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Til behov i enhver højde
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Metris. Hansgrohe

Vand er en elementær del af vores hverdag og har mange for
skellige formål. Heldigvis findes Metris i lige så mange forskellige 
varianter som måden vi bruger vandet på i det daglige. Der er 
ikke længere grund til at gå på kompromis: Metris giver dig mu
lighed for at finde præcis den armaturhøjde der passer dig og 
dine individuelle behov. Hos Hansgrohe har vi et navn for dette 
ekstra råderum: ComfortZone.

Vand er en dyrebar ressource og vi sætter stor pris på det. Vi er 
så glade for det, at vi sikrer at vi ikke bruger mere end 5 l/min. 
EcoSmart er en højtudviklet teknologi der sikrer mere effektivt 
vandforbrug, ved at nedsætte vandforbruget med op til 60 %. 
Besøg hansgrohe-int.com/savings-calculator og find ud af 
hvor meget vand og energi du kan spare med vores produkter.  

Hvilken højde 
er perfekt til 
dig?
Oplev den nye Metris armaturserie. 
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Highriseren tilbyder dig den største frihed: ComfortZone 260. Endelig bliver det 
nemt at fylde en høj vase. Endelig kan du nemt vaske dit hår i håndvasken. Endelig 
kan du nyde ComfortZone som tilbyder dig al den plads du har brug for.
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Hvis den ekstra højde alene ikke giver dig tilstrækkelig komfort, anbefaler vi modellen 
med svingtud, som giver dig endnu mere bevægelsesfrihed. Med ComfortZone 230 
og den praktiske svingtud, bliver det nemt f.eks. at fylde en stor skål. 

Metris 230
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Dette armatur tilbyder mere plads, og er ideelt for et hjem med en stor familie. 
F.eks. kan du uden problemer fylde en stor vandkande. Blot én af mange 
fordele ved den nye ComfortZone 200.
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Hvis du ønsker mere bevægelsesfrihed f.eks. til din daglige barbering, er  
ComfortZone 110 det rette valg for dig. Denne ekstra plads giver dig en ekstra 
gevinst i hverdagen – hver dag. 
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Selv en lille smule mere plads kan give større komfort. Det beviser ComfortZone 100, 
som fungerer perfekt til det traditionelle formål ved håndvasken – nemlig at vaske 
hænder. Derudover er den også en stilfuld genstand i f.eks. gæstebadeværelset. 
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Metris. Hansgrohe

Ethvert badeværelse har sin egen atmosfære, udtryk, form og 
farve. Det der er vigtigt er, at dit badeværelse får dig til at 
slappe af og glemme hverdagens stress og jag. For at gøre det 
lettere for dig at finde dit personlige velværerum har vi hos 
Hansgrohe udviklet forskellige stilverdener. 

Du bestemmer om du foretrækker skarpe kanter og rene liner 
eller et blødt design med organiske former Foretrækker du et 
design der er minimalistisk, utraditionelt eller klassisk? Vi har 
udviklet de forskellige designs af én årsag: Vores stilverdener 
skal være lige så forskellige som de mennesker de er designet 
til – nemlig dig. 

Stilverden

www.hansgrohe.dk



Få flere informationer om produkterne på hansgrohe.dk/metris

Til badekar

Metris® 3-huls 1-grebs 
kararmatur til karkant
# 31190000 
Indbygningsdel 
# 13437180

Metris® 1-grebs 
kar-/brusearmatur
# 31480000

Ecostat® Select 
Termostat 
til kar/brus 
# 13141, 000, 400

Metris® 1-grebs 
kar-/brusearmatur
til indbygning  
# 31493000 
iBox universal 
# 01810180

Metris® 4-huls
kararmatur til flisekant
# 31442000 
Indbygningsdel 
# 13444180

PuraVida® 
håndbruser
# 28558, 000, 400

Metris. Hansgrohe



Til brus

Ecostat® Select 
Termostat til brus 
# 13161, 000, 400

Metris® 1-grebs 
brusearmatur
# 31680000

Metris® 1-grebs 
brusearmatur
til indbygning 
# 31685000 
iBox universal 
# 01810180

Raindance® Select 
Showerpipe 360 
# 27112, 000, 400

Leveres fra juni 2011

Raindance® Select
Raindance Select 150 Unica sæt  
90 cm # 27803, 000, 400  
65 cm # 27802, 000, 400 (ikke vist)

Leveres fra maj 2011

Termostat med 
afspærring
# 315720000 
iBox universal 
# 01810180

Få flere informationer om produkterne på hansgrohe.dk/metris



Metris® 110
1grebs håndvaskarmatur 
# 31080000

Metris® 230
1grebs håndvaskarmatur 
med høj svingtud  
# 31087000

Metris® 200
1grebs håndvaskarmatur 
# 31183000

Metris® 100
1grebs håndvaskarmatur 
til lille håndvask 
# 31088000

Metris® 260
1grebs håndvaskarmatur 
# 31082000

Håndvaskarmaturer

Få flere informationer om produkterne på hansgrohe.dk/metris

Metris. Hansgrohe



Metris® 260 
Bag fritstående håndvask

Metris® 230 
På håndvask

Metris® 200 
På håndvask

Metris® 110 
På indbygget håndvask

Armaturer til alle håndvaske

Kun i kombination med en passende håndvask kan et Metris håndvaskarmatur opfylde dine krav. Vores keramikanbefa
linger er anbefalinger til dig så du lettere kan finde en passende håndvask til dit armatur. Find din drømmekombination på 
hansgrohe-keramikempfehlungen.com

Hansgrohes anbefalinger.

Hansgrohe A/S · Jegstrupvej 6 · DK8361 Hasselager · Tel. +45 86 287400   
Fax +45 86 287401 · info@hansgrohe.dk · www.hansgrohe.dk
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