Svět plný elegance
a harmonie.
Metropol ® Classic.

Umělecké ztvárnění
vaší koupelny.
Díky nové řadě baterií Metropol ® Classic přináší Hansgrohe
novou klasickou řeč tvarů do vaší koupelny.

Metropol Classic propojuje
lesklé plochy z chromu a jemné detaily
ve zlatém provedení, které této řadě
baterií propůjčují fascinující eleganci.

Svou čistou řečí klasických t varů a oso bitě vzletnými liniemi je Metropol Classic
výrazem stylové koncepce prostoru. Jako
v ybraný doplněk zušlechtí umy vadla,

sprchy i vany, aniž by sám přitahoval až
příliš pozornosti.

Vy vážené plochy a přesné kon tury ut vářejí elegantní tělo.

Opulentní sokl je pódiem pro
v ýtok a Metropol Classic s páčko v ými rukojeťmi, rukojeťmi ve
t varu kříže nebo rukojeťmi Zero.
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Základem řady baterií jsou přesné kontur y a ploché moderní základní těleso,
které zkrášlí jakékoliv umy vadlo.

Vy vážené t var y a vzletný vodní
v ýtok přináší estetickou dynamiku.

Elegantní rukojeti ve t varu kříže jsou
ergonomicky t varovány a umožňují
pouštět vodu s požadovanou teplotou.

Jemné zlaté pr vky a opulentní sokl
dodávají baterii na hodnotě a ta
díky nim ještě více v ystupuje.

Zlatá je aplikována postupem PVD a je tudíž robustní
a odolná vůči poškrábání.
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Stylový způsob,
jak se v koupelně
cítit dobře.

Více estetiky pro vaše
umyvadlo.
Nové baterie Metropol ® Classic.

Umy vadlové ba ter ie Met ropol
Classic splynou s vaším st ylov ým pro středím a stanou se přitom symbolem
v ýjimečného vkusu. Vyrovnané plochy
a vzletné vedení linií zajistí v koupelně
e s t e t i c ko u e l e g a n c i . P ro ko m f o r t n í
obsluhu si můžete v ybrat mezi dvěma
různými variantami rukojeti a v ýškami
výtoku. Sami se rozhodněte, kolik místa
každý den potřebujete k tomu, abyste se
uvolnili.
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Elegantní z působ
sprchování.
Metropol ® Classic ve sprše – kombinace špičkového komfortu sprchování a klasického designu.

Baterie Metropol Classic a sprchy Raindance Classic
spojují design a komfort v jeden estetický celek. Ať jde o horní
sprchu Raindance Classic s příjemným sprchov ým deštíkem
nebo ruční sprchu Raindance Classic se třemi t ypy tr ysek –
sprchování se stane v ýjimečným zážitkem. Vhodná baterie
Metropol Classic s instalací na stěnu nebo pod omítku zajistí
příjemné ovládání.

K osvěžení nebo uvolnění – ruční
a horní sprchy Raindance Classic zajistí
příjemný zážitek ze sprchování.
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Vana p
 řetékající
harmonií.
Metropol ® Classic na vaně – impozantní
design pro výjimečné chvíle.

Vanová baterie Metropol Classic stojící na podlaze
sv ými jemnými zlat ými detaily zušlechtí každou volně stojící
vanu a promění ji ve st ylový prostorový pr vek. Čt yřot vorové
baterie s montáží na okraj vany se třemi různými variantami
rukojetí harmonicky rovněž ladí s celkovým obrazem vaší koupelny. Nezáleží, pro kter ý způsob instalace se rozhodnete,
vždy se můžete těšit na okamžiky plné uvolnění.

Čt yřot vorová baterie s montáží na okraj vany či
páková vanová baterie stojící na podlaze – Metropol
Classic je elegantní řešení i pro vaši vanu.
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Techniky.
Inovativní nápady pro dlouhotrvající radost.

Koupelnové baterie.
Hansgrohe ComfortZone definuje individuální užitný prostor
mezi umyvadlem a baterií.

nápady, které nejen revolučním způso bem mění způsob zacházení s vodou,
ale mění také i samotnou manipulaci

Metropol ® Classic 110

s věcmi a nastavují nová měřítka kom fortu. A toho si všimnete pokaždé, když
používáte naše výrobky.

Metropol ® Classic 160

Metropol ® Classic 260

Čím v yšší baterie, tím větší užitný prostor pod ní. Tato
ComfortZone nabízí s novou v ýškou 160 pod v ýtokem
dostatek místa, například k pohodlnému mytí rukou.

ComfortZone

V Hansgrohe je vše zaměřeno na
výrobu dokonalých výrobků. Proto vždy
v y ví jíme stejně geniální a inovativní
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Technologie
EcoSmart

U baterií lze během běžné koupelnové rutiny díky EcoSmart
ušetřit spoustu vody. Díky této technologii jsme byli schopni
snížit u našich umyvadel standardně spotřebu vody pouhých
pět litrů za minutu.

Vaše baterie s funkcí AirPower vířivě mísí vodu se vzduchem.
Díky tomu je vodní proud bez stříkanců a velmi příjemný na
pokožce.

Abychom vám usnadnili čištění, vybavili jsme perlátory našich
baterií flexibilními silikonov ými lamelami. Stačí jednoduše
přejet prsty a případné usazeniny vodního kamene jsou pryč.
Vaše baterie tak zůstanou nejen déle krásné, ale navíc budou
i dlouho plnit svou funkci.

Díky inteligentnímu rozvodu vody na větší plochu zažije celé
vaše tělo příjemný sprchový deštík. Pro vysněný požitek z vody.

Další druhy sprchové technik y zajistí inovativní zážitek
i ve sprše.
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Světový styl: Metropol ® Classic.
Metropol ® Classic – umyvadlo a bidet

®
Metropol Classic 110
umy vadlová páková baterie
# 31300, -000, -090
# 31301, -000, -090
bez odtokové souprav y

Metropol ® Classic 160
umy vadlová páková baterie
# 31302, -000, -090

®
Metropol Classic 260
umy vadlová páková baterie
# 31303, -000, -090

®
Metropol Classic 110
3 ot vorová umy vadlová
baterie
s páčkami
# 31330, -000, -090
s rukojetí Zero (bez obr.)
# 31304, -000, -090
s kříž. rukojeťmi (bez obr.)
# 31306, -000, -090

®
Metropol Classic 160
3 ot vorová umy vadlová
baterie
s páčkami
# 31331, -000, -090
s rukojetí Zero (bez obr.)
# 31305, -000, -090
s kříž. rukojeťmi (bez obr.)
# 31307, -000, -090

Metropol Classic
páková bidetová baterie
# 31320, -000, -090

®
Metropol Classic
vanová páková baterie, stojící
na podlaze
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
vanov ý v ýtok
s instalací na stěnu
# 13425, -000, -090

®

Metropol ® Classic – vana

Metropol ® Classic 110
čt yřot vorová baterie,
montáž na okraj vany
s páčkami
# 31441, -000, -090
s rukojetí Zero (bez obr.)
# 31315, -000, -090
s kříž. rukojeťmi (bez obr.)
# 31449, -000, -090

®

®

®
Metropol Classic 110
vanová páková baterie
s podomítkovou instalací
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
vanová páková baterie
s instalací na stěnu
# 31340, -000, -090

Rukojeti Metropol ® Classic
Metropol Classic nabízí pákové rukojeti, rukojeti ve tvaru kříže a rukojeti Zero. Díky těmto třem druhům rukojetí nabídne vhodné
řešení v chromové nebo zlaté úpravě pro každý vkus. Vše nadčasově elegantní.

Páčková rukojeť

Rukojeť ve t varu kříže

Rukojeť Zero
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Metropol ® Classic – sprcha

®
Raindance Classic 100
®
Air 3jet/Unica ’Classic sada
# 27843, -000, -090 65 cm
# 27841, -000, -090 90 cm

®
Raindance Classic 240
Air 1jet horní sprcha
# 27424, -000, -090 se sprchov ým r amenem 390 mm
# 27405, -000, -090 přívodem od
stropu 100 mm (bez obr.)

Metropol ® Classic 110
sprchová páková baterie
s instalací na stěnu
# 31360, -000, -090

Raindance ® Classic 100
Air 3jet ruční sprcha
# 28548, -000, -090

®
Metropol Classic 160
sprchová páková baterie
s podomítkovou instalací
# 31365, -000, -090

Povrchové úpravy
Povrchové úpravy Metropol Classic jsou dokonale dimenzovány a snadno se čistí. Ušlechtilé detaily zlaté úpravy propůjčují
luxusní charakter. Ani v chromové úpravě neztrácí Metropol Classic svou vytříbenou eleganci. S údajem o povrchové úpravě je
uvedeno osmimístné objednací číslo (#), např. 31302, - 000 = chrom
000 Chrom | 090 Chrom/vzhled zlata

Zlatá je aplikována postupem PVD a je tudíž robustní a odolná vůči poškrábání.

Chrom/vzhled zlata

Chrom

Všechny produkt y jsou zobrazeny v v povrchové úpravě chrom/vzhled zlata.
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Druhy proudů .

Rain
Air XL

Měkký sprchov ý déšť
po celé ší řce.

Koncentrovaný, blahodárně
působící masážní proud.

Harmonická kombinace
jemného sprchového deště
a dynamického proudu.

Aplikace Hansgrohe Showroom
Díky aplikaci Hansgrohe Showroom můžete interaktivně objevit
naše sprchy, baterie a mnohem více. Například díky spekta kulární fotofunkci. Stačí požadovaný v ýrobek umístit na střed
záběru fotoaparátu, pořídit snímek a vše bude ihned virtuálně
zabudováno do výsledného obrazu.
Zvláštní funkce :
• Vizualizace vybraného produktu
ve Vaší koupelně nebo kuchyni
• Videa věnovaná našim technologiím a typům proudů
• Seznam oblíbených položek od Hansgrohe
• Vyhledávač odborných prodejců
Aplikace Hansgrohe@home
Aplikace Hansgrohe@home je inteligentní řešení, když se
chcete podívat, jak by nová baterie nebo sprchové řešení vypadaly u vás doma. Jednoduše udělejte snímek aktuální situace
v koupelně, baterii nebo sprchu označte prstem a nahraďte
za oblíbený v ýrobek od Hansgrohe. Integrovaný v yhledávač
polohy prodejce vám zobrazí nejbližší prodejce podle vaší
polohy.

w w w.hansgrohe.cz/showroom - app

www.hansgrohe.cz/home-app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Měkký sprchov ý deštík s kap kami obohacenými vzduchem.

Whirl

