 mm 
# 26602, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 27390, -000, -400  com braço de tecto de 100 mm  
 (sem  imagem) 
# 26603, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart  (sem  imagem) 

Raindance® S 300 Air 1jet
 Chuveiro fixo  (18  l/min )
# 27493, -000  com braço de chuveiro de 390 mm 
# 27492, -000  com braço de chuveiro de 450 mm   (sem  imagem) 
# 27494, -000  com braço de tecto de 100 mm   (sem  imagem) 

Raindance® S 240 Air 1jet
 Chuveiro fixo  (18  l/min )
# 27474, -000  com braço de chuveiro de 390 mm 
# 27461, -000  com braço de chuveiro de 390 mm  
(9  l/min ) EcoSmart
# 27477, -000  com braço de tecto de 100 mm  
 (sem  imagem) 
# 27463, -000  com braço de tecto de 100 mm  
(9  l/min ) EcoSmart  (sem  imagem) 

Raindance® S 180 Air 1jet
 Chuveiro fixo  (19  l/min )
# 27476, -000  com braço de chuveiro de 240 mm 
# 27462, -000  com braço de chuveiro de 240 mm  
(9  l/min ) EcoSmart
# 27468, -000  com braço de chuveiro de 390 mm  
 (sem  imagem) 
# 27478, -000  com braço de tecto de 100 mm  
 (sem  imagem) 
# 27464, -000  com braço de tecto de 100 mm  
(9  l/min ) EcoSmart  (sem  imagem) 

 ▪  Prato do chuveiro com dimensões generosas – 350 mm 
 ▪  Grande caudal 
 ▪  Completamente em metal 

 Superfície cromado/
dourado  (-090)

 Superfície cromada  
(-000)

Raindance® S
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 Flexível:   montagem de teto ou de 
parede com conexão separada DN15 

 Limpeza fácil:   tecnologia 
QuickClean e disco do jato 

pode ser lavado em máquinas 
lava-louças 

 Confortável:   para mudar o tipo de jato, 
simplesmente toque o botão Select 

IntenseRain:  jato de água intenso ativa e 
revigora 

Rain:  chuva completa 

Croma® Select E 180 2jet Croma® Select S 180 2jet 

 Chuveiro fi xo Croma® Select 

 Conforto com a forma perfeita 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Discos com o diâmetro de 180 mm 

 ▪  Disponível em dois modelos: metal cromado e branco 

 ▪  Dois tipos variados de jatos Rain: jato variado e jato intenso – 
refrescante e intensivo 

 ▪  Troca prática do tipo do jato simplesmente tocando o botão 

 ▪  Disponível também no modelo EcoSmart com apenas 9 l/min 

 Para obter mais informações, consulte o website 
http://pro.hansgrohe-int.com/select 

IntenseRain:  área de jato 
de água com fl uxo centrado 

no disco 

Rain:  área de jato de 
água distribuída sobre 

toda a superfície da 
disco 
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 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 

Croma® Select

Croma® Select E 180 2jet 
 Chuveiro fixo 
Rain/IntenseRain: 17  l/min 
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select E 
 Braço de chuveiro de 390 mm 
# 27446, -000

Croma® Select E
 Braço de tecto 
# 27467, -000 100  mm 
# 27388, -000 300  mm   (sem  imagem) 

 Superfície cromada  Superfície cromada/branca 

Croma® Select S 180 2jet
 Chuveiro fixo 
Rain/IntenseRain: 17  l/min 
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Croma® Select S 
 Braço de chuveiro de 390 mm 
# 27413, -000

Croma® Select S 
 Braço de tecto 
# 27393, -000 100  mm 
# 27389, -000 300  mm   (sem  imagem) 
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Croma® 220 Air 1jet
 Chuveiro fixo 
# 26464, -000 (19  l/min ) 
# 26465, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27413, -000  braço de chuveiro 
 opcional de 390 mm   (sem  imagem) 
# 27479, -000  tubo de teto 100 mm  
 (sem  imagem) 

Croma® 160 1jet
 Chuveiro fixo 
# 27450, -000 (17  l/min )
# 28450, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27412, -000  braço de chuveiro 
 opcional de 230 mm   (sem  imagem) 
# 27479, -000  tubo de teto 100 mm  
 (sem  imagem) 

Croma® 100 Multi
 Chuveiro fixo 
# 27443, -000
Rain:   20  l/min 
Mono:   15  l/min 
Massage: 14  l/min  
 com rótula DN15 
# 28460, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27411, -000  braço de chuveiro 
 opcional de 128 mm   (sem  imagem) 

Croma® 100 Vario
 Chuveiro fixo 
# 27441, -000
Rain:   22  l/min 
Shampoo: 17  l/min 
Normal:  20  l/min 
Massage: 11  l/min  
# 28462, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 27411, -000  braço de chuveiro 
 opcional de 128 mm   (sem  imagem) 

Croma®  NOVO 

Croma® 280 Air 1jet
 Chuveiro fixo 
RainAir: 15  l/min 
# 26220, -000
# 26221, -000 (9  l/min ) EcoSmart

 ▪  Disco do jato de 280 mm de largura 
em metal 

 ▪  Pode ser removido para facilitar 
a limpeza 

 ▪  Jato RainAir para maior experiência 
de duche 
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Crometta®  NOVO 

Crometta® 160

Crometta® 160 
 Chuveiro fixo 
# 26577, -000, -400 (17  l/min )
# 26578, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart
# 27412, -000  braço de chuveiro  opcional de 230 mm   (sem  imagem) 
# 27479, -000  tubo de teto 100 mm   (sem  imagem) 

 ▪  Um segmento atrativo para escritórios de arquitetura 
e  engenharia 

 ▪  Disponível no modelo EcoSmart para economia do consumo 
de água com limite de 9 l/min 

 ▪  Disponível também na versão: baixa pressão com 0,2 bar 
 ▪  Nova linguagem de forma com acabamento em branco 

e metal cromado 
 ▪  Disco de jato grande Ø 160 mm 

 ▪  Jato Rain revigorante 
 ▪  Disponível em design quadrado (240 mm x 240 mm) ou 

redondo (Ø 240 mm) 
 ▪  Aspeto de qualidade com componentes robustos 
 ▪  Também disponível na variante EcoSmart com 9 l/min a 3 bar 

e modelo LowPressure com 7 l/min a 0,2 bar 
 ▪  Desempenho efi ciente do jato 

Crometta® E 240
 Chuveiro fixo 
# 26726, -000 
# 26727, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 26722, -000 LowPressure
# 27446, -000  Braço de chuveiro de 390 mm 
# 27467, -000  Braço de chuveiro de tecto de 100 mm 
# 27388, -000  Braço de tecto de 300 mm 

Crometta® S 240 
 Chuveiro fixo 
# 26723, -000
# 26724, -000 (9  l/min ) EcoSmart
# 26725, -000 LowPressure
# 27413, -000  Braço de chuveiro de 390 mm 
# 27393, -000  Braço de chuveiro de tecto de 100 mm 
# 27389, -000  Braço de tecto de 300 mm 

 Superfície cromada  Superfície cromada/
branca 
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Crometta® 85

PuraVida® 100 
 Chuveiro lateral 
# 28430, -000, -400

Raindance® Air 100 
 Chuveiro lateral 
# 28477, -000

Bodyvette® 
 Chuveiro lateral 
# 28466, -000
Bodyvette® Stop
 Chuveiro lateral ajustável manualmente 
# 28467, -000  (sem  imagem) 

Crometta® 85 Multi
 Chuveiro fixo 
# 28425, -000
Mono:   13  l/min 
Normal:  15  l/min 
Massage: 13  l/min  
# 27411, -000  braço de chuveiro 
 opcional de 128 mm   (sem  imagem) 
 

Crometta® 85 Green 
 Chuveiro fixo 
# 28423, -000 (6  l/min )
# 27411, -000  braço de chuveiro 
 opcional de 128 mm   (sem  imagem) 
 

Crometta® 85 Vario
 Chuveiro fixo 
# 28424, -000
Normal: 18  l/min 
# 27411, -000  braço de chuveiro 
 opcional de 128 mm   (sem  imagem) 
 

 Chuveiros laterais 

 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 
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Whirl:  os jatos de massagem giram para a 
frente e chegam de forma confortável ao pes-
coço e ombros. 

RainFlow:  um jato de água generoso para 
um duche refrescante. 

RainAir:  o chuveiro fi xo com tecnologia 
AirPower cria uma chuva de gotas genero-
sas. 

 Vantagens e utilização 

 Raindance® Rainmaker®: o chuveiro numa nova dimensão 

 Raindance® Rainfall® 240 Air com 3 jatos: água na sua força natural 

Whirl:  3 jatos de massagem rotativos com 
tecnologia AirPower. 

(1) RainAir:  função de chuveiro com tecno-
logia AirPower. 
(2) RainAir XL:  jato em forma de chuva 
suave, com tecnologia AirPower. 

 Vantagens e utilização 

 Raindance® Rainmaker® e Raindance® Rainfall® 

 O melhor conforto 
para os seus clientes 

 ▪  Instalado no tecto 

 ▪  Chuveiro com jato em forma de 
chuva ampla 

 ▪  Com iluminação integrada 

 ▪  Design único 
 ▪  Maior liberdade de movimentos graças à grande projecção 
 ▪  3 tipos de jato RainAir, RainFlow e Whirl 
 ▪  Confi gurações de jato confortáveis 

 ▪  O jato RainFlow oferece uma sensação de duche semelhante 
a uma cascata 

 ▪  Instalação nivelada com a parede com base na 
iBox  universal 

 O Raindance Rainmaker e o Raindance 
Rainfall transformam o duche diário numa 
nova experiência. O Raindance Rainmaker, 
instalado de forma nivelada no tecto, trans-

forma um chuveiro clássico num espaço onde 
chove de forma maravilhosa. Com os tipos 
de jato RainAir, RainAir XL, Whirl e Mix. O 
Raindance Rainfall, com os seus painéis de 

chuva horizontais, proporcionam maior liber-
dade de movimento e dispõem até 3 tipos de 
jato diferentes: o relaxante RainAir, o revigo-
rante RainFlow e o massajador Whirl. 
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Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
 Chuveiro fixo 
600  mm  
RainAir: 20  l/min 
RainAir XL:  24  l/min 
Whirl: 22  l/min 
# 26117, -000  com luz  
# 26115, -000  sem luz   (sem  imagem) 

Raindance® Rainfall® 150 1jet 
 Chuveiro fixo 
# 26442, -000 (18  l/min )

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
 Chuveiro fixo 
680  mm  x 460  mm 
RainAir: 20  l/min 
RainAir XL:  24  l/min 
Whirl:  22  l/min 
# 28418, -000  com luz  
# 28417, -000  sem luz   (sem  imagem) 

Raindance® Rainfall® Stream 150 1jet 
 Chuveiro fixo 
# 26443, -000 (18  l/min )

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet 
 Chuveiro fixo 
RainAir:  18  l/min 
Whirl:   16  l/min 
RainFlow: 28  l/min 
# 28410, -000, -400  com luz   (sem  imagem) 
# 28411, -000, -400  sem luz 
 para iBox universal 

iBox

Raindance® 260 Air 1jet 
 Chuveiro fixo 
260  mm  x 260  mm ,  instalável no teto 
# 26472, -000 (17  l/min )
# 26481, -000 (9  l/min ) EcoSmart 

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet 
 Chuveiro fixo 
RainAir:  16  l/min 
RainFlow: 24  l/min 
# 28433, -000, -400
 para iBox universal 

iBox

 ▪  Jato de área total 
 ▪  Duche em cascata 

 ▪  Jactos individuais paralelos até ao 
chão, compostos por pérolas de água 

 ▪  Duche semelhante a uma cascata 

 Todos os consumos indicados são válidos para uma pres-
são de 0,3 MPa (3 bar). 



hansgrohe Showerpipes

As linhas de tubos flexíveis  
para duche em resumo

Crometta® Croma®/Croma® Select Raindance® E/Raindance® Select Rainmaker® Select

Nome do produto Modelo Crometta 160 1jet
Showerpipe

Crometta S/E 240 1jet
Showerpipe

Croma 220 Air 1jet 
Showerpipe

Croma Select S/E 180 
2jet Showerpipe

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Raindance Select S 240 2jet 
Showerpipe

Raindance Select S 300 2jet
Showerpipe

Raindance E 300 1jet
Showerpipe ST 600

Raindance Select E 300 3jet 
ST Showerpipe

Rainmaker Select 460 3jet
Showerpipe

Chuveiro com mistura-
dora termostática

S
E

27264, -400 27267, -000
27271, -000

27185, -000 27253, -400
27256, -400

26790, -000 27129, -000, -400 27133, -000, -400
27363, -000, -400 27127, -000, -400 27106, -400

Chuveiro com termostá-
tica EcoSmart (9 l/min)

S
E

27265, -400 27268, -000
27281, -000

27188, -000 27254, -400 
27257, -400

26794, -000 – – 27364, -000, -400 – 27029, -400

Chuveiro com mistura-
dora monocomando

S
E

27266, -400 27269, -000
27284, -000

27222, -000 27255, -400 
27258, -400

26791, -000 – – – – –

Banheira com mistura-
dora termostática

S
E – 27320, -000

27298, -000
27223, -000 27351, -400

27352, -400
26792, -000 – – – – –

Chuveiro/Banheira S
E – 27270, -000

27289, -000
27224, -000 – 26793, -000 – – – – –

C
hu

ve
iro

 fi
xo

Chuveiro fixo Crometta 160 1jet Crometta S/E 240 1jet Croma 220 Air 1jet Croma Select E/S 180 2jet Croma 280 Air 1jet Raindance Select S 240 2jet Raindance Select S 300 2jet Raindance E 300 Air 1jet Raindance Select E 300 3jet Rainmaker Select 460 3jet

Tamanhos do chuveiro 180 mm 240x240 mm 220 mm 180 mm 280 mm 240 mm 300 mm 300 mm 300x190 mm 460x300 mm

Tipos de jatos do chuveiro Rain Rain RainAir Rain, IntenseRain RainAir RainAir, Rain RainAir, Rain RainAir RainAir, Rain, RainStream Rain, Mono, RainStream

Caudal máx. (com 3 bar) 17 l/min 15 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 15 l/min 17 l/min 19 l/min 19 l/min

Seleção do tipo de jato – – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Disco de jatos removíveis 
para limpeza – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

C
ar

ac
te

rís
tic

as

Braço do chuveiro giratório – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – –

Comprimento do braço do chuveiro 350 mm 350 mm 400 mm 400 mm 400 mm 460 mm 460 mm 390 mm 380 mm 450 mm

Chuveiro de mão Crometta 100 Vario Crometta Vario Croma 100 Vario Croma Select S/E Multi Croma Select S Multi Raindance Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select S 120 3jet

Tubo flexível Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm

Misturadora termostática Ecostat Universal Ecostat 1001 CL Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort ShowerTablet 600 ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 700

Rampa pode ser encurtada ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – –

C
ar

ac
t.

Select – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ Disponível.  – Não disponível.

Encontra mais informações sobre os tubos flexíveis 
para chuveiro Crometta a partir da página 77

Encontra mais informações sobre os tubos flexíveis para chuveiro Croma e Croma 
Select a partir da página 72

Showerpipes

NOVO
NOVO
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Crometta® Croma®/Croma® Select Raindance® E/Raindance® Select Rainmaker® Select

Nome do produto Modelo Crometta 160 1jet
Showerpipe

Crometta S/E 240 1jet
Showerpipe

Croma 220 Air 1jet 
Showerpipe

Croma Select S/E 180 
2jet Showerpipe

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Raindance Select S 240 2jet 
Showerpipe

Raindance Select S 300 2jet
Showerpipe

Raindance E 300 1jet
Showerpipe ST 600

Raindance Select E 300 3jet 
ST Showerpipe

Rainmaker Select 460 3jet
Showerpipe

Chuveiro com mistura-
dora termostática

S
E

27264, -400 27267, -000
27271, -000

27185, -000 27253, -400
27256, -400

26790, -000 27129, -000, -400 27133, -000, -400
27363, -000, -400 27127, -000, -400 27106, -400

Chuveiro com termostá-
tica EcoSmart (9 l/min)

S
E

27265, -400 27268, -000
27281, -000

27188, -000 27254, -400 
27257, -400

26794, -000 – – 27364, -000, -400 – 27029, -400

Chuveiro com mistura-
dora monocomando

S
E

27266, -400 27269, -000
27284, -000

27222, -000 27255, -400 
27258, -400

26791, -000 – – – – –

Banheira com mistura-
dora termostática

S
E – 27320, -000

27298, -000
27223, -000 27351, -400

27352, -400
26792, -000 – – – – –

Chuveiro/Banheira S
E – 27270, -000

27289, -000
27224, -000 – 26793, -000 – – – – –

C
hu
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iro
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xo

Chuveiro fixo Crometta 160 1jet Crometta S/E 240 1jet Croma 220 Air 1jet Croma Select E/S 180 2jet Croma 280 Air 1jet Raindance Select S 240 2jet Raindance Select S 300 2jet Raindance E 300 Air 1jet Raindance Select E 300 3jet Rainmaker Select 460 3jet

Tamanhos do chuveiro 180 mm 240x240 mm 220 mm 180 mm 280 mm 240 mm 300 mm 300 mm 300x190 mm 460x300 mm

Tipos de jatos do chuveiro Rain Rain RainAir Rain, IntenseRain RainAir RainAir, Rain RainAir, Rain RainAir RainAir, Rain, RainStream Rain, Mono, RainStream

Caudal máx. (com 3 bar) 17 l/min 15 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 16 l/min 15 l/min 17 l/min 19 l/min 19 l/min

Seleção do tipo de jato – – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Disco de jatos removíveis 
para limpeza – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

C
ar

ac
te

rís
tic

as

Braço do chuveiro giratório – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – –

Comprimento do braço do chuveiro 350 mm 350 mm 400 mm 400 mm 400 mm 460 mm 460 mm 390 mm 380 mm 450 mm

Chuveiro de mão Crometta 100 Vario Crometta Vario Croma 100 Vario Croma Select S/E Multi Croma Select S Multi Raindance Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select S 120 3jet

Tubo flexível Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm Isiflex 160 cm

Misturadora termostática Ecostat Universal Ecostat 1001 CL Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort ShowerTablet 600 ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 700

Rampa pode ser encurtada ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – –

C
ar

ac
t.

Select – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Encontra mais informações sobre os tubos flexíveis para chuveiro Raindance Select a partir da página 66 Encontra mais informações 
sobre os tubos flexíveis para 
chuveiro Rainmaker Select a 
partir da página 64

Preço

NOVO
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RainStream:  disponível para 
montagem em altura diferentes 
e chuveiros de vários tamanhos, 
traz um efeito fascinante devido 
às 11 aberturas no disco. A 
água cairá como pequenos elos 
numa corrente única de água 
até o chão. 

Rain XL:  jato Rain – jatos distri-
buídos sobre toda a superfície. 

Mono:  jato concentrado – 
bem-estar que refresca. 

 Regulação da temperatura 

 Duche com prazer e alta classe 

 Selecção dos tipos de jato 

 Manuseio confortável do chu-
veiro e troca dos tipos de jato 
através do botão. 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Mais variedades em ambientes com chuveiros grandes 

 ▪  Conceito de operação universal e intuitivo com o toque 
de um botão 

 ▪  Superfície prática para o porta objetos com a largura 
de 700 mm 

 ▪  Limpeza fácil graças à superfície plana de vidro 

 ▪  Instalação confortável devido ao termostato, chuveiro de mão 
e chuveiro estarem integrados num só sistema 

 ▪  Ideal para renovações. Disponível para ambientes amplos 
com montagem das conexões na própria parede 

 Limpeza fácil:   superfície de 
vidro de excelente qualidade 
absolutamente plana e fácil de 
ser limpa. 

 Showerpipe Rainmaker® Select 460 3jet 
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Rainmaker® Select

Rainmaker® Select 420 2jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo Raindance E 420 2jet 
(RainAir: 17 l/min, RainFlow: 21 l/min), 
chuveiro de mão Raindance Select S 120 3jet 
(14 l/min) e misturadora termostática 
ShowerTablet Select 700, braço de chuveiro 
de 400 mm 
# 27168, -400

 A quantidades de fl uxo indicadas são válidas para pressão 0,3 MPa (3 bar) 

Rainmaker® Select 460 3jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo Rainmaker Select 460 3jet 
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min, Mono: 
16 l/min), chuveiro de mão Raindance Select S 
120 3jet (14 l/min) e misturadora termostática 
ShowerTablet Select 700, braço de chuveiro 
de 450 mm 
# 27106, -400
# 27029, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Rainmaker® Select 460 2jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo Rainmaker Select 460 2jet 
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min), 
chuveiro de mão Raindance Select S 120 3jet 
(14 l/min) e misturadora termostática 
ShowerTablet Select 700, braço de chuveiro 
de 450 mm 
# 27109, -400
# 27028, -400 (9  l/min ) EcoSmart
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Raindance® Select E 300 3jet 
 Showerpipe 

RainStream:  12 jatos de 
pérolas de água que caem 
paralelamente até ao chão. 
Para o mesmo efeito de duche 
fascinante, independentemente 
da altura de instalação e altura 
do utilizador 

 Regulação da temperatura 

 Showerpipe Raindance® Select E 300 3jet 

 O sistema completo para todas 
as necessidades 

 Selecção dos tipos de jato 

 Selecção dos tipos de jato 

 Seleção do chuveiro de mão 

 Seleção do chuveiro fi xo 

 Ligar e desligar o jato 
RainStream no chuveiro fi xo 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Sistema completo com chuveiro fi xo e de mão e misturadora 
termostática 

 ▪  Conceito de operação universal e intuitivo com o toque de 
um botão 

 ▪  Solução ideal para renovações simples de casa de banho 

 ▪  6 tipos de jato – 3 do chuveiro fi xo e 3 do chuveiro de mão 

 ▪  Chuveiro fi xo incl. RainStream com 12 jatos individuais para-
lelos 

 Para obter mais informações, consulte o website 
http://pro.hansgrohe-int.com/select 
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Raindance® Select E

Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo Raindance Select E 300 3jet 
(Rain/RainAir: 16 l/min, RainStream: 19 l/min), 
chuveiro de mão Raindance Select E 120 3jet 
(16 l/min) e misturadora termostática 
ShowerTablet Select 300, braço de chuveiro 
de 380 mm 
# 27127, -000, -400

Raindance® Select E 360 ST
Showerpipe
 com chuveiro fixo Raindance E 360 1jet 
(17 l/min), chuveiro de mão Raindance Select 
E 120 3jet (16 l/min) e misturadora termostática 
ShowerTablet Select 300, braço de chuveiro 
de 380 mm 
# 27288, -000, -400
# 27287, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart
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Raindance® Select E 300 ST
Showerpipe
 com chuveiro fixo Raindance Select E 300 2jet 
(16 l/min), chuveiro de mão Raindance Select 
E 120 3jet (16 l/min) e misturadora termostática 
ShowerTablet Select 300, braço de chuveiro 
de 380 mm 
# 27126, -000, -400
# 27283, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart
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Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo Raindance E 360 1jet (17 l/min), 
chuveiro de mão Raindance Select E 120 com 3jet 
(16 l/min) e misturadora termostática Ecostat Select, 
braço de chuveiro de 380 mm 
# 27112, -000, -400
# 27116, -000 (9  l/min ) EcoSmart

Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
# 27113, -000, -400  com Ecostat Select 
misturadora termostática  (20  l/min )
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Raindance® Select E

 A quantidades de fl uxo indicadas são válidas para pres-
são 0,3 MPa (3 bar) 

Raindance® Select E 300 2jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo Raindance Select E 300 2jet 
(17 l/min), chuveiro de mão Raindance Select 
E 120 3jet (16 l/min) e misturadora termostática 
Ecostat Select, braço de chuveiro de 380 mm 
# 27128, -000, -400
# 27282, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart

 ▪  Chuveiro rectangular para molhar 
todo o corpo, graças ao jato 
à largura dos ombros 

 ▪  Chuveiros grandes na banheira 
 ▪  Também ideais para renovações 
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Raindance® Select S 240 1jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo direccionável Raindance 
S 240 1jet (17 l/min), chuveiro de mão Raindance 
Select S 120 3jet (16 l/min), misturadora termostática
Ecostat Comfort, braço de chuveiro de 460 mm 
# 27115, -000
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Raindance® Select S 240 1jet
Showerpipe
# 27117, -000  com Ecostat Comfort misturadora 
termostática  (20  l/min )
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Raindance® Select S

Raindance® Select S 300 1jet
Showerpipe 
 com chuveiro fixo direccionável Raindance 
S 300 1jet (17 l/min), chuveiro de mão Raindance 
Select S 120 3jet (16 l/min) e misturadora termostática 
Ecostat Comfort, braço de chuveiro de 460 mm 
# 27114, -000
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Raindance® Select S 300 2jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo direccionável Raindance 
Select S 300 2jet (15 l/min), chuveiro de mão 
Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) 
e misturadora termostática Ecostat Comfort, 
braço de chuveiro de 460 mm 
# 27133, -000, -400
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura  

Raindance® Select S 240 2jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo Raindance Select S 240 2jet 
(15 l/min), chuveiro de mão Raindance Select S 120 
3jet (16 l/min) e misturadora termostática Ecostat 
Comfort, braço de chuveiro de 460 mm 
# 27129, -000, -400  (sem  imagem)  

 ▪  Chuveiro fi xo orientável para 
um maior conforto 

 ▪  Instalável descentrado 

 ▪  Chuveiro fi xo orientável para 
um maior conforto 

 ▪  Instalável descentrado 
 ▪  Perfeitamente aplicáveis mesmo em 

ligações laterais ou inclinadas 
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 Único:   Tubo de subida em vidro, visualmente 
impressionante e ao mesmo tempo fácil de 
limpar 

RainAir:  em jato suave e 
relaxante com pingos grandes 
e encorpados 

 Conveniente:   suporte para chu-
veiro de mão ajustável em altura e 
com várias opções de inclinação 
 Confortável:   Corrediça ajustável 
em altura para uma operação auto-
blocante com uma mão 

 Destaque:   Parte da frente do ter-
mostato em vidro resistente a riscos 

 Seleção consumidor 

 Regulação da temperatura 

 Prático:   Superfície de arrumação 
até 600 mm de comprimento 

Raindance® E 600
Showerpipe

Raindance® E Showerpipe  NOVO 

 Conforto no duche com claras 
vantagens 

 Selecção dos tipos de jato 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Sistema completo com chuveiro fi xo e de mão e misturadora 
termostática  

 ▪  Tubo fl exível para chuveiro único com tubo de subida e termos-
tato em vidro 

 ▪  Superfície de arrumação prática até 600 mm de comprimento 

 ▪  Limpeza descomplicada graças aos acabamentos planos 
e de grandes dimensões 

 ▪  Ideal para modernizações, pois pode ser montado em liga-
ções à parede já existentes 

 ▪  Disponível também no modelo EcoSmart com limitação de 
9 l/min 
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Raindance® E

Raindance® E 300 1jet
Showerpipe ST 600
 com Raindance E 300 Air 1jet chuveiro fixo 
(RainAir: 17 l/min), Raindance Select S 120 
chuveiro de mão (14 l/min) e ShowerTablet 600 
misturadora termostática, braço do chuveiro 390 mm 
# 27363, -000
# 27364, -000 (9  l/min ) EcoSmart  (sem  imagem) 

Raindance® E 300 1jet
Showerpipe ST 350
 com Raindance E 300 Air 1jet chuveiro fixo 
(RainAir: 17 l/min), Raindance Select S 120 
chuveiro de mão (14 l/min) e ShowerTablet 350 
misturadora termostática, braço do chuveiro 390 mm 
# 27361, -000
# 27362, -000 (9  l/min ) EcoSmart  (sem  imagem) 
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Select

Croma® Select 280 Air 1jet 
Showerpipe

SoftRain:  jato de água: bem-
estar que envolve o seu corpo 

IntenseRain:  jato de água 
intensivo ideal para enxague 
de shampoos 

Massage:  jato concentrado – 
age revigorando 

Croma® Select 280 Air 1jet Showerpipe  NOVO 

 Foco em conforto 

 Selecção dos tipos de jato 

 Disco do jato de 280 mm de 
largura em metal, amovível para 
limpeza descomplicada 

 Jato RainAir 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Sistema completo com chuveiro fi xo e de mão e misturadora 
termostática 

 ▪  Tecnologia Select para alteração mais automatizada do tipo 
de jato 

 ▪  Ideal para renovações porque pode ser montado junto 
a  conexões já existentes 

 ▪  Chuveiro extraível que pode ser instalado independentemente 
da posição da conexão 

 ▪  4 tipos de jato: 1 do chuveiro fi xo, 3 do chuveiro de mão 

 ▪  Disponível também no modelo EcoSmart com apenas 9 l/min 

 Para a fi xação simples e segura 
do tubo fl exível do chuveiro 

 Ecostat conforto e ergonomia, pino 
de metal para seleção exata da 
temperatura 
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Croma® Select 280 Air 1jet
Showerpipe
 com Croma 280 Air 1jet chuveiro fixo giratório 
(16 l/min), Croma Select S chuveiro de mão (13 l/min) 
and Ecostat Comfort misturadora termostática, 
braço do chuveiro 400 mm 
# 26790, -000
# 26794, -000 EcoSmart  (sem  imagem) 
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® Select 280 Air 1jet
Showerpipe  de banheira 
# 26792, -000  com misturadora termostática 
Ecostat Comfort   (sem  imagem) 
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® Select 280 Air 1jet 
Showerpipe Reno
 com Croma 280 Air 1jet chuveiro fixo giratório (10 l/
min), Croma Select S chuveiro de mão (10 l/min) sem 
misturadora, braço do chuveiro 400 mm 
# 26793, -000
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 
# 27158, -000  Set de montagem de canto  
 (sem  imagem) 

Croma® Select 280 Air 1jet 
Showerpipe
 com Croma 280 Air 1jet chuveiro fixo giratório 
(15 l/min), Croma Select S chuveiro de mão (13 l/ min) 
e misturadora monocomando, braço do chuveiro 
400 mm 
# 26791, -000
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® Select 280
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 ▪  Barra e puxador para um duche 
seguro 

 ▪  Fixação sólida. Ideal para hotéis 

Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo direccionável Croma 
Select E 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min), 
chuveiro de mão Croma Select E Multi (13 l/min) 
e misturadora termostática Ecostat Comfort, 
braço de chuveiro de 400 mm 
# 27256, -400
# 27257, -400 (9  l/min ) EcoSmart
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe  de banheira 
# 27352, -400  com misturadora termostática 
Ecostat Comfort   (sem  imagem) 
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® Select E

Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo direccionável Croma 
Select E 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min), 
chuveiro de mão Croma Select E Multi (13 l/min) 
e misturadora monocomando, 
braço de chuveiro de 400 mm 
# 27258, -400
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® Select E Multi
Semipipe
 com chuveiro de mão Croma Select E Multi (16 l/min) 
e misturadora termostática Ecostat Comfort 
# 27248, -400
# 27259, -400 (9  l/min ) EcoSmart



Croma® Select S
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 ▪  Barra e puxador para um duche 
seguro 

 ▪  Fixação sólida. Ideal para hotéis 

Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo direccionável Croma 
Select S 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min), 
chuveiro de mão Croma Select S Multi (13 l/min) 
e misturadora termostática Ecostat Comfort, 
braço de chuveiro de 400 mm 
# 27253, -400
# 27254, -400 (9  l/min ) EcoSmart
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe  de banheira 
# 27351, -400  com misturadora termostática 
Ecostat Comfort   (sem  imagem) 
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo direccionável Croma 
Select S 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min), 
chuveiro de mão Croma Select S Multi (13 l/min) 
e misturadora monocomando, 
braço de chuveiro de 400 mm 
# 27255, -400
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® Select S Multi
Semipipe
 com chuveiro de mão Croma Select S Multi (16 l/min) 
e misturadora termostática Ecostat Comfort 
# 27247, -400
# 27249, -400 (9  l/min ) EcoSmart

 A quantidades de fl uxo indicadas são válidas para pressão 0,3 MPa (3 bar) 
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Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo Croma 220 Air 1jet 
(19 l/min), chuveiro de mão Croma 100 Vario 
(15 l/min) e misturadora termostática Ecostat Comfort, 
braço do chuveiro de 400 mm 
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmart
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe  de banheira 
 com chuveiro (17 l/min) com misturadora termostática 
Ecostat Comfort (20 l/min), braço de chuveiro de 400 mm  
# 27223, -000
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® 220 Air 1jet 
Showerpipe
 com chuveiro fixo direccionável Croma 220 Air 1jet 
(19 l/min), chuveiro de mão Croma 100 Vario 
(15 l/min) e misturadora monocomando, 
braço de chuveiro de 400 mm 
# 27222, -000
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® 220

Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe Reno
 com chuveiro fixo direccionável Croma 220 Air 1jet 
(16 l/min), chuveiro de mão Croma 100 Vario 
(15 l/min), sem misturadora, braço do chuveiro 
de 400 mm 
# 27224, -000
# 27158, -000  Conjunto de montagem de canto  
 (sem  imagem) 
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

 ▪  Chuveiro fi xo orientável para 
um maior conforto 

 ▪  Aplicação ideal em ligações laterais 
ou deslocadas 

 ▪  Instalação simples em tomadas 
de água existentes 

 ▪  Chuveiro fi xo giratório 
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Croma® 160

Croma® 160 1jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo Croma 160 1jet (17 l/min), 
chuveiro de mão Croma 100 Vario (15 l/min) 
e misturadora termostática Ecostat Comfort, 
braço do chuveiro de 270 mm 
# 27135, -000
# 27238, -000 (9  l/min ) EcoSmart
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Croma® 160 1jet
Showerpipe
 com chuveiro fixo Croma 160 1jet (17 l/min), 
chuveiro de mão Croma 100 Vario (15 l/min) 
e misturadora monocomando, 
braço do chuveiro de 270 mm 
# 27154, -000
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

 A quantidades de fl uxo indicadas são válidas para pressão 0,3 MPa (3 bar) 

Crometta® 160

Crometta® 160 1jet
Showerpipe
 com chuveiro Crometta 160 1jet (17 l/min), 
chuveiro de mão Crometta 100 Vario 
e Ecostat Universal misturadora termostática 
# 27264, -400
# 27265, -400 (9  l/min ) EcoSmart 
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 

Crometta® 160 1jet
Showerpipe
 com chuveiro Crometta 160 1jet (17 l/min), 
chuveiro de mão Crometta 100 Vario 
e misturadora monocomando 
# 27266, -400  (sem  imagem) 
 Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura 
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Crometta® S 240 NOVO

A quantidades de fluxo indicadas são válidas para pressão 0,3 MPa (3 bar)

Crometta® S 240
Showerpipe
com Crometta S 240 chuveiro fixo, Crometta Vario  
chuveiro de mão and Ecostat 1001 CL misturadora  
termostática, braço do chuveiro 350 mm
# 27267, -000 
# 27268, -000 (9 l/min) EcoSmart
Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura

Crometta® S 240
Showerpipe de banheira
com Crometta S 240 chuveiro fixo, Crometta Vario  
chuveiro de mão and Ecostat Comfort misturadora  
termostática, braço do chuveiro 350 mm
# 27320, -000 (sem  imagem)
Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura

Crometta® S 240
Showerpipe
com Crometta S 240 chuveiro fixo, Crometta Vario  
chuveiro de mão e misturadora monocomando,  
braço do chuveiro 350 mm
# 27269, -000
Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura

Crometta® S 240
Showerpipe Reno
com Crometta S 240 chuveiro fixo and Crometta Vario 
chuveiro de mão, braço do chuveiro 350 mm
# 27270, -000
Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura
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Crometta® E 240 NOVO
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Crometta® E 240
Showerpipe 
com Crometta E 240 chuveiro fixo, Crometta Vario  
chuveiro de mão and Ecostat 1001 CL misturadora  
termostática, braço do chuveiro 350 mm
# 27271, -000 
# 27281, -000 (9 l/min) EcoSmart
Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura

Crometta® E 240
Showerpipe de banheira
com Crometta E 240 chuveiro fixo, Crometta Vario  
chuveiro de mão and Ecostat Comfort misturadora  
termostática, braço do chuveiro 350 mm
# 27298, -000 (sem  imagem)
Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura

Crometta® E 240
Showerpipe
com Crometta E 240 chuveiro fixo, Crometta Vario  
chuveiro de mão e misturadora monocomando,  
braço do chuveiro 350 mm
# 27284, -000
Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura

Crometta® E 240
Showerpipe Reno
com Crometta E 240 chuveiro fixo and Crometta Vario 
chuveiro de mão, braço do chuveiro 350 mm
# 27289, -000
Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura
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 ▪  Até 6 chuveiros laterais 

 ▪  Diferentes tipos de jato para um duche 
personalizadodo 

 ▪  Combina chuveiro fi xo, de mão e laterais 
num só sistema 

 ▪  Divirta-se, com a água por todos os 
lados 

 Vantagens e utilização 

Raindance® Lift  Painéis de duche 
 com chuveiro fixo Raindance 
Rainfall 180 Air 2jet (RainAir: 14 l/min, 
RainFlow: 17 l/min), chuveiro de mão 
PuraVida 120 1jet (16 l/min) 
e misturadora termostática, ajustável 
em altura, 200 mm 
# 27008, -000, -400
# 27003, -400 (9  l/min ) EcoSmart

Lift 2  Painéis de duche 
 com chuveiro fixo Raindance S 180 
Air 1jet (22 l/min), chuveiro de mão 
PuraVida, 6 chuveiros laterais 
e misturadora termostática, 
ajustável em altura, 200 mm 
# 26871, -000

 Chuveiros fi xos, de mão e laterais, 
diversos tipos de jato e uma massagem refres-
cante: um painel de duche da hansgrohe 
signifi ca divertimento. O conforto é comple-

mentado de forma perfeita pela instalação 
simples: basta usar as conexões existentes 
para instalar o painel de duche – não é neces-
sária integração na parede. Agora é ainda 

mais rápido equipar a sua casa de banho com 
o máximo conforto. 

2
0

0
  m

m
 

2
0

0
  m

m
 

 Painéis de duche da hansgrohe 

 Concebidos para convencer 
completamente o cliente 

 A quantidades de fl uxo indicadas são válidas para pressão 0,3 MPa (3 bar) 
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 ▪  Conversão simples nas ligações 
existentes 

 ▪  Instalação simples, sem integração 
na parede 

 ▪  Parcialmente ajustável em altura, 
 adequando-se ao utilizador 

Raindance® S  Painéis de duche 
 com chuveiro de mão Raindance S 150 
Air 3jet (17 l/min), 6 chuveiros laterais 
e misturadora termostática 
# 27005, -000
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Misturadoras termostáticas

hansgrohe Misturadoras termostáticas

As misturadoras termostáticas  
em resumo

▪ Disponível.  – Não disponível.

Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 
350

ShowerTablet® Select 
300

ShowerTablet® 
600

ShowerTablet® Select 
700

Nome do produto Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 350 ShowerTablet® Select 300 ShowerTablet® 600 ShowerTablet® Select 700

Área de instalação Banheira Duche Banheira Duche Banheira Duche Banheira Duche Banheira Duche Banheira Duche Banheira Universal Banheira Universal

Referência 13123, -000 13122, -000 13201, -000 13211, -000 13114, -000 13116, -000 13141, -000 13161, -000 13107, -000, -400 13102, -000, -400 13151, -000, -400 13171, -000, -400 13109, -000, -400 13108, -000, -400 13183, -000, -400 13184, -000, -400

Válvula de corte de 40 °C ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ajustador do limite de tem-
peratura ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Botão EcoStop – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – – – – – –

Fluxo de chuveiro de mão  
a 3 bar 16 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 12 l/min 12 l/min 14 l/min 15 l/min 16 l/min 14 l/min 14 l/min 14 l/min 15 l/min 14 l/min

Fluxo da banheira a 3 bar 20 l/min – 20 l/min – 23 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min –

Controlo da função  
com a tecla Select

– – – – – – – – – – ▪ ▪ – – ▪ ▪

Controlo da função 
mediante rotação ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – ▪ ▪ – –

Caixa termicamente isolada 
para maior segurança

– – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Prateleira – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Conexão embutida para 
1 função

– – – – – – – – – – – – – ▪ – ▪

NOVO
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Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 
350

ShowerTablet® Select 
300

ShowerTablet® 
600

ShowerTablet® Select 
700

Nome do produto Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 350 ShowerTablet® Select 300 ShowerTablet® 600 ShowerTablet® Select 700

Área de instalação Banheira Duche Banheira Duche Banheira Duche Banheira Duche Banheira Duche Banheira Duche Banheira Universal Banheira Universal

Referência 13123, -000 13122, -000 13201, -000 13211, -000 13114, -000 13116, -000 13141, -000 13161, -000 13107, -000, -400 13102, -000, -400 13151, -000, -400 13171, -000, -400 13109, -000, -400 13108, -000, -400 13183, -000, -400 13184, -000, -400

Válvula de corte de 40 °C ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ajustador do limite de tem-
peratura ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Botão EcoStop – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – – – – – –

Fluxo de chuveiro de mão  
a 3 bar 16 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 15 l/min 17 l/min 12 l/min 12 l/min 14 l/min 15 l/min 16 l/min 14 l/min 14 l/min 14 l/min 15 l/min 14 l/min

Fluxo da banheira a 3 bar 20 l/min – 20 l/min – 23 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min – 20 l/min –

Controlo da função  
com a tecla Select

– – – – – – – – – – ▪ ▪ – – ▪ ▪

Controlo da função 
mediante rotação ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – ▪ ▪ – –

Caixa termicamente isolada 
para maior segurança

– – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Prateleira – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Conexão embutida para 
1 função

– – – – – – – – – – – – – ▪ – ▪

Preço

NOVO
NOVO



Select
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ShowerTablet® Select

 Mais espaço para mais conforto 

 Conveniente:   Regulador de tempera-
tura manual permite exatidão na tempe-
ratura desejada. 

 Intuitivo:   Botão Select – 
sua praticidade oferece 
conforto para pessoas em 
todas as faixas etárias. 

 Impressionante:   Devido ao seu 
tamanho e design atraente integra-
-se de forma harmoniosa também em 
ambientes com chuveiros de grandes 
dimensões. 

 Instalação embutida para chuveiros 
com um jato. Acima de G1/2- já inte-
grada no produto. 

 Amplo:   700 mm, mais superfície para o 
porta objetos em vidro temperado. 

 Flexível:   O ShowerTablet Select 700 tam-
bém está disponível para banheira. 

 Oferta variada:   Também disponível como 
termostato exterior ShowerTablet Select 300 
numa largura de 300 mm para chuveiro e 
banheira. 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Misturadora termostática que controla um chuveiro fi xo de 
1 jato com uma instalação embutida (G1/2) 

 ▪  Destaque visual harmoniosamente integrado mesmo em duches 
grandes 

 ▪  Fácil de manusear, usando-se o botão com símbolos fáceis 
de serem compreendidos 

 ▪  Todos os elementos Select disponíveis confortavelmente na 
parte da frente 

130  mm 

700  mm 



Select
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 Claro:   símbolos facilmente com-
preensíveis e resistentes ao des-
gaste simplifi cam a operação. 

 Fácil de usar:   quando ligado, 
o botão fi ca elevado e a utili-
zação activa é reconhecida à 
primeira vista. 

 Conveniente:   com o regulador 
rotativo é possível ajustar a tem-
peratura exacta pretendida. 

 Intuitivo:   o botão Select e o 
regulador de temperatura permi-
tem uma operação confortável e 
intuitiva. 

 Limpeza fácil:   construção 
principal é vedada contra resí-
duos e a sua superfície lisa per-
mite um tratamento de limpeza 
bem simples e fácil. 

 Prático:   a superfície plana em 
vidro oferece muito espaço para 
os artigos de higiene. 

 Atrativo:   o design único des-
taca o ShowerTablet Select 300 
na casa de banho. 

 Seguro:   o corpo isolado com 
cantos arredondados protege do 
calor e de possíveis riscos. 

 Saiba mais sobre planeamento do duche, montagem e instalação na página 110. 

 ▪  Possibilidade de selecionar vários consumidores ao mesmo 
tempo 

 ▪  Consumidores ativos detetados imediatamente mediante o botão 
em relevo 

 ▪  Superfície de arrumação até 700 mm de largura em vidro tem-
perado oferece espaço para utensílios de duche 

 ▪  Limpeza descomplicada: graças ao acabamento plano 
em vidro resistente a produtos de limpeza químicos 
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 Espaçoso:   Porta objetos com até 600 mm 
de largura em vidro temperado com mais 
espaço de arrumação. 

 Prático:   O ShowerTablet é uma misturadora 
termostática, que controla o chuveiro fi xo 
mediante uma instalação embutida. 

 Flexível:   Também disponível como versão 
para banheira. 

ShowerTablet® 350  NOVO 

 Conforto e design repensados 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Acabamento superior em vidro temperado inquebrável é sím-
bolo de qualidade 

 ▪  Porta objetos de material sólido e robusto – resistente a riscos 

 ▪  Visualmente e tecnicamente adaptado aos novos chuveiros 
fi xos Raindance E 

 ▪  Boas opções de combinação com todos os chuveiros fi xos em 
cromado e branco/cromado 

 ▪  Superfície de arrumação até 600 mm de largura 

 Espaçoso:   Porta objetos de 
300 mm de largura em material de 
superfície resistente a riscos com 
muito espaço de arrumação. 

 Conveniente:   Pega tipo pino estreita com 
indicação visível da temperatura para um 
ajuste simples e confortável da temperatura 
desejada. 

 Legenda clara:   Operação intuitiva mediante 
símbolos simples e compreensíveis 

 Operação ergonómica:   Regulador 
portátil da temperatura permite um ajuste 
exato da temperatura desejada. 

 Regulação da quantidade:   Regulação 
da quantidade de água – para uma expe-
riência de duche personalizada. 

ShowerTablet® 350
 Misturadora termostática de duche 

 Bordas de vidro elevadas:  
 Design com perfeição na forma 
impedindo o deslize dos utensílios 
de duche. 

 Limpeza fácil:  
 Graças à superfície plana em 
vidro e à forma precisa. 
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 Showerpipes de banheira 

ShowerTablet® Select 300
 Misturadora termostática de banheira 
# 13151, -000, -400

ShowerTablet® 350
 Misturadora termostática de banheira 
13107, -000, -400

ShowerTablet® 350
 Misturadora termostática de duche 
# 13102, -000, -400

ShowerTablet® Select 700
 Misturadora termostática de banheira 
# 13183, - -000, -400

ShowerTablet® 600
 Misturadora termostática de banheira 
# 13109, -000, -400

ShowerTablet® 600
 Misturadora termostática de duche 
# 13108, -000, -400

 Showerpipes de duche 

ShowerTablet® Select 300
 Misturadora termostática de duche 
# 13171, -000, -400

ShowerTablet® Select 700
 Misturadora termostática de duche 
# 13184, -000, -400

 Saiba mais sobre planeamento do duche, montagem e instalação na página 110. 
 Encontra combinações de chuveiros adequadas na página 90. 

 Acabamento 
 cromado espelhada 

 Acabamento 
 cromado espelhada 

 Acabamento 
branco/cromado 

 Acabamento 
branco/cromado 

 NOVO 

 NOVO 

 NOVO 

 NOVO 
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 A hansgrohe dispõe de várias mistu-
radoras termostáticas de instalação externa. 
Com essas misturadoras termostáticas, as 
casas de banho não só melhoram a nível 

visual e técnico, como também aumentam o 
conforto do duche. É possível controlar , de 
forma confortável, a quantidade, a pressão 
e a temperatura da água. Mas a vantagem 

determinante de uma misturadora termostá-
tica é outra: a misturadora pode ser instalada 
de forma simples e rápida nas ligações exis-
tentes. 

Ecostat® Comfort
 Misturadora termostática de duche 

 Não é possível regular a temperatura 
de forma inadvertida para um valor 
superior a 40 °C graças à função 
SafetyStop 

 A regulação de temperatura previa-
mente defi nida pode ser alterada 
facilmente no local 

 Alavanca de metal de alta qualidade 

 Operação segura graças às 
legendas legíveis e resistentes ao 
desgaste 

 Ajuste da misturadora termostática 
reconhecível através da posição da 
saliência 

 Redução do fl uxo de 
água até 50 % graças 
à função EcoStop 

 Alavanca com „asa” 
ergonómica facilmente 

orientável mesmo com mãos 
ensaboadas 

 Economia de água e energia quando 
comparado com uma misturadora 
monocomando 

 Misturadora termostática Ecostat® 

 Tudo sob controlo 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Melhoria visual e técnica na casa de banho 

 ▪  Economia de água e de energia quando comparada 
com uma misturadora monocomando 

 ▪  Conforto graças à temperatura pré-ajustável 

 ▪  Proteção contra queimaduras graças à temperatura constante, 
mesmo com variações de pressão/temperatura da água 
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 Banheira 

Ecostat® Comfort
 Misturadora 
termostática de banheira 
# 13114, -000

Ecostat® Comfort
 Misturadora termostática de duche 
# 13116, -000

Ecostat® Universal
 Misturadora 
termostática de banheira 
# 13123, -000
 
 

Ecostat® Comfort Care
 Misturadora 
termostática de banheira 
# 13115, -000
 

Ecostat® 1001 CL
 Misturadora 
termostática de banheira 
# 13201, -000

Ecostat® 1001 CL
 Misturadora termostática de duche 
# 13211, -000

Ecostat® Select
 Misturadora termostática de duche 
# 13161, -000, -400

Ecostat® Comfort Care
 Misturadora termostática de duche 
# 13117, -000

Ecostat® Universal
 Misturadora termostática de duche 
# 13122, -000

 Pode descobrir vantagens especiais das misturadoras Care e outros produtos a partir da página 208 
 Encontra combinações de chuveiros adequadas na página 90. 

 Duche 

 ▪  Função EcoStop 
 ▪  Manípulo ergonómico, puxador 

em metal 
 ▪  Base diâmetro 42 mm 
 ▪  Robusto e, por isso, adequa-se bem 

a projetos 

 ▪  Prático espaço de arrumação 
 ▪  Proteção contra queimaduras graças 

ao corpo isolado termicamente 

Ecostat® Select
 Misturadora 
termostática de banheira 
# 13141, -000, -400

 NOVO 

 NOVO 



90 hansgrohe  Sistemas de duche   

 Combinações de duche 

Croma® Select S Vario  Combi 
 com misturadora termostática Ecostat 
Comfort 
# 27014, -400 0,90  m  
# 27013, -400 0,65  m   (sem  imagem) 

Croma® Select E Vario  Combi 
 com misturadora termostática Ecostat 
Comfort 
# 27082, -400 0,90  m 
# 27081, -400 0,65  m   (sem  imagem) 

Croma® 100 Vario  Combi 
 com misturadora termostática Ecostat 
Comfort 
# 27035, -000 0,90  m 
# 27033, -000 0,90  m  (9  l/min ) 
EcoSmart
# 27034, -000 0,65  m   (sem  imagem) 
# 27032, -000 0,65  m  (9  l/min ) 
EcoSmart  (sem  imagem) 

Raindance® Select E 120/
ShowerTablet® Select 300  Combi 
 com misturadora termostática 
ShowerTablet Select 
# 27027, -000, -400 0,90  m 
# 27026, -000, -400 0,65  m  
 (sem  imagem) 

Raindance® Select S 150/
Ecostat® Select S  Combi 
 com misturadora termostática 
Ecostat Select 
# 27037, -000, -400 0,90  m 
# 27036, -000, -400 0,65  m  
 (sem  imagem) 

Raindance® Select E 120/
Ecostat® Select  Combi 
 com misturadora termostática 
Ecostat Select 
# 27039, -000, -400 0,90  m 
# 27038, -000, -400 0,65  m  
 (sem  imagem) 
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Crometta® Vario  Combi 
 com misturadora termostática 
Ecostat 1001 CL 
# 27813, -400 0,90  m  
# 27812, -400 0,65  m   (sem  imagem) 

Crometta® 100 Vario  Combi 
 com misturadora termostática 
Ecostat Universal 
# 27031, -400 0,90  m 
# 27030, -400 0,65  m   (sem  imagem) 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Dois produtos combinados em um 

 ▪  Visual combinado com funcionalidade 

 ▪  Preço mais atraente do que a aquisição dos produtos 
separadamente 

 ▪  Pedido simplifi cado 

 ▪  De simples alojamento no depósito 

 ▪  Conexão simples junto a vávulas já instaladas, 
por exemplo embaixo da pia da cozinha 

 ▪  Temperatura e fl uxo contantes ainda que a pressão 
da água fria diminua 

 ▪  Segurança para ambientes como escolas, hospitais 
ou hotéis 

 ▪  Possível desinfetar térmicamente 

 Termostato para montagem 
dentro do móvel 
# 15346, -000



Conjuntos pré-fabricados de instalação embutida

hansgrohe Conjuntos pré-fabricados de instalação embutida

Os sets externos embutidos em resumo

RainSelect® ShowerSelect® 
Vidro

ShowerSelect® ShowerSelect® S Ecostat® Ecostat® E Ecostat® S PuraVida®

Acabamento cromado ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Branco/cromado

Acabamento em vidro Branco/cromado 
Em preto / cromado

Branco/cromado 
Em preto / cromado

– – – – – –

Solução de termostato  
para 1 função

– 15762, -400, -600 15762, -000 15744, -000 15712, -000 15707, -000 15757, -000 15775, -000, -400

Solução de termostato  
para 2 funções 15355, -000, -400, -600 15738, -400, -600 15763, -000 15743, -000 15714, -000 15708, -000 15758, -000 15771, -000, -400

Solução de termostato  
para 3 funções 15356, -000, -400, -600 15736, -400, -600 15764, -000 15745, -000 – – – 15777, -000, -400

Solução de termostato  
para 4 funções 15357, -000, -400, -600 ▪ 15764, -000 15745, -000 – – – –

Solução de termostato  
para 5 funções 15358, -000, -400, -600 – – – – – – –

Solução de misturadora  
para 1 função

– – 15767, -000 15747, -000 – – – ▪

Solução de misturadora  
para 2 funções

– – 15768, -000 15748, -000 – – – ▪

Controlo de função  
com o botão Select ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

Controlo das funções 
mediante manípulo giratório

– – – – ▪ ▪ ▪ ▪

Variante incl. FixFit/Porter* ▪ – ▪ – – – – –

Base iBox universal – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Espelhos de prolongamento – 13604, -000 13593, -000 13597, -000 15497, -000 15597, -000 13597, -000 15597, -000

* Sem figura.

▪ Disponível.  – Não disponível.

NOVO
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RainSelect® ShowerSelect® 
Vidro

ShowerSelect® ShowerSelect® S Ecostat® Ecostat® E Ecostat® S PuraVida®

Acabamento cromado ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Branco/cromado

Acabamento em vidro Branco/cromado 
Em preto / cromado

Branco/cromado 
Em preto / cromado

– – – – – –

Solução de termostato  
para 1 função

– 15762, -400, -600 15762, -000 15744, -000 15712, -000 15707, -000 15757, -000 15775, -000, -400

Solução de termostato  
para 2 funções 15355, -000, -400, -600 15738, -400, -600 15763, -000 15743, -000 15714, -000 15708, -000 15758, -000 15771, -000, -400

Solução de termostato  
para 3 funções 15356, -000, -400, -600 15736, -400, -600 15764, -000 15745, -000 – – – 15777, -000, -400

Solução de termostato  
para 4 funções 15357, -000, -400, -600 ▪ 15764, -000 15745, -000 – – – –

Solução de termostato  
para 5 funções 15358, -000, -400, -600 – – – – – – –

Solução de misturadora  
para 1 função

– – 15767, -000 15747, -000 – – – ▪

Solução de misturadora  
para 2 funções

– – 15768, -000 15748, -000 – – – ▪

Controlo de função  
com o botão Select ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

Controlo das funções 
mediante manípulo giratório

– – – – ▪ ▪ ▪ ▪

Variante incl. FixFit/Porter* ▪ – ▪ – – – – –

Base iBox universal – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Espelhos de prolongamento – 13604, -000 13593, -000 13597, -000 15497, -000 15597, -000 13597, -000 15597, -000

NOVO



94 hansgrohe  Sistemas de duche   

 Conjuntos de acabamento embutidos hansgrohe na base da iBox universal 

 Instalação embutida visão 
geral de consumidores 

 1 função 

ShowerSelect®

 Misturadora termostática  
# 15762, -000
 Acabamento de vidro 
# 15737, -400, -600

ShowerSelect® S
 Misturadora termostática  
# 15744, -000

ShowerSelect®

 Misturadora 
monocomando 
# 15767, -000

ShowerSelect® S
 Misturadora 
monocomando 
# 15747, -000

Ecostat® E
 Misturadora 
termostática 
# 15707, -000

Ecostat® 
 Misturadora termostática 
para 1 função 
# 15712, -000

Ecostat® S
 Misturadora termostática 
# 15757, -000

 ShowerSelect® Misturadora termostática  ShowerSelect® Misturadora termostática 

 ShowerSelect® Misturadora monocomando  ShowerSelect® Misturadora monocomando 

 Ecostat® Misturadora termostática  Ecostat® Misturadora termostática 
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 2 funções 

ShowerSelect®

 Misturadora termostática  
# 15763, -000
 Acabamento de vidro  
# 15738, -400, -600

ShowerSelect®

 Termostato com 
FixFit e Porter 
# 15765, -000

ShowerSelect® S
 Misturadora termostática  
# 15743, -000

ShowerSelect®

 Misturadora 
monocomando 
# 15768, -000

ShowerSelect® S
 Misturadora 
monocomando 
# 15748, -000

Ecostat® 
 Misturadora termostática 
para 2 funções 
# 15714, -000

Ecostat® E
 Misturadora 
termostática 
# 15708, -000

Ecostat® S
 Misturadora termostática 
# 15758, -000

 ShowerSelect® Misturadora termostática  ShowerSelect® Misturadora termostática  ShowerSelect® Misturadora termostática 

 ShowerSelect® Misturadora monocomando  ShowerSelect® Misturadora monocomando  ShowerSelect® Misturadora monocomando 

 Ecostat® Misturadora termostática  Ecostat® Misturadora termostática  Ecostat® Misturadora termostática 

 Com o completo portfólio para insta-
lação embutida, em versões de um até quatro 
usuários, você vai poder atenter ao orçamento 
e as exigências de todos os seus clientes. Ao 
escolher a forma de manuseio, o seu cliente já 
tem a opção de decidir entre o selecionador 

automático ou o botão giratório. Além disso 
ele vai desfrutar de toda a liberdade na com-
posição da sua casa de banho, porque a tec-
nologia ShowerSelect agora está disponível 
também com designs redondos e como mis-
turador. A misturadora termostática Ecostat 

pode ser adquirida na forma cilindrica ou 
quadrada com cantos arredondados. São 
mesmo várias possibilidades para instalações 
que se encaixam perfeitamenta em variados 
tipos de casa de banho. 
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 3 funções 

ShowerSelect®

 válvula 
# 15764, -000
 Acabamento de vidro  
# 15736, -400, -600

ShowerSelect®

 Misturadora termostática Highflow 
# 15760, -000
 Acabamento de vidro  
# 15734, -400, -600

ShowerSelect® S
 válvula 
# 15745, -000

ShowerSelect® S
 Misturadora termostática Highflow 
# 15741, -000

iControl® E
 válvula 
# 15777, -000

Ecostat® E
 Misturadora termostática Highflow 
# 15706, -000
 termostática 
# 15705, -000  (sem  imagem)  

Ecostat® S
 Misturadora termostática Highflow 
# 15756, -000
 termostática 
# 15755, -000  (sem  imagem)  

Trio®/Quattro® S
 Inversor 
# 15932, -000

 Válvula de corte S 
# 15972, -000

Ecostat® E
 Misturadora termostática Highflow 
# 15706, -000
 termostática 
# 15705, -000  (sem  imagem)  

Trio®/Quattro® E
 Inversor 
# 15937, -000

 Válvula de corte E 
# 15978, -000

ShowerSelect® ShowerSelect®

 Ecostat® Misturadora termostática 

 Ecostat® Misturadora termostática  Ecostat® Misturadora termostática 
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 4 funções 

ShowerSelect®

 válvula 
# 15764, -000
 Acabamento de vidro  
# 15736, -400, -600

ShowerSelect®

 Misturadora termostática Highflow 
# 15761, -000
 Acabamento de vidro  
# 15735, -400, -600

ShowerSelect® S
 válvula 
# 15745, -000

ShowerSelect® S
 Misturadora termostática Highflow 
# 15742, -000

iControl® E
 válvula 
# 15777, -000

Ecostat® E
 Misturadora termostática Highflow 
# 15706, -000

Ecostat® S
 Misturadora termostática Highflow 
# 15756, -000

Trio®/Quattro® S
 Inversor 
# 15932, -000

 Válvula de corte S 
# 15972, -000

 Válvula de corte S 
# 15972, -000

Ecostat® E
 Misturadora termostática Highflow 
# 15706, -000

Trio®/Quattro® E
 Inversor 
# 15937, -000

 Válvula de corte E 
# 15978, -000

 Válvula de corte E 
# 15978, -000

 Válvula de corte E 
# 15978, -000

ShowerSelect®ShowerSelect® ShowerSelect®

 Ecostat® Misturadora termostática 

 Ecostat® Misturadora termostática  Ecostat® Misturadora termostática 



98 hansgrohe  Sistemas de duche   

RainSelect®

 Misturadora termostática 
para 4 funções 

 Prático: FixFit Porter integrado 
em metal, chuveiro de mão e 
tubo fl exível à escolha, mas não 
incluído no material fornecido, 
tendo de ser encomendado em 
separado 

 Teclas grandes 
70  mm  x 70  mm 

 Regulação da quantidade com 
função de bloqueio 

RainSelect®  NOVO 

 Escolha a elegância 

 ▪  Design: horizontal com estilo retangu-
lar – também para equipar grandes 
duches, uma vez que o espaço é bem 
aproveitado 

 ▪  Durabilidade das teclas: resistente ao 
desgaste durante muito tempo com 
impressão na parte de trás 

 ▪  Variedade de aplicações: diferentes ver-
sões para o duche para até 5 consumi-
dores e como versão para parede para 
2 consumidores 

 ▪  Confortável: fácil de utilizar graças à 
tecnologia Select por um grande grupo 
alvo, desde jovens a idosos e pessoas 
com limitações 

 Vantagens e utilização 

 Com o seu formato, o RainSelect criou 
uma elegância até então desconhecida no 
banho. O novo tipo de instalação permite 
estruturas estreitas na parede e seduz pela 

sua aparência de fi ligrana em relevo. Daqui 
resultam opções de design totalmente novas. 
O RainSelect também tem muito a oferecer no 
que diz respeito à funcionalidade: Permite até 

5 consumidores que controlam a inovadora e 
intuitiva tecnologia Select. Além disso, existe 
um Porter integrado para o chuveiro de mão. 

 Atribuição clara de funções 

 Moldura em metal 

 Aparência minimalista 

 Tecnologia Select 

 Pega tipo pino 
em metal 

 Indicação 
inequívoca 
quente/frio 

 Modelo branco/cromado 
com teclas em vidro 

 Faixa estreita de 90 mm de 
altura com moldura metálica e 
altura de montagem reduzida 
de 16,5 mm 

16,5  mm 

90
  m

m
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 Versão em cromado com botões 
de metal 

 Corpo embutido para 5 funções  Versão em preto/cromado com 
botões de cristal 

 ▪  Aparência organizada: na parede para 
um ambiente intemporal na zona do 
duche 

 ▪  Segurança de planeamento: Só tem de 
ser planeado um objeto 

 ▪  Aplicação universal: adequa-se a 
todos os Rainmaker Select e a todos 
os chuveiros fi xos existentes e multijato 

 ▪  Individual: o controlo do volume da água 
permite um ajuste individual, sobretudo 
para duches próximo do corpo com chu-
veiro de mão 

 ▪  Limpeza: simples graças à função de blo-
queio em separado 

 RainSelect® está disponível em 3 versões diferentes para adaptar-se a qualquer desenho desejado. 
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 Função SafetyStop:   Impede 
um ajuste indesejado da tempe-
ratura superior a 40 °C. 

 Ajuste da temperatura:   Sím-
bolos compreensíveis e indica-
ção inequívoca quente/frio para 
facilitar a utilização. 

 Tamanho das teclas:   Tecla 
grande (70 mm x 70 mm) com 
inscrição bem legível. 

 Teclas:   Seleção simples do con-
sumidor graças à função seme-
lhante a um interruptor de luz. 

 Espessura:   Faixa estreita de 
90 mm com moldura metálica e 
altura de montagem reduzida de 
16,5 mm. 

 FixFit Porter:   Chuveiro de 
mão e tubo fl exível podem ser 
selecionados e removidos à 
escolha. 

 Limpeza:   A desconexão rápida 
permite uma limpeza simples dos 
consumidores. 

 Controlo do volume:   Con-
trolo exato da quantidade de 
fl uxo – permite poupar água. 

 O comando para maior bem-estar no duche 
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RainSelect®

 Misturadora termostática para 2 funções 
# 15355, -000, -400, -600
 Dimensões  456  mm  x 90  mm 
 Corpo embutido 
# 15310180

RainSelect®

 Misturadora termostática para 5 funções 
# 15358, -000, -400, -600
 Dimensões  669  mm  x 90  mm 
 Corpo embutido 
# 15313180

RainSelect®

 Misturadora termostática para 2 funções 
com bica de banheira 
# 15359, -000, -400, -600
 Dimensões  527  mm  x 90  mm 
 Corpo embutido 
# 15314180

RainSelect®

 Misturadora termostática para 3 funções 
# 15356, -000, -400, -600
 Dimensões  527  mm  x 90  mm  
 Corpo embutido 
# 15311180

RainSelect®

 Misturadora termostática para 4 funções 
# 15357, -000, -400, -600
 Dimensões  598  mm  x 90  mm 
 Corpo embutido 
# 15312180

 Superfície cromada  (-000)  Acabamento branco/cromado  (-400)  Acabamento preto/cromado  (-600)

branco/cromado – atrativo para novos 
grupos alvo e novos projetos 

 ▪  Opções de disposição: Moldura em 
vidro com 3 acabamentos: Cromado, 
metal em preto/cromado e vidro em 

 Vantagens e utilização 



Select Select
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 ShowerSelect® Misturadora termostática com FixFit e Porter 

 A maneira confortável de 
regular o seu bem-estar 

 ▪  Menos encargos: Não é necessário 
furar o FixFit e Porter em separado 

 ▪  Grande segurança de planeamento: Insta-
lação na base iBox universal 

 ▪  Aparência organizada na parede para 
um ambiente intemporal na zona do 
duche  

 Vantagens e utilização 

 Chuveiros de mão e tubos fl exíveis para 
serem escolhidos de acordo com as 
necessidades e a casa de banho do 
cliente 

 FixFit e Porter – fi xadores de mangueira 
e chuveiros de mão integrados 

 Símbolos em tamanho ade-
quado possibilitam um manu-
seio facilitado 

 Destaque no visual de cada 
sala através de botões Select 
de metal combinados com 
acabamentos de alta quali-
dade 

 O puxador elegante e cilindrico permite 
um manuseio ergonômico 

ShowerSelect®

 Misturadora termostática com FixFit e Porter 
 Tamanho do espelho  155  mm  x 188  mm 

 Espelho de metal cromado 



Select Select
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 ▪  Design: disponível em quadrado ou 
redondo – para todos os gostos, esti-
los e tipos de chuveiro 

 ▪  Durabilidade das teclas: inscrição durável 
resistente ao desgaste 

 ▪  Poupança: graças à pressão de serviço 
recomendada das válvulas Select de 0,1 
a 0,5 MPa máx. 1 MPa 

 ▪  Seleção individual: 2 tecnologias dife-
rentes – termostato ou misturadora 

 ▪  Confortável: operação fácil graças às 
diferentes combinações de teclas para 
todas as situações de duche 

 Vantagens e utilização 
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 ShowerSelect® Conjuntos de instalação embutida 

 Manuseio confortável 
em todas as suas formas 

 3 acabamentos variados e atraentes: 
metal cromado, vidro branco e vidro preto 

 Solução disponível para 1-2 funções 

 ▪  Temperatura constante mesmo em caso de oscilação 
da pressão da água 

 ▪  Limitador da temperatura a 40 °C. A seleção de tem-
peraturas mais altas pode ser feita na parte inferior do 
manípulo 

 ▪  Possível desinfetar térmicamente 
 ▪  Roseta de material sintético com puxador de metal 

 Indicações claras sobre a tem-
peraturas facilitam o uso 

 Puxador confortável para 
um manuseio fácil 

 Solução disponível para 
1-4 funções 

 Dois tipos de design: 
um para cada gosto e 

para cada casa de banho 

 Fácil de manusear atra-
vés da tecnologia intui-

tiva Select 

 ▪  Para canalizações com pressão de água estável 
 ▪  Produto único: tecnologia para misturador com 

novas opções de puxadores. Com esta linha as tor-
neiras podem ser fácilmente combinadas com uma 
linha de chuveiros 

 ▪  Confortável seleção da temperatura 
 ▪  A profundidade do puxador de metal é  independente 

da profundidade da instalação do iBox universal 
 ▪  Cartuchos robustos para qualidade instável da 

água 

ShowerSelect®

 Misturadora termostática para 2 funções 
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect® S
 Misturadora monocomando para 2 funções 
 Diâmetro dos espelhos  150  mm 



Select
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 ▪  Opções de disposição: 3 acabamentos: 
Cromado, vidro branco e vidro negro – 
atrativo para novo grupos alvo 

 ▪  Prazer no duche: elevado conforto 
graças à conexão simultânea de vários 
consumidores 

 Vantagens e utilização 

 Conveniente:   com a alavanca 
fácil de usar é possível regular 
de forma exacta a temperatura 
pretendida. 

 Fácil de usar:   o botão saliente 
torna imediatamente visível o 
consumidor ativo. Se estiver 
instalado o prolongamento 
opcional da tecla, até é possível 
operar com limitação de movi-
mentos. 

 Claro:   símbolos fácilmente com-
preensíveis e resistentes ao des-
gaste simplifi cam a operação. 

 Intuitivo:   os botões Select 
tornam a operação intuitiva e 
confortável. 

 Confortável:   é possível ligar 
todas as saídas ao mesmo 
tempo. 

 Económico:   o botão é fácil de 
pressionar e encoraja a desligar 
mais vezes a água – incentiva a 
poupança. 

 Atractivo:   a forma retangular 
insere-se de forma ideal na 
casa de banho com azulejos, 
adequando-se a todo o tipo de 
ambientes. 

 Limpeza fácil:   devido aos 
botões nivelados e a superfície 
plana este produto é de muito 
fácil limpeza. 

 Muitas vantagens e grandes conveniências 



Select
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 O conjunto pré-fabricado ShowerSelect para 2 funções 
não ganhou apenas o prémio Design Plus Award e 
iF Award 2014, mas também foi galardoado pela ZVSHK 
pelo seu design excelente sem barreiras. 

 ▪  Confortável: renovação rápida e econó-
mica graças aos conjuntos de acabamen-
tos existentes 

 ▪  Poupança: menor consumo de água 
graças à rápida desconexão dos consu-
midores 

 Cromado:   o clássico intemporal para cada 
tipo de banheiro 

 Vidro preto:   moderno e elegante – um 
destaque para o visual da sua casa de banho. 
Ótimo para ser combinado com os produtos 
em metal cromado   Para combinar temos os 
chuveiros fi xos Rainmaker em preto /cromado. 

 Vidro branco:   sofi sticado e primoroso – 
sedutor no banho, adequado para Rainmaker 
Select e todos os outros chuveiros fi xos. 

 Acabamentos ideais para todos os tipos de ambiente e gostos 
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ShowerSelect®

 Misturadora termostática 
para 1 função 
# 15762, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Misturadora termostática para 1 função 
 Acabamento de vidro 
# 15737, -400, -600
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Misturadora termostática 
para 2 funções 
# 15763, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Misturadora monocomando 
para 1 função 
# 15767, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Misturadora monocomando 
para 2 funções 
# 15768, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Misturadora termostática 
para 2 funções 
 Acabamento de vidro 
# 15738, -400, -600
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Misturadora termostática 
para 2 funções, incl. tomada de água 
e suporte para chuveiro de mão   
(o cliente pode escolher o chuveiro de 
mão e tubo flexível) 
# 15765, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

 Termostatos 

 Misturadoras termostáticas  –  Vidro 

ShowerSelect®

 Misturadora termostática Highflow 
# 15760, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Misturadora termostática Highflow 
para 1 função (inferior) e 1 função 
adicional (superior) 
# 15761, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

 ▪  Destaque visual para o acabamento luxuoso de vidro 
 ▪  Devido aos botões nivelados e idênticos ao vidro o set de aca-

bamento adapta-se ao produto de forma muito discreta 
 ▪  Indicações nos botões são resistente à abrasão 
 ▪  Combinações adequadas incluídas ao produto. Se desejadas 

soluções especiais podem ser solicitadas 
 ▪  Todos os elementos combinam entre si. Perfeita interação do 

acabamento em vidro com a divisória do duche, bem como 
do espelho e janela, com o novo chuveiro Rainmaker Select. 
Hamonia completa dentro do seu banheiro. 

 ▪  Technologia Select para uma regulação prática do seu duche 
 ▪  Montagem fácil baseada na iBox universal 
 ▪  Combina com as variadas cores e acabamentos das paredes 

da casa de banho 

ShowerSelect®

 Válvula para 3 funções 
# 15764, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 



  hansgrohe  Conjuntos pré-fabricados de instalação embutida  – ShowerSelect® 107

ShowerSelect®

 Válvula para 3 funções 
 Acabamento de vidro 
# 15736, -400, -600
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Misturadora termostática Highflow 
 Acabamento de vidro 
# 15734, -400, -600
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect®

 Termostática Highflow 
Misturadora termostática Highflow 
para 1 função (inferior) e 1 função 
adicional (superior) 
 Acabamento de vidro 
# 15735, -400, -600
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

ShowerSelect® S
 Misturadora termostática Highflow 
# 15741, -000
 Diâmetro dos espelhos das misturadoras 
de embutir  150  mm 

ShowerSelect® S
 Misturadora termostática Highflow 
para 1 função (inferior) e 1 função 
adicional (superior) 
# 15742, -000
 Diâmetro dos espelhos das misturadoras 
de embutir  150  mm 

ShowerSelect® S
 Misturadora monocomando 
para 1 função 
# 15747, -000
 Diâmetro dos espelhos das misturadoras 
de embutir  150  mm 

ShowerSelect® S
 Válvula para 3 funções 
# 15745, -000
 Diâmetro dos espelhos das misturadoras 
de embutir  150  mm 

ShowerSelect® S
 Misturadora monocomando 
para 2 funções 
# 15748, -000
 Diâmetro dos espelhos das misturadoras 
de embutir  150  mm 

ShowerSelect® S
 Misturadora termostática 
para 1 função 
# 15744, -000
 Diâmetro dos espelhos das misturadoras 
de embutir  150  mm 

ShowerSelect® S
 Misturadora termostática 
para 2 funções 
# 15743, -000
 Diâmetro dos espelhos das misturadoras 
de embutir  150  mm 
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 Modelo em branco 
ou metal cromado  
(-400)

 Prolongamento de 
teclas opcional 
(# 92696, -000)

 Modelo em preto 
ou metal cromado  
(-600)

iBox® universal
 Corpo embutido 
# 01800180
 Set de prolongamento de 25 mm 
para uma instalação demasiado 
funda: 
# 13595000
 Set de prolongamento de 22 mm 
para profundidades de instala-
ção demasiado pequenas: 
# 13593000  para ShowerSelect com 
medidas  155  mm  x 155  mm 
# 13597000  para ShowerSelect com 
diâmetro  150  mm 
# 13601000  para ShowerSelect 
incluindo FixFit Porter 
# 13604000  para ShowerSelect Vidro 



108 hansgrohe  Sistemas de duche   

 Ecostat® sets para instalação embutida   NOVO 

 Qualidade aprovada 
e um design novo 

Ecostat® E:  misturadora termostática 
com design angular e cantos arredondados 

 Fácil de usar:   defi nição clara facilita o 
manuseio 

 Claro:   inscrições mais legíveis permitindo o 
manuseio intuitivo 

 Seguro:   manípulo giratório ergonômico 
fácil de manusear ainda que as mãos estejam 
ensaboadas 

 Inscrições mais legíveis permi-
tindo o manuseio intuitivo 

 Manípulo giratório ergonômico 
fácil de manusear ainda que as 

mãos estejam ensaboadas 

 Escolha fácil da tempera-
tura desejada 

 Defi nição clara para o usuário 
facilita o manuseio 

 Chuveiro e chuveiro de mão 
com função giratória para a 

regulação da água 

Ecostat® S:  misturadora termostática 
com design arredondado 

 ▪  Acessível: graças ao comando pre-
viso da temperatura da água 

 ▪  Agradável: temperatura da água 
constante devido à tecnologia do 
termostato 

 ▪  Operação simples e segura por manípu-
los otimizados no tamanho 

 ▪  Opções de disposição: 3 variantes de 
design, adequados a qualquer casa de 
banho e a todas as formas de chuveiro 

 ▪  Confortável: operação fácil por rota-
ção do manípulo para selecionar entre 
chuveiro manual ou fi xo e para a regu-
lação da quantidade de água 

 Vantagens e utilização 



Ecostat® S
 Misturadora termostática 
para 1 função 
# 15757, -000
 Diâmetro dos espelhos das misturadoras 
de embutir  150  mm 

Ecostat® S
 Misturadora termostática 
para 2 funções 
# 15758, -000
 Diâmetro dos espelhos das misturadoras 
de embutir  150  mm 

Ecostat® S
 Misturadora termostática 
# 15755, -000
 Misturadora termostática Highflow 
# 15756, -000  (sem  imagem)  
 Diâmetro dos espelhos das misturadoras 
de embutir  150  mm 

Ecostat® E
 Misturadora termostática  
# 15705, -000
 Misturadora termostática Highflow 
# 15706, -000  (sem  imagem)  
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

Ecostat® E
 Misturadora termostática 
para 1 função 
# 15707, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

Ecostat® E
 Misturadora termostática 
para 2 funções 
# 15708, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 
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iBox® universal
 Corpo embutido 
# 01800180
 Set de prolongamento de 25 mm 
para uma instalação demasiado 
funda: 
# 13595000
 Set de prolongamento de 22 mm 
para profundidades de instala-
ção demasiado pequenas: 
# 13597000  para Ecostat S, 
diâmetro 150 mm 
# 15497000  para Ecostat 
dimensão 155 mm x 155 mm 
# 15597000  para Ecostat E e PuraVida 
dimensão 155 mm x 155 mm 
# 13596000  para espelhos com 
diâmetro  170  mm 

Ecostat® 
 Misturadora termostática 
para 1 função 
# 15712, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

Ecostat® 
 Misturadora termostática 
para 2 funções 
# 15714, -000
 Tamanho do espelho  155  mm  x 155  mm 

 Válvulas 

 Válvula de corte 
 para Logis Classic 
# 71976, -000

 Válvula de corte 
 para Logis 
# 71970, -000

 Válvula de corte S 
# 15972, -000

Trio®/Quattro® S
 Inversor 
# 15932, -000

 Válvula de corte E 
# 31677, -000

 Válvula de corte 
 para PuraVida 
# 15978, -000, -400

PuraVida®

 Misturadora termostática 
para 1 função 
# 15775, -000, -400
 Tamanho do espelho  
155  mm  x 155  mm 

PuraVida®

 Misturadora termostática 
para 2 funções 
# 15771, -000, -400 
 Tamanho do espelho  
155  mm  x 155  mm 

PuraVida® iControl®

 Válvula de corte 
para 3 funções 
# 15777, -000, -400 
 Tamanho do espelho  
155  mm  x 155  mm 

 NOVO 
 NOVO 



 PLANEAMENTO DO 
DUCHE, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO 
 Informações sobre, soluções embutidas 
para 1 a 5 funções 
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 Instruções de montagem 

 Instalação embutida:   A instalação ino-
vadora é um destaque técnico e visual. O 
 ShowerTablet consegue controlar um chuveiro 
fi xo de 1 jato numa ligação à parede G1/2. 

 Showerpipes :  A montagem em ligações à 
rede já existentes é ideal para modernizações 
de grandes áreas de duche. 

 Sistema de duche:   Comando, chuveiro 
fi xo e chuveiro de mão, assim como chuveiros 
laterais, unem-se num sistema de comando 
único. 

iBox® universal:  O multitalento é a solução 
embutida perfeita. A técnica de válvulas desa-
parece atrás da parede. 

RainSelect®:  O novo set externo combina 
tecnologia exclusiva num único objeto. 

 Instalação na banheira:   Opções fl exíveis 
para instalação embutida na banheira. 

 Opções de montagem para todos 
os desejos e casas de banho 

 Cada casa de banho tem requisitos 
próprios – para cada uma existe o tipo de 
montagem adequado. O multitalento para 
soluções embutidas é a iBox universal, que 
desaparece na parede com a tecnologia 
de válvulas, podendo ser combinada com 

todas as soluções padrão e de termostato. 
Nova instalação embutida de termostatos 
hansgrohe RainSelect. A misturadora termos-
tática hansgrohe ShowerTablet Select 700 é 
instalada mediante uma instalação embutida 
inovadora. Para os diferentes tipos de monta-

gem existem nos seguintes capítulos dicas de 
planeamento e montagem, QR-Codes para 
vídeos de montagem disponíveis e exemplos 
de instalação. 
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 RainSelect é a solução de controlo do 
duche para um equipamento exclusivo para 
quarto de banho. As diversas opções de fi xa-
ção tornam possível a instalação em diferentes 
áreas do duche e da banheira. O termostato 

é colocado nas ligações padrão convencio-
nais e pode ser combinado com Rainmaker 
Select e todos os chuveiros fi xos monojato e 
multijato existentes. Através da integração de 
termostato, fi xador de chuveiro, ligação para 

tubo fl exível e comando de até 5 consumido-
res, incluindo controlo do volume, num objeto 
agradável, o planeamento torna-se simples e 
seguro. A base pode ser facilmente instalada 
e serve de molde para a montagem. 
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 Todos os corpos embutidos podem-se instalar sobre as liga-
ções standard G¾. 

 Dimensões do corpo embutido. 

 Base RainSelect® 
 Misturadora termostática para 2 funções 
# 15310180

RainSelect®

 Instalação de base para um novo tipo 
de controlo do duche 

 Absolutamente estanque 
graças à proteção contra 
humidade 

 Saída G1/2 para chuveiro fi xo 

 Diferentes opções de fi xação. 
Conectável em todos os sistemas 
convencionais 

 Completamente insonori-
zado – muito bom para o 
desenvolvimento de projetos 

 O corpo embutido serve de modelo 
de molde de montagem. Montagem 
por uma só pessoa devido às mar-
cações prévias com o nível de bolha 
de água 

 Saída G1/2 
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 Opções de montagem da base RainSelect® 

 Instalação na frente da parede, com parafusos M10 para permitir o 
posicionamento em alturas variáveis 

 Instalação direta na parede 

 Montagem em sistema de console 

 Montagem da base e lavagem das canalizações 

SW 17 mm

SW 17 mm

SW 17 mm

SW 17 mm

 Remover a capa do gesso.  Cortar as guarnições de vedação 
à medida, colocar por cima da 
caixa e pressionar em cola e sili-
cone. Aplicar azulejos na parede. 
Encurtar a caixa em 1–2 mm. 

 Aplicar na parede PCI-Lastogum 
ou um vedante equivalente con-
forme as instruções do fabricante. 

 Embutir bases incorporadas, veri-
fi cadas (na instalação no painel 
dianteiro entabuar com sistema 
de revestimento). Injetar silicone 
no ponto de costura seco entre 
a parede e a caixa (sem ácido 
acético!). 

 Montar a capa do gesso.  Montar o tampão.  Lavar as canalizações.  Desmontar o tampão. 
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 Montagem do conjunto de acabamento RainSelect® para 2 consumidores 

 Remoção dos tampões de 
construção 

 Aperto dos parafusos da 
válvula reguladora do 
fl uxo com 0,1 Nm 

 Montagem do cartucho 
do termostato 

 Pré-montagem das coberturas 

 Instalação das válvulas 
Select 

 Aperto dos parafusos 
da válvula do termostato 
com 0,1 Nm 

 Medição do comprimento ideal dos parafusos para 
diferentes componentes com corte à medida 

 Redução dos parafusos 
de fi xação 

 Instalação da válvula 
reguladora do fl uxo 

 Redução do acionamento 
para válvula Select 

 Adaptação das válvulas 
do termostato e regulado-
ras do fl uxo 

 Aplicação da fi xação de 
teclas por pressão 

 Instalação de silenciador, 
válvula antirretorno e fi l-
tro coletor de sujidade 

 Montagem do aciona-
mento para válvula Select 

 Redução da ligação do 
fi xador de chuveiro 

 Vedação conjunto básico 

 Aperto dos parafusos 
das válvulas Select com 
0,1 Nm 

0,1  Nm 0,1  Nm 
0,1  Nm  ca.  25

 SW  17  mm  SW  19  mm 
8  Nm 

 SW  17  mm 
15  Nm 

 SW  17  mm 
8  Nm 

95758000

 SW  4  mm 
5  Nm 

X + 43  mm 

 Armaturenfett
Grease  Armaturenfett

Grease  Nr.  10476220
 Nr.  10476220

 Click 
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 Montagem do parafuso 
de ajuste para válvula 
Select 

 Remoção do modelo 

 Abertura da água e acionamento da tecla para o chu-
veiro de mão 

 Enroscamento dos anéis 
de fi xação para a cober-
tura de vidro 

 Encaixe do modelo para 
a montagem de teclas de 
vidro 

 Encaixe da tecla de vidro 

 Acionamento da tecla para o chuveiro fi xo 

 Aplicação do limite de temperatura e de fl uxo 

 Encaixe do modelo para a tecla de vidro 

 Montagem do fi xador de 
chuveiro 

 Montagem da cobertura 
de vidro e aplicação das 
vedações 

 Encaixe do manípulo de 
temperatura e de fl uxo 

 Fixação do fi xador de 
chuveiro com 4 Nm 

0  mm 
0  mm 

 SW  2  mm 
4  Nm 

 Click 

 Click 

 Click 

 Click 



Com a iBox universal toda a tecnolo-
gia associada às misturadoras da hansgrohe 
fica oculta na parede. Esta solução, não só é 
visualmente mais agradável, como aumenta a 

flexibilidade no duche, uma vez que ocupa 
muito menos espaço. A iBox pode ser insta-
lada mesmo antes de se ter escolhido o aca-
bamento pretendido, uma vez que é a base 

para todas as soluções de instalação embu-
tida da hansgrohe.

A longo prazo: o set permanece intacto, estando a casa de banho 
acabada. O bloco de funções e o set externo podem depois ser fácil-
mente substituidos.

Instalação embutida: o corpo embutido está completamente oculto na parede. Podem ser instaladas misturadoras de diferentes linhas.

iBox® universal
Bloco funcional

Roseta

Conjunto pré-fabricado

iBox® universal

A base flexível para todas as soluções 
de instalação embutida
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iBox® universal: Um por todos

Rainmaker® Select 460  
Chuveiro fixo com 3 tipos de jato

Raindance® Rainfall® 180 
Chuveiro fixo com 2 tipos de jato

Raindance® Rainfall® 240  
Chuveiro fixo com 3 tipos de jato

ShowerSelect®  
Misturadora termostática  
para 1 função

PuraVida® 
Misturadora monoco-
mando de banheira

ShowerSelect® 
Misturadora termostática  
de cristal para 2 funções

ShowerSelect® 
Misturadora termostática  
para 2 funções com FixFit 
e suporte

ShowerSelect®  
Misturadora monocomando 
para 2 funções

Metris®

Misturadora monocomando 
de duche

ShowerSelect® S 
Válvula de corte para 3 funções

Ecostat® 
Misturadora termostática
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iBox® universal
# 01800180

Talis® S 
Misturadora monocomando 
de banheira
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 iBox® universal: convence completamente 

 Vantagens e utilizações especiais para o negócio de projetos 

 Vantagens e utilização 

 Incl. bloco de descarga 

 Auxiliar de marcação 
para revestimento de 
madeira 

 Pontos de apoio para 
nível de bolha 

 Anel de ajuste fl exível e patenteado para 
diferentes profundidades de instalação  Isolamento acústico patenteado 

 Ligações G¾; ligação G1/2 possível 
com reduções anexas 

 Protecção contra a humidade 
completamente estanque, 
 instalação horizontal possível 

 Muitas possibilidades de fi xação; pode 
ser conjugada com todos os sistemas 
convencionais 

 Um corpo único para todas as 
misturadoras  monocomando e ter-
mostáticas e sets de duche, tanto da 
hansgrohe, como da AXOR 

 Simetria rotacional 

 ▪  A iBox universal oferece elevada fl exibilidade e muitas opções 
de design 

 ▪  Planeamento de projectos simplifi cado, dado que basta 
 apenas uma unidade básica para todas as soluções 

 ▪  A iBox pode ser utilizada em espaços privados e públicos; 
cumpre as normas internacionais mais comuns 

 ▪  Cobertura de todas as soluções até 4 saídas de água 

 ▪  Um conjunto básico para 16 soluções distintas 

 ▪  Adequado para mais de 200 acabamentos hansgrohe e AXOR 

 ▪  Através da pré-instalação de processos de decisão fl exíveis 
nos misturadores 

 ▪  Uma casa de banho atractiva, uma vez que a tecnologia 
 volumosa desaparece na parede 

 ▪  Maior liberdade de movimentos no duche 

 ▪  Fácil substituição do acabamento numa remodelação 

 ▪  Solução embutida comprovada milhões de vezes 
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 iBox® universal: polivalente com muitas vantagens 

 Instalação em simetria rotacional 
 ▪  Estrutura simétrica, todas as ligações são 

iguais 
 ▪  O mais importante é ligar a água fria 

do lado direito e a água quente do lado 
esquerdo (quando de frente para a 
parede) 

 ▪  Ao utilizar como misturadora de banheira, 
a saída inferior é prioritária 

 ▪  Ao utilizar como chuveiro podem ser liga-
das a saída superior e a inferior 

 Seguro e económico 
 ▪  O corpo embutido contém apenas o bloco 

de ligação, o acabamento é acrescentado 
posteriormente 

 ▪  Evita problemas na fase de construção e 
proporciona ainda um armazenamento 
não dispendioso 

 Instalações variadas 
 ▪  Adequado para todos os sistemas de insta-

lação comuns, bem como todos os tipos de 
ligações e acessórios 

 ▪  Anel de ajuste fl exível patenteado 
 ▪  Possibilidade de fi xação a 2 níveis e liga-

ções DN20 para possibilidades de insta-
lação universais 

 ▪  Adequado, tanto para sistemas tradicio-
nais, como para sistemas de casas pré-fa-
bricadas 

 Combinação de segurança integrada 
 ▪  Elimina a utilização de um interruptor 

de tubo externo em misturadoras mono-
comando de banheira de instalação 
embutida, juntamente com a saída de 
enchimento da banheira Exafi ll. Menos 
custos de instalação, e peças funcionais 
na parede com débito elevado 

 Proteção perfeita contra a humidade 
 ▪  Vedação nas 4 saídas, sob os azulejos e 

contra salpicos, oferecendo uma protec-
ção perfeita contra a humidade 

 Soluções para paredes muito espes-
sas e muito fi nas 
 ▪  Se a iBox universal estiver instalada dema-

siado funda na parede, é utilizado o pro-
longamento da unidade básica entre o 
bloco de ligação e o acabamento 

 ▪  O conjunto de prolongamento oferece 
segurança até antes da parede, e uma 
proteção perfeita contra a humidade 

 ▪  O corpo padrão da iBox universal fi cou 
mais plano e, portanto, é ainda mais indi-
cado para paredes com Isolamento acús-
tico des de instalação reduzidas  Isolamento acústico 

 ▪  O corpo em latão apoia-se nas vedações o 
que evita que a água passe para a parede 

 ▪  O suporte está aparafusado directamente 
à iBox o que evita a passagem de água 
para os azulejos 

 Descarga simples 
 ▪  O bloco de descarga fornecido pode ser 

instalado em diferentes posições. Assim 
sendo, as tubagens até ao fi nal da parede 
podem ser escoadas conforme previsto na 
DIN 1988/EN 1717 parte 2 

 Prolongamento de roseta 
 ▪  Graças ao prolongamento, até as meno-

res profundidades de instalação deixam 
de ser um problema 

 ▪  A roseta de prolongamento permite a ins-
talação da iBox universal, apesar de uma 
espessura de parede reduzida 



(A)
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 Opções de montagem e desenhos dimensionais iBox® universal 

 Instalação na frente da parede, com parafusos M10 para permitir 
o posicionamento em alturas variáveis 

 Instalação em placas de casas pré-moldadas 

 Instalação com set de montagem 

 Instalação direta na parede 

 Montagem em sistema de console 

 Instalação direta na parede 

35 x 2

9 x 2

 Prolongamento 25 mm 
 Prolongamento 22 mm (com profundidade 
de montagem reduzida) 

 Saída 1 
(em baixo) 

 Frio 

 SW 5 mm 

 Quente 

 Anexo 2, por exemplo duche (em cima) 



(A)
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 Dados técnicos, conselhos de montagem e instruções de instalação 

 Bancas 
 Instalação completa conforme a norma DIN 1988/EN 
1717, parte 2. As setas no bloco de lavagem mostram 
que admissão está conectada a que tubagem de saída, 
por exemplo água fria com saída 1 e água quente com 
saída 2. Se apenas for necessária 1 saída, o bloco 
de lavagem deve ser girado em 90° após a primeira 
lavagem. 

 Conselhos para a banheira 

 iBox® universal combinada com entrada 
para banheira Exafill com guarnição de 
escoamento e extravasamento: 
 Desligar o abastecimento de água para Exafi ll 
durante a fase de montagem! 

 Instalação do tubo: 
1.  Instalar a iBox universal 
2.   Assentar e tapar as canalizações para Exafi ll 

( tampões de metal) 
3.  Lavar e prensar o sistema de tubagens 

 Colocar a banheira: 
1.  Desligar o abastecimento de água 
2.   Montar a banheira com Exafi ll e conectar ao sistema 

de tubagens 
3.   Lavar a canalização para o Exafi ll com tubos de 

enchimento de amostra e verifi car a estanqueidade 
4.   Desligar o abastecimento de água no contador 

do andar 
5.  Desmontar o bloco de lavagem 
6.  Colocar o tampão (A) na saída para Exafi ll 
7.  Montar o bloco de lavagem 
8.  Ligar o abastecimento de água 

 Saída 2 

 Saída 1 

 Quente  Frio 

 Encontra o manual de montagem em pro.hansgrohe-int.com 

# 01800180
 Pressão de serviço:  max.  1 MPa
 Pressão de serviço recomendada: 0,1–0,5 MPa
 Pressão de teste: 1,6 MPa (1 MPa = 

10 bar = 147 psi)
 Temperatura da água quente:  max.  80 °C
 Temperatura recomendada da 
água quente: 65 °C
 Medida da ligação: G¾

 Fluxo livre com: 0,3 MPa
 Misturadora da banheira: 31  l/min 
 Misturadora da banheira: 24  l/min 
 Misturadora de chuveiro: 32  l/min 
 Termostática: 43  l/min 
 Com válvula de corte: 26  l/min 
 Com válvula de corte e inversor: 26  l/min 

 Termostática Highfl ow: 48  l/min 
 Marca de verifi cação: DVGW, SVGW

 Conselhos para montagem de tubos 
 Montar a base de forma que a ligação de água quente 
fi que do lado esquerdo e a ligação da água fria do 
lado direito.  
 Profundidades de montagem:   80 mm a 108 mm. 

 Conjunto de prolongamento de 25 mm 
para uma instalação demasiado funda:  
# 13595000
 Conjunto de prolongamento de 22 mm 
para profundidades de instalação dema-
siado pequenas:  
# 13596000  para rosetas com Ø 170 mm 
# 13597000  para Ecostat S com Ø 150 mm 
# 15497000  para Ecostat dimensão 155x 155 mm 
# 15597000  para PuraVida dimensão 155 x 155 mm 
# 13593000  para ShowerSelect 
# 13601000  para ShowerSelect incl. FixFit e Porter 
# 13604000  para ShowerSelect Glas 

 A base pode ser montada de acordo com as especifi ci-
dades de construção. A iBox universal tanto pode ser 
instalada em paredes como em chuveiros. No caso de 
misturadoras da banheira de uma mã,o tem prioridade 
a saída inferior (saída 1). No caso da instalação em 
chuveiro é necessário que a saída não utilizada seja 
fechada com um tampão. 

 A base de rotação simétrica da iBox universal pode ser 
aplicada tanto na horizontal como na vertical. 

 Exceção:   Montagem de misturadoras de banheira 
com combinação de fusíveis – aqui apenas é possível 
montar na vertical! 

iBox® universal,  Vista da frente e vista lateral 
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 Montagem iBox® universal 

 Tudo incluído  –  iBox universal mais guarni-
ção de vedação, 3 niples redutores de DN20 
a DN15, 1 tampão DN20, bloco de lavagem, 
tampa de proteção, 1 tampão para monta-
gem no tubo da entrada para banheira Exafi ll 
(com guarnição de escoamento e extravasa-
mento), manual de montagem. Não se aplica 
a encomenda adicional de acessórios! 

 Unir corretamente  –  graças à adequação 
a todos os sistemas de tubagens convencio-
nais é possível pressionar os encaixes direta-
mente na iBox universal. 

 Tampão para saída Exafi ll  –  este tam-
pão permite que, após a limpeza do sistema 
de tubagens e do enchimento da banheira, a 
água deixe de entrar, mantendo-se no entanto 
a pressão no sistema de tubagens geral. 

 Conselho de montagem  –  para rodar as 
ligações, prender a iBox universal na prensa 
com uma peça tubular com rosca G¾. 

 Adequado a todos os sistemas de ins-
talação  –  graças aos 2 níveis de fi xação e 
à variedade de opções de fi xação, a iBox 
universal adapta-se a todos os sistemas de 
instalação convencionais. 

 Broca circular de 127 mm  –  a forma 
propositadamente redonda da iBox universal 
facilita a aplicação de uma broca circular. 
Dessa forma, podem ser realizadas, de forma 
rápida e exata, ranhuras no revestimento da 
pré-instalação na parede ou nos azulejos. 

 Na posição correta  –  com os auxílios de 
posicionamento incorporados é possível endi-
reitar facilmente a iBox universal. 

 Lavagem normalizada em conformi-
dade com a norma DIN 1988  –  graças 
ao bloco de lavagem incluído no material for-
necido é possível uma lavagem de referência 
descomplicada das tubagens. 

 Guarnições de vedações para pré-ins-
talação na parede  –  para garantir uma 
estanqueidade absoluta na pré-instalação na 
parede, a guarnição de vedação é inserida 
no revestimento PCI Lastogum aplicado na 
parede ou num vedante equivalente às indi-
cações do fabricante. 
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iBox® universal –  tudo pronto para a diver-
são no banho: bloco de funções, parafusos de 
fi xação, roseta de suporte, mangas de maní-
pulos, adaptadores para manípulos, manípu-
los, manual de montagem. 

 Desmontagem bloco de lavagem  – 
 antes da montagem do bloco de funções, 
desapertar o parafuso sextavado interno 
para soltar o bloco de lavagem. Não esque-
cer de desligar o abastecimento de água! 

 Colocar a roseta visual  –  a roseta visual 
sem parafusos é facilmente colocada por cima 
da roseta de suporte. A borracha protetora de 
salpicos de água e os O-rings nas aberturas 
para as mangas de manípulos garantem uma 
aderência segura. 

 Compensação de tijoleira de 28 mm  – 
 após a colocação dos azulejos, o rebordo 
destacado da iBox universal é cortado com 
uma faca 2 mm antes dos azulejos. Assim, 
consegue-se uma estanqueidade absoluta 
entre as brechas da parede e a iBox universal. 

 Montagem bloco de funções  –  com os 
parafusos de fi xação fornecidos aparafusar 
o bloco de funções diretamente no bloco de 
ligação. 

 Fixação dos manípulos  –  por último, os 
manípulos são colocados e encaixados. 

 Aplicar silicone no ponto de união  – 
 para assegurar a estanqueidade mesmo 
perante salpicos de água, o ponto de união 
entre a iBox universal e os azulejos deve ser 
enchido com silicone. 

 Aparafusar a roseta de suporte  –  a 
roseta de suporte é aparafusada com parafu-
sos de plástico encurtáveis na caixa da iBox 
universal. Assim, consegue-se garantir a inso-
norização até antes do azulejo. A vedação 
em borracha também mantem afastados os 
salpicos de água da zona de união. 

 Conclusão  –  a iBox universal e o conjunto 
de acabamento pretendido podem ser monta-
dos em muito pouco tempo e sem encomenda 
adicional de acessórios, como por exemplo, 
tampões de lavagem ou auxílios de fi xação 
para os diferentes métodos de instalação. 

 Montagem conjunto de acabamento padrão 
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 Montagem conjunto de acabamento ShowerSelect® 

 Deixar 1–2 mm livres  –  o rebordo saliente 
da iBox universal é cortado com um corta-
dor afi ado ou com uma ferramenta de corte 
semelhante 2 mm antes do azulejo. Proteger 
os azulejos durante este processo. Aplicar sili-
cone no ponto de união. 

 Encurtar o prolongamento  –  os pro-
longamentos de teclas são serrados rente à 
altura do modelo. As irregularidades existen-
tes têm de ser niveladas com lixa, de forma a 
criar uma superfície lisa. 

 Tirar medidas exatas  –  com o metro arti-
culado ou fi ta métrica medir o comprimento 
para os parafusos de fi xação da roseta de 
suporte. Os parafusos de plástico são encur-
tados no comprimento calculado com um ali-
cate. 

 Montagem bloco de funções  –  remover 
primeiro o bloco de lavagem. Em seguida, é 
aplicado o bloco de funções ShowerSelect e 
fi xado com o material de fi xação fornecido e 
um binário de aperto de 5 Nm. 

 Ajustar o parafuso de centragem  – 
 com uma chave de parafusos sextavados 
internos (largura 4 mm) o parafuso é desen-
roscado até ao canto interior do modelo. 

 Defi nir posição das teclas  –  com porca 
opcional elevar a montagem rente à superfí-
cie (0 mm), com a tampa de prolongamento 
de tecla (2 mm). 

 Molde fornecido  –  como auxílio para um 
encurtamento simples do prolongamento de 
teclas é aplicado o modelo perfurado em con-
formidade. 

 Remover o suporte da mola  –  o modelo 
é novamente removido e o suporte da mola é 
puxado para cima. 

 Montar o conjunto de acabamento  – 
 apertar a roseta de suporte e empurrar o 
casquilho do cartucho. Em seguida, aplicar a 
vedação de borracha na roseta. Por último, a 
roseta e a vedação são fi xadas na roseta de 
suporte e o manípulo do termostato é encai-
xado. 
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 Com tampa de prolongamento 

 As tampas de prolongamento opcio-
nais permitem o posicionamento das teclas 
2 mm mais à frente. Assim, os elemento de 
comando podem ser acionados com ainda 

maior facilidade, por exemplo em casos de 
mobilidade limitada, com o cotovelo ou o 
punho. 

 Tecla Select, com tampa de prolongamento, aberta, 6 mm  Tecla Select, com tampa de prolongamento, fechada, 2 mm 

 Tecla Select, sem tampa de prolongamento, aberta, 4 mm  Tecla Select, sem tampa de prolongamento, fechada e rente 

 Sem tampa de prolongamento 

iBox® universal

 Montagem prolongamento 
tecla Select 
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 Os novos ShowerTablets são os primei-
ras misturadoras termostáticas exteriores da 
hansgrohe que também controlam um chu-
veiro fi xo de 1 jato numa ligação à parede 
G1/2. E no  ShowerTablet Select 700 basta 
pressionar num botão. A inovadora instala-

ção embutida destaca-se verdadeiramente 
não só a nível técnico como também visual. 
A superfície de arrumação de 700 mm de 
largura oferece ainda espaço para utensílio 
e, graças à superfície em vidro de alta quali-
dade, é muito fácil de limpar. 

ShowerTablet® Select 700
 Misturadora termostática 
# 13184, -000, -400

 Instalação embutida para 2 funções:  
 A instalação do  ShowerTablet Select 700 
realiza-se em ligações convencionais (G1/2). 
Especifi cados dimensionalmente estão a dis-
tância dos canos de água quente e de água 
fria e a ligação para a tubagem de entrada 
do chuveiro fi xo. O próprio chuveiro fi xo 
pode ser colocado em qualquer local na zona 
de duche. 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Tubagem de entrada chuveiro fi xo 

DN15
(G1/2)

 Superfície ocupada 

 Instalação ShowerTablet® Select 700 

150  mm 

150  mm 

75
  m

m
 

700  mm 

11
0

0 
 m

m
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 A misturadora termostática do duche 
 ShowerTablet 600 Universal controla também 
um chuveiro fi xo de 1 jato através de uma 
instalação embutida (G1/2). Ao contrário do 

 ShowerTablet Select 700, é aqui necessário 
um conjunto básico. É fácil de usar graças aos 
botões rotativos à frente e oferece uma super-
fície de apoio de 600 mm de largura.  

ShowerTablet® Select 600
 Misturadora termostática 
# 13108, -000, -400

 Instalação embutida para 2 funções:  
 A instalação do  ShowerTablet Select 600 
realiza-se em ligações convencionais (G1/2) 
com a ajuda do conjunto básico em sepa-
rado. Especifi cados dimensionalmente estão 
a distância dos canos de água quente e de 
água fria e a ligação para a tubagem de 
entrada do chuveiro fi xo. O próprio chuveiro 
fi xo pode ser colocado em qualquer local na 
zona de duche. 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Superfície ocupada 

 Instalação misturadora termostática de duche 
ShowerTablet® 600 Universal 

300  mm 75 100  mm 

150  mm 

75
  m

m
 

600  mm 

11
0

0 
 m

m
 

 Set básico 
# 13129180
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Rainmaker® Select 460 3jet Rainmaker® Select 580 3jet

Montagem na parede
No planeamento considere o tamanho e a estrutura da cabine de duche, assim como o respetivo ângulo de saída e o alcance do jato dos 
diferentes tipos de jato.

Todas as dimensões em mm

O chuveiro fixo Rainmaker Select pode 
ser montado na parede tendo como base a 
iBox universal. Ela adequa-se a grandes 
zonas de duche e pode ser instalada em liga-

ções à parede já existentes. Por isso, é espe-
cialmente adequada casos de modernização 
de casas de banho.

Rainmaker® Select – montagem na parede
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Rainmaker® Select 460 3jet

Rainmaker® Select – montagem no teto

Montagem no teto
No planeamento considere o tamanho e a estrutura da cabine de duche, assim como o respetivo ângulo de saída e o alcance do jato dos 
diferentes tipos de jato. 
Para instalar é necessário um conjunto básico # 240100180 separado.

Todas as dimensões em mm

Em alternativa, o chuveiro fixo Rainmaker Select também pode ser 
montado no teto.

Todas as dimensões em mm
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Altura do teto A Altura do teto B

Independentemente da altura do com-
partimento e da ligação de água podem ser 
sempre posicionados perfeitamente showerpi-
pes com tubo redondo. Se necessário, o tubo 

redondo pode ser cortado na altura preten-
dida apenas na parte inferior, adaptando-se 
também aos desejos individuais do cliente.

Showerpipe com tubo redondo – flexível em altura

Todas as dimensões em mm
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O braço do chuveiro giratório permite uma aplicação versátil de 
tubos flexíveis para chuveiro tanto em banheira como no duche.

Conforme o local onde sejam instaladas as ligação de água, os sho-
werpipes podem ser montados na parte da frente ou na face longitu-
dinal da banheira. O chuveiro fixo também pode ser orientado indi-
vidualmente.

Muitas vezes, as ligação de água existentes não estão colocados no 
centro do duche. O braço do chuveiro giratório permite, por isso, que 
o chuveiro fixo possa ser centrado no duche após a montagem.

Instalação banheira Instalação duche

Todas as dimensões em mm
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 Instalação embutida 1 função: 
 Misturadora termostática de instalação embutida ShowerSelect® com set de duche 
Raindance® Select S 120 3jet 

1200  mm 

1900  mm 

1000  mm 

 Superfície ocupada 

+ iBox universal

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 A partir de • a função está garantida. 

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Cobertura  Componentes 
 Misturadoras 

B   iBox universal  
# 01800180
 Misturadora termostática 
ShowerSelect para 1 função 
# 15762, -000

  Alternativamente: 
  Misturadora termostática  

ShowerSelect S
 # 15744000
  Misturadora monocomando  

ShowerSelect
 # 15767000
  Misturadora monocomando  

ShowerSelect S
 # 15747000 
  Misturadora termostática  Ecostat E
 # 15707000
  Misturadora termostática  Ecostat S
 # 15757000

 Chuveiros 
A  Raindance® Select S 120 3jet/

Unica® ’S Puro  Set 
 # 26631, -000
C   Tomada de água FixFit Square 

 # 26455, -000 
D   Válvula para base de duche 

Staro 90 
# 60056, -000
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DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)
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2095  mm 

1100  mm 

 Componentes 
 Misturadoras 

B   Misturadora termostática  
ShowerTablet 350
# 13102, -400

 Alternativamente: 
  ShowerTablet Select 300

# 13171, -400

 Cobertura 

 Superfície ocupada 

+ iBox universal

 A partir de • a função está garantida. 

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Chuveiros 
A  Raindance® Select S 120/

Unica® ′E  Set de duche 
# 27646, -400

C   Válvula para base de duche 
Staro 90 
# 60056, -000

 Instalação exterior 1 função: 
 ShowerTablet 350 misturadora termostátca com set de duche 
Raindance® Select S 120/Unica® ’E 
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DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)
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2200  mm 

 Cobertura 

 Superfície ocupada 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 A partir de • a função está garantida. 

 Componentes 
 Misturadoras 

B   Misturadora termostática 
ShowerTablet 700  
# 13184, -400

 Alternativamente: 
 Misturadora termostática  
ShowerTablet 600
# 13108, -400
 Set básico 
# 13129180

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro fi xo  Rainmaker Select 460 1jet
# 24003, -400

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Chuveiros 
A   Chuveiro fi xo  Rainmaker 

Select 460 1jet
# 24003, -400

  Alternativamente: 
  Chuveiro fi xo  

Raindance E 300
 # 26238, -000

C   Chuveiro de mão  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Suporte para chuveiro de mão 
Porter ‘S 
# 28331, -000 

D   Tubo fl exível Isifl ex 
# 28276, -000

E   Válvula Raindrain XXL 
# 60067, -000

 Legenda 

1   Rain XL

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1300  mm 

1100  mm 

 Instalação embutida 2 funções: 
 ShowerTablet Select 700 misturadora termostática de instalação embu-
tida Rainmaker® com chuveiro fi xo de 1 jato Rainmaker® Select 460 
1jet e chuveiro de mão Raindance® Select S 120 3jet 
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 A partir de • a função está garantida. 

DN15
(G1/2)

 Instalação embutida 2 funções: 
 ShowerSelect® misturadora termostática de instalação embutida com chuveiro fi xo de 
1 jato Rainmaker® Select 460 1jet e chuveiro de mão Raindance® Select S 120 3jet 

1200  mm 

1000  mm 

 Cobertura 

 Superfície ocupada 

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro fi xo  Rainmaker Select 460 1jet
# 24003, -400

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Chuveiros 
A   Chuveiro fi xo  Rainmaker 

Select 460 1jet
# 24003, -600

C   Chuveiro de mão  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Suporte para chuveiro de mão 
Porter ‘S 
# 28331, -000 

D   Tubo fl exível Isifl ex 
# 28276, -000
 Tomada de água FixFit Square 

 # 26455, -000 
E   Válvula Raindrain XXL 

# 60067, -000

  Alternativamente:  
  Chuveiro fi xo  Raindance 

Select S 300 2jet 
# 27378, -000

 Legenda 

1   Rain XL

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

2200  mm 

+ iBox universal

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

 Componentes 
 Misturadoras 

B   iBox universal  
# 01800180
 Misturadora termostática 
ShowerSelect para 2 funções 
# 15738, -600
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800  mm 

350  mm 

 Cobertura 

 Superfície ocupada 

+ iBox universal

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro fi xo  Croma 280 Air 1jet
# 26220, -000

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Chuveiros 
A   Chuveiro fi xo  

Croma 280 Air 1jet
# 26220, -000 
 Braço do chuveiro 

 # 27413, -000
B   Set de duche  

Unica ’Comfort 
# 26326, -400

F   Válvula Raindrain XXL 
# 60067, -000

 Legenda 

1   Rain

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

2100  mm 

DN15
(G1/2)

 A partir de • a função está garantida. 

DN15
(G1/2)

 Componentes 
 Misturadoras 
C   iBox universal 

# 01800180
ShowerSelect S
# 15743, -000 

D   FixFit S
# 27453, -000

E   Apoio para os pés 
# 26329, -000

 Instalação embutida 2 funções: 
 ShowerSelect® S misturadora termostática de instalação embutida com chuveiro fi xo 
Croma® 280 Air 1jet, haste do chuveiro Unica® ’Comfort e apoio dos pés 

1000  mm 

1200  mm 
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2200  mm 

 Cobertura 

 Superfície ocupada 

DN15
(G1/2)

 Componentes 
 Misturadoras 
C   Set básico 

# 15311180
 RainSelect misturadora 
termostática para 3 funções 
# 15356, -400

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro fi xo  Rainmaker Select 460 2jet
# 24005, -400

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Chuveiros 
A   iBox universal 

# 01800180
 Chuveiro fi xo  Rainmaker
Select 460 2jet
# 24005, -400

B   Chuveiro de mão  Raindance
 Select S 120 3jet
 # 26530, -400

D   Tubo fl exível Isifl ex 
# 28272, -000 

E   Válvula Raindrain XXL 
# 60067, -000

 Legenda 

1   Rain XL

2   RainStream

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1200  mm 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 A partir de • a função está garantida. 

 Instalação embutida 3 funções: 
 RainSelect® misturadora termostática de instalação embutida para 3 funções chuveiro fi xo 
Rainmaker® Select 460 2jet e chuveiro de mão Raindance® Select S 120 3jet 

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)



B

C

D

A

E

12

A

G

2 1

B

E

F

CD

C

+ iBox universal

+ iBox universal

+ iBox universal

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Componentes 
 Misturadoras 
C   iBox universal  

# 01800180
 Válvula ShowerSelect 
para 3 funções 
# 15736, -400

D   iBox universal  
# 01800180 
 Misturadora termostática 
Highfl ow  ShowerSelect 
# 15734, -400

  Alternativamente: 
  Válvula ShowerSelect S

para 3 funções 
 # 15745, -000
  Misturadora termostática 

Highfl ow  ShowerSelect S
 # 15741, -000

 

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro fi xo  Rainmaker Select 460 2jet
# 24005, -400

 Chuveiros 
A   iBox universal  

# 01800180 
 Chuveiro fi xo  Rainmaker 
Select 460 2jet
# 24005, -400

B   Chuveiro de mão  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Suporte para chuveiro de mão/
Tomada de água  FixFit/Porter 
Square

 # 26486, -000
  Tubo fl exível Isifl ex 

# 28272, -000 
E   Válvula Raindrain XXL 

# 60067, -000

  Alternativamente: 
  Chuveiro fi xo  Raindance E 

420 Air 2jet # 27373, -000

 Chuveiro fi xo  
Raindance Rainfall 2jet
# 28433, -000

 Legenda 

1   Rain XL

2   RainStream

DN20
(G¾)

138 hansgrohe  Planeamento do duche, montagem e instalação   

 Cobertura 

 Superfície ocupada 

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

2200  mm 

1200  mm 

1400  mm 

 Instalação embutida 3 funções: 
 ShowerSelect® termostática de instalação embutida com chuveiro fi xo de 2 jato 
Rainmaker® Select 460 2jet e chuveiro de mão Raindance® Select S 120 3jet 

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

 A partir de • a função está garantida. 
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 Instalação embutida 3 funções: 
 Ecostat® S misturadora termostática de instalação embutida com chuveiro fi xo de 2 jatos 
Raindance® Rainfall® 2jet e chuveiro de mão Raindance® Select S 120 3jet 

 Componentes 
 Misturadoras 
C   Corpo embutido Quattro 

 # 15930180
  Inversor Trio/Quattro S 

# 15932, -000
D   Corpo embutido válvula de corte 

 # 15974180
 Válvula de corte S 
DN15/DN20 
# 15972, -000

E   iBox universal 
 # 01800180

 Misturadora termostática 
Highfl ow  Ecostat S

 # 15715, -000 

 
  Outras alternativas possíveis. 

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro fi xo  Raindance Rainfall 2jet
# 28433, -000 

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Chuveiros 
A   iBox universal 

 # 01800180
  Chuveiro fi xo  Raindance 

Rainfall 2jet
# 28433, -000

  Alternativamente: 
  Chuveiro fi xo  Raindance

Select E 300 3jet
 # 26468, -000 

B   Chuveiro de mão  Raindance 
Select S 120 3jet

 # 26530, -000
 Suporte para chuveiro de mão 
Porter ‘S 

 # 28331, -000
 Tubo fl exível Isifl ex 

 # 28276, -000
F   Tomada de água FixFit S 

# 27453, -000
G   Válvula Raindrain XXL 

# 60067, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   RainFlow

3   RainAir +  RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

800  mm 

1200  mm 

1400  mm 

2200  mm 

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN15
(G1/2)

DN20
(G¾)

 Cobertura 

 Superfície ocupada 

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN15
(G1/2)

DN20
(G¾)

 A partir de • a função está garantida. 

1000 mm



D

E

F

B

C

A

312

C

D

2

B

13

A

 Chuveiros 
A   iBox universal 

 # 01800180
  Chuveiro fi xo  Rainmaker 

Select 580 3jet
# 24001, -400

  Chuveiro fi xo  Raindance Rainfall 
240 3jet # 28411, -400

B   Chuveiro de mão  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

  Suporte para chuveiro de mão 
Porter ‘S 
# 28331, -000 

  Tubo fl exível Isifl ex 
# 28271, -000 

E   Tomada de água FixFit Square 
 # 26455, -000 

F   Válvula Raindrain XXL 
# 60067, -000

140 hansgrohe  Planeamento do duche, montagem e instalação   

 Instalação embutida 4 funções: 
 ShowerSelect® misturadora termostática de instalação embutida 
com chuveiro fi xo de 3 jato Rainmaker® Select 580 3jet 
e chuveiro de mão Raindance® Select S 120 3jet 

 Componentes 
 Misturadoras 
C   iBox universal 

 # 01800180
 Válvula ShowerSelect 
para 3 funções 

 # 15736, -400
D   iBox universal 

 # 01800180
 Misturadora termostática  Highfl ow 
ShowerSelect para 1 função 
(inferior) e uma função adicional 
(superior) 

 # 15735, -400 

  Alternativamente: 
  Válvula ShowerSelect S 

para 3 funções 
 # 15745, -000
  Misturadora termostática 

Highfl ow  ShowerSelect S
 # 15742, -000

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro fi xo  Rainmaker Select 580 3jet
# 24001, -400

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   Rain XL

2   RainFlow

3   Mono

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1200  mm 

1000  mm 

1400  mm 

2200  mm 

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

+ iBox universal

DN15
(G1/2)

DN20
(G¾)

 Cobertura 

 Superfície ocupada 

 A partir de • a função está garantida. 
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DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

 Instalação embutida 4 funções: 
 RainSelect® misturadora termostática de instalação embutida 
com chuveiro fi xo de 3 jato Rainmaker® Select 460 3jet 
e chuveiro de mão Raindance® Select S 120 3jet 

 Componentes 
 Misturadoras 
C   Set básico 

 # 15312180
  RainSelect termostática 

para 4 funções 
 # 15357, -600

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro fi xo  Rainmaker Select 460 3jet
# 24007, -600 

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Chuveiros 
A   iBox universal 

 # 01800180
 Rainmaker Select 460 3jet
 # 24007, -600

B   Chuveiro de mão  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -000
 Tubo fl exível Isifl ex 

 # 28272, -000
D   Válvula Raindrain XXL 

# 60067, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   Whirl

3   RainFlow

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1100  mm 

2200  mm 

DN15
(G1/2)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

+ iBox universal

 Cobertura 

 Superfície ocupada 

 A partir de • a função está garantida. 

+ iBox universal
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(G¾)
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 Instalação embutida 5 funções: 
 RainSelect® misturadora termostática de instalação embutida com chuveiro fi xo de 3 jatod Rainmaker® Select 
580 3jet, chuveiro de mão Raindance® Select S 120 3jet e chuveiros laterais PuraVida® 100 

 Chuveiros 
A   iBox universal 

 # 01800180
  Chuveiro fi xo  

Rainmaker Select 580 3jet
# 24001, -400

B   Chuveiros laterais 
PuraVida 100
# 28430, -400

C   Chuveiro de mão  Raindance 
Select S 120 3jet
# 26530, -400

E   Tubo fl exível Isifl ex 
# 28272, -000

F   Válvula automática 
Raindrain XXL 
# 60067, -000

 Componentes 
 Misturadoras 

D   Set básico 
# 15311180
 RainSelect misturadora 
termostática para 5 funções 
# 15356, -000

1200  mm 

2200  mm 

+ iBox universal

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Cobertura 

 Superfície ocupada 

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiros laterais  PuraVida 100
# 28430, -400

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro fi xo  
Rainmaker Select 580 3jet
# 24001, -400

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1  1 x  Chuveiro lateral 

2  3 x  Chuveiro lateral 

3  6 x  Chuveiro lateral 

 Legenda 

1   Rain XL

2   RainFlow

3   Mono

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 A partir de • a função está garantida. 



E

C

D

A

B

312

F

A

B

4,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

ba
r

0,45

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,50

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30Q = l/min

M
Pa

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5Q = l/sec

2

1

4,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

ba
r

0,45

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,50

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30Q = l/min

M
Pa

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5Q = l/sec

2

1

  hansgrohe  Exemplos de instalação  143

 P
la

ne
a

m
en

to
 d

o
 d

uc
he

/m
o

nt
a

g
em

/i
ns

ta
la

çã
o

  –
 

 Ex
em

p
lo

s 
d

e 
in

st
a

la
çã

o
 

 Instalação Showerpipe: 
Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe

 Superfície ocupada 

 Diagrama de fluxo 
Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe
# 27106, -400

 Legenda  

1   Chuveiro de mão 

2   Chuveiro fi xo 

 Componentes 
 Misturadoras 

A  Rainmaker Select 460 3jet 
 Showerpipe 
# 27106, -400

B   Válvula automática 
Raindrain XXL 
# 60067, -000

  Instalação de exemplo. 
 Ver outras alternativas na 
gama correspondente. 

 Cobertura 

 A partir de • a função está garantida. 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

1000 mm



B

C

A
4,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

ba
r

0,45

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,50

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

M
Pa

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Q = l/min
Q = l/sec

B

C

A

||

144 hansgrohe  Planeamento do duche, montagem e instalação   

 Componentes 
 Misturadoras 

A   Misturadora termostática para banheira 
ShowerTablet Select 700 
# 13183, -000

 Chuveiros 
B   Chuveiro de mão  Raindance 

Select S 120 3jet
# 26530, -000

  Suporte para chuveiro 
de mão Porter ‘S 

 # 28331, -000
  Tubo fl exível Isifl ex 
 # 28272, -000

C   Flexaplus S Set completo 
para banheiras normais  S

 # 58150, -000

 Instalação banheira: 
 ShowerTablet® Select 700 misturadora termostática para banheira 
com chuveiro de mão Raindance® Select S 120 3jet 

 Superfície ocupada 

20
0 

 m
m

 

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 A partir de • a função está garantida. 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Legenda 

1   Saída chuveiro com 
resistência 1-B 

2   Saída banheira 

 Diagrama de fluxo 
 Misturadora termostática para banheira 
ShowerTablet Select 700 
# 13183, -000
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 A partir de • a função está garantida. 

 Instalação embutida banheira: 
 ShowerTablet® 600 misturadora termostática de instalação embutida 
para banheira com chuveiro de mão Raindance® Select S 120 3jet 

 Superfície ocupada 

Exafi ll

 Interruptor do tubo 

15
0 

 m
m

 

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Componentes 
 Misturadoras 
C   Set básico 

# 13129180
 Misturadora termostática  
ShowerTablet
 Banheira  600
# 13109, -400

 Chuveiros 
B   Chuveiro de mão  Raindance

Select S 120 3jet
# 26530, -400
 Suporte para chuveiro 
de mão Porter ‘S 
# 28331, -000
 Tubo fl exível Isifl ex 
# 28272, -000

C   Exafi ll Set completo 
para banheiras normais 
# 58123, -000

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)



B

D
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A

A
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 Componentes 
 Misturadoras 
C   iBox universal 

# 01800180
Focus  Misturadora monocomando de banheira 
instalação   instalação embutida 
# 31945, -000

 Chuveiros 
A  Unica ’Comfort 

 Set de duche 
# 26326, -000

B   Tomada de água FixFit S 
# 27453, -000

D   Exafi ll Set completo para banheiras normais 
# 58123, -000

 Instalação embutida para banheira: 
 Focus® misturadora monocomando de banheira de instalação com set de duche Unica® ’Comfort 

 Superfície ocupada 

28
0 

 m
m

 

6
0

0 
 m

m
 

DN15
(G1/2)

DN15
(G1/2)

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

2100  mm 

 Cobertura 

+ iBox universal

 A partir de • a função está garantida. 

Exafi ll
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20
0 

 m
m

 

 Componentes 
 Misturadoras 

A   Set básico 
# 15314180
RainSelect  Misturadora termostática 
de banheira  
# 15359, -400

 Chuveiros 
B  Raindance Select S 120 3jet 

 Chuveiro de mão 
# 26530, -400
 Tubo fl exível Isifl ex 
# 28272, -000

C   Flexaplus Set completo 
para banheiras normais  S
# 58150, -000

 Instalação embutida banheira: 
 RainSelect® misturadora termostática de instalação embutida para de banheira de 2 funções 
com chuveiro de mão Raindance® Select S 120 3jet 

 Superfície ocupada 

 Diagrama de fluxo 
 Chuveiro de mão  Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

 Legenda 

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 A partir de • a função está garantida. 

1000  mm 



O produto adequado para todos os gostos:
Misturadoras para lavatório | Misturadoras para bidé 
Misturadoras para banheira e para duche | Acessórios

MISTURADORAS 
PARA A CASA 
DE BANHO
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Na linha de mis turadoras da 
hansgrohe, cada um encontra o seu estilo  
e o seu gosto pessoal – do moderno ao clás-

sico e do geométrico às formas mais pronun-
ciadas. Para além das soluções para lavató-
rio, existem ainda as misturadoras adequadas 

para banheira e duche, assim como os respec-
tivos acessórios.

PuraVida® Metropol® Metris®/Metris® S

Talis® Select S/Talis® S Talis®/Talis® S Talis® Select E/Talis® E

Metris® Classic Talis® Classic Logis® Classic

Focus® Logis® Metropol® Classic

Design geometricamente perfeito para puro fascínio. 
A partir da página 170.

Areas amplas concedem elegância intemporal ao 
banheiro. A partir da página 176.

Misturadoras com linhas suaves para uma maior sensuali-
dade na casa de banho. A partir da página 164.

Estilo que dita tendências, também com manuseio através 
do botão que determina padrões. A partir da página 188.

Linhas graciosas para casas de banho com um ambiente 
clássico. A partir da página 204.

Presença clássica, que dá acabamento nobre ao 
banheiro. A partir da página 206.

Design dinâmico que emana frescura e leveza.  
A partir da página 192.

Formas que fluem criando um ambiente moderno.  
A partir da página 186.

Nova naturalidade também com o manuseio através do 
botão. A partir dá página 182.

Linhas decorativas para um ambiente sofisticado.  
A partir da página 202.

Forma delicada para uma atmosfera aconchegante.  
A partir da página 194.

Elegância exclusiva para um banho pleno de harmonia. 
A partir da página 198.

Encontre a sua casa  
de banho de sonho

M
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Misturadoras para a casa de banho hansgrohe

NOVO

NOVO



ComfortZone

Quer estejamos a falar de um lavató-
rio de bancada, de parede ou para móvel, a 
hansgrohe pensou em todas as soluções. Por 
isto mesmo foram desenvolvidas misturadoras 
para a casa de banho com tamanhos distin-
tos, oferecendo total liberdade de utilização 

e de escolha ao utilizador. Misturadoras com 
uma altura média proporcionam a liberdade 
suficiente para os movimentos do dia-a-dia. 
As misturadoras com dimensões mais reduzi-
das poderão, por exemplo, estar à altura da 
casa- de-banho de serviço.

Lavatório de paredeLavatório de bancada

Avantgarde
PuraVida®

Modern
Metropol®

Metris®/Metris® S
Talis® Select S/Talis® S
Talis®/Talis® S
Talis® Select E/Talis® E
Focus®

Logis®

Classic
Metropol® Classic
Metris® Classic
Talis® Classic
Logis® Classic

Exemplo de versão com Metris® 230Exemplo de versão com Metris® 260

Exemplo de versão com PuraVida® 240

Exemplo de versão com Metris® Classic 250

Exemplo de versão com PuraVida® 200

ComfortZone: as diversas combinações entre as misturadoras e os lavatórios

Sempre à altura das  
expectativas
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Lavatório de paredeLavatório de embutir por baixoLavatório de pousar ou de embutir 
por cima

Exemplo de versão com Metris® 100Exemplo de versão com Metris® 110Exemplo de versão com Metris® 200

Exemplo de versão com PuraVida® 100

ComfortZone: quer seja mais liberdade de 
movimentos ao lavar as mãos, ou encher reci-
pientes: quanto mais alta a misturadora, mais 
flexível se torna a utilização diária da água. 
A este espaço individual aproveitado entre a 
misturadora e a parte cerâmica chamamos 
ComfortZone. Para mais conforto. Para mais 
espaço livre. Para todos os dias.

Exemplo de versão com Metris® Classic 100Exemplo de versão com Metris® Classic 100Exemplo de versão com Metris® Classic 100

Para obter mais informações, consulte o website http://pro.hansgrohe-int.com/configurator
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 Lavatório de pousar com misturadora de 
parede. 

 Misturadora integrada no lavatório.  Misturadora alta com lavatório de  pousar. 

 O sinal para segurança comprovada: o selo 
de verifi cação da ComfortZone da hansgrohe. 

 Lavatório de parede com furo para mistura-
dora. 

 Misturadora para lavatório de embutir por 
baixo. 
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 O teste da ComfortZone funciona assim: 

 Teste ComfortZone 

 Para cada lavatório, 
a misturadora certa 

1.  Teste de espaço livre 
 A combinação misturadora/lavatório oferece sufi ciente espaço 
livre? É posicionada uma bola de teste entre a misturadora e o 
lavatório para verifi car se é possível lavar as mãos de forma con-
veniente. 

2.  Teste de salpicos 
 A água salpica quando se abre a misturadora? A misturadora é 
aberta e fechada várias vezes com diferentes pressões de água. 
Os salpicos são avaliados entre cada abertura e fecho e o lavató-
rio é limpo e seco todas as vezes. 

3.  Teste prático 
 A água salpica quando se lavam as mãos? Um modelo padrão de 
uma mão é passado por baixo do jato de água e são avaliados os 
salpicos na parte exterior do lavatório. 

 Quanto maior a misturadora, maior é o 
espaço aproveitado. Se o lavatório e as mis-
turadoras não estiverem em perfeita sintonia, 
o resultado estará à vista de todos, salpicos 
de água por todo o lado. A hansgrohe arran-

jou a solução ideal – o teste ComfortZone. 
Em condições muito próximas da realidade, 
foram testados os comportamentos de 5 situa-
ções distintas: 

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

hansgrohe
Test Center
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 Gratuito em formato PDF: os resultados de mais 
de 12.000 combinações testadas 

 ComfortZone da hansgrohe – 
 misturadora com número do item 

 Lavatório com 
número do item 

 Combinação 
 adequada 

 Medidas para diferentes situações 
de instalações 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Processo de verifi cação confi ável para os lavatórios comuns 
de fabricantes líderes instalados de acordo com as indicações 

 ▪  Recomendações de mais de 12.000 combinações de mistura-
dora/lavatório – os modelos existentes no mercado são 
constantemente actualizados 

 ▪  A certeza de que o lavatório e a misturadora estão em 
 harmonia – sem salpicos irritantes 

 Pode obter mais informações na discussão 
sobre o Teste da ComfortZone: 
http://pro.hansgrohe-int.com/comfortzone-test 

 Que misturadora hansgrohe se adequa a que lavatório? 
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 Aproveite os nossos conhecimentos de 
milhares de verifi cações: disponibilizamos-lhe 
exclusivamente, como parceiro profi ssional, 
todos os resultados dos testes. Com esta visão 
geral de todas as combinações misturadora/
lavatório verifi cadas a nível técnico terá uma 

base consolidada para os seus argumentos 
de venda. Os arquivos PDF com os resultados 
dos testes estão disponíveis gratuitamente em 
http://pro.hansgrohe-int.com/com-
fortzone-test 

 FU
NCTION APPROVED

hansgrohe
Test Center



Select

 Tecnologias para torneiras 

 Fraco desenvolvimento de ruídos de 
acordo com a classe de ruídos I e, 
consequentemente, ideal para aparta-
mentos, hotéis e escritórios 

 Limitação da água quente ajustável 
previne a selecção de temperaturas 
demasiado elevadas e protege de 
queimaduras 

 Cartuchos em cerâmica silencio-
sos e de alta qualidade 

 Bastante espaço livre por causa da 
ComfortZone 

 Jacto de água agradável com 
AirPower 

 Operação estável graças ao 
travamento da alavanca 
Boltic 

 Limpeza fácil através do 
QuickClean 

 Poupança acrescida de água e energia 
graças à tecnologia EcoSmart 

 Regulação simples e segura da tem-
peratura através de curvas de mistura 
lineares, uma área de mistura grande 
e alavancas de operação suave 

 Tecnologias inovadoras das misturadoras da hansgrohe 

 Mais tecnologia e conforto 
para si e para os seus clientes 

 Vantagens e utilização 

 ▪  A tecnologia EcoSmart limita o fl uxo para 5 l/min, permitindo 
efectuar uma poupança palpável de água e de energia 

 ▪  QuickClean para uma limpeza simplifi cada e longa durabili-
dade das peças 

 ▪  AirPower para um jato de água especialmente encorpado 
e macio 

 ▪  Cumprimento do decreto relativo à água potável 2013 

 ▪  Diferentes designs e estilos 

 ▪  5 anos de garantia do fabricante 

 Para obter mais informações, consulte o website: 
http://pro.hansgrohe-int.com 

 Tubos de ligação fl exíveis que cor-
respondem ao mais recente estado 
da técnica evitam danos provocados 
pela água , G3⁄8

 Haste de fi xação com porca de fi xa-
ção e anel de vedação 



Select
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 QuickClean: eliminar o calcário e a sujidade num ápice 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Limpeza fácil e rápida 

 ▪  Elevada durabilidade 
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 Select: manuseio prático através do uso do botão 

 Vantagens e utilização 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Manuseio confortável para todas 
as faixas etárias 

 ▪  Pré-seleção da temperatura 

 ▪  Operação com o braço ou 
cotovelo 

 ▪  Gotas de águas leves e abundantes 
para um jato de água agradável 

 ▪  Sem respingos de água 

 ▪  Elevada efi ciência contribui para 
um consumo de água reduzido 

 Pressionar ao invés de levantar – esta 
é a nova forma de conforto nos monocoman-
dos. O botão Select faz com que a água fl ua 

a partir de um simples toque. Isso facilida ati-
vidades rotineiras como se barbear, lavar os 
cabelos ou escovar os dentes. Com sua cons-

tituição mecânica o botão Select preenche 
todos os requisitos dos testes que comprovam 
sua qualidade e robusteza. 

 AirPower: a água na sua plenitude 

 AirPower, o ar sugado através do disco de aspersão é misturado com a água, enriquecendo 
cada gota com uma quantidade generosa de ar, tornado o jacto de água mais completo com 
gotas volumosas, mais suaves e mais leves. 

 QuickClean: para uma limpeza simplifi cada e longa durabilidade das peças 

 Ligar e Desligar 

 Quente e Frio 



Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

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

Water Efficiency Criteria

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

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

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

Cool
Start

Hot

Cool

16
3

18
7
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 EcoSmart®: poupar água e energia 

 Graças à tecnologia EcoSmart, o 
consumo de água foi reduzido dos normais 
13 l/min para 5 l/min em todas as mistura-
doras de lavatório hansgrohe. Isso também 
signifi ca poupança energética, pois é menos 
água que tem de ser aquecida. Isto foi pos-

sível através da mistura de ar e do sistema 
integrado EcoSmart. As nossas misturadoras 
de lavatório Talis, Focus e Metris alcançam o 
melhor resultado possível de nível A no setor 
doméstico. Além da área de projeto, temas 
relacionados com a poupança de água e de 

energia começam a ganhar relevância até em 
aplicações privadas. Nesse sentido, trata-se 
não só do potencial de poupança, mas tam-
bém da proteção ambiental. 

 Tecnologia 
EcoSmart 

 Um exemplo de cálculo de economia por ano 
com misturadoras para lavatório EcoSmart*: 

 Água, aprox. 61,880 l 
 CO2, aprox. 413 kg 
 Custos, aprox. 549 € para água e energia 

*   Comparação com uma misturadora para lavatório que consome 13,5 l/min. Valores médios na Alemanha 
em 2014 para uma família de 4 pessoas. 

 Todos os produtos com certifi cações WELL encontram-se 
especialmente identifi cados no catálogo 

 l/min 

5,0

 Vantagens e utilização 

 ▪  Consumo de água de apenas 5 l/min 

 ▪  Fluxo constante com pressões de água diferentes devido ao 
O-ring de precisão 

 ▪  Um jato de água generoso graças ao enriquecimento de ar 

 ▪  Consumo de energia mínimo e, consequentemente, menor 
 emissão de CO2 devido a um consumo reduzido 

 ▪  Duas vezes mais económico graças a um consumo baixo 
de água e energia 

 A poupança em função da economia de água 
pode ser calculada em: 
www.hansgrohe-int.com/savings-calculator 

Logis® 100



Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

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

Water Efficiency Criteria

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

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

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

Cool
Start

Hot

Cool

16
3

18
7
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 LowFlow: misturadoras com caudais mínimos 

 CoolStart®: agora, poupar água é ainda mais fácil 

 Enquanto nas misturadoras standard, 
quando o manípulo se encontra ao centro, 
é activada a água quente, com a tecnologia 
CoolStart, nesta mesma posição sai água fria. 

Apenas quando se move o manípulo para o 
lado esquerdo, e portanto quando é mesmo 
necessário, é activada a água quente. Desta 
forma verifi ca-se não só uma poupança acres-

cida de energia mas também de emissão de 
CO2. 

 Especialmente no segmento de pro-
jectos, a economia de água e energia é um 
critério importante para a certifi cação de 
edifícios. Para isso, a hansgrohe desenvol-

veu cartuchos especiais que minimizam o 
caudal das misturadoras. Estes cartuchos 
LowFlow têm um ângulo de abertura limitado, 
bem como são formadores de um jato espe-

cial. Resultado: um fl uxo de água de apenas 
3,5 l/min. 

CoolStart:  assim, a água quente corre apenas quando é realmente necessário. 

 A tecnologia CoolStart está disponível nas seguintes misturadoras: 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Poupança de água e energia 

 ▪  Tecnologia pensada especialmente para o segmento de Projecto onde a poupança 
de água e energia são determinantes 

 ▪  Uma regulação precisa da temperatura apesar de um menor caudal 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Na regulação base corre apenas água fria 

 ▪  Elevada poupança de água e de custos com energia 

 ▪  Ergonomia de utilização especial (a alavanca para água 
quente só se deixa movimentar para a esquerda) 

Metris® 110 Talis® 80
Talis® S 80
Talis® E 80

Focus® 100
Focus® 70

Logis® 100
Logis® 70

Metropol® 100 
Metropol® 110
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 l/min 

3,5



Logis® Focus® Talis® E/
Talis® Select E

Talis® S/
Talis® Select S

Talis®/
Talis® S

Metris® Metris® S Metropol® Talis® 
Classic

Metris® 
Classic

Metropol® 
Classic

PuraVida®

 As linhas de misturadoras para a casa de banho 

 Visão geral das diferentes misturadoras disponíveis: 
 Quanto maior for a avaliação de um produto, tanto maior será a ComfortZone e o preço. 
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 Misturadoras de casa de banho da hansgrohe 

 As linhas de misturadoras para 
a casa de banho num relance 

Logis® 210 Focus® 240 Talis® Select E 240

Talis® Select E 110

Logis® 70

Logis® 100

Logis® 190

Focus® 70 Talis® E 80

Focus® 100 Talis® E 110

Focus® 190

Talis® E 240

Focus® 230 Talis® 210

Talis® 80 Talis® S

Talis® S

Talis® Select S 80

Talis® Select S 190

Talis® Select S 100

Talis® S 210

Talis® S 80

Talis® S 190

Talis® S 100



Logis® Focus® Talis® E/
Talis® Select E

Talis® S/
Talis® Select S

Talis®/
Talis® S

Metris® Metris® S Metropol® Talis® 
Classic

Metris® 
Classic

Metropol® 
Classic

PuraVida®
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 Preço 

Metris® S

Metris® S

Metris® S

Metris® S

Metris® 230

Metris® 260

Metris® 100 Metropol® 100

Metris® 200

Metris® 110 Metropol® 110

Metropol® Classic 260

Metropol® Classic 160

Metropol® Classic 110

PuraVida® 240

PuraVida® 100

PuraVida® 110

PuraVida® 200

Talis® Classic 230Metropol® 260

Metropol® 230

Talis® 
Classic 80

Talis® 
Classic 
Natural 90

Metris® Classic 250

Metris® Classic 100

 Faça a leitura deste QR-Code e veja as nossas misturado-
ras em funcionamento. 
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 NOVO 
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Logis® Focus® Talis® Talis® S Talis® 
Select S

Talis® E Talis® 
Select E

Metris® Metris® S Talis® 
Classic

Metris® 
Classic

Metropol® 
Classic

Metropol® PuraVida®

 Lavatório 

 Misturadora 
monocomando 
de lavatório 

 Torneira de serviço 71120, -000 31130, -000 32130, -000 72017, -000 71706, -000 31166, -000 32501, -000 15132, -000, -400

 Para lavatório 31088, -000 14118, -000 32500, -000
74500, -000

15075, -000, -400

 Para lavatório com  válvula 
 automática 

71070, -000 31730, -000 32040, -000 72010, -000 72040, -000 71700, -000 31080, -000 31060, -000 14111, -000
14127, -000

31075, -000 31300, -000, -090 15074, -000, -400

 Com válvula Push-Open 71077, -000 31604, -000 72011, -000 71701, -000 15070, -000, -400

 Sem válvula 71071, -000 31733, -000 32041, -000 72012, -000 72041, -000 71702, -000 31084, -000 31068, -000 31077, -000 31301, -000, -090

 Com válvula automática 71074, -000 31132, -000 72016, -000 71707, -000 31074, -000

 Misturadora alta 
para lavatórios 
especiais 

 Para lavatório com  válvula 
 automática 

71100, -000 31607, -000 72020, -000 72042, -000 71710, -000 71750, -000 31183, -000 31021, -000  31302, -000, -090 32506, -000
74506, -000

15081, -000, -400

 Com válvula Push-Open 32507, -000
74507, -000

 Sem válvula 71101, -000 31517, -000 72021, -000 72043, -000 71712, -000 71751, -000 31026, -000

 Misturadora 
monocomando 
de lavatório com 
bica giratória 

 Com válvula automática 71130, -000 31609, -000 32084, -000 72105, -000 31087, -000 31159, -000

 Com válvula Push-Open 32082, -000 31187, -000 31161, -000 32511, -000
74511, -000

 Sem válvula 71131, -000 31519, -000 31081, -000

 Misturadora 
monocomando 
para lavatórios 
de pousar 

 Com válvula automática 71090, -000 31531, -000 72031, -000 72044, -000 71716, -000 71752, -000 31082, -000 31022, -000 14116, -000 31078, -000 31303, -000, -090

 Com válvula Push-Open 32512/74512, -000 15072, -000, -400

 Sem válvula  71091, -000 31532, -000 72032, -000 72045, -000 71717, -000 71753, -000 31184, -000 31023, -000

 Misturadora de 
lavatório de 3 
furos 

71733, -000 31083, -000 31073, -000 31330, -000, -090
31304, -000, -090
31306, -000, -090

32514, -000
74514, -000 

15073, -000, -400

 Misturadora alta 
para lavatórios 
especiais 

71133, -000 32310, -000 72130, -000 31331, -000, -090
31305, -000, -090
31307, -000, -090

32515, -000
74515, -000

 Misturadora 
monocomando 
de lavatório 

 Fixação na parede 165 mm 31618, -000 72110, -000 71732, -000 31085, -000 31162, -000 32525, -000
74525, -000 

15084, -000, -400

 Fixação na parede 195 mm 71220, -000

 Fixação na parede 225 mm 31611, -000 72111, -000 71134, -000 31086, -000 31163, -000 31003, -000 32526, -000
74526, -000 

15085, -000, -400

 Misturadora de 
lavatório de pé  
 (sem  imagem) 

32530, -000
74530, -000
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 A variedade de misturadoras 
para a casa de banho num relance 

 Misturadoras de casa de banho da hansgrohe 



Logis® Focus® Talis® Talis® S Talis® 
Select S

Talis® E Talis® 
Select E

Metris® Metris® S Talis® 
Classic

Metris® 
Classic

Metropol® 
Classic

Metropol® PuraVida®

 Lavatório 

 Misturadora 
monocomando 
de lavatório 

 Torneira de serviço 71120, -000 31130, -000 32130, -000 72017, -000 71706, -000 31166, -000 32501, -000 15132, -000, -400

 Para lavatório 31088, -000 14118, -000 32500, -000
74500, -000

15075, -000, -400

 Para lavatório com  válvula 
 automática 

71070, -000 31730, -000 32040, -000 72010, -000 72040, -000 71700, -000 31080, -000 31060, -000 14111, -000
14127, -000

31075, -000 31300, -000, -090 15074, -000, -400

 Com válvula Push-Open 71077, -000 31604, -000 72011, -000 71701, -000 15070, -000, -400

 Sem válvula 71071, -000 31733, -000 32041, -000 72012, -000 72041, -000 71702, -000 31084, -000 31068, -000 31077, -000 31301, -000, -090

 Com válvula automática 71074, -000 31132, -000 72016, -000 71707, -000 31074, -000

 Misturadora alta 
para lavatórios 
especiais 

 Para lavatório com  válvula 
 automática 

71100, -000 31607, -000 72020, -000 72042, -000 71710, -000 71750, -000 31183, -000 31021, -000  31302, -000, -090 32506, -000
74506, -000

15081, -000, -400

 Com válvula Push-Open 32507, -000
74507, -000

 Sem válvula 71101, -000 31517, -000 72021, -000 72043, -000 71712, -000 71751, -000 31026, -000

 Misturadora 
monocomando 
de lavatório com 
bica giratória 

 Com válvula automática 71130, -000 31609, -000 32084, -000 72105, -000 31087, -000 31159, -000

 Com válvula Push-Open 32082, -000 31187, -000 31161, -000 32511, -000
74511, -000

 Sem válvula 71131, -000 31519, -000 31081, -000

 Misturadora 
monocomando 
para lavatórios 
de pousar 

 Com válvula automática 71090, -000 31531, -000 72031, -000 72044, -000 71716, -000 71752, -000 31082, -000 31022, -000 14116, -000 31078, -000 31303, -000, -090

 Com válvula Push-Open 32512/74512, -000 15072, -000, -400

 Sem válvula  71091, -000 31532, -000 72032, -000 72045, -000 71717, -000 71753, -000 31184, -000 31023, -000

 Misturadora de 
lavatório de 3 
furos 

71733, -000 31083, -000 31073, -000 31330, -000, -090
31304, -000, -090
31306, -000, -090

32514, -000
74514, -000 

15073, -000, -400

 Misturadora alta 
para lavatórios 
especiais 

71133, -000 32310, -000 72130, -000 31331, -000, -090
31305, -000, -090
31307, -000, -090

32515, -000
74515, -000

 Misturadora 
monocomando 
de lavatório 

 Fixação na parede 165 mm 31618, -000 72110, -000 71732, -000 31085, -000 31162, -000 32525, -000
74525, -000 

15084, -000, -400

 Fixação na parede 195 mm 71220, -000

 Fixação na parede 225 mm 31611, -000 72111, -000 71134, -000 31086, -000 31163, -000 31003, -000 32526, -000
74526, -000 

15085, -000, -400

 Misturadora de 
lavatório de pé  
 (sem  imagem) 

32530, -000
74530, -000
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 Faça a leitura deste QR-Code e veja as nossas misturado-
ras em funcionamento. 
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Misturadoras de casa de banho da hansgrohe

A variedade de misturadoras  
para a casa de banho num relance

Logis® Focus® Talis® Talis® S Talis® 
Select S

Talis® E Talis® 
Select E

Metris® Metris® S Talis®  
Classic

Metris®  
Classic

Metropol®  
Classic

Metropol® PuraVida®

Bidé

Misturadora 
monocomando  
para bidé

71200, -000
71204, -000

31920, -000 32240, -000 72200, -000 72202, -000 71720, -000 31280, -000 31261, -000 14120, -000 31275, -000 31320, -000, -090 32520, -000
74520, -000

15270, -000, -400

Banheira

Misturadora 
monocomando 
de banheira

71400, -000 31940, -000 32440, -000 72400, -000 71740, -000 31480, -000 31460, -000 14140, -000 31478, -000 31340, -000, -090 32540, -000
74540, -000

15472, -000, -400

instalação embutida 71405, -000 31945, -000 32475, -000 72405, -000 71745, -000 31493, -000
31454, -000

31465, -000 14145, -000 31485, -000 31345, -000, -090 32545, -000
74545, -000

15445, -000, -400
15447, -000, -400

com combinação de segurança 71407, -000 31946, -000 32477, -000 72406, -000 71474, -000 31487, -000
31451, -000

31466, -000 32546, -000
74546, -000

de chão 72412, -000 31471, -000 31445, -000, -090 32531, -000
32532, -000
74532, -000

15473, -000, -400

Misturadora 
de 3 furos para 
rebordo da 
banheira

72415, -000 71747, -000

Misturadora 
de 3 furos para 
rebordo da 
banheira

71310, -000 72416, -000 71730, -000 31190, -000 32550, -000
74550, -000

15432, -000, -400

Misturadora 
de 4 furos para 
rebordo da 
banheira

72418, -000 31442, -000 31446, -000
31447, -000

31441, -000, -090
31315, -000, -090
31449, -000, -090

32552, -000
74552, -000

15446, -000, -400

Bica de banheira

71410, -000 13414, -000 13414, -000 72410, -000 71410, -000 31494, -000 14420, -000 13413, -000 13425, -000, -090 32542, -000
32543, -000

15412, -000, -400

Duche

Misturadora  
monocomando  
de duche

71600, -000 31960, -000 32640, -000 72600, -000 71760, -000 31680, -000 31660, -000 14161, -000 31672, -000 31360, -000, -090 32560, -000
74560, -000

15672, -000, -400

instalação embutida 71605, -000 31965, -000 32675, -000 72605, -000 71765, -000 31685, -000
31456, -000

31665, -000 14165, -000 31676, -000 31365, -000, -090 32565, -000
74565, -000

15665, -000, -400
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Logis® Focus® Talis® Talis® S Talis® 
Select S

Talis® E Talis® 
Select E

Metris® Metris® S Talis®  
Classic

Metris®  
Classic

Metropol®  
Classic

Metropol® PuraVida®

Bidé

Misturadora 
monocomando  
para bidé

71200, -000
71204, -000

31920, -000 32240, -000 72200, -000 72202, -000 71720, -000 31280, -000 31261, -000 14120, -000 31275, -000 31320, -000, -090 32520, -000
74520, -000

15270, -000, -400

Banheira

Misturadora 
monocomando 
de banheira

71400, -000 31940, -000 32440, -000 72400, -000 71740, -000 31480, -000 31460, -000 14140, -000 31478, -000 31340, -000, -090 32540, -000
74540, -000

15472, -000, -400

instalação embutida 71405, -000 31945, -000 32475, -000 72405, -000 71745, -000 31493, -000
31454, -000

31465, -000 14145, -000 31485, -000 31345, -000, -090 32545, -000
74545, -000

15445, -000, -400
15447, -000, -400

com combinação de segurança 71407, -000 31946, -000 32477, -000 72406, -000 71474, -000 31487, -000
31451, -000

31466, -000 32546, -000
74546, -000

de chão 72412, -000 31471, -000 31445, -000, -090 32531, -000
32532, -000
74532, -000

15473, -000, -400

Misturadora 
de 3 furos para 
rebordo da 
banheira

72415, -000 71747, -000

Misturadora 
de 3 furos para 
rebordo da 
banheira

71310, -000 72416, -000 71730, -000 31190, -000 32550, -000
74550, -000

15432, -000, -400

Misturadora 
de 4 furos para 
rebordo da 
banheira

72418, -000 31442, -000 31446, -000
31447, -000

31441, -000, -090
31315, -000, -090
31449, -000, -090

32552, -000
74552, -000

15446, -000, -400

Bica de banheira

71410, -000 13414, -000 13414, -000 72410, -000 71410, -000 31494, -000 14420, -000 13413, -000 13425, -000, -090 32542, -000
32543, -000

15412, -000, -400

Duche

Misturadora  
monocomando  
de duche

71600, -000 31960, -000 32640, -000 72600, -000 71760, -000 31680, -000 31660, -000 14161, -000 31672, -000 31360, -000, -090 32560, -000
74560, -000

15672, -000, -400

instalação embutida 71605, -000 31965, -000 32675, -000 72605, -000 71765, -000 31685, -000
31456, -000

31665, -000 14165, -000 31676, -000 31365, -000, -090 32565, -000
74565, -000

15665, -000, -400
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NOVO
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 Emocional:   as linhas distintas e o acaba-
mento DualFinish traduzem-se em detalhes 
únicos e perfeitos, permitindo uma transição 
de tonalidade entre o branco e o cromado 
harmoniosa e fl uída. 

 Harmoniosa:   a elegância da linha refl ec-
te-se em todos os detalhes. O contorno do 
chuveiro fi xo está desenhado de forma ergo-
nômica e cobre a parte superior do corpo. 

 Atractiva:   a linha PuraVida irradia uma ele-
gância especial e integra-se perfeitamente na 
casa de banho. 

PuraVida®

 Pura. Clara. Sensual. 

 Vantagens e utilização 

 ▪  A variedade completa para um design harmonioso numa 
só peça 

 ▪  Aparência escultural graças à unidade harmoniosa entre 
o corpo e a bica 

 ▪  Alavanca tipo pino de forma lisa com cartucho joystick 
 ▪  A qualidade reconhece-se em linhas de contorno precisas 

 ▪  Emulsor direcionável e rebaixado com um jato laminar claro 
e um ângulo do jato regulável 

 ▪  Processo DualFinish com separação precisa entre cromado 
e branco 

 ▪  Revestimento resistente a riscos 

 Forma defi nida para uma 
divisão clara entre as super-
fícies e acabamentos 

 Visual bicolor reforça a individualidade 
do produto 

 Intemporalidade devido ao design 
minimalista 

 Superfície ampla que transmite 
 elegância 

 ComfortZone devido ao 
escoamento alto 

 Alta emocionalidade através de 
uma forma vital que fl ui 

PuraVida® 110
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PuraVida® 240
 Misturadora monocomando 
de lavatório como válvula 
Push-Open 
# 15072, -000, -400
 comprimento do tubo flexível  
900  mm 
# 15066, -000, -400  compri-
mento do tubo flexível  600  mm 

PuraVida® 100
 Torneira de serviço 
# 15132, -000, -400 

PuraVida®

 Misturadora de lavatório com 
sistema electrónico 
com controlo da temperatura 
# 15170, -000, -400  Funciona-
mento com bateria 
# 15172, -000, -400  Ligação à 
corrente eléctrica 230 V 
 

PuraVida®

 Misturadora monocomando 
de lavatório de instalação 
embutida 
# 15084, -000, -400 165  mm 
 Corpo embutido 
# 13622180

PuraVida®

 Misturadora monocomando 
para bidé 
# 15270, -000, -400

PuraVida®

 Misturadora monocomando 
de lavatório de instalação 
embutida 
# 15085, -000, -400
225  mm 
 Corpo embutido 
# 13622180

PuraVida® 100
 Misturadora de lavatório 
de 3 furos com bica fixa 
# 15073, -000, -400
 sem válvula 
# 15063, -000, -400  com 
 válvula  automática 

PuraVida® 200
 Misturadora monocomando 
de lavatório com válvula 
Push-Open 
# 15081, -000, -400 

PuraVida® 110
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 15070, -000, -400 
 com válvula Push-Open 
# 15074, -000, -400 
 com  válvula  automática 

PuraVida® 100
 Misturadora monocomando 
para lavatórios pequenos com 
válvula Push- Open 
# 15075, -000, -400 

 Lavatório/bidé 

 Todos os produtos são representados com acabamento branco/cromado (-400). 
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 Superfície cromada  
(-000) 

 Superfície cro-
mada/branca  
(-400)

 ▪  Mais espaço livre no lava-
tório para maior conforto 
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PuraVida®

 Misturadora monocomando 
de banheira, de chão, 
com chuveiro de mão 
PuraVida 120 1jet 
# 15473, -000, -400
 Set básico 
# 10452180

PuraVida®

 Misturadora monocomando 
de banheira 
# 15472, -000, -400

PuraVida®

 Bica de banheira 
# 15412, -000, -400

PuraVida®

 Misturadora monocomando 
de banheira instalação embutida 
# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400  com combinação 
de segurança 

PuraVida®

 Misturadora de 3 furos, 
montagem no rebordo da banheira 
# 15432, -000, -400
 Corpo embutido 
# 13437180

PuraVida®

 Misturadora de 4 furos, 
montagem no rebordo da banheira 
# 15446, -000, -400
 Corpo embutido 
# 13444180

PuraVida®

 Misturadora termostática 
de banheira de 2 furos 
# 15474, -000, -400
 Corpo embutido 
# 13550180

 ▪  Sem perda de fl uxo graças 
ao conjunto básico pré-mon-
tado 

 ▪  A caixa Secufl ex protege o 
tubo fl exível do chuveiro de 
duche atrás da banheira 

 ▪  Utilização sem ganchos do 
tubo fl exível do chuveiro 

 ▪  Manutenção simples gra-
ças a um sistema completo 
e estanque, e desmontagem 
sem revisão 

PuraVida® 

 Banheira 

 ▪  Inversor com silenciador, 
ideal para hotéis 
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 Duche 

PuraVida®

 Misturadora monocomando 
de duche 
# 15672, -000, -400

PuraVida®

 Misturadora monocomando 
de duche de instalação 
embutida 
# 15665, -000, -400

 Válvula de corte 
 para PuraVida 
# 15978, -000, -400

PuraVida®

 Misturadora termostática 
para 1 função 
 instalação embutida 
# 15775, -000, -400 

Trio®/Quattro®

 Inversor para PuraVida 
# 15937, -000, -400

PuraVida®

 Misturadora termostática 
para 2 funções 
 instalação embutida 
# 15771, -000, -400

 Corpo embutido 
# 01800180 iBox universal 

 Tamanho dos espelhos das misturadoras embutidas da  PuraVida: 155  mm  x 155  mm .
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 Superfície  cromada  
(-000)

 Superfície 
 cromada/branca  
(-400)
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PuraVida® 

 Duche 

 Acessórios 

PuraVida® 400
 Chuveiro fixo  (21  l/min )
# 27437, -000, -400  com braço de chu-
veiro de 390 mm 
# 27390, -000, -400  com braço de tecto 
de 100 mm   (sem  imagem) 

PuraVida® 150 3jet 
 Chuveiro de mão 
# 28557, -000, -400 (16  l/min ) 
# 28567, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart 

PuraVida® 120 1jet 
 Chuveiro de mão 
# 28558, -000, -400 (16  l/min ) 
# 28568, -000, -400 (9  l/min ) EcoSmart 

PuraVida®/Unica®  Set 
# 27853, -000, -400 0,90  m  

PuraVida® 100
 Chuveiro lateral 
# 28430, -000, -400

Porter ’S
 Suporte para chuveiro de mão 
# 28331, -000

PuraVida® FixFit® 
 Tomada de água DN15 com pivot rotativo 
e válvula anti -retorno 
# 27414, -000

 Todos os consumos indicados são válidos para uma pressão de 0,3 MPa (3 bar). 

 ▪  Contorno ergonómico desenhado 
para a largura dos ombros 

 ▪  Braço de chuveiro comprido para 
uma maior liberdade de movimento 

 ▪  Elevada elegância com DualFinish 

 ▪  Design inovador 
 ▪  Estrutura com 2 camadas 
 ▪  Confi guração do jato pressionando 

um botão 
 ▪  Circuito interno de água, mais 

 higiénico 

 Superfície  cromada  
(-000)

 Superfície cromada/
branca  (-400)
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PuraVida®

 Suporte para rolo de papel 
# 41508, -000

PuraVida®

 Suporte para rolo de papel de 
reserva 
# 41518, -000

PuraVida®

 Porta piaçaba 
# 41505, -000

PuraVida®

 Toalheiro duplo 
# 41512, -000

PuraVida®

 600 mm 
# 41506, -000

PuraVida®

 Saboneteira 
# 41502, -000

PuraVida®

 300 mm 
# 41513, -000

PuraVida®

 Copo para escova de dentes 
# 41504, -000

PuraVida®

 Doseador de sabão líquido 
# 41503, -000

 Acessórios 

PuraVida®

 Cabide individual 
# 41501, -000
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Select

Metropol®  NOVO 

 A nova forma de fascínio 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Aspeto perfeitamente geométrico para um projeto intemporal 
da casa de banho 

 ▪  Tecla Select minimalista e ao mesmo tempo intuitiva para uma 
operação facilitada 

 ▪  Liberdade de conceção graças à diversidade de variações: 
diferentes comprimentos da bica e 3 variantes de manípulo 
para lavatórios. Além disso, diferentes opções de instalação 
para lavatório e banheira. 

 ▪  ComfortZone – lavar as mãos de forma confortável graças às 
diferentes opções de altura 

 Elegante:   O design aberto do manípulo atri-
bui leveza e signifi cância ao duche. 

 Gracioso:   A aparência geométrica é absor-
vida pelo design da casa de banho, criando 
uma atmosfera agradável. 

 Impressionante:   As misturadoras Metro-
pol conferem, mesmo individualmente, uma 
presença de caráter. 

 Silhueta geométrica própria 

Metropol® 110
Metropol® Select 110
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 Base geométrica, de linhas 
retas irradia signifi cância 

 Alavanca arqueada característica 
é suave, precisa e com opção de 
decoração 

 Manípulo silencioso e plano 
e bica com fl uxo suave 

 Fixação do manípulo na parte de trás  Fixação do manípulo na parte de trás 

 Aspeto elegante graças 
às superfícies amplas 

 Cotovelo harmonioso entre 
bica e base 

 Tecla Select para máximo 
conforto de operação 

ComfortZone

 Bica com 2 opções 
de comprimento 



Select
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 Lavatório 

Metropol® 110
 Misturadora monocomando de lavatório 
com manípulo plano 
# 32506, -000  com  válvula  automática 
# 32507, -000  com válvula Push-Open 
# 32508, -000  CoolStart com válvula 
Push-Open 
# 32509, -000 LowFlow

Metropol® 110
 Misturadora monocomando de lavatório 
com manípulo Loop 
# 74506, -000  com  válvula  automática 
# 74507, -000  com válvula Push-Open 

Metropol® Select 110
 Misturadora de lavatório 
# 32571, -000  com válvula Push-Open 

Metropol® 260
 Misturadora monocomando de lavatório 
com manípulo Loop 
# 74512, -000  com válvula Push-Open 

Metropol® 260
 Misturadora monocomando de lavatório 
com manípulo plano 
# 32512, -000  com válvula Push-Open 

Metropol® Select 260
 Misturadora de lavatório 
# 32572, -000  com válvula Push-Open 

Metropol® 100
 Misturadora monocomando 
de lavatório com manípulo plano 
e bica de 157 mm 
# 32502, -000  com válvula Push-Open 
# 32503, -000  CoolStart com válvula 
Push-Open 

Metropol® 100
 Misturadora monocomando 
de lavatório com manípulo Loop 
e bica 157 mm 
# 74502, -000  com válvula Push-Open 

Metropol® Select 100
 Misturadora 
de lavatório bica 157 mm 
# 32570, -000  com válvula Push-Open 
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Metropol®

Lavatório 

Metropol® 110 
Misturadora de 3 furos  
com manípulo Loop 
# 74514, -000 com válvula Push-Open 

Metropol® 160 
Misturadora de 3 furos  
com manípulo Loop 
# 74515, -000 com válvula Push-Open

Metropol® 230 
Misturadora monocomando  
de lavatório com manípulo Loop  
e bica giratória 120º
# 74511, -000 com válvula Push-Open

Metropol® 110 
Misturadora de 3 furos  
com manípulo plano 
# 32514, -000 com válvula Push-Open

Metropol® 160 
Misturadora de 3 furos  
com manípulo plano 
# 32515, -000 com válvula Push-Open

Metropol® 230 
Misturadora monocomando  
de lavatório com manípulo plano  
e bica giratória 120º
# 32511, -000 com válvula Push-Open

Disponível a partir de Q2/2018 

Metropol® 100 
Misturadora monocomando  
de lavatório com manípulo plano  
e bica 127 mm 
# 32500, -000 com válvula Push-Open
# 32501, -000 Válvula para água fria

Metropol® 100 
Misturadora monocomando  
de lavatório com manípulo Loop  
e bica 127 mm 
# 74500, -000 com válvula Push-Open
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Metropol®

Lavatório
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Metropol® 
Misturadora monocomando  
de lavatório com manípulo Loop  
instalação embutida 
# 74526, -000 225 mm  
# 74525, -000 165 mm 
(sem  imagem)
Corpo embutido
# 13622180 

Metropol® 
Misturadora monocomando  
de bidé com manípulo Loop 
# 74520, -000 com válvula Push-Open

Bidé 

Metropol® 
Misturadora monocomando 
de lavatório de pé  
com manípulo Loop 
# 74530, -000 
Set básico 
# 10452180

Metropol® 
Misturadora monocomando  
de lavatório com manípulo plano 
instalação embutida 
# 32526, -000 225 mm  
# 32525, -000 165 mm 
(sem  imagem)  
Corpo embutido
# 13622180 

Metropol® 
Misturadora monocomando 
de lavatório de pé  
com manípulo plano 
# 32530, -000 
Set básico  
# 10452180

Metropol® 
Misturadora monocomando  
de bidé com manípulo plano  
# 32520, -000 com válvula Push-Open
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Metropol®

Banheira

Metropol® 
Misturadora monocomando  
de banheira 
# 74540, -000

Metropol® 
Bica de banheira 
# 32543, -000

Metropol® 
Misturadora monocomando  
de banheira, instalação embutida 
# 74545, -000
# 74546, -000 com combinação 
de segurança

Metropol® 
Misturadora de 3 furos,  
montagem no muro da banheira 
# 74550, -000 com Secuflex
# 74551, -000 sem Secuflex

Metropol® 
Misturadora de 4 furos  
para rebordo de banheira 
# 74552, -000 com Secuflex
# 74553, -000 sem Secuflex

Metropol® 
Misturadora termostática  
de banheira de 2 furos 
# 74548, -000
Corpo embutido
# 13550180

Metropol® 
Misturadora termostática  
de banheira de 2 furos 
# 32548, -000
Corpo embutido
# 13550180

Metropol® 
Misturadora monocomando  
de banheira 
# 32540, -000

Metropol® 
Misturadora monocomando  
de banheira, instalação embutida 
# 32545, -000
# 32546, -000 com combinação 
de segurança

Metropol® 
Bica de banheira 
# 32542, -000 

Metropol® 
Misturadora de 3 furos,  
montagem no muro da banheira 
# 32550, -000 com Secuflex
# 32551, -000 sem Secuflex

Metropol® 
Misturadora de 4 furos  
para rebordo de banheira 
# 32552, -000 com Secuflex
# 32553, -000 sem Secuflex

Encontra chuveiros fixos adequados Raindance® E a partir da página 52.
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Metropol®

Banheira

Duche

Metropol® 
Misturadora monocomando de duche
instalação embutida 
# 74565, -000 

Metropol® 
Misturadora monocomando 
de banheira de pé  
com manípulo Loop 
# 74532, -000
Set básico
# 10452180

Metropol® 
Misturadora monocomando de duche 
# 74560, -000 

Metropol® 
Bica de banheira 
de pé 
# 32531, -000
Conjunto básico
# 10452180

Metropol® 
Misturadora monocomando 
de banheira de pé  
com manípulo plano 
# 32532, -000 
Set básico
# 10452180

Metropol® 
Misturadora monocomando de duche
instalação embutida 
# 32565, -000 

Metropol® 
Misturadora monocomando de duche 
# 32560, -000 

M
is

tu
ra

d
o

ra
s 

p
a

ra
 c

a
sa

 d
e 

b
a

nh
o

 



Metris®

 Sempre à altura 
das expectativas 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Superfícies generosas para um design elegante e de alta qua-
lidade 

 ▪  A liberdade de movimento da alavanca plana refl ecte 
a  funcionalidade da linha 

 ▪  Uma unidade básica cónica com cantos precisos sublinha 
o carácter da linha Metris 

 ▪  5 alturas diferentes das misturadoras de lavatório para um 
máximo conforto 

 ▪  Limitação automática da quantidade de água para 5 l/min 
graças à tecnologia EcoSmart 

 Moderno:   as misturadoras Metris contêm-
-se no design e oferecem espaço para a 
ComfortZone pessoal. 

 Conveniente:   cinco misturadores com altu-
ras diferentes possibilitam a montagem ade-
quada para cada tipo de situação. 

 Elegante:   a superfície generosa do maní-
pulo e da bica conferem à linha Metris um 
aspecto único e elegante. 

 Conforto devido à altura 

 Corpo horizontal exala 
elegância  Arestas defi nidas concedem caráter 

as peças 

 ComfortZone devido ao 
escoamento alto 

 Dinamismo para um manuseio con-
fortável 

 Superfícies amplas que transmitem 
ideia de luxo 

Metris® 110
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Metris® 260
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31082, -000  com  válvula 
 automática  
# 31184, -000  sem válvula  

Metris® 100
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31088, -000  com  válvula  automática  
# 31186, -000  sem válvula  

Metris® 100
 Misturadora de lavatório de 3 furos 
# 31083, -000  com bica fixa  

Metris®

 Misturadora monocomando 
de lavatório instalação embutida 
# 31086, -000 225  mm  
# 31085, -000 165  mm   (sem  imagem) 
 Corpo embutido 
# 13622180

Metris®

 Misturadora monocomando 
para bidé 
# 31280, -000  com  válvula  automática 

Metris® 230
 Misturadora monocomando 
de lavatório com bica  giratória 120° 
# 31087, -000  com  válvula  automática  
# 31187, -000  com válvula Push-Open 
# 31081, -000  sem válvula  

Metris® 200
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31183, -000  com  válvula  automática  
# 31185, -000  sem válvula  

Metris® 110
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31080, -000  com  válvula  automática  
# 31084, -000  sem válvula  
# 31203, -000  LowFlow com  válvula  automática 
# 31074, -000  para aquecedores de água quente 
ventilados  
# 31204, -000  LowFlow para aquecedores de água 
quente ventilados  
# 31121, -000  CoolStart com  válvula  automática  
 (sem  imagem) 

 Lavatório/bidé 

Metris®

 Torneira de serviço 
# 31166, -000

 Encontre as misturadores de cozinha da linha Metris a partir da página 227. 
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Metris®

 Misturadora monocomando 
de banheira 
# 31480, -000

Metris®

 Misturadora monocomando 
de banheira instalação embutida 
# 31493, -000
# 31487, -000  com combinação de segurança  

Metris®

 Misturadora monocomando 
de banheira instalação embutida 
# 31454, -000
# 31451, -000  com combinação de segurança  

Metris®

 Bica de banheira 
# 31494, -000

Metris®

 Misturadora de 3 furos 
montagem no muro da banheira 
# 31190, -000 
 Corpo embutido 
# 13437180

Metris®

 Misturadora de 4 furos 
para rebordo de banheira 
# 31442, -000 
 Corpo embutido 
# 13444180

Metris® 

 Banheira 

Metris®

 Misturadora monocomando 
de pé para banheira, 
com chuveiro de mão PuraVida 120 1jet 
# 31471, -000
 Set básico 
# 10452180

 ▪  Sem perda de fl uxo graças ao corpo pré-instalado 
 ▪  A caixa Secufl ex protege o tubo fl exível do  chuveiro de mão atrás da banheira 
 ▪  Utilização sem ganchos do tubo fl exível do chuveiro 
 ▪  Manutenção simples 

 ▪  Inversor com silenciador, ideal 
para hotéis 
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Metris®

 Misturadora monocomando 
de duche 
# 31680, -000

Metris® 
 Misturadora monocomando 
de duche instalação embutida 
# 31685, -000

Metris® 
 Misturadora monocomando 
de duche instalação embutida 
# 31456, -000

Metris® 
 Misturadora termostática 
 instalação embutida 
# 31572, -000  para 1 função   (sem  imagem) 
# 31573, -000  para 2 funções 

Metris® 
 Misturadora termostática 
 instalação embutida 
# 31570, -000
 Misturadora termostática 
Highflow 
# 31571, -000  (sem  imagem) 

iControl® S
 Válvula para 3 funções 
 instalação embutida 
# 15955, -000

 Duche 

 Diâmetro dos espelhos das misturadoras de embutir  Metris  e  iControl: 150  mm .  Encontre as válvulas apropriadas 
na página 109 .  Tamanho do espelho  Metris: 155  mm  x 155  mm .
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 Corpo embutido 
# 01800180 iBox universal 



Metris® S

 Lavatório 

Metris® S
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31022, -000  com  válvula  automática  
# 31023, -000  sem válvula  

Metris® S
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31021, -000  com  válvula  automática  
# 31026, -000  sem válvula  

Metris® S
 Misturadora monocomando de lavatório 
com bica  giratória 120°  
# 31159, -000  com  válvula  automática  
# 31161, -000  com válvula Push-Open  

Metris® S
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31060, -000  com  válvula  automática  
# 31068, -000  sem válvula  
# 31063, -000 LowFlow 

Metris® S
 Misturadora de lavatório com sistema electrónico 
com controlo da temperatura 
# 31100, -000  Funcionamento com bateria  
# 31102, -000  Ligação à corrente eléctrica 230 V 
 sem controlo da temperatura 
# 31101, -000  Funcionamento com bateria  
 (sem  imagem) 
# 31103, -000  Ligação à corrente eléctrica 230 V  
 (sem  imagem) 

Metris® S
 Misturadora monocomando 
para bidé 
# 31261, -000  com  válvula  automática  

Metris® S
 Misturadora monocomando 
de lavatório instalação embutida 
# 31162, -000 165  mm   (sem  imagem) 
# 31163, -000 225  mm  
 Corpo embutido 
# 13622180

Bidet
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 ▪  Metris S oferece um design intemporal 
com linhas claras e precisas 

 ▪  Manipulo ergonómico 
 ▪  Elevada diversidade de produtos 

para cada área de aplicação 

 ▪  Ideal também para o segmento 
de projectos 
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Metris® S
 Misturadora monocomando 
de banheira 
# 31460, -000
 

Metris® S
 Misturadora monocomando 
de banheira instalação embutida 
# 31465, -000
# 31466, -000  com combinação 
de segurança 
 

Metris® S
 Bica de banheira 
# 14420, -000 

Metris® S
 Misturadora de 4 furos para 
rebordo de banheira 
# 31446, -000 170  mm  
# 31447, -000 220  mm  
# 13444180  Corpo embutido 

Metris® S
 Misturadora monocomando 
de duche 
# 31660, -000

Metris® S
 Misturadora monocomando 
de duche instalação embutida 
# 31665, -000

 Banheira 

 Duche 

 Diâmetro dos espelhos das misturadoras de embutir  Metris S: 150  mm .  Encontre as válvulas apropriadas na 
página 109 .

 Corpo embutido 
# 01800180 iBox universal
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Select

 Perfeição nas suas formas:   o botão 
Select e a ausência de torneira faz com que 
esta peça fi que sempre harmoniosa. A função 
giratória do puxador não será mais necessá-
ria e a água já sai automaticamente na tem-
peratura desejada. 

 Conveniente:   com o dedo, braço ou coto-
velo – o botão Select faz com que o manuseio 
seja mais prático do que nunca. A tempera-
tura pode ser pré-selecionada. 

 Natural:   integração harmoniosa das peças 
dentro da casa de banho através de produtos 
que combinam naturalmente entre si. 

Talis® Select S/Talis® S

 Aqui a funcionalidade 
encontra-se com a forma 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Technologia Select facilita as atividades diárias pelo manuseio 
através do botão 

 ▪  Contribui para economia de água, porque o manuseio do 
botão motiva o usuário a fechar a torneira 

 ▪  Limpeza fácil: graças à forma clara e cônica 

 ▪  Limitação automática da quantidade de água para 5 l/min 
graças à tecnologia EcoSmart 

 Botão Select para um manuseio mais 
confortável 

 Puxadores elegantes com pino integrado 
delicadamente 

Talis® Select S 100 Talis® S 100

 A torneira integra-se 
harmoniosamente com 

o corpo principal 

 Manípulo refi nado que facilita o movi-
mento giratório 

 A forma cónica con-
fere dinâmica 

ComfortZone

 Corpo horizontal, elegância 
cónica 
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Talis® Select S 190
 Misturadora de lavatório 
# 72044, -000  com  válvula  automática 
# 72045, -000  sem válvula 

Talis® Select S 100
 Misturadora de lavatório 
# 72042, -000  com  válvula  automática 
# 72043, -000  sem válvula 

Talis® Select S 80
 Misturadora de lavatório 
# 72040, -000  com  válvula  automática 
# 72041, -000  sem válvula 

Talis® S 100
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 72020, -000  com  válvula  automática 
# 72021, -000  sem válvula 
# 72022, -000  CoolStart com válvula 
automática   (sem  imagem) 
# 72023, -000  CoolStart sem válvula  
 (sem  imagem) 
# 72024, -000  LowFlow com válvula 
automática 
# 72025, -000  LowFlow sem válvula  

Talis® S 80
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 72010, -000  com  válvula  automática 
# 72011, -000  com válvula Push-Open 
# 72012, -000  sem válvula 
# 72013, -000  CoolStart com válvula 
automática   (sem  imagem) 
# 72014, -000  CoolStart sem válvula  
 (sem  imagem) 
# 72015, -000  LowFlow com válvula 
automática 
# 72018, -000  LowFlow sem válvula 
# 72016, -000  para aquecedores de água 
quente ventilados 
# 72017, -000  Válvula para água fria  
 (sem  imagem)   

Talis® S 190
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 72031, -000  com  válvula  automática 
# 72032, -000  sem válvula 

 Lavatório 

 Encontre as misturadoras de cozinha da linha Talis a partir da página 228. 
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Talis® Select S
 Misturadora para bidé 
# 72202, -000

Talis® S
 Misturadora monocomando 
para bidé 
# 72200, -000

 Bidé 

Talis® S 140
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 72113, -000  com  válvula  automática 
# 72114, -000  sem válvula 

Talis® S 210 
 Misturadora monocomando de lavatório 
com bica  giratória 120° 
# 72105, -000  com  válvula  automática 

Talis® S 
 Misturadora de lavatório de 
3 furos 
# 72130, -000

Talis® S 
 Misturadora monocomando 
de lavatório instalação embutida 
# 72111, -000 225  mm 
 Corpo embutido  
# 13622180 

Talis® S 
 Misturadora monocomando 
de lavatório instalação embutida 
# 72110, -000 165  mm 
 Corpo embutido  
# 13622180 

Talis® S 250
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 72115, -000  com  válvula  automática 
# 72116, -000  sem válvula 

 ▪  Manuseio prático através do manípulo 
fácil de ser alcançado 

 ▪  Limpeza facilitada através do maní-
pulo lateral 

 ▪  Nova linguagem da forma para um 
novo grupo de usuários 

 ▪  Apropriado para lavatórios grandes 

Talis® Select S/Talis® S

 Lavatório 
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 Banheira 

 Duche 

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de banheira 
# 72400, -000 

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de banheira instalação embutida 
# 72405, -000
# 72406, -000  com combinação 
de segurança 

Talis® S
 Misturadora de 3 furos, 
montagem no muro da banheira 
# 72416, -000 
 Corpo embutido 
# 13437180

 

Talis® S
 Misturadora de 4 furos montagem 
no rebordo da banheira 
# 72418, -000
 Corpo embutido 
# 13444180

 

 

Talis® S
 Bica de banheira 
# 72410, -000

 

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de pé para banheira com 
chuveiro de mão AXOR 
Starck 
# 72412, -000 
 Set básico 
# 10452180

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de duche 
# 72600, -000

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de duche de instalação 
embutida 
# 72605, -000
# 72607, -000 Highflow  (sem  imagem) 

Talis® S
 Misturador de 3 furos, 
montagem no muro da banheira 
# 72415, -000 
 Corpo embutido 
# 13233180
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 Corpo embutido 
# 01800180 iBox universal 
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Talis®

 Misturadora monocomando 
de lavatório instalação embutida 
# 31618, -000 165  mm  
# 31620, -000 165  mm  LowFlow
# 31611, -000 225  mm   (sem  imagem) 
 Corpo embutido 
# 13622180

 Encontrar produtos Talis Care a partir da página 210. 

Talis® 200
 Misturadora bimando de lavatório 
com bica giratória 120° 
# 32030, -000

Talis® 230
 Misturadora de lavatório 
com 3 furos 
# 32310, -000 

Talis® 210
 Misturadora monocomando 
de lavatório com bica giratória 60° 
# 32082, -000  com válvula Push-Open 
# 32084, -000  com  válvula  automática 
# 32080, -000  com bica fixa  

Talis®

 Torneira de serviço  
 para lavatórios pequenos 
# 13132, -000  (sem  imagem) 

Talis® 80
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 32040, -000  com  válvula  automática 
# 32042, -000  para aquecedores de 
água quente ventilados  

Talis®/Talis® S

 Lavatório 

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 32070, -000  com bica giratória 360° 
e válvula automática 
# 32073, -000  Bica giratória 120° 
e válvula automática 

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 32020, -000  com  válvula  automática 
# 32031, -000  sem válvula  
# 32032, -000  com  válvula  automática , 
 para aquecedores de água quente 
ventilados 
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 Bidé 

 Duche 

 Banheira 

Talis®

 Misturadora monocomando 
para bidé 
# 32240, -000

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de banheira 
# 32420, -000

Talis® S
 Misturadora monocomando 
para bidé 
# 32220, -000 

Talis®

 Misturadora monocomando 
de duche 
# 32640, -000

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de duche 
# 32620, -000

Talis®

 Misturadora monocomando 
de duche instalação embutida 
# 32675, -000

 Diâmetro dos espelhos das misturadoras de embutir  Talis  e  Talis S: 150  mm .  Encontre as válvulas apropriadas 
na página 109 .

 Corpo embutido 
# 01800180 iBox universal 
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Talis®

 Misturadora monocomando 
de banheira 
# 32440, -000 

Talis®

 Misturadora monocomando 
de banheira de instalação 
embutida 
# 32475, -000
# 32477, -000  com combinação 
de segurança 

Talis®

 Bica de banheira 
# 13414, -000
 

 ▪  Torneiras Talis e Talis S oferecem um 
design exclusivo para o WC através de 
clareza funcional 

 ▪  Elegante e com forma clara  ▪  Puxador com pino de metal para manu-
seio prático 



Select

Talis® Select E/Talis® E 

 Conforto na sua forma 
mais natural 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Technologia Select facilita as atividades diárias pelo manuseio 
através do botão 

 ▪  Contribui para economia de água, porque o manuseio do 
botão motiva o usuário a fechar a torneira 

 ▪  Limpeza facilitada devido às superfícies amplas 

 ▪  Limitação automática da quantidade de água para 5 l/min 
graças à tecnologia EcoSmart 

Talis® Select E 110 Talis® E 110

 Linhas e superfi cies 
apuradas 

 Superfi cies perfeita-
mente acabadas valo-

rizam o ambiente 

ComfortZone

 Corpo horizontal, elegância 
cónica 

 Elegância fi na devido 
à forma delicada 

 Manípulo refi nado que facilita o movi-
mento giratório 

 Perfeição nas suas formas:   o botão 
Select e a ausência de torneira faz com que 
esta peça fi que sempre harmoniosa. A função 
giratória do puxador não se faz mais neces-
sária e a água já sai automaticamente na tem-
peratura desejada. 

 Conveniente:   com o dedo, braço ou coto-
velo, o botão Select faz com que o manuseio 
seja mais prático do que nunca. 

 Elegante:   torneiras com formas precisas 
colaboram para formar uma idéia única de 
sala de banho moderna. 

 Botão Select para um manuseio mais 
confortável 
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Talis® Select E 240
 Misturadora de lavatório 
# 71752, -000  com  válvula  automática 
# 71753, -000  sem válvula 

Talis® Select E 110
 Misturadora de lavatório 
# 71750, -000  com  válvula  automática 
# 71751, -000  sem válvula 

Talis® E 110
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 71710, -000  com  válvula  automática 
# 71711, -000  com válvula Push-Open 
# 71712, -000  sem válvula 
# 71713, -000  CoolStart com válvula 
automática   (sem  imagem) 
# 71714, -000  CoolStart sem válvula  
 (sem  imagem) 
# 71715, -000  LowFlow com válvula 
automática  

Talis® E 80
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 71700, -000  com  válvula  automática 
# 71701, -000  com válvula Push-Open 
# 71702, -000  sem válvula 
# 71703, -000  CoolStart com válvula 
automática   (sem  imagem) 
# 71704, -000  CoolStart sem válvula  
 (sem  imagem) 
# 71705, -000  LowFlow com válvula 
automática  
# 71707, -000  para aquecedores de água 
quente ventilados  
# 71706, -000  Válvula para água fria  
 (sem  imagem) 

Talis® E 240
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 71716, -000  com  válvula  automática 
# 71717, -000  sem válvula 

 Lavatório 



Talis® E 
 Misturadora de lavatório 
de 3 furos 
# 71733, -000

Talis® E
 Misturadora monocomando 
de lavatório instalação embutida 
# 71732, -000 165  mm 
# 71734, -000 225  mm   (sem  imagem) 

Talis® E

 Lavatório 

Talis® E 150
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 71754, -000  com  válvula  automática 
# 71755, -000  sem válvula 

Talis® E
 Misturadora monocomando 
para bidé 
# 71720, -000  com  válvula  automática 
# 71721, -000  com Push-Open 

 Bidé 

 ▪  Manuseio prático através do manípulo 
fácil de ser alcançado 

 ▪  Limpeza facilitada através do 
manípulo lateral 

 ▪  Nova linguagem da forma para um 
novo grupo de usuários 

 ▪  Apropriado para lavatórios grandes 
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Talis® E
 Misturadora monocomando 
de banheira 
# 71740, -000
 

Talis® E
 Misturadora de 3 furos, 
montagem no rebordo da banheira 
# 71747, -000
 Corpo embutido 
# 13233180
 

Talis® E
 Misturadora monocomando 
de banheira instalação embutida 
# 71745, -000
# 71474, -000  com combinação de segurança 
 

Talis® E
 Bica de banheira 
# 71410, -000 
 

Talis® E
 Misturadora de 3 furos, 
montagem no rebordo da banheira 
# 71730, -000
 Corpo embutido 
# 13437180
 

 Banheira 

Talis® E
 Misturadora monocomando 
de duche 
# 71760, -000

Talis® E
 Misturadora monocomando 
de duche instalação embutida 
# 71765, -000

 Duche 

 Corpo embutido 
# 01800180 iBox universal 
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 Tamanho dos espelhos das misturadoras embutidas da  Talis E: 155  mm  x 155  mm .  Encontre as válvulas apropriadas 
na página 109 



 Angulo aberto gera emoção 

 Cheio de vida:   as misturadoras Focus, com o seu corpo cilíndrico e 
dinamicamente inclinado, trazem elegância e uma certa sensação de 
luxo para a casa de banho. 

 Conveniente:   as curvas suaves e o manípulo ergonómico convidam 
a uma operação conveniente. 

Focus®

 Brilha em qualidade, 
conforto e preço 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Um design harmonioso com uma linguagem de formas claras 
e planas 

 ▪  Silhueta dinâmica e curvas suaves sublinham a qualidade 

 ▪  Manípulo ergonómico para uma operação simples 

 ▪  Elevado conforto ao preço certo 

 ▪  Limitação automática da quantidade de água para 5 l/min 
graças à tecnologia EcoSmart 

 Corpo cilindríco e 
refi nado mostram 
 elegância 

 Torneira reta e cintilante 
valoriza o ambiente 

 ComfortZone devido ao 
escoamento alto 

 Puxadores planos delineam 
a  qualidade 

Focus® 100
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Focus® 240
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
com bica  giratória 120° 
# 31609, -000  com  válvula 
 automática 
# 31519, -000  sem válvula 

Focus® 190
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31608, -000  com  válvula 
 automática 
# 31518, -000  sem válvula 

Focus® 230
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31531, -000  com  válvula 
 automática 
# 31532, -000  sem válvula 

Focus® 100
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31607, -000  com  válvula 
 automática 
# 31517, -000  sem válvula 
# 31603, -000  LowFlow com 
 válvula  automática 
# 31513, -000  LowFlow sem 
válvula 
# 31621, -000  CoolStart com 
 válvula  automática   (sem  imagem) 

Focus®

 Misturadora de lavatório com sis-
tema electrónico 
com controlo da temperatura 
# 31171, -000  Funcionamento com 
bateria 
# 31173, -000  Ligação à corrente 
eléctrica 230 V 
 sem controlo da temperatura 
# 31172, -000  Funcionamento 
com bateria   (sem imagem)  
# 31174, -000  Ligação à corrente 
eléctrica 230 V   (sem imagem)  

Focus®

 Misturadora monocomando 
para bidé 
# 31920, -000  com  válvula 
 automática 
# 31922, -000  com válvula 
Push-Open 

Focus®

 Misturadora monocomando 
de lavatório instalação 
embutida 
# 31923, -000

 Lavatório/bidé 

 Encontre as misturadores de cozinha da linha Focus a partir da página 232 
 Diâmetro dos espelhos das misturadoras de embutir  Focus: 150  mm . * Base para instalação embutida  # 01800180 
iBox universal.  Encontrar produtos Focus Care a partir da página 210. 
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Focus®

 Misturadora monocomando 
de banheira 
# 31940, -000
 

Focus®

 Misturadora monocomando 
de banheira instalação 
embutida *
# 31945, -000 
# 31946, -000  com combina-
ção de segurança 

Focus®

 Bica de banheira 
# 13414, -000 
 

 Banheira  Duche 

Focus®

 Misturadora monocomando 
de duche 
# 31960, -000

Focus®

 Misturadora monocomando 
de duche instalação 
embutida *
# 31965, -000 

Focus® 70
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31730, -000  com  válvula 
 automática 
# 31733, -000  sem válvula 
# 31951, -000  LowFlow com 
 válvula  automática 
# 31952, -000  LowFlow sem 
válvula 
# 31132, -000  para aquecedores 
de água quente ventilados 
# 31604, -000  com válvula 
Push-Open 
# 31130, -000  Torneira de ser-
viço   (sem  imagem) 
# 31539, -000  CoolStart com 
 válvula  automática   (sem  imagem) 

 NOVO 



 Acochegante:   o contorno delicado conce-
dem uma aparência hamoniosa às torneiras 
Logis. 

 Flexível:   o portfólio amplo oferece uma 
solução adequada para cada tipo de cons-
trução. Resultados que convencem! 

 Acariciante:   as linhas exatas e os cantos 
arredondados acariciam as mãos mas tam-
bém os olhos. 

Logis®

 Design harmonioso 
com sensibilidade 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Superfícies amplas e defi nidas para um manuseio descompli-
cado e limpeza fácil 

 ▪  Formas arredondadas do manípulo e corpo. Complemento 
perfeito para os lavatórios com arestas delicadas 

 ▪  Cartuchos de cerâmica de alta qualidade e com baixa emis-
são de som. Ideal para domicílios, hotéis e escritórios 

 ▪  Alta valorização numa classe de preço inferior 

 ▪  O portfólio amplo que oferece misturadores para lavatórios 
em várias alturas diferentes 

 ▪  Limitação automática da quantidade de água para 5 l/min 
graças à tecnologia EcoSmart 

 Valorização do efeito através 
da superfície ampla 

 Aresta precisa difunde tranquilidade 

 Linhas harmoniosas devido ao 
 contorno SoftCube 

 Arestas defi nidas 

 ComfortZone devido ao 
escoamento alto 

 Manípulo arredondado, marcante 

Logis® 100
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Logis® 210
 Misturadora monocomando de lavatório 
com bica  giratória 120° 
# 71130, -000  com  válvula  automática 
# 71131, -000  sem válvula 

Logis® 190
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 71090, -000  com  válvula  automática 
# 71091, -000  sem válvula 

 Lavatório/bidé 
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 Encontre as misturadores de cozinha da linha Logis Classic a partir da página 233 

Logis® 70
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 71070, -000  com  válvula  automática 
# 71077, -000  com válvula Push-Open 
# 71072, -000  CoolStart com válvula 
automática   (sem  imagem) 
# 71073, -000  CoolStart sem válvula  
 (sem  imagem) 
# 71071, -000  sem válvula 
# 71074, -000  para aquecedores de água 
quente ventilados 
# 71078, -000  com  válvula  automática 

Logis® 100
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 71100, -000  com  válvula  automática 
# 71107, -000  com válvula Push-Open 
# 71102, -000  CoolStart com válvula 
automática   (sem  imagem) 
# 71103, -000  CoolStart sem válvula  
 (sem  imagem) 
# 71101, -000  sem válvula 

Logis®

 Misturadora monocomando 
de lavatório instalação embutida 
# 71225, -000

Logis®

 Misturadora monocomando 
de lavatório instalação embutida 
# 71220, -000 195  mm 
# 13622180  Corpo embutido 



Bidé

Logis® 
Misturadora bimando de lavatório 
# 71222, -000 com  válvula  automática 
# 71221, -000 sem válvula

Logis® 70 
Torneira de serviço 
# 71120, -000 Água fria
# 71121, -000 Água quente (sem  imagem) 

Logis® 70 
Misturadora monocomando  
para bidé 
# 71204, -000

Logis® 
Misturadora de lavatório de 3 furos 
# 71133, -000 com  válvula  automática

Logis® 100 
Misturadora monocomando  
para bidé 
# 71200, -000

Logis®

Lavatório
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Duche

Logis® 
Misturadora monocomando  
de banheira 
# 71400, -000 
 

Logis® 
Misturadora bimando de banheira
# 71243, -000 
 

Logis® 
Misturadora de 3 furos,  
montagem no muro da banheira 
# 71310, -000
Corpo embutido 
# 13437180
 

Logis® 
Misturadora monocomando  
de duche 
# 71600, -000

Logis® 
Misturadora bimando de duche
# 71263, -000

Logis® 
Misturadora monocomando  
de duche instalação embutida 
# 71605, -000
# 71607, -000 Highflow (sem  imagem)

Logis® 
Válvula de corte 
# 71970, -000

Banheira

Logis® 
Bica de banheira
# 71410, -000  
 

Logis® 
Misturadora monocomando  
de banheira instalação embutida 
# 71405, -000
# 71407, -000 com combinação de segurança 
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Corpo embutido 
# 01800180 iBox universal 

Tamanho dos espelhos das misturadoras embutidas da Logis: 155 mm x 155 mm. Encontre as válvulas apropriadas na 
página 109.



1 2 3

 Efeito escultural devido 
a bases sumptuosas 

 Harmonioso:   A Metropol Classic combina 
acabamentos brilhantes cromados com deta-
lhes delicados em dourado, que conferem à 
linha de misturadoras uma elegância encan-
tadora. 

 Elegante:   Detalhes fi nos em dourado con-
ferem um toque sofi sticado e valorizam o 
ambiente. 

 Versátil:   Manípulos disponíveis em 3 varian-
tes (1) manípulo em cruz, (2) manípulo de ala-
vanca (3) manípulo Zero para misturadoras 
de 3 furos. 

Metropol® Classic  NOVO 

 Um mundo repleto de elegância 
e harmonia 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Linha elegante de misturadoras que enaltece qualquer banho 

 ▪  3 variantes de manípulos para diferentes ambientes de banho: 
Manípulo em cruz, Zero e de alavanca 

 ▪  3 diferentes alturas para misturadoras de lavatório para indivi-
dualização do espaço 

 ▪  Limitação automática da quantidade de água para 5 l/min 
graças à tecnologia EcoSmart 

 ▪  Fácil de limpar devido à tecnologia QuickClean 

 Carisma elegante graças às 
superfícies horizontais e fi nos 
pormenores em dourado 

 Base elegante com cantos precisos 
simboliza a elegância atual 

 Bica alongada sublinha o caráter 
clássico 

Metropol® Classic 110
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 Lavatório/bidé 

 Encontre acessórios Logis Classic adequados em pro.hansgrohe-int.com 

 Cromado/dourado  
(-090)

 Cromado  (-000)

Metropol® Classic 260
 Misturadora monocomando 
de lavatório com  válvula  automática 
# 31303, -000, -090

Metropol® Classic 160
 Misturadora monocomando 
de lavatório com  válvula  automática 
# 31302, -000, -090

Metropol® Classic 110
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31300, -000, -090  com válvula 
automática 
# 31301, -000, -090  sem válvula 

Metropol® Classic 160
 Misturadora de lavatório 
de 3 furos com  válvula  automática 
# 31331, -000, -090  manípulo de 
alavanca 

Metropol® Classic 110
 Misturadora de lavatório 
de 3 furos com  válvula  automática 
# 31330, -000, -090  manípulo de 
alavanca  

Metropol® Classic 160
 Misturadora de lavatório 
de 3 furos com  válvula  automática 
# 31307, -000, -090  manípulo em 
cruz  

Metropol® Classic 110
 Misturadora de lavatório 
de 3 furos com  válvula  automática 
# 31306, -000, -090  manípulo em 
cruz  

Metropol® Classic 160
 Misturadora de lavatório 
de 3 furos com  válvula  automática 
# 31305, -000, -090  manípulo em 
zero 

Metropol® Classic 110
 Misturadora de lavatório 
de 3 furos com  válvula  automática 
# 31304, -000, -090  manípulo em 
zero 

Metropol® Classic
 Misturadora monocomando 
para bidé 
# 31320, -000, -090
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Metropol® Classic

Banheira

Metropol® Classic
Misturadora monocomando  
de banheira
# 31340, -000, -090

Metropol® Classic
Misturadora de 4 furos  
para rebordo de banheira 
# 31441, -000, -090 manípulo de 
alavanca

Metropol® Classic
Misturadora de 4 furos  
para rebordo de banheira 
# 31449, -000, -090 manípulo em 
cruz

Metropol® Classic
Misturadora de 4 furos  
para rebordo de banheira 
# 31315, -000, -090 manípulo em 
zero

Metropol® Classic
Misturadora monocomando  
de banheira instalação embutida 
# 31345, -000, -090

Metropol® Classic
Bica de banheira 
# 13425, -000, -090

Metropol® Classic
Misturadora monocomando  
de pé para banheira, de chão
# 31445, -000, -090
Set básico
# 10452180
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Todos os produtos estão disponíveis com acabamento em cromado/dourado (-090) e também em cromado (-000).

Metropol® Classic

Duche

Metropol® Classic
Misturadora monocomando 
de duche
# 31360, -000, -090

Metropol® Classic
Misturadora monocomando 
de duche,  
instalação embutida 
# 31365, -000, -090

Raindance® Classic 240 Air
Chuveiro fixo (19 l/min)
# 27424, -000, -090 
com braço de chuveiro de 390 mm
# 27405, -000, -090 
com braço de tecto de 100 mm
(sem  imagem)

Raindance® Classic 100
Air 3jet Chuveiro de mão
# 28548, -000, -090 (17 l/min)

Raindance® Classic 100
Air 3jet Chuveiro de mão
# 27843, -000, -090 0,65 m
# 27841, -000, -090 0,90 m



Metris® Classic

 Clássicos modernos 
com um design gracioso 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Linhas equilibradas e clássicas com design discreto sem opu-
lência 

 ▪  Refi nado e de fácil manuseio graças ao cartucho M1 

 ▪  Limpeza simplifi cada devido a superfície de cromo, 
que é de alta qualidade e durabilidade 

 ▪  Limitação automática da quantidade de água para 5 l/min 
graças à tecnologia EcoSmart 

 ▪  Conexões com fl exiveis PEX, resitentes à temperatura e que 
não deixam odor nem cheiro na água 

 ▪  Segurança contra queimaduras 

 Clássico:   a linguagem graciosa com uma alavanca e bica elegantes 
emanam uma sensação de luxo e sofi sticação. 

 Elegante:   a superfície brilhante e nivelada dos misturadores coloca 
em cada casa de banho notas de luz luxuosas. 

 Superfícies planas 
demonstram o luxo 

 ComfortZone devido ao 
escoamento alto 

 Forma refi nada e altura 
mostram o valor deste 
produto 

 Forma geométrica com linhas decorativas 
para um ambiente requintado 

 Manípulo arredondado e o for-
mato da torneira emanam alegria 

Metris® Classic 100
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Metris® Classic 250
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31078, -000  com  válvula 
 automática  

Metris® Classic 100
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31075, -000  com  válvula 
 automática  
# 31077, -000  sem válvula  

Metris® Classic
 Misturadora monocomando 
de lavatório instalação 
embutida 
# 31003, -000 225  mm  
 Corpo embutido  # 13622180 

Metris® Classic
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31275, -000  com  válvula 
 automática 
 

Metris® Classic
 Misturadora monocomando 
de banheira 
# 31478, -000
 

Metris® Classic
 Misturadora monocomando 
de banheira de instalação 
embutida 
# 31485, -000

Metris® Classic
 Bica de banheira 
# 13413, -000
 

Metris® Classic 100
 Misturadora de lavatório 
de 3 furos 
# 31073, -000  com  válvula 
 automática 

 Lavatório/bidé 

 Banheira 

Metris® Classic
 Misturadora monocomando 
de duche 
# 31672, -000

Metris® Classic
 Misturadora monocomando 
de duche instalação embutida 
# 31676, -000

FixFit® Classic
 Tomada de água DN15 
com válvula anti -retorno 
# 16884, -000

 Duche 

 Corpo embutido 
# 01800180 iBox universal 

 Diâmetro dos espelhos das misturadoras de embutir  Metris Classic: 170  mm .  Encontre as válvulas apropriadas na 
página 109 .  Encontra chuveiros adequados Raindance Classic a partir da página 31. 
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 Puxador clássico de linhas 
nobres e manuseio fácil 

 A transição geométrica 
marcam o estilo sóbrio 

Talis® Classic

 A harmonia de uma 
elegância clássica 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Forma cilindrica refi nada e geometria acentuada 
emanam elegância 

 ▪  Refi nado e de fácil manuseio graças ao cartucho M1 

 ▪  Puxador para manuseio prático 

 ▪  Limitação automática da quantidade de água para 5 l/min 
graças à tecnologia EcoSmart 

 ▪  Conexões com fl exiveis PEX, resitentes à temperatura e que 
não deixam odor nem cheiro na água 

 ▪  Segurança contra queimaduras 

 Superior:   transições geométricas, realces nobres e linhas discretas 
oferecem à casa de banho um estilo calmo e, ao mesmo tempo, fas-
cinante. 

 Natural:   as misturadoras da linha Talis Classic reúnem o charme ori-
ginal e a tecnologia para economizar água e defi nir tendências. 

 Torneira arredondada reforça 
o charme 

 ComfortZone devido ao 
escoamento alto 

 Corpo principal 
alto e refi nado 
transmite 
elegância 

 Base ampliada confere 
estabilidade 

Talis® Classic 80
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Talis® Classic 230
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 14116, -000  com  válvula 
 automática  

Talis® Classic 80
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 14111, -000  com  válvula 
 automática  
# 14118, -000  sem válvula  

Talis® Classic Natural 90
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 14127, -000  com  válvula 
 automática  

Talis® Classic
 Misturadora monocomando 
para bidé 
# 14120, -000  com  válvula 
 automática  
 

Talis® Classic
 Misturadora monocomando 
de banheira 
# 14140, -000

Talis® Classic
 Misturadora monocomando 
de banheira instalação embu-
tida 
# 14145, -000

 Lavatório/bidé 

Talis® Classic
 Misturadora monocomando 
de duche 
# 14161, -000

Talis® Classic
 Misturadora monocomando 
de duche instalação embutida 
# 14165, -000

 Banheira 

 Duche 

 Diâmetro dos espelhos das misturadoras de embutir  Talis Classic: 150  mm .  Encontre as válvulas apropriadas na 
página 109 .
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 Corpo embutido 
# 01800180 iBox universal 



Logis® Classic

 Aqui a funcionalidade funde-se 
com a elegância 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Design elegante com elementos clássicos 

 ▪  Forma arredondada adapatada aos lavatórios. Integração 
harmoniosa 

 ▪  Limpeza facilitada gracas às formas cilíndricas e claras 

 ▪  Limitador da função giratória facilita o manuseio 

 ▪  Válvulas de cerâmica de alta durabilidade em todos os 
 produtos 

 ▪  Limitação automática da quantidade de água para 5 l/min 
graças à tecnologia EcoSmart 

 ▪  Disponível também na versão: baixa pressão 

 ▪  Qualidade hansgrohe com preços ideais para introdução 
do produto no mercado 

 Cápsula de metal valoriza o produto 

 Linguagem e design contemporâneos 

 Charme clássico 
transmitido através 
dos puxadores 
de metal em 
forma de cruz 

 Elegância refi nada devido a forma 
arredondada 

 Indicações elegantes para água 
Quente e Fria 

Logis® Classic
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Logis® Classic
 Misturadora bimando de lavatório 
# 71270, -000  com  válvula  automática 
# 71272, -000  com válvula Push-Open 

Logis® Classic
 Misturadora de lavatório 
de 3 furos 
# 71323, -000  com  válvula  automática 

Logis® Classic
 Torneira de serviço 
# 71135, -000  Água fria 
# 71136, -000  Água quente   (sem  imagem)  

Logis® Classic
 Válvula de corte 
# 71976, -000

 Lavatório 
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Logis® Classic
 Misturadora bimando de banheira 
# 71240, -000

Logis® Classic
 Misturadora bimando de duche 
# 71260, -000

 Banheira 

 Duche 
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 A gama Unica ’Comfort é uma solução 
confortável e adequada a todos os quartos 
de banho. Os materiais robustos e resistentes 
são também uma mais valia na negociação de 
projetos, sobretudo para hotéis. As robustas 
rampas do chuveiro dispõem de uma elevada 

resistência à tração até 200 kg, podendo 
ser usadas como pega. Graças à barra em 
latão cromada de 25 mm de espessura e aos 
apoios de parede resistentes em metal con-
segue-se garantir um apoio fi rme e seguro, 
impedindo que sejam arrancadas da parede. 

O suporte com porta objetos, o apoio dos pés 
e o chuveiro de mão Raindance Select S 120 
são a cereja no cimo do bolo no que diz res-
peito ao conforto. 

Unica® ’Comfort  NOVO 

 Não deixe nenhum desejo de 
robustez e conforto por satisfazer 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Operação com uma mão devido á corrediça autoblocante 

 ▪  Mudança confortável entre tipos de jato com a tecla Select 

 ▪  Inclinação contínua do fi xador de chuveiro até 90° 

 ▪  Elevada resistência à pressão até 200 kg 

 ▪  Combinação de porta objetos, puxador e suporte para uma 
solução compacta no quarto de banho 

 ▪  Porta objetos amovível em plástico branco resistente oferece 
espaço sufi ciente para todo o tipo de utensílios de duche 

 ▪  A haste do chuveiro e o puxador são as mais adequadas 
mesmo para a banheira 

Unica® ’Comfort 
 Set de duche com chuveiro de mão Raindance Select S 120 
e rampa do chuveiro Unica ’Comfort 

 Seguro:   manípulo ergonómico para 
maior estabilidade até 200 kg, Ø 25 mm 

 Flexível:   Um suporte de chuveiro 
adicional permite diferentes opções 
de posicionamento do chuveiro de 
mão – ideal para quem toma banho 
sentado 

 Apoios em metal para uma fi xação 
fi rme na parede 

 Prático:   rampa do chuveiro, porta 
 objetos e puxador num 

 Robusta:   Suporte com corrediça metá-
lica sólida, autoblocante, inclinável em 
90° para uma operação simples e com 
uma única mão 

 Tubo fl exível com pivot do lado do 
chuveiro para evitar a torção incómoda 
do tubo 

 Porta objetos com 250 mm de lagura 
em plástico robusto para colocar 
confortavelmente os utensílios do 
duche – e pode ser removido apra 
facilitar a limpeza 
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 Sets de duche 

Unica® ’Comfort
 Rampa do chuveiro  1,10  m   L Set 
# 26403, -400

Unica® ’Comfort
 Rampa do chuveiro  1,10  m   R Set 
# 26404, -400 

Unica® ’Comfort
 Rampa do chuveiro  
# 26402, -000 0,90  m 
# 26401, -000 0,65  m  
 (sem  imagem) 

 Apoio dos pés  ’Comfort
# 26329, -000

 Puxador  ’Comfort
 com porta objetos e suporte 
para chuveiro de mão 
# 26328, -400

 ▪  Em metal com revestimento 
em silicone antiderrapante 

 ▪  O suporte pode ser mon-
tado e removido tanto 
do lado direito como do 
esquerdo 

Unica® ’Comfort
Raindance® Select 120
Unica ’Comfort 1,10  m  
 L Set de duche 
# 26324, -000, -400 
# 26325, -000, -400 EcoSmart

Unica® ’Comfort
Raindance® Select 120
Unica ’Comfort 1,10  m  
 R Set de duche 
# 26326, -000, -400
# 26327, -000, -400 EcoSmart

Unica® ’Comfort
Raindance® Select 120
 Set de duche 
# 26322, -000, -400 
0,90  m 
# 26323, -000, -400 
0,90  m  EcoSmart

Unica® ’Comfort
Raindance® Select 120
 Set de duche 
# 26320, -000, -400 
0,65  m 
# 26321, -000, -400 
0,65  m  EcoSmart
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 Elevada segurança devido 
à temperatura de água 
constante 

 Facilidade de utilização 
devido a inscrições de fácil 
leitura 

 Alavancas mais compridas, manuseamento 
intuitivo, temperaturas constantes, legendas 
grandes: as misturadoras das linhas Talis Care 
e Focus Care, bem como as misturadoras ter-
mostáticas Ecostat Comfort Care proporcio-

nam mais segurança, conforto e facilidade 
de utilização na casa de banho. A utilização 
destas misturadoras facilita o dia-a-dia dos 
utilizadores, principalmente em situações de 
famílias com crianças pequenas. Para além 

disso estão também pensadas para utiliza-
dores com mobilidade reduzida e espaços 
públicos, tais como: lares de idosos, hospitais, 
estâncias termais, etc. 

Focus® Care
 Misturadora monocomando de lavatório 

Ecostat® Comfort Care
 Misturadora termostática de duche 

 Alavancas especialmente compri-
das e inclinadas que proporcio-
nam uma utilização fácil e intuitiva 
com pouca força 

 Formas arredondadas 
para segurança adicional 

 Inscrições grandes e bem 
legíveis 

 Misturadoras Care 

 Sem limitações, para maior 
conforto e segurança 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Manípulo com dimensões generosas e formato ergonómico 
que facilita a utilização – a água poderá ser aberta utilizando 
a mão ou o braço 

 ▪  Operação suave e conveniente 

 ▪  Especialmente duradouro devido ao seu corpo estável em 
latão e alavanca de metal 

 ▪  A temperatura é pré-ajustável, por exemplo para pessoas 
que tenham perdido a sensibilidade à temperatura 
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Talis® Care

 Lavatório 

Talis® Care
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 32037, -000

Talis® Care 80
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 32035, -000

Ecostat® Comfort Care
 Misturadora termostática 
da banheira 
# 13115, -000
 

Ecostat® Comfort Care
 Misturadora monocomando 
de duche 
# 13117, -000

 Banheira  Duche 

Focus® Care

 Lavatório 

 Acoplamento 
rápido 
# 28346, -000

Focus® Care 100
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31911, -000  com  válvula 
 automática  
# 31915, -000  sem válvula 
# 31917, -000  CoolStart sem 
válvula   (sem  imagem) 

Focus® Care
 Misturadora monocomando 
de duche 
# 31916, -000

Focus® Care 70
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 31910, -000  com  válvula 
 automática 
# 31914, -000  sem válvula 

Focus® Care
 Misturadora monocomando 
de lavatório  
# 31913, -000

 Duche 

 ▪  Comprimento da 
alavanca optimi-
zada em função 
do utilizador de 
121 mm 

 ▪  Possibilita um 
esvaziamento 
rápido e simples 
da mangueira 
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 ▪  Conexão simples junto a vávulas já 
instaladas, por exemplo embaixo da 
pia da cozinha 

 ▪  Temperatura e fl uxo contantes ainda 
que a pressão da água fria diminua 

 ▪  Segurança para ambientes como 
escolas, hospitais ou hotéis 

 ▪  Possível desinfetar térmicamente 

 Termostato para montagem dentro do móvel 
 instalação exterior 
# 15346, -000
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 Aqui a água só fl ui quando é verda-
deiramente necessária: as misturadoras sem 
contacto físico e com sistema electrónico de 
sensores de infravermelhos em instalações 
públicas ajudam a poupar água e, conse-

quentemente, a reduzir os custos de consumo 
de energia. Além disso, a tecnologia sem 
contacto físico previne os perigos de contágio 
que podem ocorrer quando as misturadoras 
são muito utilizadas em instalações públicas 

ligadas à saúde ou ao comércio. Principal-
mente na área da assistência e saúde, os 
especialistas em higiene recomendam fontes 
de água controladas por sensores. 

Focus®

 Misturadora de lavatório com sistema electrónico 

 Ligação à corrente eléctrica 
ou baterias 

 Sensor de infravermelhos, adapta 
automaticamente o campo de visão 

 Opcional com controlo da tempe-
ratura 

 Activação do modo de limpeza para 
facilitar a manutenção 

 Fluxo limitado a 5 l/min 

 Corte de água automático – o mais 
tardar após 10 segundos 

 Misturadora de lavatório com sistema electrónico 

 Misturadoras eletrónicas para maior 
higiene e economia de água 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Economia de água com corte automático 

 ▪  Disponível para ligação à corrente eléctrica ou baterias 

 ▪  Especialmente higiénico porque não há contacto físico 

 ▪  Ideal para áreas públicas ou comerciais 

 ▪  Certifi cado pela WELL 
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 Misturadora de lavatório com sistema electrónico 

PuraVida®

PuraVida®

 Misturadora de lavatório de sistema 
electrónico com controlo da temperatura 
# 15170, -000, -400  Funcionamento 
com bateria 

Metris® S
 Misturadora de lavatório de sistema 
electrónico com controlo da temperatura 
# 31100, -000  Funcionamento com bateria 
# 31102, -000  Ligação à corrente eléctrica 
230 V 

Metris® S
 Misturadora de lavatório de sistema 
electrónico com controlo da temperatura 
# 31101, -000  Funcionamento com bateria 
# 31103, -000  Ligação à corrente eléctrica 
230 V 

Focus®

 Misturadora de lavatório de sistema 
electrónico com controlo da temperatura 
# 31172, -000  Funcionamento com bateria 
# 31174, -000  Ligação à corrente eléctrica 
230 V 

Focus®

 Misturadora de lavatório de sistema 
electrónico com controlo da temperatura 
# 31171, -000  Funcionamento com bateria 
# 31173, -000  Ligação à corrente eléctrica 
230 V 

Metris® S

Focus®
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Dispensador  
de loção 
Cristal 
# 40514, -000

Porta escova  
de dentes 
Cristal 
# 40518, -000

Saboneteira 
Cristal 
# 40515, -000

Cabide individual 
# 40511, -000

Suporte para rolo de papel
com tampa 
# 40523, -000

Suporte para rolo de papel 
sem tampa 
# 40526, -000

Suporte para rolo de papel  
de reserva 
# 40517, -000

Porta Piaçaba 
Cristal 
# 40522, -000

Toalheiro 
duplo 
# 40512, -000

Logis®

Acessórios

Toalheiro 
Comprimento 600 mm 
# 40516, -000

Toalheiro 
Comprimento 300 mm 
# 40513, -000



Dispensador  
de loção 
cerâmica 
# 41614, -000

Logis® Classic

Porta escova  
de dentes 
cerâmica 
# 41618, -000

Saboneteira 
cerâmica 
# 41615, -000

Cabide individual 
# 41611, -000

Suporte para rolo de papel
com tampa 
# 41623, -000

Suporte para rolo de papel 
sem tampa 
# 41626, -000

Suporte para rolo de papel  
de reserva 
# 41617, -000

Porta Piaçaba 
cerâmica 
# 41632, -000

Toalheiro 
duplo 
# 41612, -000

Toalheiro 
Comprimento 600 mm 
# 41616, -000

Toalheiro 
300 mm Comprimento 
# 41613, -000
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 A limpeza é incontornável para o 
bem-estar na casa de banho. Por isso, a 
hansgrohe desenvolveu uma série de sistemas 
de escoamento inovadores. Assim, a água é 

escoada rápidamente e sem qualquer tipo de 
problema. Modelos versáteis como o Exafi ll, 
Flexaplus, Raindrain e Flowstar são de instala-
ção e utilização muito fáceis. A regulação do 

ladrão ou de outras funções inteligentes ofe-
recem um conforto duradouro, mesmo após 
o duche. 

 Sistemas de escoamento 

Flowstar®:  o sifão Flowstar também é, a nível visual, uma solução 
clean para o lavatório. 

Push-Open:  a válvula Push-Open abre e fecha por toque e permite, 
assim, a acumulação ou o escoamento da água. 

 Sistemas de escoamento hansgrohe 

 Subtis no design, 
perfeitos na função 



  hansgrohe  Sistemas de escoamento  217

 Exafi ll® S:   uma bica de enchimento inte-
grada, que se traduz num jato fi no e suave, 
permite encher a banheira de forma fácil 
e rápida sem salpicos. Exafi ll S é tudo num só: 
bica de enchimento, escoamento e ladrão da 
banheira. A instalação é conveniente e sim-
ples, assim como a limpeza, graças à tecnolo-
gia QuickClean. 

 Flexaplus® S:   nunca mais uma banheira 
irá fi car demasiado cheia. O tubo ladrão 
controla o enchimento da banheira propor-
cionando o máximo conforto no banho. Para 
além disso, é ainda possível aumentar o nível 
em 25 mm proporcionando ainda mais diver-
são no banho. 

 Raindrain® 90 XXL:   especialmente indi-
cado para chuveiros grandes com um débito 
elevado, como o Raindance  Rainfall ou o 
Raindance Rainmaker. Proporciona um escoa-
mento rápido e sem complicações de qual-
quer base de duche. Com uma capacidade 
excelente até 51 l/min e uma instalação sim-
ples, é a bica de chuveiro perfeita. 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Escoamento rápido e sem complicações 

 ▪  Confi ável, mesmo em relação aos chuveiros com elevadas 
dimensões e débitos 

 ▪  Instalação simples e grande facilidade de utilização 

 ▪  Regulação do tubo ladrão e outras funções inteligentes 
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 Sifões 

 Sistemas de escoamento para bases de duche 

 Flowstar S sifão 1 1/4” 
# 52105, -000

 Flowstar sifão 1 1/4” 
# 52100, -000
 Set: 1 Flowstar, 2 tampas de 
cobertura para torneiras de 
esquadria (incl.  torneira de 
esquadria) 
# 52120, -000  (sem  imagem) 

 Torneira de esquadria E 
# 13902, -000

 Torneira de esquadria S 
# 13901, -000

 Válvula do lavatório 
Push-Open
# 50100, -000

 Válvula do lavatório 
Push-Open
# 50105, -000

 Válvula do lavatório 
 com placa de cobertura 
fechada 
# 50001, -000, -800

 Válvula automática 
 Com vedante 
# 94139, -000

Raindrain® 90 XXL
 Set completo  51  l/min 
# 60067, -000 

Staro® ’52
 Set completo  33  l/min 
# 60060, -000

Staro® ’90
 Set completo  29  l/min 
# 60056, -000

 ▪  Débito de até 51 l/min 
 ▪  Instalação simples 
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 Sistemas de escoamento para banheiras 

Exafill®

# 58123, -000
 Set completo com  válvula 
 automática com bica de enchi-
mento e avisador, escoamento 
e tubo ladrão para banheiras 
standard 

Exafill® S
# 58115180
 Set completo com  válvula 
 automática com bica de enchi-
mento e avisador, escoamento 
e tubo ladrão para banheiras 
standard 

Exafill® S
# 58116180
 Set básico com  válvula 
 automática com bica de 
enchimento, escoamento 
e tubo ladrão para banhei-
ras especiais 

Exafill® S
# 58113, -000
 Set completo com  válvula 
 automática com bica de enchimento 
e avisador, escoamento e tubo 
ladrão para banheiras standard 

Exafill®

# 58127, -000  Set de aca-
bamento 

Exafill® S
# 58117, -000  Set de aca-
bamento 

Exafill®

# 58125180
 Set completo com  válvula 
 automática com bica de 
enchimento e avisador, 
escoamento e tubo ladrão 
para banheiras standard 

Exafill®

# 58126180
 Set básico com  válvula 
 automática com bica de 
enchimento, escoamento 
e tubo ladrão para banheiras 
especiais 

Flexaplus®

# 58140180 
 Set completo 
de escoamento e tubo ladrão 
com tubo flexível para 
banheiras standard 

Flexaplus®

# 58141180 
 Set básico com  válvula 
 automática com bica de 
enchimento, escoamento 
e tubo ladrão para banheiras 
especiais 

Flexaplus®

# 58143, -000 
 Set completo 
de escoamento e tubo ladrão 
com tubo flexível para 
banheiras standard 

Flexaplus® S
# 58150, -000 
 Set completo 
de escoamento e tubo ladrão 
com tubo flexível para 
banheiras standard 

Flexaplus® S
# 58186, -000  Set de aca-
bamento 

Flexaplus®

# 58185, -000  Set de aca-
bamento 
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 ▪  De adaptação fl exível às 
formas da banheira 

 ▪  Peça de escoamento 
fl exível protege 
de ferimentos 

 ▪  Sifão de autolimpeza 
de enroscar 



Select

Variedade de misturadoras em que une o conhecimento,  
a qualidade, a funcionalidade e o design:
Metris® Select | Metris® | Talis® Select S | Talis® S | Focus® | Logis® | Logis® Classic

MISTURADORAS 
PARA COZINHA



Select
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Para obter mais informações, consulte o website http://pro.hansgrohe-int.com/kitchen

Para mais liberdade de movimentos: fácil de selecionar, o botão Select é uma garantia de conforto e flexibilidade e facilita o trabalho.

Tecnologia Select

Conforto através do uso  
do botão
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A tecnologia Select permite um manu-
seio prático e confortável das torneiras tam-
bém na cozinha. Para muitas pessoas cozinhar 
é uma atividade de descontração e relaxante. 
Como a tecnologia Select o cliente vai poder 
ligar e desligar a torneira usando um dos coto-

velos. Assim a torneira permanecerá limpa 
mesmo que as mãos do usuário estiverem 
sujas durante as suas tarefas. A interrupção 
do fluxo vai se tornar descomplicada e o con-
sumo desnecessário de energia e água pode 
ser evitado. Graças à moderna tecnologia 

Select da hansgrohe, também disponível para 
torneira com mangueira extraível, as ativida-
des na cozinha vão realmente tornar-se um 
prazer.



  

 Misturadoras para cozinha hansgrohe 

 As linhas de misturadoras 
para cozinha num relance 

 Misturadoras para cozinha 

▪  Disponível .  –  Não disponível .

Metris® Select S/Metris® Talis® Select S/Talis® S Talis® S Focus® Logis®

 Nome do produto Metris® Select 320 Metris® 320 Talis® Select S 300 Talis® S 200 Talis® S² Variarc Talis® S Focus® 240 Focus® 160 Logis® 260 Logis® 220 Logis® 160

 Va
ria

çõ
es

 

 Com tecnologia Select ▪ – ▪ – – – – – – – –

 Com chuveiro retrátil –

ComfortZone 320
14820, -000, -800
ComfortZone 220

14834, -000, -800

–

ComfortZone 200
72813, -000, -800
ComfortZone 160
72815, -000, -800

ComfortZone 220
14877, -000

ComfortZone 170
32841, -000

ComfortZone 240
31815, -000, -800

– – – –

 Com tubo extensível 

 ComfortZone 320 
14884, -000, -800
ComfortZone 240
14857, -000, 800

ComfortZone 320
14821, -000, -800

ComfortZone 300
72821, -000, -800
ComfortZone 220

72822, -000, -800

– ComfortZone 260
14872, -000

– – – – – –

 Com bica giratória 

ComfortZone 320
14883, -000, -800
ComfortZone 260
14847, -000, -800

ComfortZone 320
14822, -000, -800

ComfortZone 300
72820, -000, -800

ComfortZone 260
72810, -000, -800
ComfortZone 220
72814, -000, -800

ComfortZone 270
14870, -000

ComfortZone 170
32851, -000

ComfortZone 280
31817, -000, -800
ComfortZone 260
31820, -000, -800

ComfortZone 160
31806, -000, -800

ComfortZone 260
71835, -000

ComfortZone 220
71280, -000

ComfortZone 160
71832, -000

ComfortZone 120
71830, -000

 Para montagem em frente 
da janela 

– ComfortZone 320
14823, -000

– –

ComfortZone 260
14872, -000

ComfortZone 220
14877, -000

– – – – – ComfortZone 160
71833, -000

 Para preparadores 
de água abertos 

– – – ComfortZone 260
72812, -000

– ComfortZone 170
32842, -000

ComfortZone 260
31822, -000

ComfortZone 160
31804, -000

– – ComfortZone 120
71831, -000

 Com válvula de corte – ComfortZone 320
14888, -000

– ComfortZone 220
72811, -000

ComfortZone 270
14875, -000 – ComfortZone 260

31823, -000
ComfortZone 160

31803, -000
– – ComfortZone 220

71834, -000
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 Faça a leitura deste QR-Code e veja as nossas misturado-
ras de cozinha em funcionamento. 

Metris® Select S/Metris® Talis® Select S/Talis® S Talis® S Focus® Logis®

 Nome do produto Metris® Select 320 Metris® 320 Talis® Select S 300 Talis® S 200 Talis® S² Variarc Talis® S Focus® 240 Focus® 160 Logis® 260 Logis® 220 Logis® 160

 Va
ria

çõ
es

 

 Com tecnologia Select ▪ – ▪ – – – – – – – –

 Com chuveiro retrátil –

ComfortZone 320
14820, -000, -800
ComfortZone 220

14834, -000, -800

–

ComfortZone 200
72813, -000, -800
ComfortZone 160
72815, -000, -800

ComfortZone 220
14877, -000

ComfortZone 170
32841, -000

ComfortZone 240
31815, -000, -800

– – – –

 Com tubo extensível 

 ComfortZone 320 
14884, -000, -800
ComfortZone 240
14857, -000, 800

ComfortZone 320
14821, -000, -800

ComfortZone 300
72821, -000, -800
ComfortZone 220

72822, -000, -800

– ComfortZone 260
14872, -000

– – – – – –

 Com bica giratória 

ComfortZone 320
14883, -000, -800
ComfortZone 260
14847, -000, -800

ComfortZone 320
14822, -000, -800

ComfortZone 300
72820, -000, -800

ComfortZone 260
72810, -000, -800
ComfortZone 220
72814, -000, -800

ComfortZone 270
14870, -000

ComfortZone 170
32851, -000

ComfortZone 280
31817, -000, -800
ComfortZone 260
31820, -000, -800

ComfortZone 160
31806, -000, -800

ComfortZone 260
71835, -000

ComfortZone 220
71280, -000

ComfortZone 160
71832, -000

ComfortZone 120
71830, -000

 Para montagem em frente 
da janela 

– ComfortZone 320
14823, -000

– –

ComfortZone 260
14872, -000

ComfortZone 220
14877, -000

– – – – – ComfortZone 160
71833, -000

 Para preparadores 
de água abertos 

– – – ComfortZone 260
72812, -000

– ComfortZone 170
32842, -000

ComfortZone 260
31822, -000

ComfortZone 160
31804, -000

– – ComfortZone 120
71831, -000

 Com válvula de corte – ComfortZone 320
14888, -000

– ComfortZone 220
72811, -000

ComfortZone 270
14875, -000 – ComfortZone 260

31823, -000
ComfortZone 160

31803, -000
– – ComfortZone 220

71834, -000
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 Uma misturadora de cozinha é utili -
zada em média 90 vezes ao dia, sendo, por 
isso mesmo, um utensílio chave. Cada mistu-
radora para cozinha é fabricada exclusiva-
mente com materiais de primeira qualidade, 
e equipadas com componentes técnicos de 

elevada qualidade. Isto signifi ca: desde o 
lavador de legumes ao chef, do lavador de 
pratos ao especialista de cozinha, as mistu-
radoras para cozinha da hansgrohe satisfa-
zem toda a gente. Não importa quem abre a 
torneira: aqui corre, em conjunto, Know-how, 

qualidade, funcionalidade e design. Isto torna 
as nossas misturadoras para cozinha num 
auxiliar valioso, e que convence mesmo os 
utilizadores mais exigentes. 

 Botão Select:   o botão fun-
ciona de forma completamente 
mecânica trazendo praticidade 
para a sua cozinha. 

ComfortZone:  a bica extra 
alta disponibiliza muito espaço 
e é indicada para encher reci-
pientes. 

 Chuveiro/Bica retrátil:  
 o chuveiro ou a bica retrátil 
aumentam a fl exibilidade na 
cozinha. 

 Função giratória:   a bica 
das misturadoras pode ter 
uma rotatividade limitada 
(110°/120°/150°) ou total 
 liberdade de movimento. 

 Manípulo ergonómico:  
 manípulo especialmente plano 
que torna a utilização da mistu-
radora ainda mais confortável. 

 Chuveiro retrátil com 
2 tipos de jato:   o chuveiro 
retrátil oferece 2 tipos de jato 
(jato padrão e jato de chuva), 
que se deixam alterar facilmente. 

 Suporte magnético  MagFit:  
 graças à função MagFit, o chu-
veiro retrátil desliza de forma 
silenciosa para a sua posição 
original. 

 Qualidade made by 
hansgrohe:   materiais de ele-
vada qualidade e o cumprimento 
rigoroso das normas internacio-
nais garantem um produto de 
qualidade superior e máxima 
durabilidade. 

 Tecnologias hansgrohe para a cozinha 

 O que vai transformar o seu 
dia-a-dia na cozinha 
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5 anos de garantia: é pos-
sível confiar na qualidade da 
hansgrohe. A garantia voluntária 
de 5 anos do fabricante prova-o.

Torneira de passagem 
para cozinha: com um design 
apropriado para todas as mistu-
radoras de cozinha hansgrohe 
para o fecho de um aparelho 
externo, como por exemplo a 
máquina de lavar louça.

QuickConnect para o 
tubos flexíveis do chuveiro 
de mão: graças à função 
 QuickConnect, os tubos flexíveis 
são facilmente instaláveis.

Instalação fácil: conexões 
flexíveis e a placa estabiliza-
dora integrada para pias com 
paredes finas em aço inoxidável 
facilitam a montagem da tor-
neira e asseguram uma conexão 
estável.

Mangueiras de PEX: os tubos 
flexíveis em PEX são resistentes à 
temperatura, bem como neutros 
em termos de sabor e cheiro.

Trava de alavanca Boltic: 
o formato da trava de alavanca 
garante controle e estabilidade.

Função de rebatimento 
para instalação em frente 
a janelas: ideal para a ins-
talação em frente à janela; em 
caso de necessidade, levantar 
simplesmente a misturadora e 
rebater.

QuickClean: o calcário dificil-
mente se deposita no emulsor. E 
mesmo que existam alguns depó-
sitos de calcário, são facilmente 
elimináveis com os dedos.

Acabamento em aço inoxi-
dável PVD: as superfícies com 
acabamento em aço inoxidável 
são fabricadas com tecnologia 
PVD, sendo por isso especial-
mente resistentes à abrasão e 
aos riscos.

Posicionamento variável 
do manípulo: de acordo com 
as preferências pessoais, é pos-
sível instalar o manípulo à direita 
ou à esquerda.

ANOS  
GARANTIA
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Posição vertical da ala-
vanca: A água quente corre, 
mesmo quando é utilizada por 
crianças que, por norma, têm 
dificuldade em aceder à ala-
vanca vertical.



 Torneira giratóra (150°) para 
muita liberdade de movimentos 
na cozinha 

 Forma angular adaptada har-
moniosamente à pia 
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 Botão Select – Abrir e fechar a águar pressionando 
o botão. O puxador fi ca aberto e mantém a temperatura 
e a quantidade de água 

 A bica alta permite se usar melhor o espaço embaixo 
da pia para guardar panelas altas, por exemplo 

 O tubo extensível (até 50 cm) 
é muito prático e assegura uma 
grande fl exibilidade 

 Puxador ergonômico para sele-
cionar a temperatura e o tipo 
de jato 

Metris® Select

 Um manuseio simples 
é a melhor receita 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Fácil: abrir e fechar a água pressionando um botão 

 ▪  Ideal para pessoas de todas as idades graças ao manuseio 
intuitivo 

 ▪  Novo design para um manuseio mais prático evitando movi-
mentos desconfortáveis 

 ▪  Puxador com forma ergonômica para melhor regulação 
da temperatura e da quantidade 

 ▪  Forma básica adaptada à pia que se integra de maneira 
 harmoniosa na cozinha 

 Flexível:   multiplas tarefas podem ser realizadas graças ao intuitivo botão Select e ao prático chuveiro extensivel. 
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Metris® 320
 Misturadora mono-
comando de cozinha 
com chuveiro retrátil, 
2jet, bica giratória de 
110°/150° 
# 14820, -000, -800 

Metris® Select 320
 Misturadora monoco-
mando de cozinha com 
bica móvel, bica giratória 
150° 
# 14884, -000, -800

Metris® Select 240
 Misturadora monoco-
mando de cozinha com 
bica móvel, bica giratória 
150° 
# 14857, -000, -800

Metris® Select 320
 Misturadora monoco-
mando de cozinha com 
bica giratória 
110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800

Metris® Select 260
 Misturadora monoco-
mando de cozinha com 
bica giratória 
110°/150°/360° 
# 14847, -000, -800

Metris® 320
 Misturadora mono-
comando de cozinha 
com bica giratória de 
110°/150°/360° 
# 14822, -000, -800 
# 14823, -000  para 
instalação em frente 
a janelas   (sem  imagem) 
# 14888, -000

Metris® 320
 Misturadora monoco-
mando de cozinha com 
bica móvel, com bica 
giratória de 110°/150° 
# 14821, -000, -800

Metris® 220
 Misturadora mono-
comando de cozinha 
com chuveiro retrátil, 
2jet, bica giratória de 
110°/150° 
# 14834, -000, 800

Metris® Select

Metris®

 ▪  Posição vertical da 
 alavanca 

 ▪  Chuveiro retrátil com 
2 tipos de jato (normal 
e jato de chuveiro) 

 ▪  Menos salpicos devido a 
um jato claro e laminar 

 ▪  Apto para montagem em 
frente da janela 

 ▪  Também disponível 
com uma opção de corte 
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Talis® Select

 Multiplos talentos para 
a cozinha moderna 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Versão Select com manuseio intuitivo por botão 

 ▪  A tecnologia Select foi integrada de maneira harmoniosa 
na bica delgado 

 ▪  A forma cónica exibe uma elegância luxuosa 

 ▪  Fácil de limpar graças às superfícies amplas e transições 
precisas 

 ▪  2 tipos diferentes de torneiras Select para as suas necessida-
des específi cas: torneira giratória ou com tubo extensível 

 Uma bica longa e giratória que 
oferece muita liberdade de movi-
mentos 

 Aspeto elegante e luxuoso 
 graças à forma cônica 

 A bica alta permite se usar melhor o espaço embaixo 
da pia para guardar panelas altas, por exemplo 

 Fácil: abrir e fechar a água pressionando no botão 

 Manuseio confortável graças 
ao puxador grande 

 A transição suave do corpo da 
torneira para o braço giratório 
facilita a limpeza 

 Versátil:   graças ao botão Select e ao tubo extensível da torneira, 
você pode encher de água com uma só mão recipientes sem respingos 
de água. 

 Robusta:   o botão Select funciona de maneira mecânica. Por isso 
é muito resistente tanto no tubo extensível da torneira como no escoa-
dor giratório a 150°. 
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Talis® Select S 300
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica giratória 
150° 
# 72821, -000, -800

Talis® Select S 220
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica giratória 
150° 
# 72822, -000, -800

Talis® Select S 300
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica giratória 
110°/150°/360°  
# 72820, -000, -800

Talis® Select S

Talis® S 200
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica giratória 
110°/150° 
# 72813, -000, -800

Talis® S 160
 Misturadora monocomando 
de cozinha com tubo 
 extensível, dois tipos de jato 
e bica giratória 
# 72815, -000, -800

Talis® S 220
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica giratória 
de 110°/150°/360° 
# 72814, -000, -800
# 72811, -000  com válvula de 
fechamento   (sem  imagem) 

Talis® S 260
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica  giratória 
110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800
# 72812, -000 
 para aquecedores de água 
quente ventilados 
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 ▪  Posição vertical da 

 alavanca 
 ▪  Chuveiro retrátil com 

2 tipos de jato (normal 
e jato de chuveiro) 

 ▪  Menos salpicos devido a 
um jato claro e laminar 

Talis® S

 NOVO 

 NOVO 
 NOVO 



Talis® S2 Variarc

 Elegância dinâmica para a cozinha 

 Bica alongada elegante 

 Dois tipos de jato reguláveis  Torneira giratóra (150°) 
para muita liberdade de movi-
mentos na cozinha 

 A possibilidade de levantar 
e dobrar a base da misturadora 
permite que possa ser montada 
em frente a janelas 

 Prático:   Graças á função dobrável integrada, a misturadora também 
pode ser instalada em frente a janelas. 

 Variável:   Dois tipos de jato reguláveis: Jato normal e de chuveiro. 

 Vantagens e utilização 

 ▪  Posicionamento vertical do manípulo para boa operacionali-
dade mesmo com pouco espaço à frente da parede 

 ▪  Adequado para aquecedor de passagem 

 ▪  Raio de rotação 150° 

 ▪  Misturadora com 2 tipos de jato (normal/chuveiro) 

 ▪  Suporte magnético para chuveiro MagFit 
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Talis® S² Variarc
 Misturadora monocomando 
de cozinha, 2jet, bica giratória 
150°, pode ser instalada em 
frente a janelas 
# 14877, -000

Talis® S² Variarc
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica móvel, 
com bica giratória 150°, 
pode ser instalada em frente 
a janelas 
# 14872, -000

Talis® S² Variarc
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica girató-
ria 110°/150°/360° 
# 14870, -000
# 14873, -000  para aque-
cedores de água quente 
ventilados 
# 14875, -000  com válvula 
de fechamento   (sem  imagem) 

Talis® Classic
 Misturadora monocomando 
de cozinha com chuveiro retrátil, 
2jet, bica giratória 150° 
# 14864, -000 
ComfortZone 210
# 14863, -000 
ComfortZone 240  (sem  imagem) 

Talis® Classic
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica giratória 
150° 
# 14858, -000

Talis® Classic

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de cozinha com chuveiro retrátil, 
2jet, bica giratória 150° 
# 32841, -000
# 32842, -000  para aquecedo-
res de água quente ventilados 

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica giratória 
150° 
# 32851, -000

Talis® S

Talis® S2 Variarc
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Focus® E
 Misturadora monocomando de cozinha 
com bica giratória 360° 
# 31780, -000
# 31784, -000  para aquecedores de 
água quente ventilados 

Focus® 280
 Misturadora monocomando de cozinha 
com bica giratória 110°/150°/360° 
# 31817, -000, -800

Focus® 260
 Misturadora monocomando de cozinha 
com bica giratória 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -800
# 31822, -000  para aquecedores de água 
quente ventilados 
# 31823, -000  com válvula de fechamento  
 (sem  imagem) 

 Válvula de corte para cozinha 
# 10823, -000, -800
 Pode ser combinado com todas as torneiras 
para cozinha hansgrohe 

Focus® 240
 Misturadora monocomando de cozinha com 
chuveiro retrátil, 2jet, bica giratória 150° 
# 31815, -000, -800

Focus® 160
 Misturadora monocomando de cozinha 
com bica giratória 360° 
# 31806, -000, -800
# 31804, -000  para aquecedores de água 
quente ventilados 
# 31816, -000 CoolStart Eco  (sem  imagem) 
# 31803, -000  com válvula de fechamento  
 (sem  imagem) 

Focus®

 Misturadora monoco-
mando de cozinha para 
fixação na parede com 
bica giratória 180° 
# 31825, -000

Focus®

 ▪  Amplitude da rotatividade da bica 
com 3 níveis (110°/150°/360°) 

 ▪  Montagem variável do manípulo 
(à direita ou à esquerda) 

 ▪  Chuveiro retrátil com 2 tipos de jato 
(normal e jato de chuveiro) 

 ▪  Suporte magnético MagFit 
para  chuveiro 
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Logis® Classic 200
 Torneira para cozinha com 
2 manípulos para a montagem na 
parede com bica giratória inclinado 
a 110°, 150°, 360° 
# 71285, -000

Logis® 260
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica giratória 
de 110°/150°/360° 
# 71835, -000

Logis® 160
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica giratória 
360° 
# 71832, -000
# 71833, -000  para instalação em 
frente a janelas   (sem  imagem) 
# 71834, -000  com válvula de 
fechamento   (sem  imagem) 
# 71839, -000 CoolStart Eco 
 (sem  imagem) 

Logis® Classic
 Torneira para cozinha com 
2 manípulos para a monta-
gem na parede com bica 
giratória inclinado a 180° 
# 71287, -000

Logis® Classic
 Torneira para cozinha com 
2 manípulos para a montagem 
na parede com bica giratória 
inclinado a 180° 
# 71286, -000

Logis® 200
 Torneira para cozinha com 
2 puxadores para a montagem 
na parede com escoador girató-
rio inclinado a 110°, 150°, 360° 
# 71280, -000

Logis® 120
 Misturadora monocomando 
de cozinha com bica giratória 
360° 
# 71830, -000
# 71831, -000  para aquecedores 
de água quente ventilados 
# 71837, -000 CoolStart Eco
 (sem  imagem) 

Logis®

 Misturadora mono-
comando de cozinha 
para fixação na parede 
com bica giratória 180° 
# 71836, -000

Logis®

Logis® Classic
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Ideias com água: 
Desde 1901, a Hansgrohe está 
 tradicionalmente sempre um 
passo à frente

 
EMPRESA



  Hansgrohe Tradição 235

A Hansgrohe está representada em 55 locais de produção em todo o mundo.

Hans Grohe não se contentou com o 
que existia, pois sabia que só assim se con-
seguiria algo novo, excecional e revolucioná-
rio. Numa época em que estavam a surgir as 
primeiras ideias sobre casas de banho priva-
das e o duche diário ainda era uma utopia, 
desenvolveram-se as primeiras cabeças de 
chuveiro. Estabeleceu-se, desta forma, novos 
padrões para o quarto de banho – muito 
além dos limites da floresta negra. Com 34 

empresas, 21 escritórios de vendas, 143 paí-
ses clientes em todos os continentes e uma dis-
ponibilidade de nível mundial dos produtos, 
a marca hansgrohe é um dos poucos interve-
nientes globais do ramo sanitário. A empresa 
ainda produz maioritariamente em Schiltach 
e Offenburg – um compromisso com Made 
in Germany e ao mesmo tempo a manifes-
tação do sistema de valores vivenciado na 
 Hansgrohe. Um dos valores mais importantes 

é a adoção de responsabilidade social. O 
grupo Hansgrohe é um dos precursores do 
setor em sustentabilidade, proteção ambien-
tal e climática. Isso reflete-se em produtos 
economizadores de água de energia assim 
como em tecnologias de produção amigas 
do ambiente e projetos de proteção ambien-
tal de nível mundial, além do esclarecimento 
com vista a um consumo sustentável da água.

A empresa Hansgrohe

Uma relação com água voltada  
para o futuro desde o início
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1928 1968
Selecta®

1974
Tribel®

1976
Mistral®

1986
Aktiva®

1987
Mistral® Eco

Nova tecnologia 
com uma economia 
de água até 50 %.

O primeiro chu-
veiro de mão com 
função anticalcário 
QuickClean.

O primeiro chuveiro 
de mão com jato de 
massagem rotativo.

O primeiro chuveiro 
de mão colorido, dis-
tinguido com um pré-
mio de design e com 
três tipos de jato.

Chuveiro de mão 
com jato de chuveiro 
regulável sem ressal-
tos e com aparência 
vidrada.

O primeiro chu-
veiro de mão com 
pega em porcelana 
branca.

A história dos chuveiros hansgrohe

Marcos na história da  
tecnologia de chuveiros

Do dispositivo de aspersão de água 
até à configuração do jato através do toque 
de um botão: desde 1901, as invenções da 
fábrica de ideias da Floresta Negra moldam 
a paisagem das casas de banho à volta do 

globo. Muitos produtos, conceitos e soluções 
desenvolvidos e desenhados pela hansgrohe-
deram um novo alento ao ramo internacional 
do equipamento sanitário. Alguns deles foram 
marcantes para a história da casa de banho 

talvez até da história cultural. Um tal historial 
de sucesso obriga e estimula a hansgrohe 
a estar sempre um passo à frente do seu 
tempo.
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1993
Joco®

1999
Aktiva® A8

2003
Raindance®

2004
Raindance® Air

2009
PuraVida®

2011
Raindance®  

Select

2012
Raindance®  

Select

O primeiro chu-
veiro de mão 
com dois jatos de 
chuva de grande 
formato, configu-
rável através do 
botão Select.

O primeiro chu-
veiro de mão 
Raindance com 
tecnologia Select 
para a configura-
ção do jato.

Formas ino-
vadoras com 
DualFinish em 
branco/cromado, 
configuração 
simples do jato 
através do toque 
de um botão.

O primeiro chu-
veiro com tecno-
logia AirPower.

O primeiro chu-
veiro de mão XL 
e jato Whirl.

Chuveiro de mão 
de 2 jatos e fun-
ção anticalcário 
tripla.

O primeiro chu-
veiro de mão 
com design 
alegre para 
crianças.
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 Uma torneira hansgrohe não é apenas 
uma torneira. Ela abre a sala de banho para 
o futuro. Em 1981, hansgrohe desenvolveu 
sua primeira torneira que se destacou pela 
tecnologia e pela forma. Depois seguiram 

muitas inovações e desenvolvimentos de pro-
dutos. hansgrohe tornou-se uma referência no 
design e na funcionalidade – o que a levou 
a receber inúmeros prémios. Esse sucesso 
acaba impondo a obrigação de mantermos 

este padrão de qualidade e tecnologia de 
ponta. Por isso, hansgrohe permanece um 
símbolo da inovação contínua. 

1981
ALLEGROH

1985
Uno

1997
Boltic

2001
iBox® universal

2002
Talis® S

 A primeira misturadora 
monocomando com 
bica giratória, técnica 
inovadora para misturar 
a água. 

 Misturadores individuais: 
pela primeira vez nas 
cores vermelho, branco, 
cinza e amarelo – design 
premiado internacional-
mente. 

 Mesmo muitos anos 
após a montagem, este 
misturador permanece 
extremamente estável – 
graças a uma dispositivo 
que foi patenteado pela 
hansgrohe. 

 O primeiro conjunto 
básico para todas as 
soluções padrão e para 
as soluções com termos-
tato – uma revolução 
na área da instalação 
embutida. 

 Formas esbeltas e requin-
tadas para uma casa de 
banho que se destaca 
pela sua simplicidade 
elegante. 

 Histórico das torneiras hansgrohe 

 Revoluções na história 
das torneiras 
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2005
World of Styles

2007
EcoSmart®

2009
PuraVida®

2011
ComfortZone

2012
CoolStart®

2015
Talis® Select

 2 novos estilos: ele-
gance – com formas 
suaves, onduladas e 
orgânicas. E Style – 
com formas puristas, 
minimalistas e bem 
delineadas. 

 Uma tecnologia 
que protege um 
meio-ambiente: 
os misturadores e 
torneiras hansgrohe 
consomem apenas 5 
l/min. 

 Um desenho futurista 
com DualFinish em 
branco/cromado: 
premiado internacio-
nalmente graças às 
suas linhas elegantes 
e seus pormenores 
técnicos. 

 Misturadores e tor-
neiras com alturas 
diferentes oferecem 
mais espaço. 

 Uma técnica que 
poupa energia e 
agrada ao usuário: 
quando o misturador 
estiver na posição 
central, somente 
água fria fl uirá da 
torneira. 

 O primeiro mistura-
dor para lavatórios 
com tecnologia 
Select. Função Abre 
e Fecha pressio-
nando um botão. 
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 Para alguns, o design não é uma ques-
tão de gosto, mas uma atitude – e até mesmo 
uma paixão. É por isso que continuamos a 
fi car satisfeitos com o reconhecimento inter-
nacional: A Hansgrohe SE, com as suas mar-
cas hansgrohe e AXOR, encontra-se em sexto 

lugar no iF Ranking 2017 e é número 1 do 
setor sanitário. Mais de 491 distinções em 50 
prémios de design em todo o mundo fazem 
de nós a empresa mais premiada em design 
no mercado sanitário. No entanto, o design 
nunca é um fi m em si mesmo, mas sempre 

expressão de um equilíbrio entre forma e fun-
ção. Na busca da solução mais inteligente 
produzimos chuveiros e misturadoras, cuja 
qualidade excecional é responsável por um 
bem-estar duradouro. 

Focus® S
 Misturadora mono-
comando de lavatório 

Metris® S
 Misturadora de lavatório 
com sistema electrónico 

Raindance® 
Rainmaker® 
 Chuveiro fixo 

Raindance® Royale 350
 Chuveiro fixo 

Raindance® S 150 
 Chuveiro de mão 

Raindance®

 Chuveiro de mão 

PuraVida® 240
 Misturadora mono-
comando de lavatório 

Crometta® 85 Green
 Chuveiro de mão 

Talis® Classic
 Misturadora mono-
comando de lavatório 

Ecostat® E
 Misturadora termostática 
para banheira 

Raindance® S 150/
Raindance® Unica® S 
 Set de duche 

Croma® 100
 Showerpipe 

Raindance® E 420
 Showerpipe 

Focus® E²
 Misturadora mono-
comando de lavatório 

RainBrain®

 Controlo do chuveiro 
PuraVida® 110
 Misturadora mono-
comando de lavatório 

PuraVida® 150
 Chuveiro de mão 

PuraVida® 400
 Chuveiro fixo 

 Distinguido pelo excelente design 

 A plena satisfação pelo prazer da 
água, significa para nós perfeição 

2006 20072006 20072005 20062005 2005 20062005 2006 20062003 2003 2004

Raindance® 
Connect S 240
 Showerpipe 

Talis® S²
 Misturadora mono-
comando de lavatório 

Raindance® 
Rainfall® 240
 Chuveiro fixo 

Croma® 100 Multi
 Chuveiro de mão 

Talis® E²
 Misturadora mono-
comando de lavatório 

2007 2007 2008  20102007 2007 20082007 2008 20092007 20082007 2008

2009 2009 2010 20112008 20102008 20092008 20092008 2009

2008

2010 2011 20132010 20112009 20122009 2009 20102009 2009 2010

2009 2010

Raindance® 240
 Showerpipe 

2010 2010 2011
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Logis®

 Família de produtos 
Misturadora de lavatório 

Metris® 320
 Misturadora monoco-
mando de cozinha 

Metris® Select 320
 Misturadora monoco-
mando de cozinha 

Talis® Select S
 Família de produtos Select 
Misturadoras de lavatório 

Rainmaker® Select 
 Showerpipe 

ShowerSelect®  vidro  
 Família de produtos 
Misturadoras termostáticas 

Crometta® 100 Vario
 Chuveiro de mão 

 Desde há muitos anos que esta equipa molda o carácter de muitos produtos da hansgrohe: 
Andreas Haug, Tom Schönherr, Manfred Dorn e Harald Lutz. A sua referência para um design 
de sucesso é a satisfação do utilizador. Estes criativos, que primam pela discrição, alegram-se 
enormemente com os inúmeros prémios que o seu gabinete de design tem recebido. 

 Manfred Dorn, Tom Schönherr, Andreas Haug e Harald 
Lutz (da esq.) 

 Tantas vezes premiado: Phoenix Design 

 Foto: Phoenix Design 

2014 2014

2014

2014 2015 2015

PuraVida® 
 Misturadora de lavatório 
com sistema electrónico 

Raindance® 
Rainfall® 180
 Chuveiro fixo 

Raindance® 
Select S 150 
 Chuveiro de mão 

PuraVida®

 Misturadora de cozinha 
com sistema eletrônico 

Raindance® E 420
 Chuveiro fixo 

Focus®

 Família de produtos 
Misturadora de lavatório 

Talis®

 Família de produtos 
Misturadora de lavatório 

Metris®

 Família de produtos 
Misturadora de lavatório 

PuraVida® 225
 Misturadora mono-
comando de lavatório 

Focus® 
 Misturadora de lavatório 
com sistema electrónico 

Focus® 240 
 Misturadora mono-
comando de lavatório 

ShowerTablet® 
Select 300 
 Misturadora termostática 

Raindance® 
Select S 120 
 Chuveiro de mão 

ShowerSelect®

 Família de produtos 
Misturadoras termostáticas 

Raindance® Lift 
 Painel de chuveiro 

Raindance® Rainfall® 
Stream 150 1jet

Raindance® 
Select E 120
 Chuveiro de mão 

201220122011 2012 20122011 20122010 2012

201220122012 20122012 20122012 2012

2012

2013 2014 201420132013

2015 2015 2015 2015 2016

2013

20142013 2014
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 Um pouco por todo o mundo, pro-
motores de obras e investidores juntam-se a 
arquitectos e planeadores para concretizar 
projectos exigentes. São sempre necessárias 
soluções inteligentes e atraentes para lidar 
com o elemento vital chamado água. As mis-

turadoras, chuveiros e casas de banho da Flo-
resta Negra conferem uma vantagem decisiva 
em termos de design e de conforto: em gran-
des hotéis e edifícios públicos, em residências 
privadas e em castelos, em clubes desporti-
vos exclusivos, em barcos de cruzeiros e em 

iates de luxo.   Inspiração para planeamento 
de banheiros na plataforma planeamento de 
banheiros:  
 http://ispecify.hansgrohe.com 

 Hotel Vander Urbani Resort, Ljubljana 
 Produtos hansgrohe: 
 PuraVida® Misturadora monocomando de lavatório 200, 
PuraVida® Misturadora monocomando para banheira, 
PuraVida® Chuveiro de mão 

 Fotos:   Miran Kambic 

 Unique Design Hotel Lone, Rovinj 
 Produtos hansgrohe: 

 Talis® Misturadora monocomando de lavatório, 
Talis® Misturadora monocomando para banheira, 

Croma® 100 Chuveiro de mão 

 Fotos:   3LHD 

 Referências de projectos internacionais 

 Em todo o mundo como em casa 
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Procurando por inspiração? Veja nossas referências de projetos em http://ispecify.hansgrohe.com

Neue Hofgärten, Ludwigshafen
Produtos hansgrohe:

Metris® Misturadora monocomando para banheiras,  
Croma® 100 Vario/Porter ‘S Set

Fotos: hansgrohe Esch

Hotel JW Marriott Santa Fe, Mexico City
Produtos hansgrohe:

PuraVida® Misturador para lavatórios,  
PuraVida® Misturador para banheiras,  

PuraVida® Ducha de mao com barra

Fotos: Hotel Marriott Santa Fe

Hotel 5S Hilton, Gdańsk
Produtos hansgrohe:
Talis® 80 Misturadora monocomando de lavatório,  
Raindance® S 120 Air/Unica® ‘S Puro Set de duche e ducha,  
Ecostat® S Misturadora termostática

Fotos: Jan Wójcikiewicz
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Hotel Saint Regis, Roma
Produtos hansgrohe:
Raindance® E 420 Air Showerpipe,  
Raindance® Classic 300 Chuveiro fixo,  
Raindance® E 120 Air Chuveiro de mão

Foto à direita: Matthias Hamel Fotografie
Foto à esquerda: Enrico Maria Santoni

Stamford Residences, Sydney
Produtos hansgrohe:

Focus® Misturadora monocomando de lavatório,  
Focus® Bica de banheira

Fotos: Stuart Scott
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Banheiro	particular	de	Christina	Obergföll,		
campiã	mundial	do	lançamento	de	dardo	em	2013
Produtos	hansgrohe:
ShowerSelect®,		
Raindance®	Rainfall®,		
Raindance®	Select	E	120	Ducha	de	mao,		
Metris®	Misturadora	para	lavatórios,		
Metris®	Misturadora	para	banheiras

Fotos:	Peng	Chen

Procurando	por	inspiração?	Veja	nossas	referências	de	projetos	em	http://ispecify.hansgrohe.com

Al	Matrook	Tower,	Bahrain
Produtos	hansgrohe:

Metris®	Misturadora	para	banheiras	com	3	orificios

Fotos:	The	Domain	Bahrain

Cruiseliner	Norwegian	Breakaway
Produtos	hansgrohe:
Metris®	Misturadora	para	lavatórios,		
Metris®	Misturadora	para	banheiras	com	3	orificios,		
Raindance®	S	Painel	para	duche

Foto	à	direita:	Meyer	Werft
Foto	à	esquerda:	Ingrid	Fiebak-Kremer



Tecnologias

Tipos de jacto

Prato	de	chuveiro	com	dimen-
sões	generosas	que	envolve	
todo	o	seu	corpo	com	gotas	
suaves.

Mecanismo	que	absorve		
o	ar	misturando-o		
com	a	água	afluente.

Jacto	suave,	em	forma	de	
chuva,	enriquecido	com	ar.

Emulsor	em	silicone	que	evita	a	
acumulação	de	calcário,	per-
mitindo	que	este	elemento	saia	
da	superfície	com	uma	simples	
passagem	do	dedo.

Jacto	ideal	para	retirar	todo	o	
champô	de	uma	forma	rápida	
e	eficiente	do	seu	cabelo.

Reduz	o	caudal	utilizado	per-
mitindo	a	poupança	de	água,	
energia	e	ainda	um	prazer	
duradouro.

Jato	Rain	lançado	de	toda	
superfície	do	disco	proporcio-
nando	prazer	imensurável.

Com	um	simples	toque	é	extre-
mamente	fácil	alternar	entre	
tipos	de	jacto	diferentes	ou	
para	outro	tipo	de	chuveiro.

O	mais	forte	dos	jatos	para	
uma	experiência	refrescante.

Quando	a	misturadora	está	
ligada,	com	o	manípulo	ao	
centro,	corre	água	fria,	propor-
cionando	uma	maior	poupança	
de	água	e	energia.

Perfeita	combinação	entre	
suaves	gotas	e	jactos	de	mas-
sagem	mais	intensos.

Um	jato	intenso	para	refres-
car-nos	e	renovar	as	nossas	
energias.

Define	um	espaço	
individualmente
utilizável	entre	o	lavatório	e
a	misturadora.	Para	exigências
em	qualquer	altura.

Uma	carícia	para	a	pele	e	a	
alma	através	de	gotas	muito	
suaves.

Chuveiro	com	dimensões	
generosas	que	permite	cobrir	
toda	a	zona	superior	do	corpo	
com	água	proporcionando	
o	máximo	conforto.

Um	jacto	fino	e	agrupado	para	
um	prazer	de	duche	pontual	
que	refresca.

Um	jacto	de	massagem	forte,
que	revigora	e	estimula.

Dinâmico	e	revitalizante	jacto	
com	massagem.

Jacto	de	massagem	que	lhe	
permitirá	aliviar	por	completo	
a	tensão	do	dia-a-dia.

Jacto	suave	mas,	ao	mesmo	
tempo,	poderoso.

Saída	do	jacto	em	cascata	que	
permite	cobrir	grande	parte	do
corpo	do	utilizador.

Acabamentos

Select

Whirl

Rain
Air XL

Cool
Start

Hot

Cool

Massage Mono

-000 Cromado
-090  Cromado/ 

dourado
-400  Branco/ 

cromado

-450 Branco
-600  Em preto/ 

cromado
-800  Acabamento 

em aço inoxi-
dável

Com	indicação	do	acabamento	todos	os	números	de	
encomenda	(#)	passam	a	ter	8	dígitos,	por	exemplo	
28500,	-	000	=	Cromado



hansgrohe	iSpecify	a	plataforma	de	planeamento	pela	internet

Detalhada e ampla:	a	plataforma	eletrónica	iSpecify	possibilita	um	planeamento	ideal	para	quartos	de	
banho.	Com	todas	as	especificações	de	produtos	ela	inspira	os	clientes	através	de	referências	internacionais.

Confortável:	o	passo	inicial	do	planeamento	se	dá	
através	de	referências	internacionais	impressionantes,	
do	aplicativo	ou	de	um	produto	específico.

Poupando tempo:	todos	os	detalhes	importantes,	
como	referências	técnicas	e	medidas	dos	produtos,	
podem	ser	consultados	e	arquivados	confortavelmente	
numa	lista	do	projeto.

www.facebook.com/
hansgrohe

www.twitter.com/
hansgrohe_pr

www.youtube.com/
hansgrohe

Fácil planeamento  
de projetos

Utilize	agora	também	a	plataforma	
	iSpecify	para	planejar	o	banheiro	
de	forma	simples		e	eficiente:	
http://ispecify.hansgrohe.com

Para	obter	maiores	detalhes	sobre	a	plata-
forma	iSpecify	veja	o	vídeo	abaixo:
www.youtube.com/hansgrohe
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 O serviço de mestre da Hansgrohe 
	Para	assuntos	técnicos,	tem	à	sua	disposição	pro-

fi	ssionais	experientes	na	área	dos	equipamentos	

de	casa	de	banho,	com	um	know-how	consoli-

dado	em	todos	os	produtos	da	hansgrohe,	e	que	

o	poderão	aconselhar	e	ajudar.	A	distribuição	

das	peças	de	manutenção	e	de	substituição	é	

feita	da	forma	mais	rápida.	

	Horário	de	funcionamento:

Segunda-feira	a	Quinta-feira:	

08h00	às	17h00	

Sexta-feira:	08h00	às	15h00

Telefone:	 +34	936	80	39	00

Fax:	 +34	936	80	39	09

E-mail:	 sat@hansgrohe.pt	

 O serviço interno de vendas da 
Hansgrohe 
	Consultas	telefónicas	sobre	os	produtos	e	prazos	

de	entrega.	

	Horário	de	funcionamento:	

Segunda-feira	a	Quinta-feira:	08h00	às	17h00

Sexta-feira:	08h00	às	15h00	

Telefone:	 +34	936	80	39	00

Fax:	 +34	936	80	39	09	

 Disponibilidade garantida da Hansgrohe 
	Você	poderá	adquirir	todas	as	peça	de	substitui-

ção	durante	10	anos.	Assim,	terá	a	certeza	que	

conseguirá	encontrar	peças	para	projectos	mais	

antigos.	

 A Aquademie Hansgrohe 
	A	Aquademie	é	o	nosso	centro	de	eventos	em	

torno	da	água.	No	nosso	museu	poderá	desco-

brir	tudo	sobre	a	história	do	banho	e	da	casa	de	

banho.	Descubra	na	nossa	exposição	como	

designers	internacionais	transformam	casas	de	

banho	em	verdadeiros	oásis	de	bem-estar.	Deixe	

que	lhe	mostremos	como	economizar	água	com	

tecnologias	inovadores	se	torna	um	verdadeiro	

prazer.	

	Horário	de	funcionamento:	

Segunda-feira	a	Quinta-feira:	08h00	às	17h00	

Sexta-feira:	08h00	às	15h00	

A	entrada	é	gratuita.	

 Os serviços PartnerPlus 
para os especialistas na área 
do equipamento sanitário: 

	Este	catálogo	foi	impresso	de	forma	sustentável.	Também	poderá	contribuir	para	a	protecção	do	nosso	ambiente,	passando	
este	catálogo	a	outros	interessados	depois	de	o	consultar,	ou	encaminhando-o	para	a	reciclagem.	
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	Este	guia	de	venda	apenas	apresenta	uma	amostra	limitada	dos	nossos	produtos.	Veja	nosso	portfólio	completo	na	Internet.	

 Para obter mais informações sobre o mundo hansgrohe, 
consulte o website http://pro.hansgrohe-int.com 

 Experiencie os produtos hansgrohe de forma interactiva 
	poderá	consultar	a	versão	iPad	do	catálogo	em	

http://appstore.com/hansgroheshowroom	

 Planear com hansgrohe@home 
	Esta	aplicação	lhe	permite	mostrar	virtualmente	a	seus	clientes	a	combinação	harmoniosa	e	perfeita	

das	torneiras	hansgrohe	com	o	lavatório	que	eles	tem	instalado	em	casa.			iTunes:	http://appstore.

com/hansgrohehome	Google	Play:	http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se

 Poupar com a hansgrohe  
	Para	obter	todas	as	informações	sobre	a	forma	como	a	hansgrohe	ajuda	a	economizar	

água	e	energia	consulte	o	website	http://pro.hansgrohe-int.com/savings-calculator	

ou	através	do	telemóvel	em	http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com	

Hansgrohe	·	Riera	Can	Pahissa	26	·	08750	Molins	de	Rei	·	Barcelona
Tel.	93	6803900	·	Fax	93	6803909	·	info@hansgrohe.pt	·	www.hansgrohe.pt


