
 Pomysły na łazienkę. 
 Prysznice oraz baterie do łazienki i kuchni. 
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 Hansgrohe – marka, 
która zobowiązuje. 

 Od ponad 100 lat odkrywamy 
w Hansgrohe na nowo przyjemność kon-
taktu z Wodą. Tym bardziej cieszy nas 
obserwacja, że także wizerunek łazien-
ki i kuchni ulega transformacji. Od czy-
sto funkcjonalnego pomieszczenia służą-
cego higienie po oazę estetyki i dobrego 
samopoczucia. 
 Jednocześnie oczekiwania względem 
wzornictwa i funkcjonalności uległy wy-
raźnym zmianom. Jako jeden z liderów in-
nowacji w branży sanitarnej jesteśmy 
dumni, aktywnie uczestnicząc w tym roz-
woju. Nie sposób już wyobrazić sobie ła-
zienki i kuchni bez inteligentnej obsługi 

w postaci przycisku Select. Za sprawą 
uhonorowanej nagrodami głowicy prysz-
nicowej Rainmaker Select, także do strefy 
prysznica wprowadziliśmy nowe standar-
dy pod względem estetyki i jakości. 
 Na kolejnych stronach odkryjesz, w jaki 
sposób doskonałe wzornictwo w połą-
czeniu z innowacyjną technologią i jako-
ścią, może uczynić z kontaktu z Wodą 
przygodę w Twoim domu. 

 Przyjemnej lektury! 

 Z pozdrowieniami, 
Richard Grohe 

 W łazience i kuchni niewielki przycisk dba o wielką przyjemność. 

 Produkty Hansgrohe możesz teraz odkrywać interaktywnie na iPadzie 
w zaciszu swojego domu – z aplikacją Hansgrohe Showroom: 
 www.hansgrohe.pl/aplikacja_katalog 
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Co wyróżnia Hansgrohe

TRADYCJA
Hansgrohe zachwyca ludzi na całym 
świecie. Ponieważ w każdym z naszych 
długowiecznych i stworzonych z myślą 
o ekologii produktów zawar te jest 100 
lat doświadczenia. To buduje zaufa -
nie i dzień po dniu daje Ci poczucie, 
że dokonałeś właściwego wyboru.

U nas wszystko obraca się wokół dążenia, aby tworzyć dla Ciebie produkty idealne pod każdym wzglę-
dem. Produkty, które cechuje długoletnia żywotność, doskonałe wzornictwo i wysoki komfort użytkowa-
nia. W tym celu generujemy ambitne pomysły, prowadzimy badania, testujemy i zarządzamy produkcją – 
zarówno w naszej głównej siedzibie w Schwarzwaldzie, jak i lokalizacjach na całym świecie.

Twoje oczekiwania 
są naszym wzorcem.

Jakość – made by Hansgrohe.
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Co wyróżnia Hansgrohe

DESIGN
Abyś mógł każdego dnia cieszyć się formą i funkcją naszych produktów, od dawna współpracuje -
my z projektantami o światowej renomie. Tym bardziej cieszy nas fakt, że naszą estetyczną ambicję 
doceniają nie tylko klienci, ale także jury międzynarodowych konkursów. Ostatnio w postaci na -
grody iF Gold Award 2015 dla kompletu prysznicowego Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe.

CENTRUM TESTÓW
Twoje zadowolenie jest na pierwszym 
miejscu naszych priory tetów. Per fekcyj -
nie działające produkty to dla nas nie -
kwestionowana oczywistość. W niezli -
czonych testach pilnujemy, aby nasze 
baterie i prysznice były absolutnie nieza -
wodne w codziennym użytkowaniu. Za -
praszamy także Ciebie do udziału – stań 
się zadowolonym testerem produktów.

KLASYKI WŚRÓD 
PRODUKTÓW
Klasyk pochodzi od s łowa klasyczny czy-
li wzorcowy, doskonały. Dzięki znakomite -
mu wzornictwu, wybitnej funkcjonalności i 
świadomej produkcji, naszymi produktami i 
wodą możesz cieszyć się przez długie lata.

PRODUKCJA
Tam gdzie widnieje logo 

Hansgrohe, tam obecna jest ja -
kość Hansgrohe. Aby Twoja ra -
dość z naszych produktów mo -

gła trwać przez długie lata, we 
wszystkich naszych fabrykach na 
całym świecie produkujemy zgod-
nie z tym samym standardem naj -

wyższej jakości Hansgrohe.

ROZWÓJ
Naszym inżynierom nieustannie przyświe -
ca myśl, aby zwyczajny prysznic zmienić 

w przygodę. W tym celu tworzymy kolejne 
nowe rodzaje strumienii oraz opcje obsługi, 

aby Twój codzienny kontakt z wodą uczy-
nić tak komfor towym, jak to tylko możliwe.
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 Co wyróżnia Hansgrohe 

 W kooperacji z Phoenix  Design 
powstają produkty, które wy-
znaczają nowe standardy tak 
w aspekcie estetyki, jak i funk-
cjonalności. Od pierwszego 
szkicu po gotowy produkt, mi -
łość do detalu odgrywa decy-
dującą rolę. 

 Wzornictwo jest dla nas nie tylko kwestią smaku, ale także nastawienia. We współpracy z wielokrotnie na-
gradzanym na arenie międzynarodowej Zespołem Phoenix Design współpracujemy nieustannie nad wybit -
nymi kreacjami. Naszym celem jest poszukiwanie najinteligentniejszego rozwiązania. Ponieważ wzornic-
two i funkcja muszą iść ręka w rękę, aby mogły powstać produkty, które zachwycają swoją najwyższą 
jakością i jednocześnie definiują nowe standardy estetyczne. W Rankingu Przedsiębiorstw iF 2015 firma 
Hansgrohe została okrzyknięta najlepszym producentem branży sanitarnej, a wśród wszystkich producen-
tów i branż zajmuje miejsce 11. 

 Najpiękniejszy sposób 
na aranżację Twojej 

codzienności. 
 Wzornictwo – stworzone przez Hansgrohe. 

COMPANY
RANKING
2015 PO

S 
11
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 Na Raindance Rainfall 240 Air 3jet spadł  prawdziwy 
deszcz nagród w latach 2007 – 2009. 

 Komplet prysznicowy Rainmaker Select 460
3jet Showerpipe w konkursie iF Award 
2015 został obsypany złotem. 

 Bateria PuraVida sprawi -
ła, że werdykty Jury w wie -

lu międzynarodowych 
konkursach w latach 2009-

2011 ogłaszały jej jed -
nogłośne zwycięstwa. 

 Talis Select S 100 przekonuje na całej l inii. 

 Bateria kuchenna Metris Select 320 
zdobyła na Focus Open 2014 pierwszy 

srebrny medal w kategorii kuchnia. 

 Dysk prysznicowy Raindance Select E 120 w 
2013 zyskał aplauz za przycisk Select. 
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Co wyróżnia Hansgrohe

W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań jedno pytanie stawiamy sobie wciąż na nowo: Jak moglibyśmy 
uczynić Twoją codzienność jeszcze bardziej komfortową? W łazience i kuchni chodzi przede wszystkim 
o prostą obsługę. Zainspirowani przyciskami, które za jednym dotknięciem uczyniły świat łatwiejszym, 
stworzyliśmy przycisk równie prosty, co genialny. W 2009 roku wprowadziliśmy na rynek pierwszą głów-
kę prysznicową z czysto mechanicznym przyciskiem Select. Od tego czasu przycisk Select zapewnia intu-
icyjną obsługę w łazience i kuchni. Za dotknięciem przycisku można w strefie prysznica zmieniać odbior-
niki i rodzaje strumieni. W przypadku baterii łazienkowych i kuchennych, włączanie i wyłączanie 
strumienia, w razie konieczności, jest możliwe bez użycia rąk.

Jeden przycisk, który 
ułatwia Twoje życie.

Technologia Select – wynaleziona przez Hansgrohe.

Przycisk Select zapewnia jeszcze więcej kom-
for tu i prostą obsługę podczas codziennych 

rutynowych czynności w łazience i kuchni.
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Co wyróżnia Hansgrohe

Główki i głowice prysz-
nicowe Raindance Select 

były pierwszymi produkta -
mi z technologią Select w 
asor tymencie Hansgrohe.

W kuchni przycisk Select  utrzymuje 
pracę w płynnym ruchu.

Nasze baterie i prysznice Select 
to sz tandarowe przykłady pro -
duktów, które czynią życie ła -
twiejszym i stają się nieodłącz-
nym składnikiem codziennej 
kultury.

2012

2011

2013

2013

2015

2014
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Co wyróżnia Hansgrohe

Hotel Saint Regis, Rzym: 
Raindance® E 420 Air Showerpipe,  
głowica prysznicowa Raindance® Classic 300, 
główka prysznicowa Raindance® E 120 Air.

Zanurz się w świecie 
komfortu.

Na całym świecie inwestorzy we współpracy z architektami realizują wymagające projekty. W takich pro-
jektach inteligentne rozwiązania w zakresie korzystania z wody są koniecznością. Baterie, prysznice i ko -
lekcje łazienkowe ze Schwarzwaldu nadają nobilitującym adresom dodatkową wartość pod względem 
wzornictwa i komfortu. Znajdują się w imponujących hotelach i obiektach użyteczności publicznej, w pry-
watnych rezydencjach i królewskich pałacach, w ekskluzywnych klubach sportowych oraz na promach 
i luksusowych jachtach. Na naszej stronie internetowej znajdziesz wiele kolejnych referencji. 
www.hansgrohe.pl/referencje

Referencje – wizytówka Hansgrohe.
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Co wyróżnia Hansgrohe

Hotel Bella Sky, Kopenhaga: 
Croma® 160 głowica prysznicowa, 
Croma® Vario 100 główka prysznicowa.

Hotel Royal Spa: Kitzbühel  
Raindance® głowica prysznicowa, główka prysznicowa Croma® 100.

Château Bethlehem, Maastricht:  
Bateria umywalkowa Metris® S, Talis® S, Metropol® S, PuraVida®, 

głowica prysznicowa Raindance® Rainmaker®, Termostat 
Ecostat® S, komplet prysznicowy Croma® 100 Showerpipe.

Hotel Hyat t Capital Gate, Abu Dhabi: 
Głowica prysznicowa Raindance® S 240 Air.

Alice Lane Towers, Afryka Południowa:  
Bateria umywalkowa Metris® S Electronic.

Statek wycieczkowy Celebrity Equinox: 
Bateria umywalkowa Talis® S.
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 Co wyróżnia Hansgrohe 

 Na iPadzie i smar t fonie 
możesz poznawać mnó -
stwo produktów Hansgrohe 
interaktywnie i zasięgnąć 
szczegółowych informacji. 

 Odkrywaj nasze 
produkty z łatwością 

online. 

 Za sprawą bogatej oferty Hansgrohe możesz wybrać swój ulubiony sposób na doświadczanie wody. 
Mamy dla Ciebie mnóstwo aplikacji online, dzięki którym możesz zasięgnąć wszystkich interesujących Cię 
informacji. W ten sposób innowacje Hansgrohe trafią prosto do Twojego domu – lub dokądkolwiek, gdzie 
pragniesz je odkrywać. 

 Hansgrohe mobilnie – interaktywne strony Hansgrohe. 
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 Hansgrohe Showroom App 
 Z aplikacją Hansgrohe Showroom możesz odkrywać 
nasze prysznice i baterie oraz wiele innych produktów. 
Np. dzięki spektakularnej funkcji foto. Sprowadzi ona 
każdy produkt za jednym dotknięciem wprost do Two -
jego domu. W tym celu wybrany produkt umieść cen -
tralnie w obrazie kamery. Zrób teraz zdjęcie z odpo -
wiedniej perspektywy – i już produkt Twojego wyboru 
jest zainstalowany wir tualnie w Twoim domu. Jeżeli po -
doba Ci się to, co widzisz, najbliższy punkt handlowy 
możesz odnaleźć szybko dzięki zintegrowanej funkcji 
wyszukiwarki. 

 Interaktywne atrybuty: 
–   Funkcja zdjęcia w celu wizualizacji 

 produktu w Twojej łazience 
–   Filmy na temat technologii i rodzajów 

 strumienia 
–   Lista faworytów dla Twoich ulubionych 

 produktów Hansgrohe 
–   Wyszukiwarka punktów handlowych 

 www.hansgrohe.pl/aplikacja_projekt 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome

 Hansgrohe@home App 
 Ponieważ Twoja łazienka nie przyjdzie do 
Hansgrohe, Hansgrohe przyjdzie do Twojej łazien -
ki: aplikacja Hansgrohe@home to naj łatwiejszy 
sposob, aby zobaczyć, jak konkretna armatura lub 
rozwiązanie prysznicowe będzie wyglądać w Two -
im domu. Wystarczy zrobić zdjęcie Twojej obecnej 
aranżacji łazienkowej, następnie zaznaczyć znaj -
dującą się w niej armaturę lub prysznic i zastąpić 
wybranym produktem Hansgrohe. I już widzisz re -
zultat na swoim ekranie. Zintegrowana wyszukiwar-
ka specjalistycznych punktów handlowych wskaże 
Ci w razie potrzeby adres najbliżej Ciebie. Aplika -
cje na iPhona, iPada i smar t fony android są dostęp -
ne na stronie Hansgrohe lub bezpośrednio w iTunes 
lub GooglePlay. 

http://itunes.com/app/hansgrohe-showroom

 World Wide Water. 
 Najnowsze aktualności na temat wody i Hansgrohe znajdziesz na 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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Prysznic w nowym 
wymiarze.
Rainmaker® Select.
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Rainmaker® Select

Wzornictwo.
Innowacyjny koncept nowego produktu powstał 

we współpracy z Phoenix Design.

Od wzornictwa po materiał – 
 prawdziwy rarytas.
Rainmaker® Select przekonuje za sprawą swojej estetyki i zastosowanych materiałów.

W ostatnich latach trend na łazien-
ki mieszkalne rozwinął się w nowy spo-
sób. Wiąże się z tym przemiana ocze-
kiwań stawianych tej przestrzeni. Od 
czysto funkcjonalnego pomieszczenia 
służącego higienie po oazę estetyki i do-
brego samopoczucia. Z inspiracji tymi 
zauważalnymi przemianami stworzyliśmy 
wspólnie z Phoenix Design najwyższej 
jakości urządzenie oferujące całkowicie 
nowe doznania w kontakcie z wodą – 

Rainmaker Select. Za sprawą swojego mi-
nimalistycznego wzornictwa  Rainmaker 
Select urzeka od pierwszego wejrzenia. 
Klarowna stylistyka znajduje swoje od-
zwierciedlenie także w doborze mate-
riałów. Bardzo duża tarcza prysznicowa 
ze szkła w połączeniu z minimalistycz-
ną chromowaną ramką nadają głowicy 
prysznicowej Rainmaker Select szlachet-
ną estetykę. Szklana biała powierzchnia 
i błyszczący metal podkreślają natural -

ność łazienki, a jednocześnie harmoni-
zują z pozostałymi elementami otocze-
nia takimi jak ceramika, płytki czy lustra. 
Oprócz ogólnego wrażenia  Rainmaker 
Select urzeka także jakością wykona-
nia. Przykładowo każdy z 200 otworów 
w szklanej tarczy wykonany jest za po-
mocą precyzyjnego lasera w niezwykle 
starannym procesie produkcji. Ale tylko 
miłość do detalu pozwala narodzić się 
rzeczom wielkim.
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Rainmaker® Select

Produkt.
Ręcznie montowany i poddany precyzyjnym testom, Rainmaker Select 
spełnia najwyższe standardy jakości.

Materiał.
Proces produkcyjny szklanej tarczy 
prysznicowej łączy nietypowy materiał 
z najnowszą technologią laserową.
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem . Rainmaker® Select

 przestrzeń prysznica 
2  m 

4  m   łazienka 

3
  m

   ła
zienka 

 p
rzestrzeń p

rysznica 
1

  m
 



19

 Przyjemność kąpieli pod prysznicem . Rainmaker® Select

 Aranżacja 1:
Prysznic w centrum uwagi. 
 Rainmaker® Select Showerpipe – idealne rozwiązanie natynkowe. 

 Żadne inne pomieszczenie w domu 
nie uległo takim przemianom w ostatnich 
latach, jak łazienka – od pomieszczenia 
czysto funkcjonalnego służącego higie -
nie, po oazę estetyki i dobrego samopo-
czucia. Nie zawsze oznacza to powięk-
szenie przestrzeni, częściej większe 
potrzeby w aspekcie wzornictwa i przy-

jemnych doznań w kontakcie z wodą. 
A to wymaga nowych pomysłów – zarów-
no architektonicznie, jak i od strony pro-
duktowej. Strefa prysznica zajmuje co-
raz większą przestrzeń i staje się nowym 
centrum łazienki. Już przez samą swoją 
wielkość komplet prysznicowy Rainmaker 
Select Showerpipe doskonale dopaso-

wuje się do tej roli. Z jednej strony jego 
lśniące powierzchnie, szklane i chromo-
wane, przyciągają wzrok w pomieszcze-
niu, z drugiej strony łączą prysznic har-
monijnie z resztą otoczenia; ze szklanymi 
ściankami, lustrami, ceramiką. 
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem . Rainmaker® Select

 Aranżacja 2: 
innowacyjne rozwiązanie 
strefy prysznica. 
 Instalacja natynkowo-podtynkowa Rainmaker® Select. 

 Dzisiaj łazienka nie jest już po 
prostu pomieszczeniem służącym higie -
nie ciała, lecz częścią przestrzeni miesz-
kalnej. A co za tym idzie, także prze-
strzenią nowych pomysłów. Materiały 
takie jak drewno i tkanina emanują cie -
płem i przytulnością, siedziska zaprasza-

ją do odpoczynku i naładowania nową 
energią. Dlaczego więc nie pomyśleć 
w rewolucyjny sposób także przy aran-
żacji strefy prysznica? W tym przypad-
ku  ShowerTablet Select 700 montowany 
jest bezpośrednio na przyłączach wy-
chodzących ze ściany, podczas gdy po-

łączenie głowicy prysznicowej chowa się 
w ścianie. Idealna kombinacja instalacji 
natynkowej i podtynkowej. Dzięki temu 
prysznic pozbawiony zakłócających ele -
mentów staje się eleganckim i funkcjonal -
nym meblem. 
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem . Rainmaker® Select
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem . Rainmaker® Select

 Aranżacja 3: 
Perfekcyjnie zintegrowane 
wzornictwo i technika. 
 Rozwiązanie podtynkowe Rainmaker®. 

 Przenikanie się strefy prysznica 
z resztą pomieszczenia odgrywa istotną 
rolę w nowoczesnej aranżacji łazienek. 
Czy to pod postacią płynnego przejścia 
od strefy mokrej do suchej, czy pryszni -
ca w jednym poziomie z podłogą, czy 
przez wprowadzenie szklanych przegród 

zamiast ścian lub po prostu płynną inte -
grację baterii prysznicowych. Instalacja 
podtynkowa Rainmaker Select udowad-
nia, że nawet obszerna strefa prysznica 
może być powściągliwą, a jednocześnie 
szlachetną częścią łazienkowej prze-
strzeni. Nowoczesna technika znika za 

ścianą, podczas gdy szklane powierzch-
nie z białym t łem głowicy i termostatu in-
tegrują się elegancko w ścianie i suficie. 
W ten sposób wielką przyjemność kąpie -
li można wykreować w każdej łazience. 
Prysznic staje się sercem łazienki. Nieza-
leżnie od wielkości pomieszczenia. 
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem . Rainmaker® Select
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Rainmaker® Select

Komplet prysznicowy Rainmaker® 
Select Showerpipe – idealne 
rozwiązanie podtynkowe

Po prostu zeskanuj kod 
i obejrzyj f i lm o produktach.

Głowica prysznicowa 
z 3 rodzajami strumienia.

Wygodny wybór strumienia.

Włącz/wyłącz główkę 
prysznicową.

Wybór żądanej temperatury.Szklana powierzchnia ujęta 
w chromowaną ramę.

Wybór strumieni w głowicy 
za pomocą przycisków.
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Rainmaker® Select

Natynkowy i podtynkowy 
w jednym – innowacyjne rozwiązanie 
dla strefy prysznica

Po prostu zeskanuj kod 
i obejrzyj f i lm o produktach.

Wygodny wybór strumienia.

Wybór żądanej temperatury.

ShowerTablet Select montuje się 
bezpośrednio na przyłączach 
wychodzących ze ściany.

Głowica prysznicowa z jednym 
rodzajem strumienia.

Włącz/wyłącz głowicę prysznicową.

Włącz/wyłącz główkę prysznicową.
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Rainmaker® Select

Czyste linie dzięki 
chromowanej metalowej ramie.

Głowica prysznicowa 
z 3 rodzajami strumienia.

Rozwiązanie podtynkowe  
Rainmaker® Select – perfekcyjnie 
zintegrowane wzornictwo i technika

Po prostu zeskanuj kod 
i obejrzyj f i lm o produktach.

Wygodny wybór strumienia.

Wybór żądanej 
temperatury.

Wybór strumieni w głowicy 
za pomocą przycisków.

Włącz/wyłącz 
główkę prysznicową.



Mono

Whirl

Select

Select

Select
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Nastawione 
na czystą 
przyjemność:
Oto co Hansgrohe 
nazywa przyjemnością 
kąpieli pod prysznicem.
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Aranżacje prysznicowe

Główki prysznicowe 
i systemy prysznicowe

 
Głowice prysznicowe

Komplety prysznicowe 
i panele  prysznicowe

Podstawowe rozwiązanie: Główki prysznicowe 
można zastosować pojedynczo lub w kombina-
cjach jako zestaw prysznicowy – pasujące uzu-
pełnienie baterii i termostatów.

Dla odświeżenia lub relaksu – gdyż każdy 
dzień zasługuje na inne doznania. Do montażu 
podtynkowego.

Perfekcyjna przyjemność pod prysznicem – 
w komplecie z szybkim i prostym montażem na 
istniejących przyłączach wody. Idealne roz-
wiązanie w przypadku renowacji.

Poddaj się dotykowi.  
Na tysiąc sposobów.
Wybierz z naszej bogatej oferty pryszniców idealne rozwiązanie dla siebie oraz pasujące do 
niego sterowanie prysznicowe.

Łagodny letni deszcz, pełen mocy 
wodospad czy ożywczy strumień prysz-
nicowy? Niezależnie od tego, jak wy-
obrażasz sobie idealną strefę prysznica, 

za sprawą naszych rozwiązań spełnisz 
swoje marzenie o absolutnie perfekcyjnej 
przyjemności kąpieli. Stwórz teraz swo-
ją indywidualną strefę prysznica – z do-

pasowaną do Ciebie konfiguracją pro-
duktów.
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Aranżacje prysznicowe

Sterowanie prysznicowe 
natynkowe

Sterowanie prysznicowe 
podtynkowe

 
Sterowanie prysznicowe

Pasuje doskonale do istniejących przyłączy. 
Najprostsza droga do nowego wymiaru prysz-
nicowych doznań.

Korpus armatury jest schowany w ścianie – dla 
pełnej swobody ruchów pod prysznicem.

W przypadku tego wariantu instalacji natynko-
wo-podtynkowej, ShowerTablet można po raz 
pierwszy dowolnie łączyć z jednostrumieniową 
głowicą prysznicową. Przy tym połączenie 
przebiega niewidocznie w ścianie.



Rain
Air XL

32

Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Rodzaje strumieni

Nasze rodzaje strumieni.
Więcej przyjemności dzięki główkom i głowicom prysznicowym.

Po prostu zeskanuj kod 
i obejrzyj f i lm o rodzajach 
strumieni.

Rodzaj strumienia może różnić się w zależności od typu produktu.

RainAir oraz RainAir XL
Dla wielu osób istotna jest nie tylko pielę -
gnacja, lecz także relaks. Idealnym do 
tego celu rozwiązaniem są główka i gło -
wica prysznicowa z obfitym strumieniem 
RainAir, które każdą wzbogaconą powie-
trzem kroplę generują z dysz o dużej 
średnicy. W ten sposób zmywają z wodą 
całodzienne zmęczenie.

IntenseRain 
Wybierając silny strumień IntenseRain 
można łatwo wypłukać szampon z wło-
sów. To idealny sposób, aby szybko na-
brać formy na cały dzień. Dlatego, że 
strumień IntenseRain uwalnia nie tylko od 
szamponu, ale także od porannej senno-
ści – dla witalnego startu w nowy dzień.

SoftRain
Miękki strumień SoftRain przyjemnie otu-
la ciało. Dobroczynne działanie dla skó-
ry. Strumień SoftRain to doskonały wybór 
w przypadku codziennej relaksującej ką-
pieli pod prysznicem. Swoją moc rozwija 
podczas szybkiego prysznica o poranku, 
jak i niespiesznej kąpieli po ciężkim dniu.

Rain oraz Rain XL
Chociaż dysze w główce i głowicy prysz-
nicowej wydają się niewielkie, efekt 
przez nie generowany jest spektakularny: 
strumień Rain ożywia i odświeża; inten-
sywnie i przyjemnie. Dzięki temu nadaje 
się on idealnie na przykład do szybkiego 
wypłukania szamponu z włosów.

TurboRain 
Wszechstronny strumień, natychmiastowy 
rezultat: ożywczy strumień TurboRain 
spełnia obietnicę swojej nazwy. Najsil -
niejszy ze wszystkich strumieni deszczo-
wych dostarcza dzięki swojej czystej sile 
odświeżających doznań kąpieli. Dla 
wszystkich, którzy cenią sobie czas i pro-
stotę.

Mix 
Łagodny i dynamiczny jednocześnie. Stru-
mień Mix łączy w sobie obfity strumień 
RainAir i silny, ożywczy strumień 
Caresse Air. Po zewnętrznym okręgu mięk-
kie krople otulają ciało, podczas gdy jed-
nocześnie punktowy strumień ze środka 
tarczy masuje skórę. Perfekcyjna kombina-
cja dla codziennej przyjemności kąpieli.
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Rodzaje strumieni

Rodzaj strumienia może różnić się w zależności od typu produktu.

RainFlow 
Głowica prysznicowa z czystym w swej 
formie strumieniem wodospadowym Rain-
Flow wnosi do łazienki naturalne dozna-
nie wody. Możesz cieszyć się wodą w jej 
naturalnej postaci wodospadu, który spo-
wija kark i ramiona. W ten sposób możli -
we jest celowe skierowanie wody na kon-
kretne partie ciała, co wpływa na lepsze 
odprężenie. Jest to trend popularny 
szczególnie w łazienkach wellness.

Massage 
Skoncentrowany strumień, który uwalnia 
od napięć codzienności. Dzięki precyzyj -
nie ukierunkowanemu strumieniowi napię -
te miejsca zyskują odprężenie. Innowa-
cyjne ułożenie strumieni na zasadzie 
okręgów czyni ten prysznic mobilnym na-
rzędziem wellness w prywatnej łazience.

RainStream 
Nowy strumień RainStream składa się 
z pojedynczych kroplistych strumieni. 
Płynie z łagodnością i siłą zarazem. 
Z taką samą intensywnością na całej dłu-
gości. Rezultat to regenerujące doznanie, 
niezależnie od wysokości osoby.

Mono 
Punktowy, wyciszający i odprężający 
strumień ze środka głowicy. Strumień 
Mono pomaga swoją lekkością wyciszyć 
się i z tego powodu jest idealnym strumie-
niem do relaksu.

Whirl
Skoncentrowany strumień Whirl usuwa 
z siłą wartkiego nurtu całodzienne zmę-
czenie. Tak w główce, jak i w głowicy 
prysznicowej: 3 strumienie obracające 
się spiralnie wokół własnej osi pomagają 
swoim intensywnym efektem masażu 
uwolnić napięcie.

CaresseAir 
5 silnych pojedynczych strumieni łączy 
się ze sobą tworząc jeden masujący stru-
mień niosący przyjemne odprężenie. 
Najlepszy sposób na powrót do we-
wnętrznej równowagi po sporcie lub 
ciężkim dniu w pracy.
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Select

Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Główki prysznicowe

Nasze główki prysznicowe: Inno-
wacje, których możesz dotknąć.
Bardzo mały przycisk dla dużej przyjemności.

Nowa technologia Select w głów-
kach prysznicowych sprawia, że kąpiel 
jest teraz jeszcze przyjemniejsza. Za-
miast uciążliwego przekręcania tarczy 
prysznicowej możesz zmieniać strumień 
za dotknięciem przycisku. Dodatkowo na-

sze główki prysznicowe przekonują swo-
ją estetyką. Są dostępne w formie okrą-
głej lub z zaokrąglonymi krawędziami, 
w kolorze lśniącego chromu lub z białą 
tarczą – w ten sposób dostarczają przy-
jemności nie tylko w dotyku, ale są także 

miłe dla oka. Powody do satysfakcji ma 
także środowisko: produkty wyposażone 
w EcoSmart zmniejszają, za sprawą inte -
ligentnego ograniczenia przepływu, zu-
życie wody nawet o 60 %!

Raindance® Select E 120 3jet Główka prysznicowa

Zmieniaj strumień intuicyjnie za pomocą przycisku.

Silny strumień deszczowy z dysz o 
małej średnicy – idealny do spłuki -

wania szamponu z włosów.

Skoncentrowany strumień 
masujący z rotujących dysz, 

do usuwania napięć.

Łagodny strumień deszczowy, przy-
jemne w dotyku krople z dysz o dużej 

średnicy, wzbogacone powietrzem.
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Główki prysznicowe – przegląd
W tej tabeli zebraliśmy dla Ciebie wybrane wiodące produkty z naszych rozmaitych linii główek prysznicowych.  
Kompletny asor tyment z wieloma innymi główkami prysznicowymi znajdziesz na naszej stronie internetowej na:  
www.hansgrohe.pl/glowkiprysznicowe

Szczegółowe objaśnienia piktogramów znajdziesz w kopercie na rozkładanej stronie.

Crometta® 100 1jet

Croma® Select E 1jet Croma® Select S 1jetCrometta® 100 Vario

Croma® Select E Vario Croma® Select S VarioCrometta® 100 Multi

Croma® Select E Multi Croma® Select S Multi

Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Główki prysznicowe

Croma® 100 1jet

Croma® 100 Vario

Croma® 100 Multi

Crometta® Croma®
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Raindance® Select E 120 3jet Raindance® Select S 120 3jet

Raindance® Select E 150 3jet Raindance® Select S 150 3jet

Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Główki prysznicowe

Raindance®
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Zestawy prysznicowe

Zestawy prysznicowe – przegląd
W tej tabeli zebraliśmy dla Ciebie wybrane wiodące produkty z naszych różnych linii zestawów prysznicowych.  
Kompletny asor tyment z wieloma innymi zestawami prysznicowymi znajdziesz na naszej stronie internetowej na:  
www.hansgrohe.pl/zestawyprysznicowe

Szczegółowe objaśnienia piktogramów znajdziesz w kopercie na rozkładanej stronie.

Crometta® 100 Multi Zestaw Croma® 100 Multi/ 
Unica® ’C Zestaw

Croma® Select E Multi Zestaw Croma® Select S Multi Zestaw

Crometta® Croma®
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Zestawy prysznicowe

Raindance® Select E 120/ 
Unica® ’S Puro Zestaw

Raindance® Select S 120/ 
Unica® ’S Puro Zestaw

Raindance® Select E 150/ 
Unica® ’S Puro Zestaw

Raindance® Select S 150/ 
Unica® ’S Puro Zestaw

Raindance®
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Głowice prysznicowe

Nasze głowice prysznicowe:  
Najpiękniejszy deszcz na świecie.
Odkryj indywidualny komfort za dotknięciem przycisku.

Teraz także w głowicach pryszni -
cowych można zmieniać strumień za po-
mocą przycisku. Strumienie Rain i  RainAir 
dostarczają doskonałego odprężenia – 
są rozłożyste, generowane przez całą 
powierzchnię tarczy prysznicowej. Stru-
mień RainStream wykorzystuje 12 otwo-
rów ustawionych w jednej linii i opływa 
całe ciało kroplistym, musującym desz-

czem, spłukując z Twoich ramion cały ba-
last codziennych obowiązków. Tak róż-
norodne jak doznania kąpieli są także 
kształ ty głowic prysznicowych: Są one 
dostępne w klasycznym okrągłym wa-
riancie lub w ponadczasowej formie pro-
stokatnej, w wersji chrom lub lśniącej 
wersji chrom z białą tarczą prysznicową. 
Dodatkowo zostały wyposażone w ele -

gancki chromowany pierścień zewnętrz-
ny, wysoką krawędź o doskonałej jako-
ści wykonania i atrakcyjny wygląd tarczy 
strumieniowej. Tarcza strumieniowa, któ -
rą można zdjąć, a przez to łatwo umyć, 
gwarantuje długą żywotność produktu 
i estetykę.

Raindance® Select E 300 3jet Głowica prysznicowa

Silny strumień deszczowy z dysz o 
małej średnicy – idealny do spłuki -
wania szamponu z włosów.

Obfity strumień z 12 dużych 
dysz – dla efektywnego relaksu.

Łagodny strumień deszczowy, przy-
jemne w dotyku krople z dysz o dużej 
średnicy, wzbogacone powietrzem.

Zmieniaj strumień intuicyjnie i z łatwo -
ścią za pomocą przycisku.
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Głowice prysznicowe – przegląd
W tej tabeli zebraliśmy dla Ciebie wybrane wiodące produkty z naszych rozmaitych linii głowic prysznicowych.  
Kompletny asor tyment z wieloma innymi głowicami prysznicowymi znajdziesz na naszej stronie internetowej na:  
www.hansgrohe.pl/glowiceprysznicowe

Szczegółowe objaśnienia piktogramów znajdziesz w kopercie na rozkładanej stronie.

Crometta®  
160 1jet

Croma® Select S  
180 2jet

Croma® Select E  
180 2jet

Raindance® E  
420 Air 2jet

Raindance® Royale S 
350 Air 1jet

Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Głowice prysznicowe

Crometta® Croma® Raindance®
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Raindance® Royale S 
350 Air 1jet

Raindance® Select E  
300 3jet

Raindance® Select S  
300 2jet

Raindance® Rainmaker®  
Air 3jet

Raindance® Rainmaker®  
Air 3jet

Rainmaker® Select  
460 3jet

Rainmaker® Select  
580 3jet

Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Głowice prysznicowe

Raindance® Rainmaker®
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Showerpipes 

 Nasze komplety prysznicowe: 
spełniają najwyższe oczekiwania. 
 Odkryj swój prysznic za dotknięciem przycisku. 

 W komplecie prysznicowym 
wszystko jest po prostu piękne, praktyczne 
i proste. Nowe przyciski Select w główce, 
głowicy prysznicowej i w termostacie 
czynią wybór prysznica i strumienia jesz-
cze wygodniejszym. Dzięki eleganc-
kiej formie termostatu ShowerTablet wy-
starczy teraz tylko jedno kliknięcie, abyś 

mógł zanurzyć się w całkiem nowy wy-
miar prysznicowych doznań. Wszystkie 
komplety prysznicowe Hansgrohe po-
zwalają Ci cieszyć się perfekcją formy 
i dokładnie dopasowanymi do siebie ele -
mentami. Można je łatwo zamontować 
na przyłączach istniejących w ścianie – 
idealne rozwiązanie w przypadku reno-

wacji. Ta zasada dotyczy także paneli 
prysznicowych: Oferują one przyjemność 
kąpieli za sprawą zintegrowanej w pane-
lu główki prysznicowej i dysz bocznych. 
Panel jest wstępnie zmontowany i łatwy 
w instalacji. 

Raindance® Select E 300 3jet ST 
 Komplet prysznicowy Showerpipe 

 Po prostu zeskanuj kod i obejrzyj 
f i lm o produktach. 

 Wybór żądanej temperatury. 

 Włącz/wyłącz. 

 Włącz/wyłącz strumień RainStream 
w głowicy prysznicowej. 

 Włącz/wyłącz główkę prysznicową. 

 Włącz/wyłącz głowicę prysznicową. 

 Wygodny wybór strumienia. 

 Wygodny wybór strumienia. 
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Showerpipes

Komplety prysznicowe 
Showerpipe – przegląd

W tej tabeli zebraliśmy dla Ciebie wybrane wiodące produkty z naszych rozmaitych linii kompletów prysznicowych 
Showerpipe. Pełen asor tyment z wieloma innymi kompletami prysznicowymi Showerpipe znajdziesz na naszej stronie 
 internetowej na: www.hansgrohe.pl/kompletyprysznicowe

Szczegółowe objaśnienia piktogramów znajdziesz w kopercie na rozkładanej stronie.

Crometta®  
160 1jet

Croma® Select S  
180 2jet

Croma® Select E  
180 2jet

Croma® 
220 Air 1jet

Crometta® Croma®
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Showerpipes

Raindance® Select S 
300 2jet

Raindance® Select E 
360 1jet

Raindance® Select E 
300 3jet ST

Rainmaker® Select  
460 3jet

Raindance® Rainmaker®
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Sterowanie prysznicowe natynkowe

Intuicyjna obsługa.

Przycisk Select jest absolutnie intuicyjny 
i łatwo dostępny od frontu. Możesz wy-
godnie uruchomić i wyłączyć strumień 
wody.

Precyzyjnie w punkt.

Za sprawą przyjaznego w obsłudze po-
kręt ła umieszczonego również z przodu 
można precyzyjnie ustawić żądaną tem-
peraturę.

Duża powierzchnia.

Gładka szklana powierzchnia oferuje 
mnóstwo miejsca na akcesoria prysznico-
we i pełni funkcję półki.

Nasze sterowanie prysznicowe 
do montażu natynkowego: dla 
czystej radości pod prysznicem.
Za sprawą przycisku Select teraz jeszcze bardziej zredukowane wzornictwo.

Technologia Select teraz także 
w przypadku termostatu czyni drogę do 
ulubionego strumienia wyjątkowo prostą. 
Za dotknięciem przycisku możesz teraz 
włączyć i wyłączyć główkę prysznicową. 

Oprócz tego termostat utrzymuje tempe-
raturę na stałym, wybranym przez Ciebie 
poziomie i zapobiega niechcianym ude-
rzeniom za gorącej lub za zimnej wody. 
Już na etapie montażu  ShowerTablet 

Select 300 czyni wszystko znacznie 
prostszym: Pasuje do przyłączy znajdują-
cych się w ścianie – idealne rozwiązanie 
w przypadku renowacji.

Dostępny także 
w wersji chrom-biały.

Włącz/wyłącz główkę prysznicową.

Izolowany korpus – utrzymuje korpus  
armatury w stałej temperaturze  

i zapobiega ewentualnym oparzeniom.

Wybór żądanej temperatury.

Szklana półka.

ShowerTablet® Select 300 Termostat prysznicowy
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Sterowanie prysznicowe natynkowe

Natynkowe sterowanie 
prysznicowe – przegląd

Ecostat® Universal  
Prysznic

Ecostat® Comfort  
Prysznic

Ecostat® Select 
Prysznic

Ecostat® Universal  
Wanna

Ecostat® Comfort  
Wanna

Ecostat® Select 
Wanna

W tej tabeli zebraliśmy dla Ciebie wybrane wiodące produkty z naszych rozmaitych linii natynkowych termostatów.  
Kompletny asor tyment z wieloma innymi termostatami znajdziesz na naszej stronie internetowej na: 
www.hansgrohe.pl/sterowanieprysznicowe

Szczegółowe objaśnienia piktogramów znajdziesz w kopercie na rozkładanej stronie.

Ecostat®
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Sterowanie prysznicowe natynkowe

ShowerTablet® Select 300 
Prysznic

ShowerTablet® Select 700 
Prysznic

ShowerTablet® Select 300 
Wanna

ShowerTablet® Select 700 
Wanna

ShowerTablet®
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 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Sterowanie prysznicowe podtynkowe 

 Sterowanie prysznicowe 
 podtynkowe: nowy sposób 
na sterowanie przyjemnością. 
 Dla niezapomnianych doznań prysznicowych. 

 Podtynkowe systemy sterowania 
ShowerSelect definiują przyjemność ką-
pieli całkiem na nowo. Prysznice moż-
na w prosty sposób włączać i wyłączać 
przy pomocy elegancko zintegrowanych 
przycisków Select. Działają one na zasa-
dzie intuicyjnej i za sprawą zastosowania 
wyłącznie części mechanicznych, cechu-

je je wyjątkowo długa żywotność. Tech-
nika naszych podtynkowych systemów 
sterujących jest schowana w ścianie. Mó-
wiąc precyzyjnie – w elemencie podtyn-
kowym iBox universal. Ten podział na 
dwa komponenty przed ścianą i za ścia-
ną, umożliwia montaż w dwóch niezależ-
nych etapach. Dzięki temu zyskujesz czas 

na ostateczny wybór widocznych ele -
mentów zewnętrznych, a także większą 
elastyczność na wypadek ich wymiany 
w przyszłości. Dodatkowo montaż pod-
tynkowy oferuje jeszcze więcej swobody 
ruchów pod prysznicem. 

 Do włączania i wyłączania pryszniców. Przyciski 
Select w kolorze chrom mat odznaczają się do -
brze na t le lśniącej powierzchni w kolorze chrom. 
Duże symbole gwarantują łatwą obsługę. 

 Możliwość dowolnej kombina -
cji główki prysznicowej i węża 

z produktem ShowerSelect. 

 Włącz/wyłącz głowicę prysznicową. 

 Wybór temperatury – za sprawą 
technologii termostatycznej pozo -

staje ona na stałym poziomie. 

 Włącz/wyłącz główkę prysznicową. 

 Czytelne oznaczenia temperatury. 

 Smukły, cylindryczny uchwyt pin zapew-
nia ergonomiczną obsługę. 

 ShowerSelect® ze zintegrowanym przyłączem węża prysznicowego i uchwytem główki prysznicowej 
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Sterowanie prysznicowe podtynkowe

Nasze opcje sterowania prysznicowego 
w rozwiązaniach podtynkowych.
Dla wszystkich potrzeb odpowiednie rozwiązanie.

Każdy człowiek pragnie innych doznań podczas kąpieli pod prysznicem. Dlatego 
z Hansgrohe możesz sam swobodnie zdecydować, ile funkcji ma mieć Twój prysznic. 
Od główki prysznicowej z jednym strumieniem po kompletny zestaw z kilkoma rodza-
jami strumienia w główce i głowicy prysznicowej, dla każdego zastosowania istnieje 
pasujące rozwiązanie podtynkowe sterowania prysznicami.

Co to jest termostat?
Przy pomocy pokręt ła można wstępnie ustawić temperaturę wody, która utrzymywana 
jest na stałym poziomie przez zawór termostatu. Nagłe uderzenia zimnej i gorącej 
wody za sprawą niestabilnego ciśnienia należą już do przeszłości.

Co to jest bateria z mieszaczem?
Baterie z mieszaczem sprawdzają się doskonale w przypadku instalacji o stabilnym 
ciśnieniu wody. Wtedy także tutaj temperatura wody utrzymywana jest na stałym po-
ziomie, co zapewnia wysoki komfort kąpieli.

Sterowanie prysznicowe 
dla 1 odbiornika.

Sterowanie prysznicowe 
dla 2 odbiorników.

Prostota w jej najpiękniejszej formie: Możesz wy-
brać spośród różnych elementów zewnętrznych, 
aby włączać i wyłączać 1 odbiornik czyli główkę 
lub głowicę prysznicową. W przypadku produktów 
ShowerSelect odbywa się to za pomocą przycisku, 
w przypadku Ecostat i baterii jednouchwytowych – 
za pomocą pokręt ła lub uchwytu jednoramienne-
go. Regulacja temperatury wody odbywa się za 
pomocą dużego pokręt ła.

Podwójna przyjemność. Dzięki tym elementom ze-
wnętrznym możesz za dotknięciem przycisku 
(ShowerSelect) lub przy pomocy pokręt ła (Ecostat) 
czy mieszacza (baterie jednouchwytowe) sterować 
2 odbiornikami czyli główką i głowicą prysznico-
wą. Temperaturę wody ustawia się zawsze przy po-
mocy pokręt ła.
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Przyjemność kąpieli pod prysznicem. Sterowanie prysznicowe podtynkowe

Sterowanie prysznicowe 
dla 3 odbiorników.

Sterowanie prysznicowe 
dla 4 odbiorników.

Dla indywidualnej przyjemności kąpieli: Za pomocą 
ShowerSelect można jednocześnie sterować 3 od-
biornikami. Oznacza to, że za pomocą przycisku mo-
żesz włączać i wyłączać strumień w główce pryszni-
cowej i przełączać pomiędzy dwoma  rodzajami 
strumienia w głowicy. W przypadku iControl i wszyst-
kich innych zestawów wybór odbywa się manualnie 
za pomocą pokrętła. Za pomocą pokrętła termostatu 
precyzyjnie ustawisz wybraną temperaturę.

Przyjemność bez granic pod prysznicem: Za pomo-
cą ShowerSelect można jednocześnie sterować 
4 odbiornikami. Oznacza to, że za pomocą przyci -
sku możesz włączać i wyłączać strumień w główce 
prysznicowe jak i przełączać pomiędzy trzema ro -
dzajami strumienia w głowicy. Zestawy z iControl 
i wszystkie pozostałe systemy obsługiwane są ma-
nualnie za pomocą pokręt ła. Duże pokręt ło termo-
statu służy do regulacji temperatury wody.

iBox® universal

Termostat Ecostat ®Termostat ShowerSelect glass 
w kolorze biały/chrom i czarny/chrom

Jeden dla wszystkich.

Dzięki iBox universal technika jest całkowicie schowana w ścianie. Zapewnia to atrakcyjny wygląd i oprócz większej swobody pod 
prysznicem, także większą elastyczność. Ponieważ iBox jest kompatybilny z wszystkimi naszymi rozwiązaniami termostatycznymi 
oraz bateriami, można go zainstalować jeszcze przed ostatecznym dokonaniem wyboru systemu prysznicowego.

Bateria Metris®

Termostat ShowerSelect ®
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 Sterowanie prysznicowe dla 1 odbiornika  Sterowanie prysznicowe dla 2 odbiorników 

 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Sterowanie prysznicowe podtynkowe 

 Podtynkowe sterowanie prysznicowe –
przegląd produktów 

Ecostat® E
 Termostat 

ShowerSelect®

 Termostat 
ShowerSelect® 
 Termostat 

ShowerSelect®  glass 
 Termostat 

ShowerSelect®  glass 
 Termostat 

ShowerSelect®  glass 
 Termostat 

ShowerSelect®  glass 
 Termostat 

ShowerSelect® S 
 Termostat 

ShowerSelect® S
 Termostat 

Metris®

 Bateria 1-uchwytowa podtynkowa 
Metris®

 Bateria 1-uchwytowa podtynkowa 

Ecostat® E
 Termostat 

Metris®

 Bateria 1-uchwytowa podtynkowa 

Ecostat® S
 Termostat 

Ecostat® S
 Termostat 

Metris®

 Bateria 1-uchwytowa podtynkowa 

 Kompletny asor tyment znajdziesz na naszej stronie internetowej na:   www.hansgrohe.pl/sterowanieprysznicowe 
 Szczegółowe objaśnienia piktogramów znajdziesz w kopercie na rozkładanej stronie. 
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 Sterowanie prysznicowe dla 3 odbiorników  Sterowanie prysznicowe dla 4 odbiorników 

 Przyjemność kąpieli pod prysznicem .  Sterowanie prysznicowe podtynkowe 

ShowerSelect® 
 Zawór 

iControl® E 
 Zawór 

iControl® E 
 Zawór 

ShowerSelect®

 Zawór 

ShowerSelect®

 Termostat 

Ecostat® E
 Termostat 

Ecostat® E
 Termostat 

 Zawór odcinający E  Zawór odcinający S 

ShowerSelect®

 Termostat 

ShowerSelect®  glass  
 Termostat 

ShowerSelect®  glass  
 Termostat 

ShowerSelect®  glass  
 Termostat 

ShowerSelect®  glass  
 Termostat 

ShowerSelect®  glass  
 Zawór 

ShowerSelect®  glass  
 Zawór 

ShowerSelect®  glass  
 Zawór 

ShowerSelect®  glass  
 Zawór 

ShowerSelect® S 
 Zawór 

iControl® S 
 Zawór 

iControl® S 
 Zawór 

ShowerSelect® S 
 Zawór 

ShowerSelect® S 
 Termostat 

Ecostat® S 
 Termostat 

Ecostat® S 
 Termostat 

ShowerSelect® S 
 Termostat  W
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Woda w skończenie 
doskonałej formie:
Armatura łazienkowa.
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Armatura łazienkowa. Światy stylów

Dzięki detalom emocjonalnego języka formy armatura PuraVida wnosi do wnętrz szczególny ładunek zmysłowości.

Avantgarde.

Nasze trzy światy stylów.
Zrealizuj swoją łazienkę marzeń.

Łazienka awansowała już daw-
no z roli pomieszczenia czysto funkcjo -
nalnego do roli przestrzeni mieszkalnej. 
Coraz więcej osób posiada wielofunk-
cyjne pokoje kąpielowe, w których wzor-
nictwo i klimat wnętrza liczą się równie 
mocno, jak przemyślana funkcjonalność. 
Kultura dobrego samopoczucia odgry-

wa w tym trendzie kluczową rolę: łazien-
ka służy już od dłuższego czasu odpręże-
niu i oderwaniu się od dnia codziennego. 
Nasze baterie odzwierciedlają ten trend 
poprzez zachowanie równowagi między 
perfekcyjną funkcjonalnością i pięknym 
wzornictwem. Trzy kierunki stylistyczne, 
które proponujemy, pozwolą na łatwiej -

szą nawigację w drodze do realizacji 
Twojej wymarzonej łazienki. Dostarczą 
Ci one inspiracji podczas projektowania 
łazienki marzeń, w zgodzie z Twoimi es-
tetycznymi upodobaniami. Pozwól się za-
inspirować.
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Armatura łazienkowa. Światy stylów

Ten styl wyznacza standardy w aspekcie formy i funkcji. W ten sposób powstaje spokojne wnętrze, któremu charakter nadają przejrzyste linie.

Język form, który wyraża klasyczne piękno i kreuje ciepłą, pełną harmonii atmosferę.

Classic.

Modern.
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Styl Avantgarde.
Doskonałe wzornictwo w kolorach bieli i chromu.

W łazience chodzi nie tylko o trendy, lecz o estetykę bliską To-
bie. Ten, kto ceni sobie subtelny indywidualizm, pokocha baterie z na-
szego świata stylu Avantgarde.

www.hansgrohe.pl/avantgarde
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 Armatura łazienkowa . Avantgarde

 chrom 

 biały 

 Styl Avantgarde .
PuraVida®.

 Dynamiczne linie i organiczne formy baterii PuraVida emanują pewnością sie -
bie. Proces wykończenia powierzchni DualFinish harmonijnie i nieskazitelnie łączy 
ze sobą dwa kolory; biały i chrom. Armatura PuraVida dostępna jest w wariantach 
o różnej wysokości – dla indywidualnej przestrzeni funkcjonalnej, którą nazywamy 
ComfortZone. 

PuraVida® 240 PuraVida® 200 PuraVida® 110 PuraVida® 100
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Styl Modern.
Ponadczasowość. Harmonia. Funkcjonalność.

Nowoczesne łazienki zasługują na nowoczesne rozwiązania. 
Doskonałe, współczesne wzornictwo odgrywa przy tym decydującą 
rolę. Tak samo jak funkcjonalność przemyślana w najdrobniejszym 
detalu, a jednocześnie skupiona na tym, co najistotniejsze.

www.hansgrohe.pl/modern
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 Armatura łazienkowa . Modern

 Styl Modern .
Talis® Select S  i  Talis® S.

Talis® Select S
 Za sprawą rewolucyjnego przycisku Select, bateria Talis Select S jest bardzo łatwa 
w obsłudze. Za dotknięciem przycisku możesz włączyć lub wyłączyć strumień wody. 
Poprzez obrót możesz ustawić ulubioną temperaturę. Razem z wylewką, która har-
monijnie przechodzi w smukły korpus baterii, przycisk Select nadaje baterii jedyną 
w swoim rodzaju czystość wyrazu. 

Talis® S
 Za sprawą swojego smukłego uchwytu jednoramiennego bateria Talis S łączy funk-
cjonalność klasycznego mieszacza umywalkowego z nowoczesnym wzornictwem. 

Talis® Select S 190 Talis® Select S 100 Talis® Select S 80

Talis® S 100 Talis® S 80Talis® S 190

Talis® STalis® S 210Talis® S 250 Talis® S 140
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 Armatura łazienkowa . Modern

 Styl Modern .
Talis® Select E  i  Talis® E.

Talis® Select E
 Oprócz intuicyjnego komfortu obsługi, dzięki technologii Select, Talis Select E z jej 
dużymi płaszczyznami i precyzyjnymi konturami wnosi do łazienki nowoczesny 
 charakter. Sterowanie objętością strumienia odbywa się za dotknięciem przycisku, 
 podczas gdy przekręcając nim regulujesz temperaturę. 

Talis® E
 Wyraziste kontury, smukły korpus i perfekcyjnie dopasowany do wylewki uchwyt, 
 nadają baterii Talis E nowoczesny wygląd. 

Talis® Select E 240 Talis® Select E 110

Talis® E 110 Talis® E 80Talis® E 240

Talis® ETalis® E 150
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 Armatura łazienkowa . Modern

 Styl Modern .
Metris®, Talis®, Focus®  i  Logis®. 

Metris®

 Baterie Metris wprowadzają do strefy umywalki doskonały komfort. Duże, zaokrą-
glone powierzchnie sprawiają wrażenie luksusu, podczas gdy precyzyjne krawędzie 
nadają bateriom charakter. 

Metris® 260

Talis® 250

Focus® 240

Logis® 210

Metris® 200

Talis® 150

Focus® 100

Logis® 100

Metris® 230

Talis® 210

Focus® 190

Logis® 190

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 70

Logis® 70

Metris® 100

Logis®

Talis®

 Baterie Talis emanują zarówno optyczną jak i funkcjonalną przejrzystością. 
 Zawdzięczamy to z jednej strony cylindrycznej formie podstawy, z drugiej zaś strony 
prostej obsłudze za pomocą smukłego uchwytu pin. 

Focus®

 Za sprawą cylindrycznego korpusu i płaskiego uchwytu bateria Focus wnosi elegan-
cję i jakość do Twoich codziennych rutynowych czynności w łazience. 

Logis®

 Subtelnie uwypuklone powierzchnie, miękkie krawędzie, wyraziste linie i dominujący 
uchwyt nadają baterii Logis łagodny wygląd, który pozwala na harmonijne kombina-
cje z wieloma umywalkami. 
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Styl Classic.
Tradycja i funkcjonalność w najpiękniejszej formie.

Niektórym rzeczom udaje się zakotwiczyć pojęcie klasyczne-
go piękna tu i teraz. Taki design łączy w sobie tradycyjne wartości, 
takie jak elegancja, ciepło i harmonia z elementami nowoczesności. 
Harmonijne formy podkreślają ponadczasową świadomość jakości.

www.hansgrohe.pl/classic
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 Armatura łazienkowa . Classic

 Styl Classic .
Metris® Classic, Talis® Classic  i  Logis® Classic. 

Metris® Classic

Talis® Classic

Logis® Classic

Metris® Classic 250

Talis® Classic 230

Logis® Classic

Talis® Classic 80Talis® Classic 
Natural 90

Metris® Classic 100

 Smukła forma baterii Classic w połączeniu z subtelnie zaokrąglonymi kształ tami 
i lśniącymi powierzchniami wyraża luksus i komfort. 

 Z jej wygiętą wylewką, uchwytem pin i smukłym korpusem bateria Talis Classic to 
 klasyczna piękność w łazience. 

 Bateria Logis Classic urzeka za sprawą swojego bezkompromisowo klasycznego 
wzornictwa z dwoma uchwytami, podczas gdy Ty nie musisz rezygnować z komfortu. 



2007

78

 Armatura łazienkowa .  Przegląd produktów 

 Baterie łazienkowe – przegląd 
 W tej tabeli zebraliśmy dla Ciebie wybrane wiodące produkty z naszych różnych linii baterii łazienkowych. 
Kompletny asor tyment z wieloma innymi bateriami łazienkowymi znajdziesz na naszej stronie internetowej na:  
 www.hansgrohe.pl/armaturalazienkowa 

 Szczegółowe objaśnienia piktogramów znajdziesz w kopercie na rozkładanej stronie. 

Logis® 100

Talis® 80

Focus® 100

Talis® S 100Talis® E 110

Modern
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 Armatura łazienkowa .  Przegląd produktów 

Metris® 110

Talis® Select S 100Talis® Select E 110

Metris® Classic 100

Talis® Classic 80

PuraVida® 110

Modern Classic Avantgarde
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Armatura łazienkowa. Przegląd produktów

Asortyment baterii Metris®

Niezależnie jaką linię produktów wybierzesz, w Hansgrohe z całą pewnością znajdziesz pasujące produkty do Twojej ła -
zienki. Przedstawiony tu asor tyment Metris stanowi przykładowy przegląd naszych standardowych rozwiązań – od baterii 
do umywalki, przez prysznic, po wannę. Kompletny asor tyment wszystkich naszych linii produktowych znajdziesz na naszej 
 stronie internetowej na: www.hansgrohe.pl/armaturalazienkowa

Szczegółowe objaśnienia piktogramów znajdziesz w kopercie na rozkładanej stronie.

Metris® Umywalka i bidet

Metris®  
Jednouchwytowa bateria bidetowa

Metris® 260 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Metris® 110 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Metris® 200 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Metris® 100 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa

Metris® 230 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z obrotową wylewką 120°

Metris®  
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do montażu na ścianie

Metris® 100 
3 -otworowa armatura umywalkowa

Metris® 100 
Zawór stojący do małej umywalki
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Armatura łazienkowa. Przegląd produktów

Metris® Wanna

Metris® Prysznic

Metris® S Umywalka

Metris®  
Jednouchwytowa bateria  
prysznicowa natynkowa

Metris®  
Jednouchwytowa bateria  
prysznicowa podtynkowa

Metris®  
Jednouchwytowa bateria  
prysznicowa podtynkowa

Metris®  
Termostat prysznicowy dla 2 odbiorników

Metris®  
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa

Metris®  
Wylewka wannowa

Metris®  
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa

Metris®  
4 -otworowa armatura do montażu  
na brzegu wanny

Metris®  
3 -otworowa bateria  
na brzeg wanny

Metris®  
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa

Metris® S 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa z obrotową  
wylewką 120°

Metris® S 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa

Metris® S 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa

Metris® S 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa
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Armatura łazienkowa. Akcesoria

Akcesoria
Aby wizerunek łazienki był w pełni harmonijny, do każdego z naszych świa-
tów stylistycznych dostępne są pasujące akcesoria. Od dozownika na mydło 
po wieszak na ręcznik możesz w ten sposób postawić wzornicze akcenty także 
poza strefą prysznica, w strefie umywalki.

Avantgarde
www.hansgrohe.pl/akcesoria-avantgarde

PuraVida® 
Uchwyt do papieru  
toaletowego

PuraVida® 
Uchwyt 300 mm

PuraVida® 
Dozownik na mydło w płynie

PuraVida® 
Uchwyt ceramiczny  
ze szczotką WC 

PuraVida® 
Mydelniczka

PuraVida® 
Wieszak na ręczniki 
2- ramienny

PuraVida® 
Haczyk pojedynczy

PuraVida® 
Uchwyt do zapasowego  
papieru toaletowego

PuraVida® 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

PuraVida® 
Kubek do mycia zębów



83

Classic 
www.hansgrohe.pl/akcesoria-classic

Armatura łazienkowa. Akcesoria

Modern 
www.hansgrohe.pl/akcesoria-modern

Logis® Classic 
Wieszak na ręczniki 2- ramienny

Logis® 
Wieszak na ręczniki 2- ramienny

Logis® Classic 
Uchwyt 300 mm

Logis® 
Uchwyt 300 mm

Logis® Classic 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

Logis® 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

Logis® Classic 
Dozownik na mydło 
w płynie 
ceramika

Logis® 
Dozownik na mydło 
w płynie 
szkło

Logis® Classic 
Uchwyt do papieru 
 toaletowego

Logis® 
Uchwyt do papieru 
toaletowego

Logis® Classic 
Mydelniczka 
ceramika

Logis® 
Mydelniczka 
szkło

Logis® Classic 
Uchwyt do zapasowego 
papieru toaletowego

Logis® 
Uchwyt do zapasowego 
papieru toaletowego

Logis® Classic 
Haczyk pojedynczy

Logis® 
Haczyk pojedynczy

Logis® Classic 
Uchwyt ceramiczny 
ze szczotką WC

Logis® 
Uchwyt  
na szczotkę WC 
szkło

Logis® Classic 
Kubek do mycia 
 zębów 
ceramika

Logis® 
Kubek do mycia 
zębów 
szkło

Logis® Classic 
Uchwyt do papieru 
 toaletowego 
bez osłony

Logis® 
Uchwyt do papieru 
toaletowego 
bez osłony
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Nasz przepis na 
więcej radości 
w kuchni: Select.
Armatura kuchenna.
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Armatura kuchenna

Wysokość baterii, możliwość jej obracania i praktyczna wycią-
gana wylewka z ergonomiczną końcówką to maksimum komfor-
tu w strefie zlewu. Nazywamy ją ComfortZone.

Strumień wody jest uruchamiany jednorazowo za pomocą mie-
szacza i ustawiona zostaje odpowiednia temperatura. Za po-
mocą przycisku Select w wylewce można następnie włączać 
i wyłączać strumień wody w precyzyjnym momencie.

W kuchni o przycisk do przodu.
Nowa bateria Metris® Select 320 z wyciąganą wylewką i technologią Select.

W kuchni, a szczególnie wokół zle -
wu, liczy się dobra organizacja pracy. Im 
płynniej ona przebiega tym przyjemniej -
sze stają się rutynowe prace. Dzięki no-
wej baterii Metris Select możesz zwięk-
szyć swoją skuteczność za dotknięciem 
przycisku. Funkcja wyciąganej wylew-

ki o ergonomicznym wzornictwie oferuje 
jeszcze większą swobodę ruchów, pod-
czas gdy strumień wody można włączać 
i wyłączać z punktową dokładnością za 
pomocą przycisku Select w wylewce. Je -
śli zatem uruchomisz baterię raz za po-
mocą mieszacza, możesz bez problemu 

połączyć kilka czynności – i to jednym 
ruchem ręki. To oszczędza wodę i ener-
gię i każdą kuchenną pracę przemienia 
w kulinarną przyjemność za dotknięciem 
przycisku.
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 Armatura kuchenna 

 W ten sposób można połączyć kilka czynności bez potrzeby 
wyłączania baterii za pomocą uchwytu mieszacza, a zatem 
bez przerywania pracy. Jednocześnie strumień wody urucha-
miany jest tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebny. W ten 
sposób szanowane są cenne zasoby wody. 

 Nawet napełnianie wodą wysokich naczyń staje się dziecinnie 
proste i do wykonania jedną ręką. Po prostu naciśnij przycisk 
Select, a woda popłynie. 

Metris® Select 320 
 z wyciąganą wylewką  
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Armatura kuchenna

Baterię wystarczy uruchomić raz przy pomocy uchwytu 
w kształcie dźwigni. Następnie strumień wody można włączać 
i wyłączać za dotknięciem umieszczonego frontalnie przycisku 
Select.

Jest to szczególnie praktyczne rozwiązanie wtedy, gdy masz 
zabrudzone palce lub zajęte ręce.

Aby w kuchni wszystko działało 
za dotknięciem przycisku.
Metris® Select z funkcją obrotowej wylewki i technologią Select.

Praca w kuchni może sprawiać 
wiele przyjemności. Można na przy-
kład delektować się dobrym jedzeniem 
po długim dniu pracy lub zaprosić przy-
jaciół do wspólnego gotowania. Przy-
jemność wzrasta teraz za sprawą baterii 
kuchennej Select z jej frontalnie umiesz-

czonym przyciskiem Select. Inaczej niż 
w przypadku baterii z wyciąganą wylew-
ką, można go obsługiwać niejako w prze-
locie i włączać oraz wyłączać strumień 
wody bez potrzeby przerywania kuchen-
nych czynności. A ponieważ przycisk 
Select można uruchomić także grzbietem 

dłoni lub łokciem, bateria zawsze pozo-
staje czysta. Nawet wtedy, gdy masz aku-
rat zabrudzone dłonie. Wyłączanie stru-
mienia wody pomiędzy poszczególnymi 
krokami pracy staje się teraz jeszcze ła-
twiejsze, zużycie wody i energii ograni -
czone jest do niezbędnego minimum.
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 Armatura kuchenna 

 Za dotknięciem przycisku, baterię można bardzo łatwo obsługi -
wać ręką, grzbietem dłoni lub łokciem. 

 Dzięki temu bateria pozostaje zawsze czysta. 

Metris® Select 320 
 z obrotową wylewką 
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 Armatura kuchenna .  Przegląd produktów 

 Baterie kuchenne – przegląd 
 W tej tabeli zebraliśmy dla Ciebie wybrane wiodące produkty z naszych różnych linii baterii kuchennych. 
Kompletny asor tyment z wieloma innymi bateriami kuchennymi znajdziesz na naszej stronie internetowej na:  
 www.hansgrohe.pl/armaturakuchenna 

 Szczegółowe objaśnienia piktogramów znajdziesz w kopercie na rozkładanej stronie. 

Focus® 240
 z wyciąganą wylewką, 2 rodzaje strumienia ,
 Wylewka obrotowa 150° 

Focus® 280
 z obrotową wylewką  
110°/150°/360°

Logis® 260
 z obrotową wylewką 
110°/150°/360°

Focus® 160
 z obrotową wylewką  360°

Logis® 160
 z obrotową wylewką  360°

Logis® Focus®
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 Armatura kuchenna .  Przegląd produktów 

Talis® S 260
 z obrotową wylewką 
110°/150°/360°

Talis® S 200
 z wyciąganą wylewką, 
2 rodzaje strumienia ,
 Wylewka obrotowa  110°/150°

Metris® 320
 z obrotową wylewką 
110°/150°/360°

Metris® 320
 z wyciąganą wylewką, 
2 rodzaje strumienia ,
 z ruchomą wylewką 110/150° 

Talis® Select S 300
 z obrotową wylewką 
110°/150°/360°

Talis® Select S 300
 z wyciąganą , 
 Wylewka obrotowa  150°

Metris® Select 320
 z obrotową wylewką 
110°/150°/360°

Metris® Select 320
 z wyciąganą końcówką , 
 Wylewka obrotowa  150°

Talis® Metris®
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Nasze pomysły 
na Twój komfort.
Technologie Hansgrohe.
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 Technologie . Select

 W strefie prysznica przycisk Select przełącza łatwo za 
dotknięciem na inny rodzaj strumienia lub inny prysznic. 
W przypadku baterii łazienkowych i kuchennych włącza 
on i wyłącza strumień wody. 

 Technologia Select. 
 Radość za dotknięciem przycisku. 

 Select w strefie prysznica. 

 Główki i głowice prysznicowe. 
 Za pomocą przycisku Select w główce i głowicy prysznicowej 
można jednym kliknięciem zmieniać rodzaje strumienia. 

 Termostaty. 
 Dzięki zintegrowanej technologii Select można teraz z dosko-
nałą precyzją włączać i wyłączać strumień wody w termostacie 
za dotknięciem przycisku. Za pomocą elegancko zintegrowa-
nych przycisków Select można wybierać zarówno różne funkcje 
prysznicowe jak i różne rodzaje strumieni. 

Select
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 Technologie . Select

 Select w bateriach 
łazienkowych. 

 Za sprawą rewolucyjnego przycisku baterie są dziecin-
nie łatwe w obsłudze. Za dotknięciem przycisku mo-
żesz włączyć lub wyłączyć strumień wody. W razie ko-
nieczności możesz sterować baterią bez użycia dłoni, 
uruchamiając przycisk intuicyjnie np. ramieniem lub 
łokciem. 

 Select w kuchni. 

 Bateria z funkcją wyciąganej wylewki. 
 Oprócz wyciąganej wylewki także technologia Select 
dba o maksymalną swobodę ruchów. Baterię wystar-
czy uruchomić raz przy pomocy uchwytu w kształcie 
dźwigni. Następnie strumień wody można włączać i wy-
łączać z doskonałą precyzją, po prostu za dotknię -
ciem przycisku. 

 Bateria z funkcją obrotowej wylewki. 
 Dzięki przyciskowi Select praca w kuchni przebiega 
jeszcze bardziej płynnie: Baterię wystarczy uruchomić 
raz przy pomocy uchwytu w kształcie dźwigni. Na-
stępnie wodę można włączać i wyłączać za dotknię -
ciem umieszczonego frontalnie przycisku. W dziecin-
nie łatwy sposób – wierzchem dłoni lub łokciem – aby 
bateria pozostała zawsze czysta. 



96

Technologie. ComfortZone

Test ComfortZone.

Która bateria pasuje do której umywalki? Jak wysoka lub niska powinna być bateria, aby woda nie pryskała na boki? I jak wiele 
przestrzeni pomiędzy baterią i umywalką potrzeba dla optymalnego komfortu? W ramach samodzielnie opracowanego Testu 
ComfortZone, w warunkach zbliżonych do rzeczywistości, firma Hansgrohe sprawdziła działanie ponad 9 000 baterii Hansgrohe 
w kombinacjach z najpopularniejszymi umywalkami wiodących producentów. Testom poddawana jest przestrzeń funkcjonalna po-
między baterią i umywalką, stopień rozpryskiwania strumienia przy różnym ciśnieniu wody oraz podczas mycia rąk. Rezultaty i re -
komendacje znajdziesz na: www.hansgrohe.pl/comfortzone-konfigurator

Hansgrohe ComfortZone definiuje indywidualną 
 przestrzeń funkcjonalną pomiędzy umywalką i baterią.

Technologia ComfortZone. Łazienka.
Dla oczekiwań na każdym poziomie.

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Hansgrohe
Test Center
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 Technologie . ComfortZone

 Po prostu zeskanuj kod i obejrzyj 
f i lm informacyjny. 

Metris® 200
 Jakie to praktyczne: nawet napełnianie 
konewki jest łatwe. 

Metris® 260 
 Doskonała elastyczność: wysoka wylew-
ka dla maksymalnej swobody ruchów. 

Metris® 110
 Komfortowa wysokość: codzienne rutyno-
we czynności przebiegają bez zakłóceń. 

Metris® 100
 Kompaktowe i funkcjonalne: optymalne 
rozwiązanie dla małych umywalek. 

Metris® 230
 Duża wygoda: Nawet wysokie naczynia 
można teraz napełnić z łatwością. 
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 Technologie . ComfortZone

 W przypadku baterii kuchennych ComfortZone przejawia 
się jednocześnie w trzech obszarach: w wysokości wylew-
ki, w funkcji obrotu wylewki oraz w funkcji wyciąganej wy-
lewki/wylewki prysznicowej. 

 Technologia ComfortZone. Kuchnia. 
 Więcej swobody działania w strefie kuchennego zlewu. 

 Po prostu zeskanuj kod i obejrzyj 
f i lm informacyjny. 
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Technologie. ComfortZone

Funkcja obrotu wylewki.
Baterie oferują albo określony zakres obrotu (110°/150°) albo funk-
cję swobodnego obrotu po okręgu (360°). Jest to szczególnie prak-
tyczne podczas pracy po prawej i lewej stronie baterii.

Funkcja wyciąganej wylewki/wylewki prysznicowej.
Wyciągana wylewka i wyciągana wylewka prysznicowa zwiększa-
ją zakres funkcjonalny w strefie zlewu. Jest to duża zaleta np. pod-
czas podlewania roślin itp.

ComfortZone.

Wysokość.
Wysoka wylewka oferuje mnóstwo funkcjonalnej przestrzeni i spraw-
dza się doskonale np. podczas napełniania wysokich naczyń.
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 Technologie . EcoSmart

 Zintegrowana niewidocznie w produktach technologia 
EcoSmart redukuje przepływ i w ten sposób oszczędza 
wodę i energię. Dla ekologicznie odpowiedzialnego 
 korzystania z wody. 

 Technologia EcoSmart. 
 Mnóstwo radości przy niskim zużyciu wody. 

 Prysznic. 
 Już w 1987 roku – na długo zanim oszczędność wody stała się 
tematem publicznym – firma Hansgrohe stworzyła główkę 
prysznicową Mistral Eco, która zużywała o połowę mniej wody 
niż standardowe prysznice i dzięki temu zapewniała oszczęd-
ność cennej energii koniecznej do ogrzania wody. Prysznice 
EcoSmart wykazują dziś zużycie wody na poziomie zaledwie 
dziewięciu lub sześciu litrów na minutę i dzięki temu oszczędza-
ją nawet do 60 % zasobów wody i energii. 

 Armatura łazienkowa. 
 Także dzięki bateriom z technologią EcoSmart można zaosz-
czędzić mnóstwo wody podczas codziennych rutynowych czyn-
ności w łazience. Dzięki tej technologii byliśmy w stanie obni-
żyć zużycie wody w naszych bateriach do zaledwie pięciu 
litrów na minutę w standardzie. 

 Technologia 
EcoSmart 

 Technologia EcoSmart 
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 Technologie . QuickClean

 Dzięki praktycznej technologii QuickClean możesz usunąć 
osad kamienia w prosty sposób przez potarcie palcem. 

 Technologia QuickClean. 
 Szybkie rozwiązanie dla większej czystości. 

 Baterie łazienkowe i kuchenne. 
 Aby ułatwić Ci pielęgnację baterii łazienkowych i kuchennych, 
nasze perlatory wyposażyliśmy w elastyczne silikonowe wy-
pustki. Wystarczy lekkie przetarcie palcem i już znikają ewentu-
alne osady kamienia. W ten sposób Twoje baterie nie tylko dłu-
go wyglądają pięknie, ale także pozostaje w pełni funkcjonalne. 

 Prysznic. 
 Dysze strumieniowe w naszych prysznicach są wyposażone 
w elastyczne nakładki silikonowe. Dzięki temu wystarczy prze-
tarcie palcem, aby łatwo i szybko usunąć osady kamienia. Wol-
ne od osadów kamienia produkty nie tylko lepiej wyglądają, 
ale także niezawodnie spełniają swoje funkcje przez długie 
lata. 
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 Technologie .  Inne technologie 

 Dzięki technologii AirPower strumień wody zostaje wzbo-
gacony obfitą dawką powietrza. Dla miękkiego strumienia 
o idealnym kształcie i ogromnych kropel. 

 Inne technologie. 
 Innowacyjne pomysły dla długo trwającej radości. 

AirPower. 

 Prysznic. 
 Przez całą powierzchnię tarczy prysznicowej powietrze jest za-
sysane do wewnątrz. W ten sposób napływająca woda zostaje 
dosłownie nadmuchana energią. Wzbogacone powietrzem kro-
ple nabierają objętości, lekkości i miękkości. To nie tylko jest 
miłe w dotyku, ale pozwala Ci również korzystać z cennej wody 
w bardziej wydajny sposób i bez pryskania. 

 Baterie łazienkowe i kuchenne. 
 Twoja bateria AirPower miesza napływającą wodę z powie-
trzem. Nadaje to strumieniowi idealny kształ t i czyni go przy-
jemnym w dotyku. 



Massage

Whirl Mono

Rain
Air XL

Select

Cool
Start

Hot

Cool

Cool
Start

Hot

Cool

103

 Uchwyt magnetyczny MagFit. 

 Armatura kuchenna .
 Dzięki funkcji MagFit wąż chowa się niemal bezszelestnie 
i  stabilizuje pośrodku wylewki. 

 XXL Performance. 

 Prysznic.  
 Za sprawą inteligentnego rozłożenia wody na dużej powierzch-
ni, całe ciało jest spowite w dobroczynny prysznicowy deszcz. 
Dla wymarzonej przyjemności w kontakcie z wodą. 

CoolStart.

 Baterie łazienkowe i kuchenne. 
 Najnowsze osiągnięcie na drodze do ekologicznego korzysta-
nia z zasobów wody nosi miano CoolStart: w chwili otwarcia 
strumienia płynie z założenia zimna woda. Z ciepłej wody i ko-
niecznej do jej podgrzania energii zaczynasz korzystać dopie -
ro po skierowaniu uchwytu w lewo. Tę funkcję znajdziesz jako 
opcję w modelach naszej armatury umywalkowej i kuchennej. 

 Technologie .  Inne technologie 
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 Rodzaje 
strumieni 
 Szczegóły od strony 32. 

 Technologie 
 Szczegóły od strony 92. 

 Harmonijne połączenie ła -
godnego deszczu prysz-
nicowego z dynamicznym 
strumieniem. 

 Silny, rozłożysty strumień 
wodospadowy. 

 Miękki strumień, który 
spowija ciało przyjemnym 
deszczem prysznicowym. 

 Obfity i delikatny strumień. 

 Miękki deszcz prysznicowy 
na całej szerokości. 

 Intensywny strumień, który 
aktywizuje i budzi. 

 Łagodny deszcz 
prysznicowy o kroplach 
wzbogaconych powietrzem. 

 Intensywny strumień 
prysznicowy o 
odświeżającym działaniu. 

 Pozwala wybrać indywidu-
alną przestrzeń komfor tu 
pomiędzy umywalką i arma-
turą. Odpowiedź na zróżni -
cowany poziom wymagań. 

 Reguluje objętość strumie -
nia za pomocą prostego 
dotknięcia: Dziecinnie ła -
twe włączanie i wyłączanie 
lub zmiana prysznica i ro -
dzaju strumienia. 

 Ogranicza przepływ i dzię -
ki temu oszczędza wodę i 
energię. Dla przyjemności z 
troską o środowisko. 

 Rozprowadza wodę na ca-
łej powierzchni tarczy stru -
mieniowej i w ten sposób 
całe ciało jest otulone stru -
mieniem deszczowym. 

 Po prostu zeskanuj kod 
i obejrzyj wszystkie 
strumienie na filmie. 

 Po prostu zeskanuj 
kod i oglądaj filmy 
o technologiach. 
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 Wielka przyjemność kąpieli 
pod prysznicem na całej 
powierzchni. 

 Dynamiczny, rewitalizujcy 
strumień masujący. 

 Silny strumień masujący, 
który rewitalizuje w 
ukierunkowany sposób. 

 Skoncentrowany, relaksujący 
strumień masujacy. 

 Obfity prysznicowy deszcz,
idealny do wypłukiwania 
szamponu z włosów. 

 Punktowy, uspokajający 
strumień niosący 
odprężenie. 

 Wzbogaca wodę obfitą 
dawką powietrza. Dla mięk-
kiego strumienia o idealnym 
kształcie i ogromnych kropli. 

 W podstawowym ustawieniu 
uruchamia zimną wodę przy 
otwarciu strumienia. Cie -
płą wodę zużywasz dopiero 
wtedy, gdy jest rzeczywiście 
potrzebna. 

 Umożliwia łatwe usuwanie 
osadu kamienia poprzez po -
tarcie palcem silikonowych 
dysz. 
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 Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Infolinia: 0801 011 299 · Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl 

 Prosimy mieć na uwadze, że ten katalog zawiera tylko przegląd wybranych 
produktów z naszej ofer ty. Pełen asor tyment znajdziesz w internecie.  
 Dowiedz się więcej o świecie Hansgrohe na www.hansgrohe.pl 

 Odkrywaj produkty interaktywnie dzięki aplikacji Hansgrohe 
Showroom 
 Produkty Hansgrohe możesz teraz odkrywać interaktywnie na iPadzie 
w  zaciszu swojego domu – z aplikacją HansgroheShowroom. 

 Symulacja z aplikacją Hansgrohe@home 
 Odkryj jak perfekcyjnie wygląda armatura lub prysznice Hansgrohe 
z  umywalką lub strefą prysznica w Twoim domu. 

 Odkrywanie i zakupy produktów Hansgrohe 
 Po wsparcie w kompetentnym projektowaniu łazienki udaj się do jednego 
z naszych partnerskich punktów handlowych. Znajdź najbliższy punkt 
w Twojej okolicy na www.hansgrohe.pl/sprzedaz 

 Niniejszą broszurę wyprodukowano z najwyższą dbałością o środowisko. 
Ty także możesz przyczynić się do ochrony zasobów przekazując tę bro -
szurę po zapoznaniu się z jej treścią innym zainteresowanym lub oddając 
ją do recyclingu. 


