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 Hansgrohe – håndværkernes partner 

 

 Forbrugerne bliver stadig mere krævende. 
Som håndværkernes partner gør vi hos 
Hansgrohe alt for at støtte dig som sani-

tetsfagmand i dit kvalitetsarbejde. Dette 
omfatter innovative produkter, som kan 
overbevise dine kunder. Og dette gælder 
også alt det, der hører til produkterne i dit 
daglige arbejde som håndværker og råd-
giver. Med denne salgsmanual har vi såle-
des skabt et nyt og forhåbentlig praktisk 
værktøj, som skal hjælpe dig i samtalen 
med kunden. Salgsmanualen er opbygget, 
således at der bliver skabt en merværdi for 
dig i alle salgssituationer. Starten på hver 
produktkategori markeres med en over-
sigtsside, hvor sortimentet er sorteret efter 
funktion og pris. En hjælpende hånd til din 
rådgivning. De klassiske sortimentssider er 
overskueligt inddelt med store produktbil-

leder. På samme tid er de enkelte fordele 
og salgsargumenter anført ud for mange 
af produkterne og de innovative tekno-
logier. Du har således mulighed for at 
overbevise kunden ned i mindste detalje. 
Hvis du har kommentarer til salgsmanua-
len, bedes du kontakte os. Vi er løbende 
interesserede i, hvordan vi i fællesskab kan 
gøre det endnu lettere for dig at rådgive 
og sælge. Vi håber på din succes – og på 
begejstrede kunder hver dag. 

 Mange hilsner 
Richard Grohe 

 Brug også Hansgrohes iPad-katalog i din rådgivning – 
din emotionelle og interaktive salgshjælper: 

 ▪  kamerafunktion, som kan placere det enkelte produkt på dit eget badeværelse 
 ▪  Videoer om teknologier 
 ▪  Konfi gurator for passende håndvask-armatur-kombinationer 
 ▪  Huskeseddel for favoritter til udskrift 
 ▪  Søgefunktion for hurtigt at fi nde produkter 

 Nu til gratis download på www.hansgrohe.dk 
eller direkte på iTunes på 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

 Lad os give dig begejstrede kunder 
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Du finder mere information på www.pro.hansgrohe.dk

Et stærkt sortiment til bad og køkken
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6 Hansgrohe Kvalitet  

Made by Hansgrohe

 

Vi hos Hansgrohe ser os selv som både 
forhandlernes og håndværkernes partner. En 
af de grundlæggende komponenter i vores 
virksomhedsfilosofi er altid at kunne levere 

den højeste kvalitet og individuel service til 
vores kunder. Uanset om det drejer sig om 
spørgsmål, problemer eller særlige ønsker: Vi 
hjælper dig gerne videre. Du er således altid 

sikret vores garanti om kvalitet „Made by 
Hansgrohe“. Før, under og efter monteringen.

Kvalitet af tradition og kvalitet fra tyske 
Schwarzwald. Hos Hansgrohe satser vi på 
tysk knowhow og på højeste kvalitet i både 
form og funktion. „Made in Germany“ er og 
bliver opskriften på succes for os. Vores krav 
til os selv er at tilbyde vores kunder produkter 
med en lang levetid, som sætter standarder 
i forhold til funktionalitet og kvalitet. Af den 
grund anvender vi hos Hansgrohe udeluk-
kende drikkevandsgodkendte materialer af 

høj kvalitet, som er afprøvet i lange testfor-
løb, således at de lever op til alle kravene på 
badeværelset. Den problemfri og komfortable 
funktion sikrer vi ved at overholde de gæl-
dende standarder og ved at give alle kom-
ponenter den perfekte pasform. Vores interne 
retningslinjer for produktsikkerhed overgår 
for det meste i væsentlig grad branchens 
vanlige retningslinjer. Bruserne kontrolleres 
derudover jævnligt for nominel tæthed med 

et tryk på 10 bar. Armaturkartuscherne har 
en modstandsdygtighed over for trykslag på 
op til 60 bar. En række synsrapporter fra uaf-
hængige institutter bekræfter vores produkters 
lange levetid og høje kvalitet. Hansgrohe til-
byder dig således en kvalitet, som du kan give 
direkte videre til dine kunder. Og som sikrer 
dig vedvarende tilfredshed.

Kvalitet, der er til at regne med:  
før, under og efter monteringen

KVALITET
MADE IN GERMANY
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 Specifikationer for alle komponenter: 
Det er nemt at finde reserve- eller specialdele 
i det elektroniske reservedelskatalog. Du får 
desuden gavn af en række yderligere funkti-
oner såsom måltegninger, oversigt over servi-
cedele, huskeseddel samt download af mon-
terings- og servicevejledninger.
http://spares.hansgrohe.com

Vedvarende tilfredse kunder: Det er let 
at rengøre vores produkter. QuickClean-funk-
tionen er et eksempel på netop dette – kalk 
gnubbes utrolig nemt væk. Vi stiller derudover 
også plejetips til rådighed, så dine kunder kan 
få glæde af deres produkter i længere tid.
www.pro.hansgrohe.dk/rengoring

Kvalitet med sikkerhed: Den højeste kva-
litet er en elementær del af Hansgrohes virk-
somhedsfilosofi. Derfor tilbyder vi forbrugerne 
en frivillig producentgaranti på 5 år på alle 
vores produkter.
www.pro.hansgrohe.dk/garanti

Vi står til rådighed for dig: Har du tek-
niske spørgsmål til os eller vores produkter? 
Vores erfarne medarbejdere hjælper dig 
videre med gode råd og tips!
Åbningstider:  
Mandag: 8.15–16.00
Tirsdag-torsdag: 8.00–16.00
Fredag:  8.00–15.00  
Telefon: +45 86 28 74 00  
E-mail: info@hansgrohe.dk

Håndværkernes partner: Med vores 
omfattende erfaring støtter vi dig med et stort 
serviceudbud. Udnyt vores mange kompeten-
cer lige fra service over produktkurser til råd-
givning inden for specialprojekter og bedre 
markedsføring for dine tjenesteydelser.
www.pro.hansgrohe.dk/service

Skræddersyede produkter og special-
løsninger: Ud over vores mange standarder 
tilbyder vi også dig og dine kunder personlig-
gjorte Hansgrohe-produkter – allerede fra et 
styktal på 1. Badet får en helt unik karakter, 
eller hotelprojektet får sit helt eget særpræg.
www.pro.hansgrohe.dk/
manufaktur

Spar med Hansgrohe: Ved hjælp af 
vandspareberegneren kan du beregne 
besparelsen ved at bruge EcoSmart-tekno-
logi i armaturer og brusere for dine kunder. 
Derudover kan man se, hvor hurtigt en inve-
stering har tjent sig ind igen. www.pro. 
hansgrohe.dk/vandspareberegner 
eller via mobiltelefon på http://m.pro.
savings.hansgrohe.dk

Nem planlægning af håndvaskarma-
turet: Vis dine kunder virtuelt på iPhone, 
iPad eller Android-smartphone, hvor perfekt 
Hansgrohe-armaturerne passer til håndva-
sken derhjemme. iTunes: http://itunes.
com/app/hansgrohehome og Google 
Play: http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se

AXOR®  
MANUFAKTURHansgrohe@home Vandspareberegner

PLEJE  
OG  
RENGØRING

ONLINE
RESERVEDELS-
KATALOG

ÅRS  
GARANTI

SERVICE



 Det store produktsortiment, 
som lever op til alle krav: 
 Håndbrusere og håndbrusersæt  |  Hoved- og sidebrusere  |  Showerpipes 
 Brusepanel  |  Termostater  | iBox® universal |  Installationsteknik 

 BRUSERE OG 
BRUSERSTYRING 
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 Alle kunder har deres egne forestillin-
ger om, hvad den perfekte bruser er. For at 
kunne opfylde alle bruserønsker kan vi tilbyde 
en lang række bruserkombinationer: lige fra 
simple bruser- og hovedbrusersæt til helheds-
løsninger bestående af termostat, hånd- og 
hovedbruser. Valgmulighederne ved monte-
ringen er tilsvarende fl eksible. Hansgrohe har 

den rigtige løsning til enhver monteringsform 
– uanset om installationen skal være frem-
bygget eller indbygget. Er ønsket at give det 
eksisterende badeværelse et frisk pust? Så har 
Hansgrohe naturligvis også det helt rigtige 
til det formål. En ny hånd- eller hovedbruser 
med innovative Hansgrohe-teknologier giver 
bruseren et synligt og mærkbart plus. Med 

Showerpipe og brusepanel fi ndes der des-
uden kompletsystemer, som er helt perfekte i 
forbindelse med en renovering. Disse monte-
res ganske enkelt på de eksisterende tilslutnin-
ger – og voila: ren vandfornøjelse. 

 Bruserkombinationer 

 Showerpipe:   kompletsystemet med hoved-
bruser, håndbruser og termostat. Den perfekte 
løsning til den ukomplicerede badrenovering. 
Mere fra side 36. 

 Hovedbruser:   for bruseregn med op til 
600 mm diameter. Kontrol via termostat eller 
ventiler med indbygget montering. Varianten 
med Select-teknologi sørger for endnu større 
komfort. Mere fra side 28 og 60. 

 Bruserfamilie:   den indbyggede løsning til 
den individuelle bruserudformning. Fra vand-
fald til fornøjelse hele vejen rundt med sidebru-
sere. Styring med eksempelvis den intelligente 
RainBrain. Mere på side 28 og 67. 

 Håndbruser eller brusersæt:   Den fulde 
brusefornøjelse er sikret kunden allerede fra 
basisløsningen, som tilmed er nem at montere 
på væggen. Styring via frembygget termostat 
eller 1-grebs brusearmatur. Mere fra side 16, 
36 og 48. 

 Brusepanel:   forener hoved-, hånd- og del-
vist sidebrusere i ét system. Kan monteres på 
eksisterende vægtilslutninger. Derfor også per-
fekt som ekstraudstyr. Mere fra side 46. 

 Så individuel som dagen: 
vores mange brusere 
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Brusebadet er en individuel sag. Og 
den enkelte har sine egne forventninger til, 
hvad den perfekte bruser skal indeholde. For 
nogle handler det ikke kun om kropspleje, 
men også om afslapning. Andre sætter pris 

på en aktiverende, opkvikkende bruseople-
velse. Uanset hvilke ønsker dine kunder kom-
mer til dig med, kan Hansgrohe tilbyde den 
helt rigtige bruser- og stråletype til hånd- og 
hovedbruserne. Select-produkterne sikrer kun-

derne en helt særlig komfort. Man skifter gan-
ske enkelt med et tryk på knappen mellem de 
enkelte stråletyper.

RainAir: For mange handler det ikke kun 
om kropspleje, men også om at lade sjælen 
forkæle af vandet. Det helt rigtige for disse 
kunder er en hånd- eller hovedbruser med 
den store, bløde RainAir-stråle, hvor alle de 
luftberigede dråber strømmer ud af en stor og 
bred dyse. På den måde skylles hverdagens 
bekymringer væk dråbe for dråbe.

Rain: Dyserne på hånd- og hovedbruseren 
er bittesmå, mens virkningen er kæmpestor: 
Rain-strålen er behageligt kraftfuld, stimule-
rende og har en forfriskende virkning. Den 
kraftige stråle er også ideel til at skylle for 
eksempel shampoo hurtigt og effektivt ud.

Whirl: Den koncentrerede Whirl-stråle bru-
ser så let som ingenting dagens anstrengelser 
væk. Både til hånd- og hovedbrusere: 3 indi-
viduelle stråler roterer omkring hinanden og 
giver en intens massageeffekt, der løsner op 
for spændinger.

Stråletyper

Mere fornøjelse med de mange forskellige 
stråletyper i hånd- og hovedbrusere
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RainFlow: En hovedbruser med den klare, 
formskønne RainFlow-strømstråle skaber en 
følelse af vandfald i badet. På den måde 
kan vandet nydes i dets naturlige form: strøm-
mende oppefra og ned på nakke og skuldre. 
Dermed opnås en afslappende effekt lige der, 
hvor mange har mest brug for det. Det er sær-
ligt populært i wellness-badet.

RainStream: Hansgrohe-stråleudviklerne 
har overgået sig selv med den nye RainStream 
bestående af enkelte perlende stråler. Årsa-
gen: Disse særlige hovedbruserstråler ind-
snævres ikke, men bevarer den samme intense 
form hele vejen ned til gulvet i alle højder. 
Resultatet: en ny, vitaliserende bruseoplevelse, 
uafhængig af den brusendes kropshøjde.

RainAir XL: Hansgrohe tilbyder Raindance 
hovedbrusere med en diameter på op til 600 
mm til alle, der gerne vil have ekstra stor brus-
efornøjelse. Der skabes en blød bruseregn på 
fuld flade med RainAir XL-stråletypen og de 
store stråleskiver. Disse indhyller hele kroppen 
og sørger for omfattende velbefindende.

Mere fornøjelse med de mange forskellige 
stråletyper i hånd- og hovedbrusere
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 Takket være Hansgrohe starter en 
ny tidsalder for brusebadet. Med en ele-
gant knap, hvor et tryk er nok til at skifte 
stråletype eller styre vandet. Og navnet på 

denne innovative teknologi: „Select“. Et intu-
itivt betjeningskoncept, hvor det at trykke på 
knappen skaber endnu større glæde i badet. 
Fra hånd- og hovedbrusere over termostaten 

ShowerTablet og ShowerSelect-kappesæt 
til Showerpipes – den nye Select-teknologi 
udløser bruseglæde med sine mange fordele. 

 Lang levetid:   Select-knappen fungerer rent 
mekanisk – og har dermed en særlig lang 
levetid. Det har den bevist i vores test, hvor vi 
har aktiveret den 90.000 gange. 

 Innovativ:   Bag Select-knappen gemmer der 
sig en bruserteknik, som er noget ud over det 
sædvanlige. Den muliggør nye former såsom 
bløde og runde hjørner. 

 Intuitiv:   Select-knappen gør betjeningen 
legende nem – uanset om der tændes, sluk-
kes, skiftes mellem strålerne eller vælges 
forbruger. 

 Select-knap med omskif-
terfunktion til ændring af 
stråletype 

 Innovative bruserteknologier fra Hansgrohe 

 Teknik, der vækker begejstring 
hos dine kunder 

 Select – din brusefornøjelse 



Select

  Hansgrohe  Brusere og bruserstyring  –  Bruserteknologier  13

Raindance® Select E 300 3jet 
 Hovedbruser 

ShowerTablet® Select 300
 Frembygget brusertermostat 

ShowerSelect® 
 Termostat til indbygning til 2 funktioner 

Raindance® Select S 120 3jet 
 Håndbruser 

Raindance® Select E 300 3jet 
 Showerpipe 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Intuitiv betjening via tryk på knappen: Stråletypen skifter, eller 
bruseren tændes med et enkelt klik 

 ▪  Det ergonomiske universal-design sikrer en nem og sikker 
 betjening for alle generationer 

 ▪  Den gennemtænkte konstruktion lukker af, hvis trykket når 
50 bar. 

 ▪  Et stort sortiment af multifunktionelle produkter til den individu-
elle bruseoplevelse 

 ▪  Gennemgående betjeningsfi losofi  ved hånd- og hovedbruser, 
Showerpipe samt frembygget og indbygget termostat 

 Mere information fi ndes i fagbrochuren Select og på 
www.pro.hansgrohe.dk 
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 AirPower: større volumen, større fornøjelse 

 XXL-Performance: stor brusefornøjelse 

 Komfort og eff ektivitet – det ene ude-
lukker ikke det andet. Det er Hansgrohes 
AirPower-brusere et bevis på. Ved denne 
Hansgrohe-udviklede teknologi suges der 

store mængder luft ind via stråleskiven. Vandet 
bruges således mere eff ektivt. På den måde 
bliver dråberne fyldigere, lettere og blødere. 
Du kan straks mærke resultatet på din hud: 

Den perlende AirPower bruseregn indhyller 
din krop og skaber et herligt velbefi ndende. 

 

 Hansgrohes hovedbrusere skaber 
en bruseoplevelse i stort format med op til 
600 mm diameter ved Raindance Rainmaker 
– og sørger for XXL-Performance i badet. Og 

vores brusere forbruger mindre vand, end 
man skulle tro: Den intelligente hvirvlende luft 
i AirPower-teknologien får dråberne til at blive 
fyldigere. På den måde kommer brusefornø-

jelse til at gå hånd i hånd med vandeff ektivitet 
hos Hansgrohe. 

 Fordele og udbytte 

 Fordele og udbytte 

 XXL-Performance:   Hovedbrusere med en diameter op til 600 mm – til alle, som sætter pris 
på en stor bruseoplevelse. 

AirPower:  ekstraordinær brusefornøjelse og store bruserdråber ved at tilsætte masser af luft. 

 Ø 150 op til 600 mm 

 ▪  Fyldigere, lettere og blødere dråber 
– ren og skær brusefornøjelse 

 ▪  Mindre stænk og dermed mindre 
rengøringsbehov 

 ▪  Højere vandeff ektivitet som følge af 
større vandvolumen 

 ▪  Bruseregn med op til 600 mm 
diameter 

 ▪  Høj vandeff ektivitet – stråledyser, 
der er fordelt på ensartet vis, for en 
uforglemmelig bruseoplevelse 
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 QuickClean: hurtig antikalk-funktion 

 EcoSmart: Spar vand og energi 

 Hvem er det lige, der kan lide at gøre 
rent? Vores opfi ndelse QuickClean fjerner 
hurtigt snavs og kalkafl ejringer på brusere. 

I stedet for hårdt skrubbe- og rengøringsar-
bejde rengøres bruserne ganske enkelt tak-
ket være de fl eksible silikonenopper ved at 

gnubbe med fi ngrene. På den måde får man 
en smuk, ensartet brusestråle. 

 

 

 Hansgrohes EcoSmart-brusere forbru-
ger op til 60 % mindre vand end almindelige 
produkter. Det nedbringer vand- og energiom-

kostningerne og beskytter de værdifulde res-
sourcer. Beviset på dette er en udmærkelse 
af vores håndbrusere Crometta 85 Green og 

Croma 100 (1jet, Vario og Multi) med topka-
rakteren fra det europæiske kvalitetsstempel 
WELL – Water Effi  ciency Label. 

 Fordele og udbytte 

EcoSmart:  Den intelligente gennemløbsbegrænser i bruseren reducerer vandforbruget til kun 
9 eller 6 l/min. 

QuickClean:  Brusehovederne forbliver kalkfri og funktionsdygtige i lang tid ved at gnubbe 
silikonenopperne. 

Crometta® 85 
Green
l/min

6,0

 Fordele og udbytte 

 Du fi nder mere information på www.pro.hansgrohe.dk 

 ▪  Hurtig og nem rengøring 

 ▪  Brudsikker silikone af særligt høj 
kvalitet 

 ▪  Sikrer en lang levetid og funktion 

 ▪  Op til 60 % mindre vandforbrug 

 ▪  Lavere energiforbrug gennem varmtvandsbesparelse – og 
 dermed mindre CO2-udledning og lavere omkostninger 

 Vandspareberegneren afslører, hvor meget vand og 
energi der kan spares. Se: 
 www.pro.hansgrohe.dk/vandspareberegner 



 Håndbrusere og håndbrusersæt 

 Sådan bruger du oversigten i din salgssamtale: 
 Jo længere oppe en bruser er opstillet i produktlinjen, des højere er dens ydelse. Alle EcoSmart-varianter fi nder du på følgende sortimentssider. 

 Yd
el

se
 

Crometta® 85 1jet
 Du fi nder mere information om 
Crometta håndbruserne på side 25. 

 Du fi nder mere information om 
Croma håndbruserne på side 23. 

Crometta® 85 
Vario

Crometta® 85 
Multi

Croma® 100 1jet

Croma® 100 Vario

Croma® 100 Multi

Crometta® 85 Croma® 100

 Hansgrohe håndbrusere 

 Håndbruser-sortimentet samlet 



 Produktlinjer 

 Du fi nder mere information 
om Raindance håndbruserne på side 20. 

 Du fi nder mere information 
om Raindance Select håndbruserne på side 18. 

Raindance® E 
120 Air 3jet

Raindance® E 
100 Air 3jet

Raindance® S 
120 Air 3jet

Raindance® E 
150 Air 3jet 

Raindance® S 
150 Air 3jet

Raindance® Select E 
120 3jet 

Raindance® Select S 
120 3jet

Raindance® Select S 
150 3jet

Raindance® Select E 
150 3jet

Raindance® S 
100 Air 3jet

Croma® 100 Raindance® Raindance® Select
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Select

Whirl

Whirl:  en koncentreret masserende whirl til 
at løsne op for spændinger. 

Rain:  en kraftig, stimulerende stråle til 
opfriskning og hårvask. 

RainAir:  en blød, kærtegnende stråle med 
store, bløde og luftige dråber får dig til at 
slappe af. 

 Stor dyse giver en  voluminøs 
RainAir-stråle 

 Lille dyse giver en  kraftig 
Rain-stråle 

 Særlig, bevægelig Whirl-dyse 

 Takket være den nye 
Select-funktion er det nemt at 
skifte stråle via tryk på knappen 

 Fordele og udbytte 

 Overfl ade 
krom 

 Overfl ade 
hvid/krom 

 Raindance® Select håndbruser 

 Den rigtige stråletype 
til alle brusetyper 

 ▪  Nemt og komfortabelt skift mellem stråletyper via tryk på 
knappen 

 ▪  2 forskellige store regnstråler i én bruser: en kraftig stimule-
rende og en blidt kærtegnende stråle 

 ▪  For alle bruserbehov: til en hurtig opkvikning om morgenen, til at 
skylle shampoo nemt ud eller ganske enkelt med afslapning for 
øje 

 ▪  Noget for enhver smag: fås som rund eller med bløde hjørner 
og med overfl aderne krom og hvid/krom 

 Du fi nder mere information på 
www.pro.hansgrohe.dk 
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Select

Whirl

Raindance® Select E 150 3jet 
 Håndbruser 
(16 l/min) # 26550, -000, -400
EcoSmart (9 l/min) 
# 26551, -000, -400

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

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

Raindance® Select S 120 3jet/
Unica® ’S Puro  Sæt 
0,90 m # 26631, -000, -400
0,65 m # 26630, -000, -400  (ikke afb.) 
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 26633, -000, -400  (ikke afb.) 
0,65 m # 26632, -000, -400  (ikke afb.) 

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

Raindance® Select S 150 3jet/
Unica® ’S Puro  Sæt 
0,90 m # 27803, -000, -400
0,65 m # 27802, -000, -400  (ikke afb.) 

Raindance® Select E 150 3jet/
Unica® ’S Puro  Sæt 
0,90 m # 27857, -000, -400
0,65 m # 27856, -000, -400  (ikke afb.) 

Raindance® Select E 120 3jet/
Unica® ’S Puro  Sæt 
0,90 m # 26621, -000, -400
0,65 m # 26620, -000, -400  (ikke afb.) 
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 26623, -000, -400  (ikke afb.) 
0,65 m # 26622, -000, -400  (ikke afb.) 

Raindance® Select

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 
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Raindance® E 150 Air 3jet  Håndbruser 
(18 l/min) # 28518, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28551, -000

Raindance® S 100 Air 1jet/Porter ’S  Sæt 
 slangelængde  1,25 m # 27580, -000
 slangelængde  1,60 m # 27581, -000

Raindance® E 120 Air 3jet  Håndbruser 
(18 l/min) # 28507, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28549, -000

Raindance® S 120 Air 3jet  Håndbruser 
(18 l/min) # 28514, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28554, -000

Raindance® E 100 Air 3jet  Håndbruser 
(15 l/min) # 28502, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28553, -000
Raindance® E 100 Air 1jet  Håndbruser 
(18 l/min) # 28508, -000  (ikke afb.) 

Raindance® S 100 Air 3jet  Håndbruser 
(15 l/min) # 28504, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28552, -000
Raindance® S 100 Air 1jet  Håndbruser 
(18 l/min) # 28509, -000  (ikke afb.) 

Raindance®

Raindance® S 150 Air 3jet  Håndbruser 
(18 l/min) # 28519, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28550, -000
Raindance® S 150 Air 1jet  Håndbruser 
(17 l/min) # 28505, -000  (ikke afb.) 

 Porter-sæt 

 ▪  Ergonomisk kort greb 
 ▪  Elegant design 

 ▪  Diameter op til 150 mm 
 ▪ AirPower

 ▪  3 stråletyper: RainAir, WhirlAir 
og BalanceAir 

 ▪  Stilfuldt, enkelt formsprog 
 ▪  Perfekt til minimalistiske bade 

 ▪  Diameter op til 150 mm 
 ▪ AirPower

 ▪  3 stråletyper: RainAir, WhirlAir 
og BalanceAir 
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Raindance® S 150 Air 3jet/
Unica® ’S Puro  Sæt 
0,90 m # 27895, -000
0,65 m # 27898, -000  (ikke afb.)  

Raindance® S 150 Air 3jet/
Raindance® Unica®  Sæt 
0,90 m # 27893, -000
EcoSmart (9 l/min) 
0,90 m # 27658, -000 
 (ikke afb.) 

Raindance® E 100 Air 3jet/
Unica® ’D  Sæt 
0,90 m # 27881, -000
0,65 m # 27883, -000 
 (ikke afb.) 
Raindance® E 120 Air 3jet/
Unica® ’D  Sæt 
0,90 m # 27885, -000 
 (ikke afb.) 
0,65 m # 27887, -000 
 (ikke afb.)  

Raindance® E 150 Air 3jet/
Unica® ’D  Sæt 
0,90 m # 27894, -000
0,65 m # 27897, -000 
 (ikke afb.)  

Raindance® E 150 Air 3jet/
Raindance® Unica®  Sæt 
0,90 m # 27874, -000
1,50 m # 27888, -000  (ikke afb.)  
EcoSmart (9 l/min) 
0,90 m # 27657, -000  (ikke afb.)  

Raindance® S 100 Air 3jet/
Unica® ’S Puro  Sæt 
0,90 m # 27880, -000  (ikke afb.)  
0,65 m # 27882, -000  (ikke afb.)  
Raindance® S 120 Air 3jet/
Unica® ’S Puro  Sæt 
0,90 m # 27884, -000
0,65 m # 27886, -000  (ikke afb.) 

Raindance® Rainbow®  Sæt 
 med  Raindance® S 150 Air 
3jet
0,90 m # 27876, -000

Raindance® Allrounder  Sæt  
 med  Raindance® E 150 Air 
3jet
# 28110, -000
 Adapter til indbygget montering 
# 28108, -000  (ikke afb.) 
 Adapter til hjørnemontering 
# 28105, -000  (ikke afb.) 

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 

 ▪  Højdejusterbar ved hjælp 
af ekstra glider 

 ▪  Kan anvendes både som 
hånd- og hovedbruser 

 ▪  Fleksibelt monterbar 
 ▪  Stort fremspring 
 ▪  Metalkonstruktion med 

lang levetid 

 ▪  Kan anvendes både som 
hånd- og hovedbruser 

 ▪  Fleksibelt monterbar 
 ▪  Stort fremspring 
 ▪  Metalkonstruktion med 

lang levetid 
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Raindance® Classic

PuraVida®

 Børnehåndbrusere 

Raindance® Classic 100 
Air 3jet  Håndbruser 
(17 l/min) # 28548, -000

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

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

PuraVida® 120 1jet 
 TravelShower 
(16 l/min) # 28564, -400

Raindance® Classic 100 
Air 3jet/Unica® Classic  Sæt 
0,90 m # 27841, -000
0,65 m # 27843, -000 
 (ikke afb.)  

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

Raindance® S 100 Air 3jet
 Håndbruser med froggy-
beklædning 
EcoSmart (9 l/min) 
# 28545, -000

Joco®

 Håndbruser 
(9 l/min) # 28560, -000
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Croma® 100

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

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

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

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 

 ▪  Stor stråleskive for den store 
brusefornøjelse 

 ▪  3 stråletyper: Rain, Mono, 
Massagestråle 

 ▪  Stor stråleskive for den store 
brusefornøjelse 

 ▪  4 trindelte regnstråler fra bred 
til koncentreret 

 ▪  Stor stråleskive for stor brusefornø-
jelse – passer også til karret 

Croma® 100 Vario/Porter ’S  Sæt 
 slangelængde  1,25 m # 27592, -000
 slangelængde  1,60 m # 27594, -000

Croma® 100 1jet/Porter ’S  Sæt 
 slangelængde  1,25 m # 27574, -000
 slangelængde  1,60 m # 27575, -000

Croma® 100 Multi/Porter ’S  Sæt 
 slangelængde  1,25 m # 27593, -000
 slangelængde  1,60 m # 27595, -000

 Porter-sæt 
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Croma® 100 Classic

Croma® 100 Multi/
Unica® ’C  Sæt 
0,90 m # 27774, -000
0,65 m # 27775, -000  (ikke afb.) 
EcoSmart (9 l/min) 
0,90 m # 27655, -000  (ikke afb.) 
0,65 m # 27777, -000  (ikke afb.) 

Croma® 100 Vario/
Unica® ’C  Sæt 
0,90 m # 27771, -000
0,65 m # 27772, -000  (ikke afb.) 
EcoSmart (9 l/min) 
0,90 m # 27653, -000  (ikke afb.) 
0,65 m # 27776, -000  (ikke afb.) 

Croma® 100 1jet/
Unica® ’C  Sæt 
0,90 m # 27724, -000
0,65 m # 27717, -000  (ikke afb.)  

Croma® 100 Multi/
Unica® ’Reno Lift  Sæt 
1,05 m # 27791, -000
Croma® 100 Vario/
Unica® ’Reno Lift  Sæt 
1,05 m # 27811, -000  (ikke afb.) 

Croma® 100 Classic Multi/
Unica® ’Classic  Sæt 
0,90 m # 27768, -000
0,65 m # 27769, -000 
 (ikke afb.)  

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

 ▪  Svingbar bruserstang 
 ▪  Perfekt til renovering, idet 

den dækker det eksiste-
rende borehul 
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Crometta® 85

Crometta® 85 Multi
 Håndbruser 
(16 l/min) # 28563, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28608, -000

Crometta® 85 Vario
 Håndbruser 
(17 l/min) # 28562, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28607, -000
EcoSmart (6 l/min) # 26831, -000

Crometta® 85 Mono
 Håndbruser 
(16 l/min) # 28585, -000
EcoSmart (9 l/min) # 28606, -000

Crometta® 85 Green
 Håndbruser 
(6 l/min) # 28561, -000

Crometta® 85 Multi/
Unica® ’Crometta®  Sæt 
0,90 m # 27766, -000
0,65 m # 27767, -000  (ikke afb.)  

Crometta® 85 Vario/
Unica® ’Crometta®  Sæt 
0,90 m # 27762, -000
0,65 m # 27763, -000  (ikke afb.)  

Crometta® 85 Mono/
Unica® ’Crometta®  Sæt 
0,90 m # 27729, -000
0,65 m # 27728, -000  (ikke afb.)  
Crometta® 85 Green/
Unica® ’Crometta®  Sæt  
(6 l/min)
0,90 m # 27651, -000  (ikke afb.)  
0,65 m # 27652, -000  (ikke afb.)  

 Porter-sæt 

Crometta® 85 Vario/
Porter ’C  Sæt 
 slangelængde  1,25 m 
# 27558, -000
 slangelængde  1,60 m 
# 27559, -000

Crometta® 85 Mono/
Porter ’C  Sæt 
 slangelængde  1,25 m 
# 27576, -000
 slangelængde  1,60 m 
# 27577, -000

Crometta® 85 Multi/
Porter ’C  Sæt 
 slangelængde  1,25 m 
# 27568, -000
 slangelængde  1,60 m 
# 27569, -000

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 

 ▪  For den helt enkle bruseoplevelse, kan 
kombineres på mange måder 

 ▪  Mange forskellige stråletyper  ▪  Også perfekt som karbruser 
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PuraVida® Unica® 
 Bruserstang med 
Isiflex bruserslange 
1,60 m 
0,90 m # 27844, -000

Unica® ’C
 Bruserstang med 
Isiflex bruserslange 
1,60 m 
0,65 m # 27611, -000
0,90 m # 27610, -000
 (ikke afb.) 
 uden bruserslange 
0,90 m # 27609, -000 
 (ikke afb.) 

Unica® ’D
 Bruserstang med 
Isiflex bruserslange 
1,60 m 
0,65 m # 27933, -000
0,90 m # 27930, -000
 (ikke afb.) 

Unica® ’Crometta®

 Bruserstang med 
Metaflex bruserslange 
1,60 m 
0,65 m # 27615, -000
0,90 m # 27614, -000
 (ikke afb.) 

Unica® ’S Puro Reno
 Bruserstang  
0,72 m # 28662, -000
1,05 m # 28663, -000 
 (ikke afb.) 

Unica® ’Reno
 Bruserstang  
0,72 m # 27704, -000

Raindance® Unica® 
 Bruserstang med 
Sensoflex bruserslange 
1,60 m 
0,90 m # 27636, -000

Unica® ’S
 Bruserstang med 
Isiflex bruserslange 
1,60 m 
0,65 m # 27725, -000
0,90 m # 27727, -000
 (ikke afb.) 

Unica® ’S Puro
 Bruserstang med 
Isiflex bruserslange 
1,60 m 
0,65 m # 28632, -000
0,90 m # 28631, -000
 (ikke afb.) 

Unica® ’Classic
 Bruserstang med 
Sensoflex bruserslange 
1,60 m 
0,65 m # 27617, -000

Bruserstænger  

 Bruserslanger 

Sensoflex®  Bruserslange 
af metal med plasticovertræk 
og kugleled 
1,25 m # 28132, -000
1,60 m # 28136, -000
2,00 m # 28134, -000

Metaflex®  Bruserslange 
af plastic med metal-
spiraludseende 
1,25 m # 28262, -000
1,60 m # 28266, -000
2,00 m # 28264, -000

Metaflex®  EcoSmart 
bruserslange af plastic med metal-
spiraludseende med integreret 
gennemløbsbegrænser (9 l/min) 
1,25 m # 28198, -002
1,50 m # 28195, -002
1,60 m # 28199, -002
1,75 m # 28196, -002
2,00 m # 28197, -002

Isiflex®  Bruserslange af plastic 
med metal-udseende 
1,25 m # 28272, -000, -450
1,60 m # 28276, -000, -450
2,00 m # 28274, -000

Isiflex®  EcoSmart 
bruserslange af plastic med 
metaludseende med integreret 
gennemløbsbegrænser 
(9 l/min) 
1,25 m # 28270, -000
1,60 m # 28271, -000
2,00 m # 28188, -000

 ▪  Forskellige materialer, længder og 
udseender 

 ▪  Revnebeskyttet og let at pleje 

 ▪  Passende til armaturer ved hjælp af 
kromfolie 

 ▪  Ridsefri plastic eller plastickappe 

 ▪  Fleksibel pga. kugleled 
 ▪  Yderst trækfast  

 ▪  Bruserhøjde og hældningsvinkel 
kan justeres 

 ▪  Frie hænder i brusebadet 
 ▪  Bruseren kan drejes væk 

 ▪  Fleksibel montering i brusekar 
og badekar 
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 Bruserholdere 

 Slangetilslutninger 

Porter ’Classic
 Bruserholder 
# 28324, -000

Porter ’C
 Bruserholder 
# 27521, -000

Porter ’A
 Variabel bruserholder 
 Metalkabinet 
 Hældningsvinkel kan justeres 
# 27520, -000

Porter ’D
 Variabel bruserholder 
 Hældningsvinkel kan justeres 
# 27526, -000

Porter ’E
 Variabel bruserholder 
 slangelængde  1,25 m 
 Hældningsvinkel kan justeres 
# 27507, -000

Porter ’Vario
 Metalkabinet 
 Hældningsvinkel kan justeres 
# 28328, -000

Porter ’Reno
# 28335, -000

Porter ’S
 Bruserholder 
# 28331, -000

Fixfit® 
 Slangetilslutning DN15 
med kugleled samt 
kontraventil 
# 27414, -000

Fixfit® S 
 Slangetilslutning DN15 
med kugleled samt 
kontraventil 
# 27506, -000

Fixfit® S 
 slangetilslutning DN15 
# 27453, -000 
 med kontraventil DN15  
# 27456, -000

Fixfit® E 
 Slangetilslutning DN15 
med kugleled samt 
kontraventil 
# 27505, -000

Fixfit® E 
 slangetilslutning DN15 
# 27454, -000
 med kontraventil DN15 
# 27458, -000, -450

Fixfit® Stop 
 Afspærringsventil med 
slangetilslutning DN15 
med gevindadapter 
DN20 med kontraventil 
# 27452, -000, -450

 ▪  Integreret slangetilslutning 
 ▪  Isifl ex-bruserslange 1,25 m 

 ▪  Højere installation for 
anvendelse som hånd-/
hovedbruser 

 ▪  Kan efterinstalleres på 
bad- og bruserarmaturer 

 ▪  Universelt anvendelig 

 ▪  Kugleled forhindrer, at bruserslan-
gen bliver snoet 

 Du fi nder den passende sæbeskål i Hansgrohes prisliste. 
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 Hoved- og sidebrusere 

 Sådan bruger du oversigten i din salgssamtale: 
 Jo længere oppe en hovedbruser er opstillet i produktlinjen, des højere er ydelsen. Mod højre er produkterne inddelt i linjer. 

Crometta® 85 Multi

Croma® 100 Multi

Raindance® E 240 Air 1jet

Raindance® S 180 Air 1jet

Raindance® S 240 Air 1jet

Raindance® S 300 Air 1jet

Raindance® Royale S 350 Air 1jet

Croma® 160 1jet

Croma® 220 1jet

Raindance® E 360 Air 1jet

Raindance® E 420 Air 2jet 

Crometta® 85/Croma® Raindance® E/Raindance® S

 Du fi nder mere information om Crometta og 
Croma hovedbruserne på side 33. 

 Du fi nder mere information om Raindance E og 
Raindance S hovedbruserne på side 32. 

 Hansgrohe hovedbrusere 

 Hovedbruser-sortimentet samlet 

 Yd
el

se
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Raindance® Select E 300 2jet 

Raindance® Select E 300 3jet 

Raindance® Select S 240 2jet 

Raindance® Select S 300 2jet 

Raindance® Rainmaker® 
Air 3jet

Raindance® Rainmaker® 
Air 3jet

Raindance® Rainfall® 
240 Air 3jet

Raindance® Rainfall® 
180 Air 2jet

Raindance® 
Rainfall® 150 
1jet

Raindance® 
Rainfall® 150 Stream
1jet

Raindance® E/Raindance® S Raindance® Select E/Raindance® Select S Raindance® Rainfall®/Raindance® Rainmaker®

 Du fi nder mere information om Raindance 
Select hovedbruserne fra side 30. 

 Du fi nder mere information om Raindance Rainmaker 
og Raindance Rainfall hovedbruserne fra side 34. 

 Produktlinjer 
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 Komfortabel rengøring:   Nopperne ren-
gøres som altid med QuickClean-funktionen. 
Stråleskiven er nem at tage af og kan endda 
sættes i opvaskemaskinen. 

RainStream:  12 enkeltstrenge, som løber 
parallelt ned mod gulvet, for den samme bru-
sefølelse uanset kropsstørrelse. 

(1) RainAir:  Store, bløde dråber skaber 
denne blide og afslappende stråle. 
(2) Rain:  en stråle, som stimulerer og er per-
fekt til hårvask. 

 For at skifte mellem RainAir og Rain er det nok at 
trykke på Select-knappen på stråleskiven 

 Stor dyse for en 
voluminøs RainAir-stråle 

 Lille dyse til Rain-stråle  Parallelle dyser for 
RainStream-stråle 

 Raindance® Select E 300 3jet hovedbruser 

 1 knap, 3 stråler, 
masser af fornøjelse 

 Fordele og udbytte 

 ▪  3 stråletyper med fuld fl ade i én hovedbruser: blid RainAir, 
kraftig Rain og eff ektfuld RainStream 

 ▪  Nemt at skifte mellem RainAir og Rain via tryk på knappen 

 ▪  Select-knap på stråleskiven 

 ▪  Nem rengøring, stråleskiven af metal kan endda sættes i 
opvaskemaskinen 

 Du fi nder mere information på 
www.pro.hansgrohe.dk 
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Raindance® Select

Raindance® Select E 300 3jet 
 Hovedbruser 
Rain/RainAir: 18 l/min
RainStream:  22 l/min
 med brusearm 390 mm 
 til iBox universal 
# 26468, -000, -400

iBox

Raindance® Select E 300 2jet 
 Hovedbruser 
Rain/RainAir: 15 l/min
 med brusearm 390 mm  # 27385, -000, -400 
 med loftstilslutning 100 mm  # 27384, -000, -400  (ikke afb.) 
 
 

Raindance® Select S 300 2jet 
 Hovedbruser 
Rain/RainAir: 17 l/min
 med brusearm 390 mm  # 27378, -000, -400
 med loftstilslutning 100 mm  # 27337, -000, -400  (ikke afb.) 

Raindance® Select S 240 2jet 
 Hovedbruser  
Rain/RainAir: 17 l/min
 med brusearm 390 mm  # 26466, -000, -400 
EcoSmart (Rain/RainAir: 9 l/min) # 26470, -000, -400  (ikke afb.) 
 med loftstilslutning 100 mm  # 26467, -000, -400  (ikke afb.) 
EcoSmart (Rain/RainAir: 9 l/min) # 26469, -000, -400  (ikke afb.) 
 

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 

 Overfl ade hvid/krom  Overfl ade krom 
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Raindance®

Raindance® Classic PuraVida®

Raindance® Royale S 350 Air 1jet
 Hovedbruser 
(35 l/min)
# 28420, -000
 Brusearm 470 mm 
# 27410, -000  (ikke afb.) 
 Loftstilslutning 100 mm 
# 27418, -000  (ikke afb.) 

Raindance® E 420 Air 2jet 
 Hovedbruser 
RainAir:  22 l/min
RainFlow: 23 l/min
 med brusearm 380 mm 
 til iBox universal 
# 27373, -000 

iBox

Raindance® Classic 240 Air  Hovedbruser  
(19 l/min) 
 med brusearm 390 mm  # 27424, -000
 med loftstilslutning 100 mm  # 27405, -000  (ikke afb.) 

Raindance® E 360 Air 1jet 
 Hovedbruser 
(17 l/min)
 med brusearm 390 mm 
# 27376, -000 
 med brusearm 240 mm 
# 27371, -000  (ikke afb.)  
 med loftstilslutning 100 mm 
# 27381, -000  (ikke afb.) 

PuraVida® 400  Hovedbruser 
(21 l/min) 
 med brusearm 390 mm  # 27437, -000, -400
 med loftstilslutning 100 mm  # 27390, -000, -400  (ikke afb.) 

Raindance® S 300 Air 1jet
 Hovedbruser 
(18 l/min)
 med brusearm 390 mm 
# 27493, -000
 med brusearm 450 mm 
# 27492, -000  (ikke afb.) 
 med loftstilslutning 100 mm 
# 27494, -000  (ikke afb.) 

Raindance® E 420 Air 1jet 
 Hovedbruser 
(19 l/min) 
 med brusearm 380 mm 
# 27372, -000 

Raindance® E 240 Air 1jet 
 Hovedbruser 
(20 l/min)
 med brusearm 240 mm 
# 27370, -000
 med loftstilslutning 100 mm 
# 27380, -000  (ikke afb.) 
EcoSmart (9 l/min)
 med brusearm 223 mm 
# 27375, -000  (ikke afb.) 
 med loftstilslutning 100 mm 
# 27383, -000  (ikke afb.) 
 

Raindance® S 240 Air 1jet
 Hovedbruser  
(18 l/min)
 med brusearm 390 mm 
# 27474, -000
 med loftstilslutning 100 mm 
# 27477, -000  (ikke afb.) 
EcoSmart (9 l/min) 
 med brusearm 390 mm 
# 27461, -000  (ikke afb.) 
 med loftstilslutning 100 mm 
# 27463, -000  (ikke afb.) 
 

Raindance® S 180 Air 1jet
 Hovedbruser  
(19 l/min)
 med brusearm 240 mm 
# 27476, -000 
 med brusearm 390 mm 
# 27468, -000  (ikke afb.) 
 med loftstilslutning 100 mm 
# 27478, -000  (ikke afb.) 
EcoSmart (9 l/min) 
 med brusearm 240 mm 
# 27462, -000  (ikke afb.) 
 med loftstilslutning 100 mm 
# 27464, -000  (ikke afb.) 
 

 ▪  Særligt stor stråleskive 
med Ø 350 mm 

 ▪  Særlig brusefor-
nøjelse med stor 
gennemstrømning 

 ▪  Fuldstændigt af metal 
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Croma® 220 Air 1jet
 Hovedbruser 
(19 l/min) 
# 26464, -000
EcoSmart (9 l/min)
# 26465, -000  (ikke afb.) 
 valgfri brusearm 390 mm 
# 27413, -000  (ikke afb.) 
 valgfri loftstilslutning 100 mm 
# 27479, -000  (ikke afb.) 

Croma® 160 1jet
 Hovedbruser 
(17 l/min)
# 27450, -000
EcoSmart (9 l/min)
# 28450, -000  (ikke afb.) 
 valgfri brusearm 230 mm 
# 27412, -000  (ikke afb.) 
 valgfri loftstilslutning 100 mm 
# 27479, -000  (ikke afb.) 

Croma® 100 Multi
 Hovedbruser 
Rain:   20 l/min
Mono:   15 l/min
Massage: 14 l/min 
 med kugleled DN15 
# 27443, -000
EcoSmart (9 l/min)
# 28460, -000  (ikke afb.) 
 valgfri brusearm 
# 27411, -000  (ikke afb.) 

Croma® 100 Vario
 Hovedbruser 
Rain:   22 l/min
Shampoo: 17 l/min
Normal:  20 l/min
Massage: 11 l/min 
# 27441, -000
 valgfri brusearm 128 mm 
# 27411, -000  (ikke afb.) 
EcoSmart (9 l/min)
# 28462, -000  (ikke afb.) 

Croma®

Crometta® 85

Crometta® 85 Multi
 Hovedbruser 
Mono:   13 l/min
Normal:  15 l/min
Massage: 13 l/min 
# 28425, -000
 valgfri brusearm 128 mm 
# 27411, -000  (ikke afb.) 
 

PuraVida® 100 
 Sidebruser  
# 28430, -000, -400

Raindance® Air 100 
 Sidebruser  
# 28477, -000

Raindance® Classic 100 
 Sidebruser  
# 28445, -000

Bodyvette® 
 Sidebruser  
# 28466, -000
Bodyvette® Stop
 Sidebruser, manuel deaktivering 
# 28467, -000  (ikke afb.) 

Crometta® 85 Green 
 Hovedbruser 
(6 l/min)
# 28423, -000
 valgfri brusearm 128 mm 
# 27411, -000  (ikke afb.) 
 

Crometta® 85 Vario
 Hovedbruser 
Normal: 18 l/min
# 28424, -000
 valgfri brusearm 128 mm 
# 27411, -000  (ikke afb.) 
 

 Sidebrusere 

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 
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 Raindance Rainmaker og Raindance 
Rainfall gør hvert eneste brusebad til en helt 
ny oplevelse. Da Raindance Rainmaker mon-
teres i loftet, skabes der ikke en klassisk bru-

ser, men et rum, hvor der falder en fantastisk 
regn. Regnen falder i stråletyperne RainAir, 
RainAir XL, Whirl og Mix. Raindance Rain-
fall sørger med det vandrette regnpanel for 

en større bevægelsesfrihed og forkæler med 
op til 3 forskellige stråletyper: afslappende 
RainAir, stimulerende RainFlow og masse-
rende Whirl. 

Whirl:  Massagestrålerne svinger fremad, 
når der tændes for vandet, og når dermed 
ned på nakke og skuldre. 

RainFlow:  en strømstråle i fuld fl ade for et 
forfriskende brusebad. 

RainAir:  Hovedbruseren med AirPower-tek-
nologi skaber en voluminøs dråberegn. 

 Fordele og udbytte 

 Raindance® Rainmaker®: En ny dimension af brusebad 

 Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet: vand i sin oprindelige kraft 

Whirl: 3  roterende massagestråler med 
AirPower-teknologi. 

(1) RainAir:  central hovedbruserfunktion 
med AirPower-teknologi. 
(2) RainAir XL:  blød regn i fuld fl ade med 
AirPower-teknologi. 

 Fordele og udbytte 

 Raindance® Rainmaker® og Raindance® Rainfall® 

 Crème de la crème inden 
for nydelse for dine kunder 

 ▪  Monteres tætsluttende i loftet 

 ▪  Bruseregn med stor fl ade 

 ▪  Også med integreret belysning 

 ▪  Arkitektonisk highlight i brusebadet 

 ▪  Større bevægelsesfrihed gennem stort fremspring 

 ▪  3 stråletyper: RainAir, RainFlow og Whirl 

 ▪  Stråleskifte med komfortabel betjening  

 ▪  Strømstrålen sørger for en brusefølelse som under et vandfald 

 ▪  Væghængt montering ved hjælp af iBox universal 



1 2 3

Whirl

Whirl

Rain
Air XL

  Hansgrohe  Hoved- og sidebrusere  35

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
 Hovedbruser 
600 mm 
RainAir:    20 l/min
RainAir XXL:  24 l/min
Whirl:     22 l/min
 med lys  # 26117, -000
 uden lys  # 26115, -000  (ikke afb.) 

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

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
 Hovedbruser 
680 mm x 460 mm
RainAir:    20 l/min
RainAir XXL:  24 l/min
Whirl:     22 l/min
 med lys  # 28418, -000
 uden lys  # 28417, -000  (ikke afb.) 

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

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet 
 Hovedbruser 
RainAir:  18 l/min
Whirl:   16 l/min
RainFlow: 28 l/min
 med lys  # 28410, -000, -400  (ikke afb.) 
 uden lys  # 28411, -000, -400
 til iBox universal 

iBox

Raindance® 260 Air 1jet 
 Hovedbruser 
260 mm x 260 mm,  kan monteres i loftet 
(17 l/min) # 26472, -000
EcoSmart (9 l/min) # 26481, -000

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

iBox

 ▪  Strømstråle i fuld fl ade 
 ▪  Giver følelsen af at bade under et 

vandfald 

 ▪  Enkeltstrenge, som løber parallelt ned 
mod gulvet, bestående af vandperler 

 ▪  Giver følelsen af at bade under et 
vandfald 

 Raindance® Rainmaker® og Raindance® Rainfall® 

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk 
på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 



 Showerpipes 

 Sådan bruger du oversigten i din salgssamtale: 
 Jo længere oppe en Showerpipe er opstillet i produktlinjen, des højere er ydelsen. Mod højre er produkterne inddelt i linjer. 

Croma® 160 1jet

Croma® 220 1jet

Raindance® Select S 240 
1jet

Raindance® Select S 300 
1jet

Raindance® Select S 240 
2jet

Raindance® Select S 300 
2jet

 Du fi nder mere information om Raindance og 
Raindance Select S fra side 40. 

 Du fi nder mere information om Croma fra side 43. 

Croma® Raindance® Select S

 Hansgrohe Showerpipes 

 Showerpipe-sortimentet samlet 

 Yd
el

se
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Raindance® Select E 360 
1jet

Raindance® Select E 300 
2jet

Raindance® Select E 300 
2jet

Raindance® Select E 300 
3jet

 Du fi nder mere information om Raindance E 
og Raindance Select E fra side 38. 

Raindance® Select S Raindance® Select E/Raindance® E

Raindance® E 420 
2jet

 Produktlinjer 
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Raindance® Select E 300 3jet 
Showerpipe

RainStream:  12 vandper-
lestrenge, som løber parallelt 
ned til gulvet. For den samme 
fascinerende bruseeff ekt ved 
alle monteringshøjder og 
kropsstørrelser. 

 Temperaturjustering 

 Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe 

 Kompletsættet til alle brusebehov 

 Vælg stråletype 

 Vælg stråletype 

 Tænd/sluk håndbruser 

 Tænd/sluk hovedbruser 

 Tænd og sluk for RainStream på 
hovedbruseren 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Kompletsæt med hovedbruser, håndbruser og termostat 

 ▪  Gennemgående, intuitivt betjeningskoncept via tryk på 
knappen 

 ▪  Perfekt løsning til ukompliceret badeværelsesrenovering, idet 
den kan monteres på de eksisterende tilslutninger 

 ▪  6 stråletyper: 3 fra hovedbruseren, 3 fra håndbruseren 

 ▪  Hovedbruser inkl. RainStream med 12 parallelle enkeltstrenge 

 Du fi nder mere information på 
www.pro.hansgrohe.dk 
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Raindance® Select E

 Brus 

Raindance® Select E 300 3jet
 Showerpipe 
 med Raindance Select E 300 3jet hovedbruser 
Rain/RainAir: 16 l/min, RainFlow: 19 l/min, 
Raindance Select E 120 3jet håndbruser (16 l/min) 
og ShowerTablet Select 300 termostat, 
brusearm 380 mm 
# 27127, -000, -400

Raindance® Select E 300 2jet
 Showerpipe 
 med Raindance Select E 300 2jet hovedbruser 
(16 l/min), Raindance Select E 120 3jet håndbruser 
(16 l/min) og ShowerTablet Select 300 termostat, 
brusearm 380 mm 
# 27126, -000, -400

Raindance® Select E 300 2jet
 Showerpipe 
 med Raindance Select E 300 2jet hovedbruser
(17 l/min), Raindance Select E 120 3jet håndbruser 
(16 l/min) og Ecostat Select termostat, 
brusearm 380 mm 
# 27128, -000, -400

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 
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Raindance® Select E 360 1jet
 Showerpipe 
 med Raindance E 360 1jet hovedbruser (17 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet håndbruser (16 l/min) 
og Ecostat Select termostat, brusearm 380 mm 
# 27112, -000, -400

Raindance® Select S 300 2jet
 Showerpipe 
 med svingbar Raindance Select S 300 2jet hoved-
bruser (15 l/min), Raindance Select S 120 3jet 
håndbruser (16 l/min) og Ecostat Comfort termostat, 
brusearm 460 mm 
# 27133, -000, -400
 Stigrør kan højdejusteres 

Raindance® E 420 2jet
 Showerpipe 
 med Raindance E 420 2jet hovedbruser 
RainAir: 18 l/min, RainFlow: 22 l/min, 
stavhåndbruser 1jet (16 l/min) og termostat, 
brusearm 380 mm 
# 27149, -000

 ▪  Med koncentreret strømstråle  ▪  Firkantet bruser til virkning på hele 
kroppen gennem skulderbred regn 

Raindance® E/Raindance® Select E/Raindance® Select S

 Brus 
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Raindance® Select S 300 1jet
 Showerpipe 
 med svingbar Raindance S 300 1jet hovedbruser 
(17 l/min), Raindance Select S 120 3jet håndbruser 
(16 l/min) og Ecostat Comfort termostat, 
brusearm 460 mm 
# 27114, -000
 Stigrør kan højdejusteres 

Raindance® Select S 240 1jet
 Showerpipe 
 med svingbar Raindance S 240 1jet hovedbruser 
(17 l/min), Raindance Select S 120 3jet håndbruser 
(16 l/min) og Ecostat Comfort termostat, 
brusearm 460 mm 
# 27115, -000
 Stigrør kan højdejusteres 

Raindance® Select S 240 2jet
 Showerpipe 
 med svingbar Raindance Select S 240 2jet hoved bruser 
(15 l/min), Raindance Select S 120 3jet håndbruser 
(16 l/min) og Ecostat Comfort termostat, 
brusearm 460 mm 
# 27129, -000, -400
 Stigrør kan højdejusteres 

 ▪  Hovedbruser kan drejes væk til 
indsæbning/hårvask 

 ▪  Skal ikke nødvendigvis monteres 
i midten 

 ▪  Hovedbruser kan drejes væk 
til indsæbning/hårvask 

 ▪  Skal ikke nødvendigvis monteres 
i midten 

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk 
på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 
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Raindance® 240 Air 1jet
 Showerpipe 
 med svingbar hovedbruser Raindance S 240 Air 1jet 
(17 l/min), Raindance S 100 Air 3jet håndbruser 
(13 l/min) og indbygget termostat, 
brusearm 460 mm 
# 27145, -000
 Stigrør kan højdejusteres 

iBox

Raindance® Connect S 240 Air 1jet
Showerpipe
 med Raindance S 240 Air 1jet hovedbruser 
(14 l/min), stavhåndbruser 2-strålet (17 l/min), 
brusearm 460 mm  # 27164, -000
 Brusearm 350 mm  # 27421, -000  (ikke afb.) 
 Hjørnemonteringssæt  # 27158, -000  (ikke afb.) 
 Stigrør kan højdejusteres 

 ▪  Perfekt til modernisering af 
eksisterende badeværelser med 
iBox universal-indbygning 

 ▪  Hovedbruser svingbar 

 ▪  Kan monteres som ekstraudstyr, hvis 
der allerede er monteret en håndbruser 

 ▪  Perfekt i forbindelse med renoveringer 

Raindance® 

 Bruser/universal 

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk 
på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 
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Croma® 220 Air 1jet
 Showerpipe 
 med svingbar Croma 220 Air 1jet hovedbruser 
(19 l/min), Croma 100 Vario håndbruser (15 l/min) 
og Ecostat Comfort termostat, brusearm 400 mm 
# 27185, -000
EcoSmart # 27188, -000  (ikke afb.) 
 Stigrør kan højdejusteres 

Croma® 220 Air 1jet 
 Showerpipe 
 med svingbar Croma 220 Air 1jet hovedbruser 
(19 l/min), Croma 100 Vario håndbruser (15 l/min) 
og 1-grebs armatur, brusearm 400 mm 
# 27222, -000
 Stigrør kan højdejusteres 

Croma® 220

 Brus 

Croma® 220 Air 1jet
 Showerpipe Reno 
 med svingbar Croma 220 Air 1jet hovedbruser 
(16 l/min), Croma 100 Vario håndbruser (15 l/min), 
uden armatur, brusearm 400 mm 
# 27224, -000
 Hjørnemonteringssæt  # 27158, -000  (ikke afb.) 
 Stigrør kan højdejusteres 

 ▪  Kan bruges som ekstraudstyr 
på  eksisterende armaturer 

 ▪  Hovedbruser svingbar 

 ▪  Hovedbruser kan drejes væk 
til indsæbning/hårvask 

 ▪  Skal ikke nødvendigvis monteres 
i midten 
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Croma® 160

Croma® 160 1jet
Showerpipe
 med Croma 160 1jet hovedbruser (17 l/min), 
Croma 100 Vario håndbruser (15 l/min) 
og Ecostat Comfort termostat, brusearm 270 mm 
# 27135, -000
 Stigrør kan højdejusteres 

Croma® 160 1jet
 Showerpipe 
 med Croma 160 1jet hovedbruser (17 l/min), 
Croma 100 Vario håndbruser (15 l/min) 
og 1-grebs armatur, brusearm 270 mm 
# 27154, -000
 Stigrør kan højdejusteres 

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 
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Raindance® Select E 360 1jet
 Showerpipe kar 
 med Raindance E 360 1jet hovedbruser (17 l/min), 
Raindance Select E 120 3jet håndbruser (16 l/min) 
og Ecostat Select kartermostat (20 l/min), 
brusearm 380 mm 
# 27113, -000, -400

Raindance® Select S 240 1jet
 Showerpipe kar 
 med svingbar Raindance S 240 1jet hovedbruser 
(17 l/min), Raindance Select S 120 3jet håndbruser 
(16 l/min) og Ecostat Comfort kartermostat 
(20 l/min), brusearm 460 mm 
# 27117, -000
 Stigrør kan højdejusteres 

Croma® 220 Air 1jet
 Showerpipe kar 
 med svingbar Croma 220 1jet hovedbruser (17 l/min), 
Croma 100 Vario håndbruser (15 l/min), 
Ecostat Comfort kartermostat (20 l/min), 
brusearm 400 mm 
# 27223, -000 
 Stigrør kan højdejusteres 

Raindance® Select E/Raindance® Select S/Croma®

 Kar 

 ▪  Ligeledes perfekt ved side- eller 
 forskudte tilslutninger 

 ▪  Hovedbruser svingbar 

 ▪  Bruser med stor fl ade i karret 
 ▪  Ligeledes perfekt i forbindelse 

med renoveringer 

 ▪  Hovedbruser kan drejes væk til 
indsæbning/hårvask 

 ▪  Skal ikke nødvendigvis monteres 
i midten 
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 ▪  Op til 6 sidebrusere 

 ▪  Forskellige stråletyper for en individuel 
brusefornøjelse 

 ▪  Forener hoved-, hånd- og delvist 
 side brusere i ét system 

 ▪  Brusefornøjelse fra alle sider 

 Fordele og udbytte 

Raindance® Lift  Brusepanel 
 med Raindance Rainfall 180 Air 
2jet  hovedbruser (RainAir: 14 l/min, 
RainFlow: 17 l/min), PuraVida 120 
1jet stavhåndbruser (16 l/min) og 
termostat højdejusterbar, 200 mm 
# 27008, -000, -400

Lift 2  Brusepanel 
 med Raindance S 180 Air 1jet 
hovedbruser (22 l/min), Axor Uno 3jet 
håndbruser, 6 sidebrusere og termostat 
højdejusterbar, 200 mm 
# 26871, -000

 Hoved-, hånd- og sidebrusere, forskel-
lige stråletyper og forfriskende helkropsmas-
sage fra sidebruserne: Et Hansgrohe Brusepa-
nel skaber brusefornøjelse hele vejen rundt. 

Fornøjelsen afrundes på perfekt vis med den 
ukomplicerede montering: De eksisterende til-
slutninger anvendes ved monteringen – det er 
ikke nødvendigt med en integration i væggen. 

På den måde fyldes badeværelset lynhurtigt 
med ren og skær brusefornøjelse. 

 2
0

0
 m

m
 

 2
0

0
 m

m
 

 Hansgrohe Brusepanel 

 Skabt for at overbevise kunder hele 
vejen rundt 
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 ▪  Nem eftermontering på eksisterende 
tilslutninger 

 ▪  Ukompliceret montering uden integration 
i væggen 

 ▪  Delvist højdejusterbar og kan således 
tilpasses alle kropsstørrelser 

Raindance® S  Brusepanel 
 med Raindance S 150 Air 3jet hånd-
bruser (17 l/min), 6 sidebrusere og 
termostat, frembygget 
# 27005, -000

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 
0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 



 Frembyggede termostater 

 Sådan bruger du oversigten i din salgssamtale: 
 Jo længere oppe en termostat er opstillet i produktlinjen, des højere er ydelsen. Mod højre er produkterne inddelt i linjer. 

Ecostat® 

 Du fi nder mere information om Ecostat® termostaterne fra side 54. 

Ecostat® 1001 SL
 Kar 

Ecostat® 1001 SL
 Brus 

Ecostat® Comfort
 Brus 

Ecostat® Comfort
 Kar 

 Hansgrohes frembyggede termostater 

 Frembyggede termostater samlet 

 Yd
el

se
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Ecostat® Select
 Kar 

ShowerTablet® Select 300
Brus  

ShowerTablet® Select 300
 Kar 

Ecostat® Select
 Brus 

Ecostat® Select ShowerTablet® Select

 Du fi nder mere information om ShowerTablet® Select fra side 50.  Du fi nder mere information om Ecostat® Select fra side 52. 

 Produktlinjer 
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ShowerTablet® Select 300 
 Brusertermostat 

ShowerTablet® Select 300 
 Kartermostat 

 Takket være den intuitive Select-tekno-
logi og en række fordele er alt let som en leg 
med ShowerTablet Select 300. Uanset om det 
er bruservarianten, hvor håndbruseren tæn-
des og slukkes, eller karvarianten med akti-
vering af bruseren, kartuden eller begge dele 

på en gang: Et enkelt tryk på knappen er nok 
til at vælge forbrugeren. Alle Select-elemen-
ter kan således på bekvem vis styres fra forsi-
den. Betjeningen forenkles yderligere gennem 
store symboler og farver. Betjeningsknappen 
er hævet i aktiveret tilstand. Således kan man 

hurtigt se, hvilken forbruger der er aktiv. Den 
store glashylde af høj kvalitet er modstands-
dygtig over for almindelige rengøringsmidler 
til badet og har således en lang levetid. 

 Temperaturjustering 

ShowerTablet® Select 300

 Termostaten, som definerer 
betjeningskomfort på ny 

 ▪  Alle betjeningselementer sidder på 
forsiden 

 ▪  Der kan vælges fl ere forbrugere på 
en gang 

 ▪  Valg af forbruger via tryk på knappen 

 ▪  Den aktive forbruger ses straks på den 
hævede Select-knap 

 Fordele og udbytte 

 Valg af forbruger 
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 Klar:   Let forståelige og slidstærke 
symboler letter betjeningen. 

 Betjeningsvenlig:   Betjenings-
knappen er hævet i aktiveret 
tilstand – på den måde er den 
aktive forbruger straks synlig. 

 Komfortabel:   Ved hjælp af 
den praktiske drejeknap kan den 
ønskede temperatur indstilles 
yderst præcist. 

 Intuitiv:   Select-knap og tem-
peraturregulator sikrer en intui-
tiv og komfortabel betjening fra 
forsiden. 

 Ren:   Kabinettet er isoleret mod 
snavs, og den glatte overfl ade er 
nem at rengøre. 

 Praktisk:   Den jævne overfl ade 
af glas skaber masser af plads til 
brusetilbehør. 

 Attraktiv:   Det unikke design 
gør ShowerTablet Select 300 til 
et blikfang i badet. 

 Sikker:   Den isolerede krop med 
afrundede hjørner beskytter mod 
varme og stødfare. 

 ▪  Perfekt til badrenoveringer 

 ▪  Fungerer rent mekanisk uden elektronik 

 ▪  Termisk isoleret kabinet beskytter mod 
forbrændinger 

 ▪  Betjeningsvenlig som følge af let forståe-
lige, slidfaste symboler 

 ▪  Plan hylde af sikkerhedsglas skaber 
plads til brusetilbehør og er nem at 
rengøre 
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Ecostat® Select
 Brusertermostat 

Ecostat® Select
 Kartermostat 

 Temperaturjustering 

 Bekvemt:   konstante vand-
mængder og -temperaturer ved 
et maksimum af intuitiv betjening. 

 Sparsommelig:   Takket være 
den integrerede EcoSmart-tekno-
logi er vandgennemstrømningen 
begrænset til 10 l/min. 

 Praktisk:   Den jævne overfl ade 
af sikkerhedsglas skaber plads til 
brusetilbehør. 

 Sikker:   Temperaturspærren 
beskytter mod skoldning og for 
varmt vand. Derudover er den 
elegante krop meget veliso-
leret. Runde kanter minimerer 
stødfaren. 

 Valg af forbruger 

Ecostat® Select

 Design og masser af fornøjelse 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Visuelt highlight 

 ▪  Beskyttelse mod skoldning med termisk isoleret kabinet 

 ▪  Sikker og nem at betjene i badet for alle aldersgrupper 

 ▪  Glashylde giver ekstra fordele 

 ▪  Nemt at spare vand 

 ▪  Let at rengøre 
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 Kar 

Ecostat® Select
 Kartermostat 
# 13141, -000, -400

ShowerTablet® Select 300
 Kartermostat 
# 13151, -000, -400

 Brus 

Ecostat® Select
 Brusertermostat 
# 13161, -000, -400

 Mulighed for termisk desinfektion 
# 13162, -000  (ikke afb.) 

ShowerTablet® Select 300
 Brusertermostat 
# 13171, -000, -400

 Bruserkombinationer 

Raindance® Select E 120/
ShowerTablet® Select 300  Combi 
 Brusersæt med termostat 
0,90 m # 27027, -000, -400
0,65 m # 27026, -000, -400  (ikke afb.) 

Raindance® Select S 150/
Ecostat® Select S  Combi  
 Brusersæt med termostat 
0,90 m # 27037, -000, -400
0,65 m # 27036, -000, -400  (ikke afb.) 

Raindance® Select E 120/
Ecostat® Select  Combi 
 Brusersæt med termostat 
0,90 m # 27039, -000, -400
0,65 m # 27038, -000, -400  (ikke afb.) 
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 Hansgrohe kan tilbyde en lang række 
frembyggede termostater. Disse giver ikke 
blot badet et boost rent visuelt og teknisk, men 

øger også brusekomforten. På den måde bli-
ver det nemt at styre vandmængde, vandtryk 
og vandtemperatur. Den afgørende fordel 

ved en frembygget termostat er dog en helt 
anden: Armaturet monteres ganske enkelt og 
hurtigt på de eksisterende tilslutninger. 

Ecostat® Comfort
 Brusertermostat 

 Med Safetystop-funktionen kommer 
man ikke ved et uheld til at vælge 
 temperaturer over 40°C 

 Den forhåndsjusterede temperaturind-
stilling kan nemt ændres på stedet 

 Metalgreb af høj kvalitet 

 Sikker betjening gennem let 
 læselig, slidfast skrift 

 Grebets position gør det let at se, 
hvordan termostaten er indstillet 

 Reduktion af vandgen-
nemstrømningen med 
op til 50 % ved hjælp af 
Ecostop-funktionen 

 Ergonomiske vingegreb, 
som også er nemme at dreje 

med hænder, der er smurt 
ind i sæbe 

 Vand- og energibesparelse sammen-
lignet med et 2-grebs armatur 

 Ecostat® termostater 

 Styr på det hele: Termostatteknologier 
for endnu større brusefornøjelse 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Visuelt og teknisk boost til badet 

 ▪  Vand- og energibesparelse sammenlignet med 2-grebs 
armaturer 

 ▪  Komfort med forhåndsjusterbar temperatur 

 ▪  Beskyttelse mod skoldning gennem konstant temperatur – selv 
ved tryk-/temperatursvingninger i vandledningen 
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 Kar 

Ecostat® Comfort
 Kartermostat 
# 13114, -000

Ecostat® Comfort
 Brusertermostat 
# 13116, -000

Ecostat® 1001 SL
 Kartermostat 
# 13287, -000

Ecostat® 1001 SL
 Brusertermostat 
# 13278, -000

Ecostat® Comfort Care
 Kartermostat 
# 13115, -000
 

Ecostat® Comfort Care
 Brusertermostat 
# 13117, -000
 

 Særlige fordele ved Care-armaturer og andre Care-produkter fi nder du fra side 110. 

 Brus 

 Bruserkombinationer 

Croma® 100 Multi/
Ecostat® 1001 SL  Combi 
 Brusersæt med termostat 
0,90 m # 27085, -000
0,65 m # 27086, -000  (ikke afb.) 

Croma® 100 Vario/
Ecostat® Comfort  Combi 
 Brusersæt med termostat  
0,90 m # 27035, -000
0,65 m # 27034, -000  (ikke afb.) 
EcoSmart (9 l/min)
0,90 m # 27033, -000  (ikke afb.) 
0,65 m # 27032, -000  (ikke afb.) 



Med iBox universal forsvinder arma-
turteknikken ind i væggen. Det ser både godt 
ud og sikrer også mere plads og således en 
større brusefornøjelse. En yderligere fordel er 

fleksibiliteten, hvad angår system og design. 
iBox universal kan installeres, uden at man 
allerede behøver beslutte sig for et brusersy-
stem. Som grundsæt til alle Hansgrohes stan-

dard- og termostatløsninger kan de til enhver 
tid ændres og kompletteres.

Installation med indbygget montering iBox® universal

Langsigtet løsning: Ved en badrenovering kan indbygningsdelen 
genbruges. Funktionsblokken og kappesættet kan nemt udskiftes.

Frembygget montering: Hele funktionsenheden sidder på væg-
gen. Ulempen er således et stort pladsbehov, hvilket betyder, at bevæ-
gelsesfriheden bliver begrænset.

Indbygget montering: Indbygningsdelen forsvinder helt ind i væggen. På denne kan der monteres armaturer og bruserkappesæt fra for-
skellige serier.

iBox® universal
funktionsblok

Kappesæt

iBox® universal

Den fleksible base til alle indbyggede 
løsninger
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Raindance® E 420 
Hovedbruser med 2 stråletyper

Raindance® Rainfall® 180
Hovedbruser med 2 stråletyper

Raindance® 240
Showerpipe

Raindance® Select E 300
Hovedbruser med 3 stråletyper

ShowerSelect® 
Termostat til indbygning til 1 funktionPuraVida®

1-grebs kararmatur 

iControl® S
Bruserstyring af op til 3 funktioner

ShowerSelect® 
Termostat til indbygning 
til 2 funktionerMetris®

1-grebs brusearmatur

Metris®

Termostat til indbygning

iBox® universal: en til det hele
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 iBox® universal: multitalentet med de mange styrker 

 Rotationssymmetrisk indbygning 
 ▪  Symmetrisk konstruktion; alle tilslutninger 

er ens 
 ▪  Det er vigtigt, at der er tilsluttet koldt vand 

til højre og varmt vand over for 
 ▪  Ved brug sammen med et kararmatur 

 bruges det nederste udløb 
 ▪  Ved brug sammen med brusearmatur kan 

det øverste eller nederste udløb bruges 

 Sikker og økonomisk 
 ▪  Indbygningsdelen er kun en tilslutnings-

boks. De værdifulde funktioner leveres og 
monteres først sammen med kappesættet. 

 ▪  Ingen problemer under byggefasen i form 
af tyveri, snavs og frysning, ingen ressour-
cekrævende opbevaring 

 Mange forskellige installationer 
 ▪  Tilpasset til alle gængse installationssyste-

mer samt alle tilslutningstyper og fi ttings 
 ▪  Patenteret fl eksibel justeringsring 
 ▪  Monteres med pex rør-i-rør system 
 ▪  Kan også monteres i dybe vægge, på præ-

monterede hjemmemonteringsplader og 
på færdiglavede celler 

 Perfekt fugtbeskyttelse 
 ▪  Gummitætninger beskytter mod vandsprøjt 

og fugt hele vejen rundt. Tætninger ved alle 
fi re tilslutninger og tætningsmanchetten 

 Løsninger til både dybe og smalle 
vægge 
 ▪  Hvis iBox universal sidder for dybt inde 

i væggen, anvendes forlængeren til 
indbygningsdel mellem tilslutnings- og 
funktionsblokken 

 ▪  Forlængersættet sørger for sikkerhed helt 
frem til foran væggen og en perfekt beskyt-
telse af murværket mod fugt 

 ▪  iBox universal indbygningsdelen er ble-
vet fl adere og passer således endnu 
bedre til vægge med begrænsede 
indbygningsdybder 

 Lydisoleret 
 ▪  Messingkrop placeret på gummipakninger 

forhindrer, at støjen fra vandledende kom-
ponenter overføres til murværket 

 ▪  Tætningsmanchetten er skruet sammen 
med iBox universals kappe og ikke med 
funktionsblokken. Dette forhindrer en over-
førsel af støjen til fl iserne 

 Enkel gennemskylning 
 ▪  Den medfølgende skylleblok kan monteres 

i forskellige positioner. Derfor er det let at 
skylle rørene igennem, som krævet i DIN 
1988/EN 1717 del 2 

 Forlængerroset 
 ▪  Takket være forlængeren til kappesættet er 

det ikke noget problem at installere iBox 
universal i smalle vægge 

 ▪  Forlængeren monteres mellem væg og 
kappesæt og kompenserer dermed for den 
lave installationsdybde. 

133

>108

25

min. 
58 22

<80

min. 
58
min. 
58
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 iBox® universal: overbevisende hele vejen rundt 

 Fordele og udbytte, særligt for projektvirksomhed 

 Fordele og udbytte 

 Inkl. skylleblok 

 Markeringshjælp til 
beklædning 

 Placeringspunkter for 
vaterpas 

 Patenteret, fl eksibel justeringsring til forskel-
lige monteringsdybder 

 Patenteret lydisolering 

 G ¾-tilslutninger; 
G ½-tilslutning mulig 
gennem  medfølgende 
reduktioner, inkl. 
afpropninger 

 Fugtbeskyttelse, absolut vand-
tæt, vandret indbygning mulig 

 Mange monteringsmuligheder; kan tilslut-
tes alle almindelige systemer 

 En boks til alle Hansgrohes og Axors stan-
dard-kar- og bruser-1-grebs armaturer og 
termostat-kappesæt samt hovedbrusere med 
fl ere stråletyper 

 Rotationssymmetrisk 

 ▪  iBox universal sikrer en høj fl eksibilitet og en række 
designoptioner 

 ▪  Forenklet projektplanlægning, idet det er tilstrækkeligt 
med  indbygningsdelen til alle løsninger 

 ▪  iBox kan anvendes både i det private og off entlige område og 
imødekommer de gængse internationale standarder 

 ▪  Kan bruges til alle tilslutningsløsninger med op til fi re funktioner 

 ▪  Et grundsæt til 16 funktionsløsninger 

 ▪  Passer til over 200 Hansgrohe- og Axor-kappesæt 

 ▪  Én indbygningsdel giver mere tid til at beslutte sig for et 
kappesæt 

 ▪  Et attraktivt bad, idet den forstyrrende teknik forsvinder 
ind i væggen 

 ▪  Større bevægelsesfrihed i brusebadet 

 ▪  Nem udskiftning til nye armaturer ved renovering 

 ▪  Yderst anerkendt indbygget løsning 



 Kappesæt til indbygning 

 Sådan bruger du oversigten i din salgssamtale: 
 Jo længere mod højre et produkt står i en kolonne, des større er brusekomforten. 

ShowerSelect®

 Termostat til 
1 funktion 

ShowerSelect®

 Termostat til 
2 funktioner 

Ecostat® S
 Termostat til 
1 funktion 

Ecostat® S
 Termostat til 
2 funktioner 

Metris®

 Termostat til 
2 funktioner 

Metris® 
 Termostat til 
1 funktion 

Metris®

 1-grebs 
brusearmatur 

Metris®

 1-grebs 
kararmatur 

Talis®

 1-grebs 
brusearmatur 

Talis®

 1-grebs 
kararmatur 

Focus®

 1-grebs 
brusearmatur 

Focus®

 1-grebs 
kararmatur 

 1 funktion 

 Hansgrohes kappesæt til indbygning 

 Indbygningsløsningerne samlet 

 Tippe & dreje  Drej  Tryk 

 2 funktioner 

 Tippe & dreje  Drej  Tryk 
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 Funktion 

ShowerSelect®

 Termostat Highfl ow 
ShowerSelect®

 Termostat Highfl ow 
til 1 funktion (nede) 
og 1 ekstra funktion 
(ventil) 

ShowerSelect®

 Ventil til 3 funktioner 
ShowerSelect®

 Ventil til 3 funktioner 

Metris® 
 Termostat Highfl ow 

Metris® 
 Termostat Highfl ow 

Metris® iControl® 
 Termostat til 
3 funktioner 

Metris® iControl® 
 Termostat til 
3 funktioner 

Metris® 
 Termostat Highfl ow 

Metris® 
 Afspærringsventil 

Metris® 
 Afspærringsventil 

Metris® 
 Afspærringsventil 

Metris® 
 Afspærringsventil 

Trio®/Quattro® 
 Afspærrings-/
omskifterventil 

Trio®/Quattro® 
 Afspærrings-/omskifterventil 

Metris® 
 Termostat Highfl ow 

 En til alt 
 iBox universal er det fl eksible system 
med indbygget montering til standard- 
og termostatløsninger fra Hansgrohe. 

 3 funktioner 

 Drej  Drej  Tryk 

 4 funktioner 

 Drej  Drej  Tryk 
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 Kontraster gennem kromskinnende og matte overfl ader – 
for en bedre betjening/læsbarhed 

iBox® universal

 Den fleksible base 
til alle indbyggede løsninger 

 Integrerede, fl ade knapper – moderne, tidssvarende og 
lette at rengøre 

 Arkitektonisk design og store overfl ader giver stor værdi 

 Klart, kvadratisk design for et tidløst baddesign – 
 rosetmål: 155 mm x 155 mm 

 Slankt, cylindrisk pin-greb og tydelig temperaturvisning – 
for en nem og intuitiv betjening 

 ▪  Sikker og tydelig temperaturindstilling 
med det slanke, cylindriske pin-greb samt 
tydelig temperaturvisning i farver 

 ▪  Geometrisk, kvadratisk design – såle-
des passende til alle bade og mange 
fl isetyper 

 ▪  Intuitiv og komfortabel betjening via tryk 
på knappen 

 ▪  Store symboler – for en let betjening og 
læselighed 

 ▪  Nem rengøring på grund af fl ade, inte-
grerede knapper 

 Fordele og udbytte 
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 Komfortabel: 
 Ved hjælp af det komfortable 
greb kan den ønskede tempera-
tur indstilles yderst præcist. 

 Betjeningsvenlig: 
 Den hævede knap viser tydeligt, 
at en funktion er aktiv. Installeres 
den medfølgende forlænger-
kappe, lettes betjeningen for 
handicappede og ældre. 

 Klar: 
 Let forståelige og slidstærke sym-
boler letter betjeningen. 

 Intuitiv: 
 Select-knapperne sikrer en 
intuitiv og komfortabel betje-
ning – selv ved begrænset 
bevægelsesfrihed. 

 Fornøjelig: 
 Alle funktioner kan tændes på 
én gang – for endnu større 
brusefornøjelse. 

 Økonomisk: 
 Knappen, der er nem at trykke 
på, opmuntrer til at slukke for 
vandet oftere – og derfor spares 
der på vandet. 

 Attraktiv: 
 Den fi rkantede form passer per-
fekt i et bad med fl iser og passer 
til mange moderne bade. 

 Ren: 
 Takket være knapperne, der fl ug-
ter, er overfl aden plan og nem at 
rengøre. 

 ShowerSelect-kappesættet til 2 funktioner har både vundet 
„Design Plus Award“ og „iF Award 2014“ og er blevet præ-
mieret af Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK) 
for fremragende handicapvenligt design. 

 ▪  Høj komfort med fl ere tændte funktioner 
på én gang 

 ▪  Hurtig og billig renovering: udskift blot 
det eksisterende kappesæt 

 ▪  Vandbesparelse, da det er let og hurtigt 
at slukke for bruseren 
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ShowerSelect® 
Termostat til 1 funktion 
# 15762, -000 
Rosetstørrelse 155 mm x 155 mm 

ShowerSelect® 
Termostat til 2 funktioner 
# 15763, -000 
Rosetstørrelse 155 mm x 155 mm 

ShowerSelect® 
Ventil til 3 funktioner 
# 15764, -000 
Rosetstørrelse 155 mm x 155 mm 

ShowerSelect® 
Termostat til 2 funktioner,  
inkl. vandtilslutning og bruserholder  
(håndbruser og bruserslange vælges  
frit og medfølger ikke) 
# 15765, -000 
Rosetstørrelse 155 mm x 188 mm 

Termostater

ShowerSelect® 
Termostat Highflow 
# 15760, -000 

ShowerSelect® 
Termostat Highflow til 1 funktion  
og 1 ekstra funktion 
# 15761, -000 
Rosetstørrelse 155 mm x 155 mm 
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iBox® universal 
Indbygningsdel iBox universal 
# 01810180 
Forlængersæt 25 mm ved  
for dyb indbygning: 
# 13595000 
Forlængersæt 22 mm ved  
for lille indbygningsdybde: 
# 13596000 til rosetter med diameter 170 mm 
# 13597000 til rosetter med diameter 150 mm 
# 97407000 til rosetter med diameter 172 mm 
# 15597000 til PuraVida 
# 13593000 til ShowerSelect 
Indbygningsdybde 80 mm til 108 mm

Ecostat® S 
Brusertermostat 
# 15711, -000 
Highflow termostat 
# 15715, -000 (ikke afb.)  
Rosetdiameter 170 mm

Metris®  
Brusertermostat 
# 31570, -000 
Highflow termostat 
# 31571, -000 (ikke afb.) 
Rosetdiameter 150 mm

Ecostat® Classic 
Brusertermostat indbygget  
med integreret afspærring/omskifter 
# 15753, -000 
Rosetdiameter 170 mm

PuraVida® 
Brusertermostat 
# 15770, -000, -400 
Highflow termostat 
# 15772, -000, -400 
Rosetstørrelse 155 mm x 155 mm 

Ecostat® S 
Brusertermostat til 1 funktion 
# 15701, -000 
Rosetdiameter 170 mm

Metris®  
Brusertermostat til 1 funktion 
# 31572, -000 
Rosetdiameter 150 mm

PuraVida® 
Brusertermostat til 1 funktion 
# 15775, -000, -400 
Rosetstørrelse 155 mm x 155 mm

Ecostat® S 
Brusertermostat til 2 funktioner 
# 15721, -000 
Rosetdiameter 170 mm

iControl® S 
Termostat til 3 funktioner 
# 15955, -000 
Rosetdiameter 170 mm

Metris®  
Brusertermostat til 2 funktioner 
# 31573, -000 
Rosetdiameter 150 mm

Metris® iControl® 
Termostat til 3 funktioner 
# 31958, -000 
Rosetdiameter 150 mm

PuraVida® 
Brusertermostat til 2 funktioner 
# 15771, -000, -400  
Rosetstørrelse 155 mm x 155 mm

PuraVida® iControl® 
Termostat til 3 funktioner 
# 15777, -000, -400  
Rosetstørrelse 155 mm x 155 mm
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 Ventiler 

 Afspærringsventil 
 PuraVida 
# 15978, -000, -400

Trio®/Quattro®

 Afspærrings-/omskifterventil 
til PuraVida 
# 15937, -000, -400

 Afspærringsventil 
 Metris 
# 31677, -000

 Afspærringsventil 
 Kappesæt S 
# 15972, -000

Trio®/Quattro®

 Afspærrings-/omskifterventil 
til Metris 
# 31634, -000

Trio®/Quattro®

 Afspærrings-/omskifterventil 
kappesæt S 
# 15932, -000
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 RainBrain er en elektronisk styring, som 
regulerer bruseren via TouchScreen. Med 

RainBrain er det nemt at styre alle parametre 
lige fra valg af stråletype til temperaturindstil-

ling og valg af musik under bruseren. 

 RainBrain® kappesæt 
 elektronisk bruserstyring med regulering 
af vandmængden 
# 15842, -000, -400

 Installationsinformation 
 Bruserstyringen RainBrain består af 4 komponenter, som er logisk inddelt i grund- og kappesæt. Grundsættet 
indeholder: tilslutningsbro til optagelse af funktionsboksen samt monteringskabinettet til styrepanelet. Kappesæt-
tet indeholder: funktionsboks og styrepanel. 

 Lys (tænd/sluk) 

 Vælg håndbruser, sidebrusere og vekselbruser 

 Indstilling af vandmængden 

 Warm up-funktion termostat 

 Tænd-/sluk-knap   Brugerindstillinger til 5 brugere 

 Æstetisk glasoverfl ade: brud-
sikker og let at rengøre 

 Menu, andre muligheder 

 Temperaturvisning 

Vælg  hovedbruser 

 Klokkeslæt 

 Drejeknap: kold/varm, pause 

 Bruserstyring RainBrain® 

 Den mest intelligente måde 
at nyde komfort på 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Teknisk og designmæssigt highlight i badet 

 ▪  Unik TouchScreen-teknologi, intuitiv i sin anvendelse ved hjælp 
af tydelige symboler 

 ▪  Nem styring af brusebadet via berøring med fi ngeren: funktion, 
stråletyper, lys, musik 

 ▪  Individuelle indstillinger kan programmeres for op til 5 brugere 

 ▪  Bevægelsesfrihed takket være det slanke design 

 ▪  Problemfri planlægning og installation 

 Du fi nder mere information på 
www.pro.hansgrohe.dk 
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 Indbygning 1 funktion 

1200 mm

1000 mm

 Loft 

 Gulv 

 Komponenter 
 Armaturer 

B  iBox universal 
# 01810180
 ShowerSelect Termostat 
# 15762000

  Alternativ: 
 Metris termostat 

 # 31572000

 Mulighed for andre alternativer. 

+ iBox universal

 Brusere 
A  Raindance Select S 120 3jet

 Håndbruser 
# 26530000
 Bruserholder Porter ’S 
# 28331000 
 Bruserslange Isifl ex 
# 28276000

C   Slangetilslutning FixFit 
# 27453000 

D   Afl øbssæt Staro 90 
# 60056000

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

 Funktionen er sikret fra •. 

 Gennemløbsdiagram 
 Håndbruser  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

  

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl
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 Indbygning 2 funktioner 

1200 mm

1000 mm

2150 mm

 Loft 

 Gulv 

+ iBox universal

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

 Funktionen er sikret fra •. 

 Komponenter 
 Armaturer 

B  iBox universal 
#01810180
 ShowerSelect Termostat 
# 15763000

  Alternativ: 
 Metris termostat med afspærring 
og omskifter 

 # 31573000

  Mulighed for andre alternativer. 

 Gennemløbsdiagram 
 Hovedbruser  Raindance Select S 300 2jet
# 27378000

 Gennemløbsdiagram 
 Håndbruser  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

 Brusere 
A  Raindance Select S 300 2jet 

 Hovedbruser 
# 27378000

C  Raindance Select S 120 3jet
 Håndbruser 
# 26530000

  Bruserholder Porter ’S 
# 28331000 
 Bruserslange Isifl ex 
# 28276000

D   Slangetilslutning FixFit 
# 27453000 

E   Afl øbssæt Staro 90 
# 60056000

  

1   Rain 

2   RainAir

  

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl
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1000 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

+ iBox universal

+ iBox universal

+ iBox universal

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

 Komponenter 
 Armaturer 
C  iBox universal

 # 01800180
 ShowerSelect ventil til 3 funktioner 

 # 15764000
D  iBox universal

 # 01800180 
 ShowerSelect termostat 

 # 15760000

  Alternativ: 
Metris iControl
# 31958000

  Metris termostat Highfl ow 
# 31571000

  Mulighed for andre alternativer. 

 Gennemløbsdiagram 
 Hovedbruser  Raindance Rainfall 2jet
# 28433000

 Gennemløbsdiagram 
 Håndbruser  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

 Brusere 
A  Raindance Rainfall 2jet

 Hovedbruser 
# 28433000
iBox universal
# 01800180

B  Raindance Select S 120 3jet
 Håndbruser 

 # 26530000
 Bruserholder Porter ’S 

 # 28331000
 Bruserslange Isifl ex 

 # 28276000
E   Slangetilslutning FixFit 

# 27453000
F   Afl øbssæt Raindrain XXL 

# 60067000

  

1   RainAir

2   RainFlow

3   RainAir +  RainFlow

  

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Funktionen er sikret fra •. 

DN20
(G ¾)

 Loft 

 Gulv 

 Indbygning 3 funktioner: Select 



D

A

E

F

2 1

B

C
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F
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 Indbygning 3 funktioner: Standard 

 Komponenter 
 Armaturer 
C   Indbygningsdel Trio/Quattro 

 # 15981180
  Afspærringsventil Trio/Quattro S 

# 15932000
D  iBox universal

 # 01800180 
 Ecostat S termostat Highfl ow 

 # 15715000
E   Indbygningsdel Afspærringsventil 

 # 15974180 
 Afspærringsventil S DN15/DN20 
# 15972000

 

 Gennemløbsdiagram 
 Hovedbruser  Raindance Rainfall 2jet
# 28433000 

 Gennemløbsdiagram 
 Håndbruser  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

 Brusere 
A  Raindance Rainfall 2jet

 Hovedbruser 
# 28433000 
iBox universal
# 01800180

B  Raindance Select S 120 3jet 
 Håndbruser 

 # 26530000 
 Bruserholder Porter ’S 

 # 28331000 
 Bruserslange Isifl ex 

 # 28276000 
F   Slangetilslutning FixFit 

# 27453000 
G   Afl øbssæt Raindrain XXL 

# 60067000

  

1   RainAir

2   RainFlow

3   RainAir +  RainFlow

  

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

 Funktionen er sikret fra •. 

 Loft 

 Gulv 



D

A

E

F

13 2

B

C

72 Hansgrohe  Installationseksempler   

 Indbygning 4 funktioner: Select 

 Komponenter 
 Armaturer 
C  iBox universal

 # 01800180
 ShowerSelect ventil til 3 funktioner 

 # 15764000
D  iBox universal

 # 01800180 
 ShowerSelect Termostat 

 # 15761000

 Gennemløbsdiagram 
 Hovedbruser  Raindance Rainfall 3jet
# 28411000 

 Gennemløbsdiagram 
 Håndbruser  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

 Brusere 
A  Raindance Rainfall 3jet

 Hovedbruser 
# 28411000
iBox universal
# 01800180

B  Raindance Select S 120 3jet
 Håndbruser 

 # 26530000
 Bruserholder Porter ’S 

 # 28331000
 Bruserslange Isifl ex 

 # 28276000
E   Slangetilslutning FixFit 

# 27453000
F   Afl øbssæt Raindrain XXL 

# 60067000

  

1   Rain

2   Whirl

3   RainFlow

  

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

 Funktionen er sikret fra •. 1000 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

+ iBox universal

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

 Loft 

 Gulv 



D

A

E

F

13 2

B

C

G
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E
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A
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B
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 Indbygning 4 funktioner: Standard 

 Komponenter 
 Armaturer 
C   Indbygningsdel Quattro 

 # 15930180
  Afspærringsventil Trio/Quattro S 

# 15932000
D   Indbygningsdel afspærringsventil 

 # 15970180
 Afspærringsventil S DN15/DN20 
# 15972000

E  iBox universal
 # 01800180

 Ecostat S Termostat 
 # 15715000

F   Indbygningsdel afspærringsventil 
 # 15974180
  Afspærringsventil S DN15/DN20 

# 15972000

 Mulighed for andre alternativer. 

 Gennemløbsdiagram 
 Hovedbruser  Raindance Rainfall 3jet
# 28411000 

 Gennemløbsdiagram 
 Håndbruser  Raindance Select S 120 3jet
# 26530000

 Brusere 
A  Raindance Rainfall 3jet

 Hovedbruser 
# 28411000
iBox universal
# 01800180

B  Raindance Select S 120 3jet 
 Håndbruser 

 # 26530000 
 Bruserholder Porter ’S 

 # 28331000 
 Bruserslange Isifl ex 

 # 28276000 
G   Slangetilslutning FixFit 

# 27453000 
H   Afl øbssæt Raindrain XXL 

# 60067000

  

1   RainAir

2   Whirl

3   RainFlow

  

1   RainAir

2   Rain

3   Whirl

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

 Funktionen er sikret fra •. 

2190 mm

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

 Loft 

 Gulv 



Det rigtige produkt for enhver smag:
Håndvaskarmaturer | Bidetarmaturer 
Kar- og bruserarmaturer | Tilbehør

 
BADARMATURER
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Hansgrohes armaturlinjer har noget 
for enhver stil og smag – lige fra det moderne 
til det klassiske og fra geometriske til svungne 
former. Med dette brede sortiment giver du 
kunderne plads til at udleve deres individuelle 
livsfølelse i det komplette bad. Ud over hånd-
vaskløsningerne findes der også passende 

kar- og bruserarmaturer og tilpasset tilbehør. 
Selv om armaturlinjernes udførelse er vidt for-
skellige, bygger alle Hansgrohe-produkter på 
det samme grundlag: høj kvalitet og gennem-
tænkt funktionalitet. Ud over en nem betjening 
og forskellige armaturhøjder betyder dette 
også teknologier som EcoSmart til et vand-

forbrug på højst 5 l/min. Eller QuickClean for 
let rengøring af luftblanderen. På den måde 
afspejler Hansgrohe-armaturerne den fine 
balance mellem perfekt funktion og smukt 
design.

PuraVida® Metris® Metris® S

Talis® Talis® S Focus®

Metris® Classic Talis® Classic

Tidløs klarhed gør badet til en fornem stillezone.  
Fra side 97

Store flader for et elegant baddesign af høj kvalitet.  
Fra side 94

Storslåede armaturer for større sanselighed i badet.  
Fra side 88

Dynamisk design udstråler friskhed og lethed.  
Fra side 102

Minimalistisk formsprog for et moderne flair.  
Fra side 101

Flydende former skaber et ædelt, følelsespræget bad. 
Fra side 98

Harmoni for smagfulde bade.  
Fra side 108

Dekorativ linjeføring for et ekstraordinært miljø.  
Fra side 106

Hansgrohe badarmaturer

Stilfuldt udvalg til det individuelle 
drømmebad



ComfortZone

Uanset om vaskene er fritstående, væg-
hængte eller indbyggede: Det gennemtænkte 
Hansgrohe-sortiment med flere armaturhøjder 
har den rigtige løsning til ethvert behov. High-
riser og høje, svingbare armaturer giver en 
frihed til også at fylde store beholdere eller 
vaske hår. Armaturer i mellemhøjden sikrer en 
tilstrækkelig bevægelsesfrihed i hverdagen. 

Og også de lave armaturer har deres beret-
tigelse på f. eks. gæstetoilettet. Ud over den 
optimale funktion er armatur-håndvask-kom-
binationens visuelle indtryk af afgørende 
betydning. For at kunne sammenligne de 
forskellige kombinationer har Hansgrohe sin 
ComfortZone-konfigurator liggende på inter-
nettet. Denne bruges til den legende lette ind-

retning af håndvaskområdet. Du kan således 
allerede på forhånd vise dine kunder, hvor-
dan de enkelte armaturlinjer passer perfekt 
ind i det enkelte miljø. Linket til den gratis kon-
figurator er anført sidst på denne dobbeltside.

Væghængt vaskFritstående vask

Avantgarde
PuraVida®

Modern
Metris® 
Metris® S
Talis®

Talis® S
Focus®

Classic
Metris® Classic
Talis® Classic

Eksempel på kombination med Metris® 230Eksempel på kombination med Metris® 260

Eksempel på kombination med PuraVida® 240

Eksempel på kombination med Metris® Classic 250

Eksempel på kombination med PuraVida® 200

ComfortZone: Armatur-håndvask-kombinationer

Til behov i enhver højde
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Mindre håndvaskNedfældet vaskBordmonteret vask

Eksempel på kombination med Metris® 100Eksempel på kombination med Metris® 110Eksempel på kombination med Metris® 200

Eksempel på kombination med PuraVida® 100

Talis® roterbar tud:
Denne praktiske tud muliggør en bueformet 
vandstråle – og øger således i en håndeven-
ding den personlige ComfortZone.

ComfortZone: Både til øget bevægelses-
frihed ved håndvasken, komfortabel hårvask 
eller fyldning af beholdere: Jo højere arma-
turet er, desto mere fleksibel er den daglige 
omgang med vand. Denne plads mellem 
armatur og vask, der kan udnyttes individuelt, 
kalder vi for ComfortZone. For større komfort. 
Større frirum. Hver dag.

Eksempel på kombination med Metris® Classic 100Eksempel på kombination med Metris® Classic 100Eksempel på kombination med Metris® Classic 100

Du finder mere information på www.hansgrohe.dk/konfigurator



 Jo højere armaturet er, des mere plads 
er der under det. Men hvis håndvask og arma-
tur ikke passer korrekt sammen, forekommer 
der generende vandstænk. For på forhånd 

at udelukke dette har Hansgrohe udviklet 
ComfortZone-testen. Under virkelighedstro 
betingelser gennemføres der en test af, hvor-
dan egne armaturer passer sammen med 

gængse håndvaske fra førende producenter. 
I den forbindelse er der taget højde for føl-
gende 5 håndvasksituationer: 

 Vaskeskål med vægarmatur.  Vaskeskål med opsat armatur.  Armatur bag fritstående opsatskumme eller 
bag vaskeskål. 

 Dit symbol for afprøvet sikkerhed: Hansgrohe 
ComfortZone-testmærket. 

 Væghængt håndvask med påmonteret 
armatur. 

 Armatur til nedfældet/indbygget vask. 
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 Sådan fungerer ComfortZone-testen 

 ComfortZone-test 

 Det passende armatur 
til enhver håndvask 

1.  Frirumstest 
 Skaber kombinationen af armatur og håndvask tilstrækkeligt med 
frirum? Der placeres en testkugle mellem armatur og håndvask for 
at tjekke, om det er komfortabelt at vaske hænder. 

2.  Stænktest 
 Sprøjter der vand ved aktivering af armaturet? Armaturet åbnes og 
lukkes igen fl ere gange ved forskellige vandtryk. Herimellem vurde-
res stænkene, og håndvasken tørres af hver gang. 

3.  Praksistest 
 Sprøjter der med vand, når man vasker hænder? En standardiseret 
håndmodel svinges ind under vandstrålen, og vandstænkene uden 
for vasken bliver vurderet. 

 A
RM

ATUR – WASCHBECKEN – KOMBIN
ATI

O
N

 FU
NCTION APPROVED 

Hansgrohe
Test Center
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 Udnyt vores erfaringer fra tusindvis 
af test: Som professionel partner stiller vi 
alle resultater fra testserierne eksklusivt til 
rådighed. Med denne oversigt over alle de 

kombinationer af armatur og håndvask, som 
vi har teknisk afprøvet, har du et velfunderet 
grundlag for dine salgssamtaler. PDF-fi lerne 
med testresultaterne ligger til gratis down-

load på www.pro.hansgrohe.dk/
comfortzone-test 

 Gratis som PDF: resultaterne fra over 
6.000 afprøvede kombinationer 

 Hansgrohe ComfortZone- armatur 
med artikelnummer 

 Håndvask med 
artikelnummer 

 Passende 
kombinationer 

 Monteringsmål til forskellige 
indbygningssituationer 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Pålidelig testprocedure med de gængse håndvaske fra førende 
producenter, monteret efter monteringsvejledningerne 

 ▪  Anbefalinger fra over 6.000 afprøvede armatur-håndvask- 
kombinationer fi ndes online til planlægningen – udvides og 
 ajourføres løbende 

 ▪  Sikkerhed for, at der er skabt harmoni mellem håndvask og 
armatur – uden irriterende stænk 

 Mere information fi ndes på 
www.pro.hansgrohe.dk/comfortzone-test 

 FU
NCTION APPROVED 

Hansgrohe
Test Center

Which Hansgrohe mixer suits which basin?



 Fleksible tilslutningsslanger efter 
den nyeste tekniske stand forhindrer 
vandskader 
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 Justerbar varmtvandsbegrænsning 
forhindrer indstilling af for høje tem-
peraturer og beskytter således mod 
skoldninger 

 Lav støjudvikling i støjklasse I og 
dermed perfekt for fl erfamiliehuse, 
hoteller og kontorer 

 Støjfri keramik-kartusche af høj 
kvalitet 

 Behagelig vandstråle gennem 
AirPower 

 Sikker betjening takket være 
patenteret Boltic grebs-
befæstigelse med kegleformet 
styrepind 

 Yderst nem rengøring af armaturet 
med QuickClean 

 Vand- og energibesparelse ved hjælp af 
EcoSmart-teknologi 

 Nem og sikker regulering af temperatu-
ren ved hjælp af lineære blandingskur-
ver, stort blandingsområde og bruger-
venlige greb 

 Innovative armaturteknologier fra Hansgrohe 

 Mere teknologi og komfort 
til dig og dine kunder 

 Fordele og udbytte 

 ▪  EcoSmart-teknologi begrænser gennemstrømningen til 5 l/min 
– og dermed spares der både vand og energi 

 ▪  QuickClean for let rengøring og armaturer med lang levetid 

 ▪  AirPower for en særligt fyldig og blød vandstråle 

 ▪  Overensstemmelse med drikkevandsforordningen 2013 

 ▪  Forskellige design og stile – det rigtige armatur til alle 

 ▪  5 års producentgaranti 

 Du fi nder mere information på www.pro.hansgrohe.dk 
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 QuickClean: Kalk & co. skrubbes let væk 

 AirPower: for vand i hele sin fylde 

QuickClean:  Elastiske silikoneindsatser letter rengøringen. 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Fyldigere, lettere og blødere dråber 

 ▪  Behagelig vandstråle 

 ▪  Mindre risiko for stænk 

 ▪  Høj eff ektivitet sikrer et lavere vandforbrug 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Hurtig og nem rengøring 

 ▪  Lang levetid og funktion 

 Eftersom der er en overfl od af luft, men 
ikke af kostbart vand, har Hansgrohe opfun-
det noget banebrydende: AirPower. Det bety-

der, at der optages luft via armaturets tud. Det 
blandes grundigt op med det indstrømmende 
vand. Når vandstrålen er beriget med luft på 

denne måde, bliver den fyldigere, lettere og 
blødere. 

 Kalkholdigt vand, smuds, rengørings-
middel: Armaturer og brusere skal kunne tåle 
en hel del. Med QuickClean-teknologien for-

svinder rester i en håndevending. Hansgrohe 
har nemlig udstyret luftblanderne på armatu-
rerne med fl eksible silikoneindsatser. Således 

er det let at gnubbe snavs og kalk væk med 
fi ngeren. Yderligere et plus: Kalkfri, rene pro-
dukter er funktionsdygtige og lever længere. 
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 EcoSmart: Spar vand og energi 

 

 EcoSmart-
teknologi 

 Eksempelberegning for besparelserne pr. år med 
EcoSmart-håndvaskarmatur*: 

 Vand ca. 61.880 l 
 CO2 ca. 413 kg 
 Omkostninger ca. 511 € (ca. kr. 3.800) for vand & energi 

*   Sammenligning med et håndvaskarmatur med 13 l/min. Gennemsnitsværdier Tyskland 2013 
for en familie på 4. 

 Alle produkter med WELL-certifi cerin-
ger er særligt afmærket i kataloget 

l/min

5,0

 Fordele og udbytte 

 ▪  Vandforbrug på kun 5 l/min 

 ▪  Konstant gennemløb, også ved forskellige vandtryk ved hjælp 
af præcisions-O-ring 

 ▪  Fyldig, sprudlende vandstråle takket være lufttilførsel 

 ▪  Lavere energibehov og således reduceret CO2-udledning takket 
være det lavere forbrug 

 ▪  Dobbelt besparelse som følge af lavere vand- og energiforbrug 

 ▪  WELL-kvalitetsmærkat som grundlag for certifi ceringer i 
projektvirksomheden 

 Vandspareberegneren afslører, 
hvor meget vand der kan spares. Se 
www.pro.hansgrohe.dk/vandspareberegner 

 Takket være EcoSmart-teknologien er 
vandforbruget reduceret fra de vanlige 13 l 
til 5 l/min i alle Hansgrohe-håndvaskarmatu-
rer. Idet der skal opvarmes en mindre vand-
mængde, spares der også energi. Dette er 
muliggjort gennem iblanding af luft og det 

integrerede EcoSmart-system. Beviset for den 
særlige eff ektivitet er udmærkelsen med det 
europæiske kvalitetsmærkat WELL – Water 
Effi  ciency Label. Vores håndvaskarmaturer 
Talis, Focus og Metris opnår det bedst mulige 
resultat med Level A i home-området. Ud over 

på projektområdet vinder emnerne vand- og 
energibesparelse også i betydning inden for 
den private anvendelse. Her er det både vig-
tigt med sparepotentiale og miljøbeskyttelse. 



Cool
Start

Hot

Cool
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 LowFlow: Armaturer for minimale gennemløbsmængder 

 CoolStart: automatisk energibesparelse 

CoolStart:  På den måde fl yder det varme vand kun, når der virkelig er brug for det. 
Metris® 110 Talis® 80

Focus® 70
Focus® 100

l/min

3,5

 CoolStart-teknologi fås i følgende armaturer: 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Besparelser på vand og energi 

 ▪  Særligt inden for projektvirksomhed: fordele ved certifi ceringen 

 ▪  Præcis temperaturindstilling på trods af begrænset gennemløbsmængde 

 Fordele og udbytte 

 ▪  I midterpositionen fl yder der udelukkende koldt vand, uden at 
gennemløbsvarmeren eller cirkulationspumpen behøver blive 
aktiveret 

 ▪  Højt sparepotentiale for vand og energi og dermed penge 

 ▪  Særlig betjeningsergonomi (håndtaget til det varme vand skal 
blot fl yttes mod venstre) 

 Særligt inden for projektvirksomhed 
udgør vand- og energibesparelsen et vig-
tigt kriterium for bygnings-certifi ceringen, 
eksempelvis i henhold til LEED eller BREEAM. 

Hansgrohe har netop til dette formål udviklet 
særlige kartuscher, som minimerer armaturer-
nes gennemløbsmængde. Disse LowFlow-kar-
tuscher har en begrænset åbningsvinkel og 

særlige stråleformer. Resultat: en vandgen-
nemstrømning på kun 3,5 l/min. 

 Mens gennemløbsvarmeren eller cir-
kulationspumpen straks går i gang på stan-
dardarmaturer i grebets midterposition, fyldes 
CoolStart-armaturerne her udelukkende med 

koldt vand. Og således fyldes ledningssyste-
met ikke unødigt med varmt vand. Først når 
man fl ytter grebet mod venstre, blandes der 
varmt vand i. Dette reducerer energibehovet 

og således også CO2-udledningen. På denne 
måde beskyttes miljøet – og pengepungen. 
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 Sådan bruger du oversigten i din salgssamtale: 
 Jo længere oppe et produkt er opstillet, des højere er ComfortZone. Mod højre er produkterne inddelt i linjer. 

 U
d

lø
b

sh
ø

jd
e 

 Du fi nder mere information 
om PuraVida badarmaturerne fra side 88. 

 Du fi nder mere information 
om Metris badarmaturerne fra side 94. 

 Du fi nder mere information 
om Metris Classic badarmaturerne fra side 106. 

 Hansgrohe badarmaturer 

 Badarmatur-linjerne samlet 

PuraVida® Metris® Metris® Classic

Metris® 100 Metris® Classic 100PuraVida® 100

PuraVida® 110

Metris® 200PuraVida® 200

Metris® 230

Metris® Classic 250

Metris® 110

Metris® S

Metris® S

Metris® S

Metris®S

PuraVida® 240 Metris® 260
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 Produktlinjer 

 Du fi nder mere information 
om Talis badarmaturerne fra side 98. 

 Du fi nder mere information 
om Focus badarmaturerne fra side 102. 

 Du fi nder mere information
om Talis Classic badarmaturerne fra side 108. 

Talis® Classic 230

Talis®Metris® Classic Talis® Classic

Focus® 70Talis® 80 Talis® Classic 80Talis® 80 Talis® S Talis® Classic 
Natural 90

Talis® 150

Talis® 210 Talis® S

Talis® 250

Focus® 100

Focus® 190

Focus® 240

Talis®S Focus®



PuraVida® Metris® Talis® Focus®

 Håndvask 

 koldtvandshane 

# 15132, -000, -400 # 31166, -000 # 32130, -000 # 31130, -000

 1-grebs 
håndvaskarmatur 

 til mindre håndvask 

# 15075, -000, -400 # 31088, -000

 med løft-op bundventil 

# 15074, -000, -400 # 31080, -000 # 32040, -000 # 31730, -000

 med PushOpen bundventil 

# 15070, -000, -400 # 31604, -000

 uden bundventil 

# 31084, -000 # 32041, -000 # 31733, -000

 til åben vandvarmer 

# 31074, -000 # 31132, -000

 Højere modeller 

# 15081, -000, -400 # 31183, -000 # 32052, -000 # 31607, -000

 1-grebs hånd-
vaskarmatur med 
svingtud 

 med løft-op bundventil 

# 31087, -000 # 32084, -000 # 31609, -000

 med PushOpen bundventil 

# 31187, -000 # 32082, -000

 uden bundventil 

# 31081, -000 # 31519, -000

 1-grebs hånd-
vaskarmatur 
til vaskeskåle 
(Highriser) 

 med bundventil 

# 15072, -000, -400 # 31082, -000 # 31608, -000

 3 -huls 
håndvaskarmatur 

# 15073, -000, -400 # 31083, -000 # 32310, -000
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 Hansgrohe badarmaturer 

 Badarmatursortimentet samlet 



PuraVida® Metris® Talis® Focus®

 Håndvask 

 1-grebs 
håndvaskarmatur 

 Vægmontering 165 mm 

# 15084, -000, -400 # 31085, -000 # 31618, -000

 Vægmontering 225 mm 

# 15085, -000, -400 # 31086, -000 # 31611, -000

 Elektronisk armatur 

# 15170, -000, -400 # 31100, -000 # 32110, -000 # 31171, -000

 Bidet 

 1-grebs 
bidétarmatur 

# 15270, -000, -400 # 31280, -000 # 32240, -000 # 31920, -000

 Kar 

 1-grebs kararmatur  Frembygget 

# 15472, -000, -400 # 31480, -000 # 32440, -000 # 31940, -000

 Indbygget 

# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400

# 31487, -000
# 31493, -000

# 32475, -000
# 32477, -000

# 31945, -000
# 31946, -000

 Til gulvmontering 

# 15473, -000, -400

 3-huls 
karkantsarmatur 

# 15448, -000, -400

 3-huls 1-grebs 
karkantsarmatur 

# 15432, -000, -400 # 31190, -000

 4 -huls 
karkantsarmatur 

# 15446, -000, -400 # 34420, -000

 Kartud 

# 15412, -000, -400 # 31494, -000 # 13414, -000 # 13414, -000

 Brus 

 1-grebs 
brusearmatur 

 Frembygget 

# 15672, -000, -400 # 31680, -000 # 32640, -000 # 31960, -000

 Indbygget 

# 15665, -000, -400 # 31685, -000 # 32675, -000 # 31965, -000

  Hansgrohe  Badarmaturer  –  Oversigt  87

 

 Med dette uddrag fra Hansgrohe-pro-
duktsortimentet fi nder dine kunder den rigtige 

løsning til enhver anvendelse. Overblikket 
viser dig de eksisterende installationsmulighe-

der inden for Hansgrohes kernesortiment. 



 

 Fyldt med følelse:   Overfl ade-behandlin-
gen i DualFinish får modsætningerne hvid og 
krom til at smelte sammen i en ædel harmoni. 

 Stemningsfuld:   Her fi nder elegancen vej 
til alle små detaljer. Hovedbruserens form er 
endvidere ergonomisk tilpasset menneskers 
skuldre. 

 Attraktiv:   PuraVida udstråler en særlig 
ynde og er perfekt at integrere i badet, eksem-
pelvis gennem harmonien med hvid keramik. 

PuraVida®

PuraVida®

 Sanselig poesi i sin renhed og klarhed 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Et komplet sortiment for det stemningsfulde baddesign ud af én 
støbning 

 ▪  Skulpturel optik gennem harmonisk enhed af krop og tud 

 ▪  Fladt pin-greb med joystick-kartusche 

 ▪  De præcise konturlinjer synliggør kvaliteten 

 ▪  Svingbar, forsænket perlator med klar laminarstråle og juster-
bar strålevinkel 

 ▪  DualFinish med præcis adskillelse af krom og hvid 

 ▪  Ridsefast pulverlakbelægning 
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PuraVida® 240
 1-grebs håndvaskarmatur 
med Push-Open 
 slangelængde  900 mm 
# 15072, -000, -400
 slangelængde  600 mm
# 15066, -000, -400 

PuraVida® 100
 Koldtvandshane til håndvaske 
# 15132, -000, -400 

PuraVida®

 Elektronisk håndvaskarmatur 
med temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 15170, -000, -400
 Nettilslutning 230 V 
# 15172, -000, -400 

PuraVida®

 Elektronisk håndvaskarmatur 
uden temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 15171, -000, -400
 Nettilslutning 230 V 
# 15173, -000, -400

PuraVida®

 1-grebs håndvaskarmatur 
til vægmontering 
165 mm # 15084, -000, -400
 Indbygningsdel til indbygget 
installation 
# 13622180

PuraVida®

 1-grebs bidétarmatur 
med løft -op bundventil 
# 15270, -000, -400

PuraVida®

 1-grebs håndvaskarmatur 
til vægmontering 
225 mm # 15085, -000, -400
 Indbygningsdel til indbygget 
installation 
# 13622180

PuraVida® 100
 3-huls håndvaskarmatur 
med fast tud 
# 15073, -000, -400 

PuraVida® 200
 1-grebs håndvaskarmatur 
med Push-Open 
# 15081, -000, -400 

PuraVida® 110
 1-grebs håndvaskarmatur 
med Push-Open 
# 15070, -000, -400
 med løft -op bundventil 
# 15074, -000, -400 

PuraVida® 100
 1-grebs håndvaskarmatur 
med Push-Open 
# 15075, -000, -400 

 Håndvask/bidet 

 Alle produkter er vist i overfl aden hvid/krom (-400). 

 Du fi nder køkkenarmaturer fra linjen PuraVida fra side 124. 

 ▪  Mere frirum ved hånd-
vasken for en øget komfort 
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PuraVida®

 3-huls karkantsarmatur 
# 15448, -000, -400
 Indbygningsdel til indbygget 
installation 
# 13233180

PuraVida®

 1-grebs kararmatur, 
gulvmonteret, med PuraVida 
120 1jet stavhåndbruser 
# 15473, -000, -400
 Indbygningsdel til indbygget 
installation 
# 10452180

PuraVida®

 1-grebs kararmatur frembygget 
# 15472, -000, -400

PuraVida®

 Kartud frembygget 
# 15412, -000, -400

PuraVida®

 1-grebs kararmatur indbygget 
# 15445, -000, -400

PuraVida®

 3-huls 1-grebs karkantsarmatur 
# 15432, -000, -400
 Indbygningsdel til indbygget 
installation 
# 13437180

PuraVida®

 4-huls karkantsarmatur 
# 15446, -000, -400
 Indbygningsdel til indbygget 
installation 
# 13444180

PuraVida®

 2-huls karkantstermostat 
# 15474, -000, -400
 Indbygningsdel til indbygget 
installation 
# 13550180

 Kar 

 ▪  Intet fl isebrud takket være 
den forhåndsmonterede 
indbygningsdel 

 ▪  Secufl ex-boks beskytter bru-
serslangen bag karret 

 ▪  Bruserslange sætter sig ikke 
fast under brug 

 ▪  Nem service gennem kom-
plet tætnet system og afmon-
tering uden revision 
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 Brus 

PuraVida®

 1-grebs brusearmatur 
frembygget 
# 15672, -000, -400

PuraVida®

 1-grebs brusearmatur 
indbygget 
# 15665, -000, -400

 Afspærringsventil 
 til PuraVida 
# 15978, -000, -400

PuraVida®

 Brusertermostat indbygget 
# 15770, -000, -400
 Highflow termostat 
# 15772, -000, -400

PuraVida® iControl®

 Indbygget afspærrings-/
omskifterventil til 3 funktioner 
# 15777, -000, -400

PuraVida®

 Brusertermostat indbygget 
til 1 funktion 
# 15775, -000, -400

Trio®/Quattro®

 Afspærring/omskifter 
til PuraVida 
# 15937, -000, -400

PuraVida®

 Brusertermostat indbygget 
til 2 funktioner 
# 15771, -000, -400

 Basis til indbyggede 
termostater og armaturer 
iBox universal # 01810180

 Rosetstørrelse  PuraVida: 155 mm x 155 mm.
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 Brusere 

 Tilbehør 

PuraVida® 400
 Hovedbruser 
 met brusearm 390 mm 
(21 l/min) # 27437, -000, -400
 med loftstilslutning 100 mm 
# 27390, -000, -400  (ikke afb.) 

PuraVida® 150 3jet 
 Håndbruser 
(16 l/min) # 28557, -000, -400 
EcoSmart (9 l/min) # 28567, -000, -400 
 (ikke afb.)  

PuraVida® 120 1jet 
 Stavhåndbruser 
(16 l/min) # 28558, -000, -400
EcoSmart (9 l/min) # 28568, -000, -400 
 (ikke afb.) 

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

PuraVida® 120 1jet 
 TravelShower 
(16 l/min) # 28564, -400

PuraVida® 100
 Sidebruser 
# 28430, -000, -400

Porter ’S
 Bruserholder 
# 28331, -000

PuraVida® Fixfit® 
 Slangetilslutning DN15 
med kugleled samt kontraventil 
# 27414, -000

 ▪  Kontur ergonomisk tilpasset 
skulderbredden 

 ▪  Lang brusearm for en høj 
bevægelsesfrihed 

 ▪  Elegant fl ad form gennem DualFinish 

 ▪  Innovativ formgivning 
 ▪  2-skålet konstruktion 
 ▪  Skift stråletype ved tryk på knap 
 ▪  Hygiejnisk, indvendigt indkapslet 

vandføring 

 Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren. 
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PuraVida®

 Papirholder 
# 41508, -000

PuraVida®

 Reservepapirholder 
# 41518, -000

PuraVida®

 Toiletbørste med holder 
keramik 
# 41505, -000

PuraVida®

 Håndklædeholder 
2 arme 
# 41512, -000

PuraVida®

 Håndklædeholder 
600 mm 
# 41506, -000

PuraVida®

 Sæbeskål 
# 41502, -000

PuraVida®

 Badekargreb 300 mm 
# 41513, -000

PuraVida®

 Tandkrus 
# 41504, -000

PuraVida®

 Sæbedispenser 
# 41503, -000

 Tilbehør 

PuraVida®

 Krog 
# 41501, -000



 Modern:   Metris-armaturerne har skruet ned for designet for at give 
plads til den personlige ComfortZone. 

 Elegant:   Store fl ader på greb og tud giver badet en luksuriøs 
udstråling. 

Metris®

Metris®

 Til behov i enhver højde 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Store fl ader for et elegant baddesign af høj kvalitet 

 ▪  De åbne sving på det fl ade greb afspejler den enkle betjening 

 ▪  Den koniske grundkrop og præcise kanter understreger den 
værdifulde karakter 

 ▪  5 forskellige håndvaskarmatur-højder for de individuelle frirum 

 ▪  Automatisk begrænsning af vandmængden til 5 l/min takket 
være EcoSmart-teknologi 
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Metris® 260
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  # 31082, -000
 uden bundventil  # 31184, -000 

Metris® 100
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  # 31088, -000
 uden bundventil  # 31186, -000

Metris® 100
 3-huls håndvaskarmatur 
med fast tud  
# 31083, -000

Metris®

 1-grebs håndvaskarmatur til vægmontering 
225 mm # 31086, -000
165 mm # 31085, -000  (ikke afb.) 
 Indbygningsdel til indbygget installation 
# 13622180

Metris®

 1-grebs bidétarmatur 
med løft -op bundventil 
# 31280, -000

Metris® 230
 1-grebs håndvaskarmatur svingtud 120° 
med løft -op bundventil  # 31087, -000 
 med Push-Open  # 31187, -000 
 uden bundventil  # 31081, -000 

Metris® 200
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  # 31183, -000
 uden bundventil  # 31185, -000

Metris® 110
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  # 31080, -000
 uden bundventil  # 31084, -000 
 uden bundventil, LowFlow  # 31203, -000
CoolStart # 31121, -000  (ikke afb.) 

 Håndvask/bidet 

Metris®

 Koldtvandshane til håndvaske 
# 31166, -000

 Du fi nder køkkenarmaturer fra linjen Metris fra side 126. 
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Metris®

 1-grebs kararmatur frembygget 
# 31480, -000

Metris®

 1-grebs kararmatur indbygget 
# 31493, -000 

Metris®

 Kartud frembygget 
# 31494, -000 

Metris®

 3-huls 1-grebs karkantsarmatur 
# 31190, -000 
 Indbygningsdel til indbygget 
installation 
# 13437180

Metris®

 4-huls karkantsarmatur 
# 31442, -000 
 Indbygningsdel til indbygget 
installation 
# 13444180

Metris®

 1-grebs brusearmatur 
frembygget 
# 31680, -000

Metris® 
 1-grebs brusearmatur 
indbygget 
# 31685, -000

Metris® 
 Brusertermostat indbygget 
til 1 funktion 
# 31572, -000  (ikke afb.) 
 til 2 funktioner 
# 31573, -000

Metris® 
 Brusertermostat indbygget 
# 31570, -000
 Highflow termostat 
# 31571, -000  (ikke afb.) 

iControl® S
 Indbygget afspærrings-/
omskifterventil til 3 funktioner 
# 15955, -000

Metris® 

 Kar 

 Brus 

Metris® S

 Håndvask 

Metris® S
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  # 31022, -000
 uden bundventil  # 31023, -000 

Metris® S
 1-grebs håndvaskarmatur svingtud 120° 
med løft -op bundventil  # 31159, -000 
 med Push-Open  # 31161, -000

Metris® S
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  # 31060, -000
 uden bundventil  # 31068, -000
LowFlow # 31063, -000

 ▪  Intet fl isebrud takket være den forhånds-
monterede indbygningsdel 

 ▪  Secufl ex-boks beskytter bruserslangen bag karret 
 ▪  Bruserslange sætter sig ikke fast under brug 
 ▪  Nem service gennem komplet tætnet system 

og afmontering uden revision 



 ▪  Metris S tilbyder et tidløst design med en 
klar, præcis linjeføring 

 ▪  Ergonomisk pin-greb understreger det 
præcise formsprog 

 ▪  Bredt sortiment for ethvert 
anvendelsesområde 

 ▪  Ligeledes perfekt til projektvirksomhed 
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Metris® S
 Elektronisk håndvaskarmatur 
med temperaturregulering 
 batteridrif t  # 31100, -000
 Nettilslutning 230 V  # 31102, -000
 uden temperaturregulering 
batteridrif t  
# 31101, -000  (ikke afb.) 
 Nettilslutning 230 V  # 31103, -000  (ikke afb.) 

Metris® S
 1-grebs bidétarmatur med løft -op bundventil  
# 31261, -000

Metris® S
 1-grebs håndvaskarmatur til vægmontering 
165 mm # 31162, -000  (ikke afb.) 
225 mm # 31163, -000
 Indbygningsdel til indbygget installation 
# 13622180

Metris® S
 1-grebs kararmatur frembygget 
# 31460, -000 

Metris® S
 1-grebs kararmatur indbygget 
# 31465, -000
   

Metris® S
 Kartud frembygget 
# 14420, -000 

Metris® S
 4-huls karkantsarmatur 
170 mm # 31446, -000
220 mm # 31447, -000
 Indbygningsdel til indbygget installation 
# 13444180

Metris® S
 1-grebs brusearmatur frembygget 
# 31660, -000

Metris® S
 1-grebs brusearmatur indbygget 
# 31665, -000

Metris® S

 Håndvask/bidet 

 Kar 

 Brus 

 Rosetdiameter  Metris  og  Metris S: 150 mm.  Passende ventiler fi ndes fra side 66. 

 Basis til indbyggede 
termostater og armaturer 
iBox universal # 01810180



 Klar:   Slank, stilsikker og udstyret med ukonventionelt pin-greb – Talis 
tilbyder et eksklusivt baddesign gennem en funktionel klarhed. 

 Komfortabel:   Den roterbare tud ( ) muliggør en bueformet 
vandstråle – og øger således i en håndevending den personlige 
ComfortZone. 

Talis®

Talis®

 Den nye storslåethed i badet 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Cylindrisk, fremadhældende armaturkrop udstråler klarhed 
og dynamik 

 ▪  Bredt sortiment med løsninger til ethvert ønske og behov 

 ▪  Karakteristisk pin-greb for en enkel betjening 

 ▪  Praktisk roterbar tud: bueformet vandstråle for øget komfort ved 
hårvask, påfyldning af store beholdere eller tandbørstning 

 ▪  Automatisk begrænsning af vandmængden til 5 l/min takket 
være EcoSmart-teknologi 
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Talis® 250
 1-grebs håndvaskarmatur svingtud 60° 
med roterbar tud med Push-Open 
# 32055, -000

Talis® 210
 1-grebs håndvaskarmatur svingtud 120° 
med Push-Open  # 32082, -000
 med løft -op bundventil  
# 32084, -000
 Fast tud  # 32080, -000

Talis® 150
 1-grebs håndvaskarmatur 
med roterbar tud 
med løft -op bundventil 
# 32052, -000

Talis® 80
 1-grebs håndvaskarmatur 
med roterbar tud 
med løft -op bundventil 
# 32053, -000

Talis® 80
 Koldtvandshane til håndvaske 
# 32130, -000
# 13132, -000  (ikke afb.) 

Talis® 200
 2-grebs håndvaskarmatur svingtud 120° 
# 32030, -000

Talis® 230
 3-huls håndvaskarmatur 
# 32310, -000 

Talis®

 1-grebs håndvaskarmatur 
til vægmontering 
# 32047, -000

Talis® 80
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  
# 32040, -000
 uden bundventil  # 32041, -000
 med løft -op bundventil, LowFlow  
# 32046, -000
 uden bundventil, LowFlow  
# 32146, -000 
CoolStart # 32057, -000  (ikke afb.) 

 Håndvask/bidet 

 Du fi nder køkkenarmaturer fra linjen Talis på side 128. 

 ▪  Designklassiker 
 ▪  Roterbar tud giver større 

frirum 
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Talis®

 Elektronisk håndvaskarmatur 
uden temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 32111, -000
 Nettilslutning 230 V 
# 32113, -000

Talis®

 Elektronisk håndvaskarmatur 
med temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 32110, -000
 Nettilslutning 230 V 
# 32112, -000

 Kar 

 Brusebad 

Talis®

 1-grebs bidétarmatur 
# 32240, -000 

 Håndvask/bidet 

Talis®

 1-grebs håndvaskarmatur 
til vægmontering 
165 mm # 31618, -000 
LowFlow # 31620, -000 
225 mm # 31611, -000  (ikke afb.) 
 Indbygningsdel til indbygget installation 
# 13622180

Talis®

 1-grebs kararmatur frembygget 
# 32440, -000 

Talis®

 1-grebs kararmatur indbygget 
# 32475, -000
  

Talis®

 Kartud frembygget 
# 13414, -000 

Talis®

 1-grebs brusearmatur frembygget 
# 32640, -000

Talis®

 1-grebs brusearmatur indbygget 
# 32675, -000

 Rosetdiameter  Talis  og  Talis S: 150 mm.  Passende ventiler fi ndes fra side 66. 

 Basis til indbyggede 
termostater og armaturer 
iBox universal # 01810180
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Talis® S
 1-grebs håndvaskarmatur svingtud 360° 
med løft -op bundventil 
# 32070, -000
 Svingtud 120° med løft -op bundventil 
# 32073, -000

Talis® S
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil 
# 32020, -000 
 uden bundventil  # 32031, -000

 

 Kar  Brus 

Talis®

 1-grebs brusearmatur indbygget 
# 32675, -000

Talis® S

 Håndvask/bidet 

Talis® S
 1-grebs kararmatur frembygget 
# 32420, -000 

Talis®

 1-grebs kararmatur indbygget 
# 32475, -000
  

Talis® S
 1-grebs brusearmatur frembygget 
# 32620, -000 

Talis® S
 1-grebs bidétarmatur 
# 32220, -000 

 Talis Care -produkter til brugere med begrænset bevægelsesfrihed fi nder du fra side 110. 

 ▪  Talis S er en badklassiker 
med et minimalistisk design 

 ▪  Slank udførelse uden pynt 

 ▪  Karakteristisk pin-greb for en enkel 
betjening 

 ▪  Pioner på både form og pris 



 Komfortabel:   Blide, kærtegnende runde former og det ergonomiske 
greb indbyder til komfortabel betjening. 

 Levende:   Focus-armaturer bringer med deres cylindriske, dynamisk 
hældende krop elegance og værdi ind i badet. 

Focus®

Focus®

 Strålende i kvalitet, 
komfort og pris 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Tidssvarende design med et klart, fl adt formsprog 

 ▪  Dynamisk silhuet og bløde rundinger understreger kvaliteten 

 ▪  Ergonomisk greb for en enkel betjening 

 ▪  Høj komfort til en fordelagtig pris 

 ▪  Automatisk begrænsning af vandmængden til 5 l/min takket 
være EcoSmart-teknologi 
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Focus® 240
 1-grebs håndvaskarmatur svingtud 120° 
med løft -op bundventil  # 31609, -000
 uden bundventil  # 31519, -000

Focus® 190
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  # 31608, -000
 uden bundventil  # 31518, -000

Focus® 100
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  # 31607, -000
 uden bundventil  # 31517, -000 
 med løft -op bundventil, LowFlow  
# 31603, -000 
 uden bundventil, LowFlow  # 31513, -000
CoolStart # 31621, -000  (ikke afb.) 

Focus® 70
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  # 31730, -000
 uden bundventil  # 31733, -000 
 med løft -op bundventil, LowFlow  
# 31951, -000 
 uden bundventil, LowFlow  # 31952, -000 
 med Push-Open  # 31604, -000
koldtvandshane   # 31130, -000  (ikke afb.) 
CoolStart # 31539, -000  (ikke afb.) 

Focus®

 Elektronisk håndvaskarmatur 
uden temperaturregulering 
 batteridrif t  # 31172, -000
 Nettilslutning 230 V  # 31174, -000

Focus®

 Elektronisk håndvaskarmatur 
med temperaturregulering 
 batteridrif t  # 31171, -000
 Nettilslutning 230 V  # 31173, -000

Focus®

 1-grebs bidétarmatur 
med løft -op bundventil  # 31920, -000
 med Push-Open  # 31922, -000
 

 ▪  Hygiejnisk, berøringsfrit armatur 
 ▪  Særligt velegnet til off entlige 

bygninger 

 Håndvask/bidet 

 Du fi nder køkkenarmaturer fra linjen Focus på side 129. 
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 Brus 

Focus®

 1-grebs kararmatur frembygget 
# 31940, -000 

Focus®

 1-grebs kararmatur indbygget 
# 31945, -000
  

Focus®

 Kartud frembygget 
# 13414, -000
 

Focus®

 1-grebs brusearmatur frembygget 
# 31960, -000

Focus®

 1-grebs brusearmatur indbygget 
# 31965, -000

 Kar 

   Rosetdiameter  Focus: 150 mm.  Focus Care -produkter til brugere med begrænset bevægelsesfrihed fi nder du fra side 110. 

 Basis til indbyggede 
termostater og armaturer 
iBox universal # 01810180



 Stiloversigt 

PuraVida® 110

Metris® 110 Talis® 80 Focus® 70

Metris® Classic 100 Talis® Classic 80

Avantgarde

Modern

Classic

 Armaturer med reduceret design – og stor komfort 

 ▪  3 designvarianter og priskategorier at vælge imellem 

 ▪  Design med fokus på det væsentlige 

 ▪  Storslåethed i badet 

 Klassiske former – med moderne fortolkning 

 ▪  Tidløst klassisk design 

 ▪  Runde, svungne former 

 ▪  Ergonomisk udformning 

 Armaturer for mere storslåethed – for større 
sanselighed i badet 

 ▪  Præmieret design og ekstraordinære materialer 

 ▪  Friskt ydre 

 ▪  Sanselig minimalisme 



 Elegant:   Den strålende og jævne overfl ade på armaturerne er det 
luksuriøse prik over i‘et i ethvert bad. 

 Klassisk:   Det yndige formsprog med let svunget greb og tud udstrå-
ler værdi og glæde. 

Metris® Classic

Metris® Classic

 Moderne klassiker med yndigt design 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Afbalanceret, reduceret design med klassisk ynde uden at være 
for meget 

 ▪  Geometrisk grundform med dekorativ linjeføring for et ekstra-
vagant miljø 

 ▪  Kromoverfl ade af høj kvalitet: lang levetid og let at rengøre 

 ▪  Automatisk begrænsning af vandmængden til 5 l/min takket 
være EcoSmart-teknologi 
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Metris® Classic 250
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  
# 31078, -000

Metris® Classic 100
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  
# 31075, -000
 uden bundventil  
# 31077, -000

Metris® Classic
 1-grebs håndvaskarmatur 
til vægmontering 
225 mm # 31003, -000 
 Indbygningsdel til indbygget 
installation 
# 13622180

Metris® Classic
 1-grebs bidétarmatur 
med løft -op bundventil  
# 31275, -000 

Metris® Classic
 1-grebs kararmatur frembygget 
# 31478, -000 

Metris® Classic
 1-grebs kararmatur indbygget 
# 31485, -000

Metris® Classic
 Kartud frembygget 
# 13413, -000 

Metris® Classic 100
 3-huls håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil 
# 31073, -000

 Håndvask/bidet 

 Kar 

Metris® Classic
 1-grebs brusearmatur 
frembygget 
# 31672, -000

Metris® Classic
 1-grebs brusearmatur 
indbygget 
# 31676, -000

Fixfit® Classic
 Slangetilslutning DN15 
med kontraventil 
# 16884, -000

 Brus 

 Basis til indbyggede 
termostater og armaturer 
iBox universal # 01810180

 Rosetdiameter  Metris Classic: 170 mm.  Passende ventiler fi ndes fra side 66. 



 Suveræn:   Geometriske overgange, ædle svingninger, diskrete linjer 
skaber en rolig og på samme tid spændende stil i badet. 

 Naturligt:   Armaturerne i linjen Talis Classic forbinder fortidens 
charme med fremtidsorienteret vandspareteknologi. 

Talis® Classic

Talis® Classic

 Harmonisk klassisk elegance 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Slank, cylindrisk grundform og gennemgående geometri 
udstråler elegance 

 ▪  Udvidet sokkel og bøjet tud understreger fortidens charme 

 ▪  Pin-greb med klassisk ynde for en nem betjening 

 ▪  Automatisk begrænsning af vandmængden til 5 l/min takket 
være EcoSmart-teknologi 
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Talis® Classic 230
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  
# 14116, -000

Talis® Classic 80
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  
# 14111, -000
 uden bundventil  
# 14118, -000

Talis® Classic Natural 90
 1-grebs håndvaskarmatur 
med løft -op bundventil  
# 14127, -000

Talis® Classic
 1-grebs bidétarmatur 
med løft -op bundventil  
# 14120, -000 

Talis® Classic
 1-grebs kararmatur frembygget 
# 14140, -000

Talis® Classic
 1-grebs kararmatur indbygget 
# 14145, -000

Talis® Classic
 Kartud frembygget 
# 14148, -000

 Håndvask/bidet 

Talis® Classic
 1-grebs brusearmatur 
frembygget 
# 14161, -000

Talis® Classic
 1-grebs brusearmatur 
indbygget 
# 14165, -000

 Kar 

 Brus 

 Basis til indbyggede 
termostater og armaturer 
iBox universal # 01810180

 Rosetdiameter  Talis Classic: 150 mm.  Passende ventiler fi ndes fra side 66. 
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 Høj sikkerhed gennem kon-
stant vandtemperatur 

 Brugervenlighed gennem let 
læselig skrift 

Focus® Care
 1-grebs håndvaskarmatur 

Ecostat® Comfort Care
 Brusertermostat 

 Ekstra langt, vinkelformet betje-
ningsgreb, betjenes uden brug af 
mange kræfter 

 Runde former for yderli-
gere sikkerhed 

 Større skrift for lettere brug 

 Care-armaturer 

 Uden forhindringer for øget komfort og 
sikkerhed 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Ekstra langt, fl adt betjeningsgreb: ergonomisk form, således at 
den kan bevæges med hele hånden eller armen 

 ▪  Problemfri og komfortabel betjening 

 ▪  Særlig lang levetid takket være den stabile messingkrop og 
metalgrebet 

 ▪  Temperaturen kan forhåndsjusteres, for eksempel til personer, 
som har mistet temperaturfølelsen 

 Længere betjeningsgreb, intuitiv hånd-
tering, konstante temperaturer, stor skrift: 
Armaturerne i linjerne Talis Care og Focus 
Care samt Ecostat Comfort Care termostater 
sikrer et plus i forhold til sikkerhed, komfort 
og brugervenlighed i badet. Brugen af vand 

bliver således problemfri, og det letter hver-
dagen for børnefamilier. De gennemtænkte 
løsninger er endvidere velegnede til brug hos 
dem, der har brug for hjælp, personer med 
alders- og sygdomsbetingede problemer, eller 
i tilfælde af høje hygiejnekrav: på plejehjem, 

sygehuse, kursteder eller hospicer. Men også 
dér, hvor der er et øget behov for betjenings-
komfort og sikkerhed – f. eks. i børnehaver, på 
hoteller eller i fl ergenerationshuse. 



  Hansgrohe  Care-armaturer  111

Talis® Care

 Håndvask 

Talis® Care
 1-grebs håndvaskarmatur 
 Frembygget 
# 32037, -000 

Talis® Care 150
 1-grebs håndvaskarmatur 
# 32036, -000

Talis® Care 80
 1-grebs håndvaskarmatur 
# 32035, -000

Talis® Care
 1-grebs kararmatur 
frembygget 
# 32441, -000 

Ecostat® Comfort Care
 Kartermostat frembygget 
# 13115, -000
 

Talis® Care
 1-grebs brusearmatur 
frembygget 
# 32641, -000

Ecostat® Comfort Care
 Brusetermostat frembygget 
# 13117, -000

 Kar  Brus 

Focus® Care

 Håndvask 

Focus® Care 100
 1-grebs håndvaskarmatur 
# 31911, -000 

Focus® Care
 1-grebs brusearmatur 
frembygget 
# 31916, -000

Focus® Care 80
 1-grebs håndvaskarmatur 
# 31910, -000 

Focus® Care
 1-grebs håndvaskarmatur 
 frembygget 
# 31913, -000 

 Brus 

 ▪  Brugeroptimeret grebs-
længde 121 mm 

 ▪  Stabil messingkrop 
 ▪  Metalgreb 
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Focus®

 Elektronisk håndvaskarmatur 

 Batteri- eller nettilslutning 

 Infrarød sensor med automatisk 
 tilpasning 

 Med eller uden temperaturregulering 

 Rengøringsmodus kan aktiveres til 
rengøring af vask 

 Gennemløb begrænset til 5 l/min 

 Automatisk vandstop – senest efter 
60 sekunder 

 Elektronisk håndvaskarmatur 

 Sensorteknik for øget hygiejne og 
vandbesparelse 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Vandbesparelse gennem automatisk vandstop 

 ▪  Fås til batteri- og nettilslutning 

 ▪  Berøringsfrit og særligt hygiejnisk 

 ▪  Perfekt til det off entlige område og virksomheder 

 ▪  WELL-certifi ceret 

 Her fl yder vandet udelukkende, når 
der rent faktisk er brug for det: Berørings-
fri armaturer med infrarød sensorelektronik 
hjælper netop i off entlige indretninger med 

at spare på vandet – og dermed reducere 
omkostningerne til forbrug og energi. Derud-
over forhindrer den berøringsfri teknik den 
smittefare, man ellers risikerer ved armaturer 

brugt af mange i off entlige og virksomheders 
badeværelser. Navnlig på området pleje og 
sundhed anbefaler hygiejneeksperter vandkil-
der styret af sensorer. 
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Elektronisk håndvaskarmatur  

PuraVida®

PuraVida®

 Elektronisk håndvaskarmatur 
med temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 15170, -000, -400
 Nettilslutning 230 V 
# 15172, -000, -400 

PuraVida®

 Elektronisk håndvaskarmatur 
uden temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 15171, -000, -400
 Nettilslutning 230 V 
# 15173, -000, -400
 

Metris® S
 Elektronisk håndvaskarmatur 
med temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 31100, -000
 Nettilslutning 230 V 
# 31102, -000

Metris® S
 Elektronisk håndvaskarmatur 
uden temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 31101, -000
 Nettilslutning 230 V 
# 31103, -000 

Focus®

 Elektronisk håndvaskarmatur 
uden temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 31172, -000
 Nettilslutning 230 V 
# 31174, -000

Talis®

 Elektronisk håndvaskarmatur 
uden temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 32111, -000
 Nettilslutning 230 V 
# 32113, -000

Focus®

 Elektronisk håndvaskarmatur 
med temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 31171, -000
 Nettilslutning 230 V 
# 31173, -000

Talis®

Elektronisk håndvaskarmatur  
med temperaturregulering 
 batteridrif t 
# 32110, -000
 Nettilslutning 230 V 
# 32112, -000

Metris® S

Focus®Talis®



Sæbedispenser  
 Glas 
# 40514, -000

Sæbedispenser  
 Keramik 
# 41614, -000

Tandglas  
 Glas 
# 40518, -000

 Sæbeskål 
 Glas 
# 40515, -000

 Krog 
# 40511, -000

Papirholder  
# 40523, -000

Papirholder  
 uden låg 
# 40526, -000

Reservepapirholder  
# 40517, -000

 WC-børste 
 Glas 
# 40522, -000

 Håndklædeholder 
 2-armet 
# 40512, -000

Logis®

Logis® Classic

 Tilbehør 

 Håndklædeholder 
600 mm
# 40516, -000

 Badekargreb 
300 mm
# 40513, -000

Tandglas  
 Keramik 
# 41618, -000

 Sæbeskål 
 Keramik 
# 41615, -000

 Krog 
# 41611, -000

 Papirholder 
# 41623, -000

 Papirholder 
 uden låg 
# 41626, -000

 Reservepapirholder 
# 41617, -000

 WC-børste 
 Keramik 
# 41632, -000

 Håndklædeholder 
 2-armet 
# 41612, -000

 Håndklædeholder 
600 mm
# 41616, -000

 Badekargreb 
300 mm
# 41613, -000



 Stiloversigt 

Focus®

 Frembygget 
Focus®

 Indbygget 

Talis® Classic
 Frembygget 

Talis® Classic
 Indbygget 

Metris® Classic
 Frembygget 

Metris® Classic
 Indbygget 

Talis®

 Frembygget 
Talis®

 Indbygget 

Metris®

 Frembygget  
Metris®

 Indbygget  

PuraVida®

 Frembygget  
PuraVida®

 Indbygget  
PuraVida® 110

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 70

Metris® Classic 100

Talis® Classic 80

PuraVida® 150 

Raindance® 
Select S 150

Croma® 100

Crometta® 85

Raindance® 
Classic 100

Croma® 100 
Classic

PuraVida® 400

Raindance® Select E 300

Croma® 160

Crometta® 85

Raindance® 
Classic 240

Avantgarde

Modern

Classic

 Armatur  Hovedbruser  Håndbruser  Brus 



 Afl øbssystemer 

Flowstar®:  Flowstar-afl øbssættet fungerer også visuelt som en ren 
løsning under håndvasken. 

Push-Open:  Push-Open ventilen lukkes og åbnes ved at trykke på 
den og sikrer således helt enkelt opdæmning eller afl øb af vandet. 

 Hansgrohe afl øbssystemer 

 Diskret design, perfekt funktion 

 Renhed er en absolut nødvendighed 
for velvære i badet. Derfor har Hansgrohe 
udviklet en lang række innovative afl øbssy-
stemer. På den måde kan det brugte vand 

løbe hurtigt og ukompliceret væk. Mange 
forskellige modeller såsom Exafi ll, Flexaplus, 
Raindrain og Flowstar er nemme at installere 
og derudover yderst nemme at betjene. Over-

løbsregulering eller andre intelligente funktio-
ner sikrer en langsigtet komfort – også efter 
brusefornøjelsen. 
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 Kar Exafi ll® S:   En separat kartud er altid 
overfl ødig, idet karret fyldes nemt og uden 
stænk ved hjælp af den integrerede fi ne 
strømstråle. Exafi ll S er det hele på én gang: 
kartud, -afl øb og -overløb. Og: Installatio-
nen er behageligt ukompliceret – lige som 
rengøringen af indløbsdyserne takket være 
QuickClean-teknologien. 

 Kar Flexaplus® S:   Aldrig igen et for fyldt 
badekar. Af- og overløbssættet kontrollerer 
nemlig overskydende vand i karret ved hjælp 
af overløbsreguleringen. Endvidere kan vand-
standen i karret hæves med op til 25 mm – for 
endnu større badeglæde. 

 Bruser Raindrain® 90 XXL:   Særligt veleg-
net til store brusere med en høj gennemløbsef-
fekt såsom Raindance Rainfall eller Raindance 
Rainmaker. Sørger for et hurtigt og ukompli-
ceret afl øb i alle brusebade. Med en topyde-
evne på op til 51 l/min og nem installation er 
dette det perfekte bruseafl øb. 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Hurtig og ukompliceret afl øb af vandet 

 ▪  Pålidelig, også i store brusere med stor gennemløbseff ekt 

 ▪  Nem at installere og høj brugervenlighed 

 ▪  Overløbsregulering og yderligere intelligente funktioner 
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 Vandlåse 

 Brusekarafl øb 

 Flowstar® S designvandlås 
# 52105, -000

 Flowstar® designvandlås 
# 52100, -000
 Sæt: 1 Flowstar, 2 kapper 
til stopventil 
(uden stopventil) 
# 52110, -000  (ikke afb.) 
 Sæt: 1 Flowstar, 2 kapper 
til stopventil 
(med stopventil) 
# 52120, -000  (ikke afb.) 

 Stopventil E 
# 13902, -000

 Stopventil S 
# 13901, -000

 Bundventil 
Push-Open
# 50100, -000

 Bundventil 
 til vask uden overløb 
# 50001, -000, -800

 Bundventil 
 med løft -op stang 
# 94139, -000

Raindrain® 90 XXL
 Grundsæt  
51 l/min
# 60065180

Raindrain® 90 XXL
 Kappesæt 
# 60066, -000

Raindrain® 90 XXL
 Kompletsæt 
51 l/min
# 60067, -000

Staro® ’90
 Grundsæt 
29 l/min
# 60054180

Staro® ’90
 Kappesæt 
# 60055, -000

Staro® ’90
 Kompletsæt 
29 l/min
# 60056, -000

Starolift® ’52
 Grundsæt 
33 l/min
# 60052180

Starolift® ’52
 Kappesæt 
# 60053, -000

Staro® ’52
 Kompletsæt 
33 l/min
# 60060, -000

 ▪  Gennemløbseff ekt op til 
51 l/min 

 ▪  Nem installation 
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 Karsæt 

Exafill®

 Kompletsæt ind-, af- og 
overløb til normalkar 
# 58123, -000

Exafill® S
 Grundsæt ind-, af- og 
overløb til normalkar 
# 58115180

Exafill® S
 Grundsæt ind-, af- og 
overløb til specialkar 
# 58116180

Exafill® S
 Kompletsæt ind-, af- og 
overløb til normalkar 
# 58113, -000

Exafill®

 Kappesæt 
# 58127, -000

Exafill® S
 Kappesæt  
# 58117, -000

Exafill®

 Grundsæt ind-, af- og 
overløb til normalkar 
# 58125180

Exafill®

 Grundsæt ind-, af- og 
overløb til specialkar 
# 58126180

Flexaplus®

 Grundsæt af- og overløb 
med fleksibel overløbsslange 
til normalkar 
# 58140180

Flexaplus®

 Grundsæt af- og overløb 
med fleksibel overløbsslange 
til specialkar 
# 58141180

Flexaplus®

 Kompletsæt af- og overløb 
med fleksibel overløbsslange 
til normalkar 
# 58143, -000

Flexaplus® S
 Kompletsæt af- og overløb 
med fleksibel overløbsslange 
til normalkar 
# 58150, -000

Flexaplus® S
 Kappesæt 
# 58186, -000

Flexaplus®

 Kappesæt 
# 58185, -000

 ▪  Fjedret afl øbsprop 
beskytter mod skader 

 ▪  Selvrensende skruevandlås 

 ▪  Kan på fl eksibel 
vis tilpasses karformen 



Mange forskellige armaturer, hvor knowhow, kvalitet, 
funktionalitet og design smelter sammen:
PuraVida® | Metris® | Talis® | Focus®

KØKKEN-
ARMATURER
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Du finder mere information på www.pro.hansgrohe.dk

ComfortZone: jo større frirummet mellem armatur og vask er, des større er bevægelsesfriheden.

ComfortZone køkkenarmaturer

Kvalitet lige efter  
din kundes smag

For mange er madlavning en beskæf-
tigelse, de slapper af og kobler fra ved. 
Hansgrohes køkkenarmaturer understøtter 
denne afslapning gennem et moderne og på 
samme tid praktisk design. De funktionelle 
detaljer genfindes i alt lige fra armaturer, der 

kan lægges ned, og de praktiske udtrækkelige 
brusere til den elektroniske temperaturregule-
ring. Den intelligente udformning gør således 
madlavning til ren nydelse. ComfortZone gør 
sit for at lette hvert enkelt arbejdstrin: Høje 
tude skaber omfattende bevægelsesfrihed og 

gør det muligt at fylde selv store gryder og 
vaser med vand. Og takket være de praktiske 
modeller med stort svingningsområde eller 
udtrækkelig bruser med 2 stråletyper bliver 
selv opvasken ren fornøjelse.
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 Sådan bruger du oversigten i din salgssamtale: 
 Jo længere oppe et produkt er opstillet, des højere er ComfortZone. Mod højre er produkterne inddelt i linjer. 

 U
d

lø
b

sh
ø

jd
e 

Focus® Talis®

Focus®

Focus® S

Focus® E

Focus®

Focus®

Focus®

Focus®

Talis® S

Talis® S² Variarc

Talis® S

Talis® S² Variarc

Talis® S² Variarc

 Focus køkkenarmaturerne fi nder du på side 129.  Talis køkkenarmaturerne fi nder du på side 128. 

 Hansgrohes køkkenarmaturer 

 Køkkenarmatur-linjerne samlet 
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 Produktlinjer 

Talis® Metris® PuraVida®

Metris®

Metris®

Metris®

PuraVida®

PuraVida®

 Metris køkkenarmaturerne fi nder du fra side 126.  PuraVida køkkenarmaturerne fi nder du fra side 124. 



PuraVida®

 2-huls 1-grebs køkkenarmatur 
svingtud 120° 
 (Bil. i rustfrit stål -optik) 
# 15812, -000, -800
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 Eksempler på monteringsvarianter 

 DualFinish i rustfrit stål-optik 

 Svingtud (120°) 

 Greb kan installeres fl eksi-
belt ved håndvasken 

 PuraVida® 2-huls 1-grebs køkkenarmatur 

 Giver frihed 
til alle ergonomiske ønsker 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Imponerende æstetik som følge af adskillelsen mellem 
 betjening og armaturkrop 

 ▪  Komfortabel og ergonomisk gennem den individuelle 
 positionering af armatur og greb omkring håndvasken 

 ▪  Høj svingtud for større frirum mellem tud og vask 

 ▪  DualFinish med sømløs overgang fra børstet armaturkrop 
til poleret tud 

 Du fi nder mere information på 
www.pro.hansgrohe.dk 
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PuraVida®

 2-huls elektronisk 
køkkenarmatur svingtud 120° 
 (Bil. i rustfrit stål -optik) 
# 15805, -000, -800

 Temperatur 

 Drej  Tryk  1x – koldt vand  2x – blandet vand  3x – varmt vand 

 Vandmængde 

 Tryk & drej 

 Rengøring 

 Tryk & hold 

 Hurtigvalg temperatur 

 Eksempler på monteringsvarianter 

 DualFinish i rustfrit stål-optik 

 Elektronisk styring 

 Betjeningsenhed med fl eksibel 
installation 

 PuraVida® 2-huls elektronisk køkkenarmatur 

 Den intelligente funktionalitet 
ved håndvasken 

 Fordele og udbytte 

 ▪  Imponerende æstetik som følge af adskillelsen mellem 
 betjening og armaturkrop 

 ▪  Komfortabel og ergonomisk med den individuelle 
 placering af armatur og greb ved håndvasken 

 ▪  Høj svingtud giver større frirum mellem tud og vask 

 ▪  Nem betjening ved at trykke og dreje på knappen 

 ▪  Visning af vandtemperaturen via LED-lys 

 ▪  DualFinish med sømløs overgang fra børstet armaturkrop 
til poleret tud 

 Du fi nder mere information på 
www.pro.hansgrohe.dk 

 Svingtud (120°) 



 Tuden er op til 150° svingbar, hvilket 
skaber masser af frihed i køkkenet 

 MagFit magnetisk holder til 
komfortabel bruserfastgørelse 

 Ergonomisk fl adt 
formet greb for 
bedre betjening 

 Kantet grundform, som på 
harmonisk vis er tilpasset 
håndvasken 
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 Udtrækkelig bruser (kan trækkes op til 50 cm 
ud) med 2 stråletyper (normal-/brusestråle) 

 Skiftet til brusestråle sker komforta-
belt med et tryk på knappen 

 Metris® 1-grebs køkkenarmatur 

 Ligger perfekt i hånden, 
med et perfekt design 

 Fordele og udbytte 

 ▪  3 armaturtyper til ethvert behov: med udtrækkelig bruser, 
udtrækkelig tud eller svingtud 

 ▪  Ergonomisk formet udtrækkelig bruser øger 
betjeningskomforten 

 ▪  Perfekt for alle aldersgrupper takket være det ergonomisk 
bøjede greb, som er let at betjene 

 ▪  Grundform, der er tilpasset håndvasken, og som på harmonisk 
vis integreres i køkkenet 

 ▪  Fås også i version, der kan lægges ned foran et vindue, 
der åbner indad 
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Metris®

 1-grebs køkkenarmatur med 
udtrækkelig bruser, 2 stråler, 
svingtud 110°/150° 
# 14820, -000, -800

Metris®

 1-grebs køkkenarmatur 
med svingtud 110°/150°/360° 
# 14822, -000, -800
 til montering foran vindue, 
der åbner indad 
# 14823, -000

Metris®

 1-grebs køkkenarmatur med 
udtrækkelig svingtud 110°/150° 
# 14821, -000, -800

Metris®

 ▪  Lodret grebpositionering 
 ▪  Udtrækkelig bruser med 2 stråletyper 

(normal/brusestråle) 
 ▪  Mindre stænk som følge af en klar 

og laminar stråle 
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Talis® S
 1-grebs køkkenarmatur 
med udtrækkelig bruser, 
2 stråler, svingtud 150° 
# 32841, -000, -800

Talis® S² Variarc
 1-grebs køkkenarmatur 
med udtrækkelig bruser, 
2 stråler, svingtud 150°, 
montering mulig foran vindue, 
der åbner indad 
# 14877, -000, -800

Talis® S
 1-grebs køkkenarmatur 
svingtud 150° 
# 32851, -000, -800
  

Talis® S² Variarc
 1-grebs køkkenarmatur 
med udtrækkelig svingtud 150°, 
montering mulig foran vindue, 
der åbner indad 
# 14872, -000, -800

Talis® S² Variarc
 1-grebs køkkenarmatur 
svingtud 110°/150°/360° 
# 14870, -000, -800
  

Talis®
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Focus® E
 1-grebs køkkenarmatur 
svingtud 360° 
# 31780, -000 

Focus®

 1-grebs køkkenarmatur 
svingtud 110°/150°/360° 
# 31817, -000, -800

Focus®

 1-grebs køkkenarmatur 
svingtud 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -800
    

Focus® S
 1-grebs køkkenarmatur 
svingtud 360° 
# 31786, -000
    

Focus® 
 1-grebs køkkenarmatur 
med udtrækkelig bruser, 
2 stråler, svingtud 150° 
# 31815, -000, -800

Focus®

 1-grebs køkkenarmatur 
svingtud 360° 
# 31806, -000, -800
    

Focus®

 1-grebs køkkenarmatur 
vægmontering, 
svingtud 180° 
# 31825, -000

Focus®

 ▪  Svingningsområde til justering i 3 trin 
(110°/150°/360°) 

 ▪  Variabel grebsplacering (højre eller 
venstre) 

 ▪  Udtrækkelig bruser med 2 stråletyper 
(normal/brusestråle) 

 ▪  Magnetisk MagFit bruserholder 

 Køkkenafspærringsventil 
 passer til Hansgrohe køkkenarmaturer 
# 10823, -000, -800
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 Et køkkenarmatur skal ikke kun være 
et blikfang, men også kunne tåle noget. Det 
bliver nemlig brugt op til 90 gange dagligt. 
Dermed er armaturet det redskab, der anven-
des mest i køkkenet. Vi fremstiller derfor hvert 
eneste køkkenarmatur udelukkende af før-

steklasses materialer – og udstyrer det med 
tekniske highlights. Det betyder: Hansgrohes 
køkkenarmaturer gør alle glade – lige fra 
grøntsagsskrælleren til feinschmeckeren og 
fra opvaskeren til stjernekokken. For det er 
ligegyldigt, hvem der åbner for hanen: Her 

fl yder knowhow, kvalitet, funktionalitet og 
design sammen. Det gør vores køkkenarma-
turer til kompetente hjælpere ved håndvasken 
– ja, selv krævende kunder er overbeviste. 

 Lodret grebpositionering:  
 Selv når pladsen er begrænset 
mellem armatur og væg, kan 
installationen lade sig gøre. Og: 
Det varme vand kommer ud af 
et lodret greb, som er mindre til-
gængeligt for børnehænder. 

ComfortZone:  Den ekstra høje 
tud sikrer særligt meget frirum og 
er specielt velegnet til fyldning af 
beholdere. 

 Udtrækkelig bruser/tud:  
 Den udtrækkelige bruser og den 
udtrækkelige tud øger aktionsra-
diussen ved vasken. 

 Svingfunktion:   Armaturerne 
har enten et begrænset sving-
ningsområde (110°/120°/150°) 
eller en bevægelsesfrihed hele 
vejen rundt (360°). 

 Ergonomiske greb:   Lange, 
fl ade greb gør betjeningen sær-
ligt komfortabel. 

 Udtrækkelig bruser med 
2 stråletyper:   Den udtræk-
kelige bruser tilbyder endvidere 
2 stråletyper (normalstråle og 
brusestråle), som det er nemt at 
skifte mellem. 

 MagFit-magnetholder:  
 Takket være MagFit-funktionen 
glider slangen nærmest lydløst til-
bage og fi nder sin plads centralt 
i armaturtuden. 

 Quality made by 
Hansgrohe:   Materialer af 
høj kvalitet og opfyldelse af de 
internationale standarder giver 
sikkerhed for, at produkterne er 
kvalitetsprodukter med en lang 
levetid. 

 Hansgrohe køkkenteknologier 

 Alt det, der udgør en fremragende 
køkkenhjælp 

 Quality made by 

Hansgrohe 
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 5 års garanti:   Kvalitet fra 
Hansgrohe, der er til at stole på. 
Det er den frivillige 5-årige pro-
ducentgaranti beviset på. 

 Afspærringsventil:   Valgfrit 
tilvalg i passende design til alle 
Hansgrohe køkkenarmaturer til 
eksterne apparater, til afbrydelse 
af f. eks. opvaskemaskiner. 

 QuickConnect til udtrækkelige 
bruserslanger:   QuickConnect-
funktionen gør det yderst nemt at 
montere slangerne. 

 Enkel montering:   Den fl eksi-
ble tilslutning gør armaturet let at 
montere. 

 PEX-slanger:   PEX-slangerne er 
temperaturbestandige og smags- 
samt lugtneutrale. 

 Boltic-grebsbefæstigelse:  
 Den kegleformede styrepind sik-
rer en vakkelfri betjening.  

 Keramik- eller joystick-kar-
tusche:   Det specielt hærdede 
kunststof i joystick-, M1- og 
M2-kartuscherne skaber grund-
laget for armaturer med en lang 
levetid. 

 Flytbart armatur:   Perfekt til 
montering foran vinduet – arma-
turet løftes ganske enkelt og 
lægges ned. 

 QuickClean:   Kalk har svært 
ved at sætte sig på den elastiske 
skive. Og hvis det alligevel sker, 
er det nemt at gnubbe kalkafl ej-
ringer væk med fi ngeren. 

 Rustfrit stål-optik med 
PVD:   Overfl aderne i rustfrit 
stål-optik bliver produceret 
ved hjælp af PVD-teknolo-
gien og er særligt slidfaste og 
ridsebestandige. 

 Variabel grebplacering:   Alt 
efter de personlige præferencer 
kan grebet installeres til højre 
eller venstre. 

 Adskillelse af tud og betje-
ningsenhed:   Alt efter de 
personlige præferencer kan gre-
bet placeres fl eksibelt omkring 
håndvasken. 

 ÅRS  
 GARANTI 



Ideer med vand: 
Hansgrohe har siden 1901 været forud for sin tid

 
VIRKSOMHED
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Klaus Grohe med sine sønner Richard  
og Philippe 2013

Hans Grohe med sønnen Klaus 1937Den unge Hans Grohe grundlægger firmaet 
i 1901

Hans Grohe ville ikke nøjes med det 
eksisterende. Han vidste nemlig: Kun på den 
måde er man i stand til at skabe nye, ekstra-
ordinære og banebrydende ting. I en tid, hvor 
man for første gang tænkte på private bade-
værelser, og det daglige brusebad stadig var 
ren og skær utopi, var han allerede i gang 
med at udvikle de første brusehoveder. Han 
satte således nye standarder på badeværel-
set – som kunne mærkes langt ud over tyske 

Schwarzwalds grænser. Med afdelinger og 
datterselskaber i 37 lande og på alle konti-
nenter samt en global adgang til produkterne 
gælder mærket Hansgrohe som en af de få 
globale spillere på sanitetsmarkedet. Den 
familieprægede virksomheds produktion lig-
ger fortsat overvejende i Schiltach og Offen-
burg i Tyskland – dette er en cadeau til udsag-
net made in Germany og på samme tid et 
udtryk for Hansgrohes værdier. En af de vig-

tigste værdier er varetagelsen af det sociale 
ansvar. Hansgrohe-gruppen er således en af 
pionererne for branchen inden for bæredyg-
tighed, miljø- og klimabeskyttelse. Dette ses 
både i de vand- og energibesparende pro-
dukter og i de innovative genanvendelsessy-
stemer, miljøvenlige produktionsteknologier 
samt de globale miljøbeskyttelsesprojekter og 
oplysningsarbejdet vedrørende en bæredyg-
tig omgang med ressourcen vand.

Firmaet Hansgrohe

Kærligheden til vand  
ligger i familien
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Fra overrislingsapparat til komfortabel 
stråleskifte via tryk på knappen: Siden 1901 
har opfindelser fra idésmedjen i Schwarzwald 
sat præg på badeværelser over hele verden. 

Mange produkter, koncepter og løsninger, 
der er udviklet og designet hos Hansgrohe, 
har givet impulser til den internationale sani-
tetsbranche. Mange har skrevet bad-, måske 

til og med kulturhistorie. En sådan succeshisto-
rie forpligter – og ansporer til altid at være 
forud for sin tid.

1928 1968
Selecta®

1974
Tribel®

1976
Mistral®

1986
Aktiva®

1987
Mistral® Eco

Ny teknologi 
med op til 50 % 
vandbesparelse

Første håndbruser 
med antikalk-funktion 
QuickClean

Første håndbruser 
med roterende 
massagestråle

Første designvin-
dende håndbruser 
i farvestrålende 
optik og med tre 
stråletyper

Selecta håndbruser 
med trinløst juster-
bar brusestråle og 
glas-udseende

Første håndbru-
ser med hvidt 
porcelænsgreb

Hansgrohe og bruserhistorie

Milepæle inden  
for bruserteknologien
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1993
Joco®

1999
Aktiva® A8

2003
Raindance®

2004
Raindance® Air

2009
PuraVida®

2011
Raindance®  

Select

2012
Raindance®  

Select

Første hånd-
bruser med 
2 store regnstrå-
ler, justerbar via 
Select

Første Raindance 
håndbruser med 
Select-teknologi 
for stråleskifte

Banebrydende 
formsprog med 
DualFinish i 
hvid/krom; nemt 
 stråleskifte via 
tryk på knappen

Første hånd-
bruser med 
AirPower-tekno-
logi

Første hånd-
bruser med 
XL-brusehoved  
og Whirl-stråle

2-skålet håndbru-
ser med indven-
dig vandføring 
og 3-dobbelt 
antikalk-funktion

Første Cartoon- 
designhånd-
bruser til børn
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 Design er for os ikke et spørgsmål om 
smag, men en holdning – ja, endda en passion. 
Det er grunden til, at vi gang på gang høster 
international anerkendelse: Hansgrohe SE 
ligger med sine mærker Hansgrohe og Axor 

på 11. -pladsen på iF-rankingen for 2013 og 
dermed nummer 1 inden for sanitetsbranchen. 
Med over 350 priser er vi en af de mest pris-
vindende virksomheder på sanitetsmarkedet 
inden for design. Design er dog aldrig målet i 

sig selv hos os, men er et udtryk for en ligebe-
rettigelse af form og funktion. På jagten efter 
den mest intelligente løsning skaber vi brusere 
og armaturer, der sikrer vedvarende fornø-
jelse gennem en ekstraordinær kvalitet. 

Focus® S
 1-grebs håndvaskarmatur 

Metris® S
 Elektronisk 
håndvaskarmatur 

Raindance® 
Rainmaker® 
 Hovedbruser 

Raindance® Royale 350
 Hovedbruser 

Raindance® S 150 
 Håndbruser 

Raindance®

 Håndbruser 

Raindance® 
Connect S 240
 Showerpipe 

Talis® S²
 1-grebs håndvaskarmatur 

Raindance® 
Rainfall® 240
 Hovedbruser 

Croma® 100 Multi
 Håndbruser 

Talis® E²
 1-grebs håndvaskarmatur 

Raindance®

 Håndbruser 

PuraVida® 240
 1-grebs håndvaskarmatur 

Crometta® 85 Green
 Håndbruser 

Talis® Classic
 1-grebs håndvaskarmatur 

Ecostat® E
 Kartermostat 

Raindance® S 150/
Raindance® Unica® S 
 Sæt 

Croma® 100
 Showerpipe 

Raindance® E 420
 Showerpipe 

Focus® E²
 1-grebs håndvaskarmatur 

RainBrain®

 Bruserstyring 
PuraVida® 110
 1-grebs håndvaskarmatur 

PuraVida® 150
 Håndbruser 

PuraVida® 400
 Hovedbruser 

 Præmieret for fremragende design 

 For os betyder en fuldendt 
 vandfornøjelse også: formfuldendt 

2006 20072006 20072005 20062005 2005 20062005 2006 20062003 2003 2004

2007 2007 2008  20102007 2007 20082007 2008 20092007 20082007 20082007

2009 2009 2010 20112008 20102008 20092008 20092008 20092008

2010 2011 20132010 20112009 20122009 2009 20102009 2009 20102009 2010
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 Dette team har i mange år sat sit præg på 
Hansgrohes image: Andreas Haug, Tom 
Schönherr, Manfred Dorn og Harald Lutz. For 
dem betyder succesfuldt design menneskers 
tilfredshed med deres produkter. De kreative 
hoveder vil dog helst holde sig i baggrunden, 
men er selvfølgelig meget glade for de mange 
priser, som deres designfi rma har vundet. 

 Hansgrohe Raindance Select E 120 håndbruseren 
i designprocessen 

 Manfred Dorn, Tom Schönherr, Andreas Haug 
og Harald Lutz (fra venstre) 

 Phoenix Design – modtager af utallige priser 

 Foto: Phoenix design 

PuraVida® 
 Elektronisk 
håndvaskarmatur 

Raindance® 
Rainfall® 180
 Hovedbruser 

Raindance® 
Select S 150 
 Håndbruser 

PuraVida®

 Elektronisk 
køkkenarmatur 

Raindance® E 420
 Hovedbruser 

Raindance® 240
 Showerpipe 

Focus®

 Produktfamilie 
Talis®

 Produktfamilie 
Metris®

 Produktfamilie 
PuraVida® 225
 1-grebs håndvaskarmatur 

Focus® 
 Elektronisk 
håndvaskarmatur 

Focus® 240 
 1-grebs håndvaskarmatur 

ShowerTablet® 
Select 300 
 Termostat 

ShowerSelect®

 Termostat-produktfamilie 
Raindance® Lift 
 Brusepanel 

Raindance® Rainfall® 
150 Stream

Raindance® 
Select E 120
 Håndbruser 

201220122011 2012 20122011 20122010 20122010 2010 2011

201220122012 20122012 20122012 20122012

201320132013

Raindance® 
Select S 120 
 Håndbruser 

2013 2014 20142013 2014
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Ligeledes 2 bæredygtige innovations-
projekter fra Hansgrohes fire vægge: Pontos 
AquaCycle og Pontos HeatCycle. Bag disse 
gemmer der sig en ide om, at vand og varme 
kan bruges to gange. Halvdelen af vandbe-
hovet behøver nemlig ikke være af drikke-
vandskvalitet: Genbrugsvand er nok til toilet, 

rengøring eller vanding i haven. Pontos Aqua-
Cycle rengør det brugte bruse- og badevand 
i en biologisk proces og behandler det efter-
følgende, således at det kan bruges endnu en 
gang, for eksempel i toilettet. Hvis man væl-
ger en kombination af Pontos AquaCycle og 
Pontos HeatCycle, trækker man ydermere var-

men ud af det brugte bruservand, som heref-
ter igen kan bruges til opvarmning af vandet. 
På den måde spares der på effektiv vis energi. 
Klimabeskyttelse starter nemlig allerede ved 
håndvasken og i bruseren. Mindre energi 
betyder nemlig mindre CO2-udslip. Og det er 
godt for os alle.

Pontos® AquaCycle
Genanvendelse til gråvand med 
 henblik på dobbelt anvendelse

Pontos® HeatCycle
Varmegenvinding fra bruse-  
og badevand

Pontos® AquaCycle og Pontos® HeatCycle

Typisk Hansgrohe:  
Dobbelt anvendelse af vand og varme



Austritt
Trinkwasser,
vorerwärmt
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Du finder mere information på www.pro.hansgrohe-int.com/pontos

Pontos HeatCycle-teknologi.

Hotelvirksomhed: Hotel Mosaic House 
i Prag er udstyret med Pontos  AquaCycle, 
Pontos HeatCycle og en række andre 
Hansgrohe-produkter.

Byrengøring: I byrengøringen i Hamborg 
bliver der genbrugt vand fra brusere og hånd-
vaske fra den egen drift: til brug inden for hele 
byrengøringsområdet.

Svømmebade: Det brugte brusevand fra 
svømmebadet i Yerres kan takket være Pontos 
AquaCycle bruges en anden gang: til have-
pleje og byrengøring.

Varmtvands-
produktion

Indgang koldt 
drikkevand

Udgang  
drikkevand,  
forvarmet
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Over hele verden realiserer bygher-
rer og investorer sammen med arkitekter og 
planlæggere krævende projekter. Der spør-
ges i den sammenhæng altid efter intelligente 
og på samme tid smukke løsninger med hen-

syn til brugen af livselementet vand. Arma-
turerne, bruserne og badkollektionerne fra 
tyske Schwarzwald sikrer topadresserne et 
afgørende plus inden for design og komfort: 
på imponerende hoteller og i offentlige byg-

ninger, i private boliger og kongepaladser, i 
eksklusive sportsklubber og på krydstogtskibe 
samt luksusyachter.

Krydstogtskib Celebrity Equinox. 
Hansgrohe-produkt: Talis S håndvaskarmatur.  
Foto: Meyer værft

Hotel PlayaMar Tres Cantos, Mexico.
Hansgrohe produkter: Metris S håndvaskarmatur, Talis S 
brusearmatur og Croma 100 Multi/Unica ’C sæt.

Alice Lane Towers, Sydafrika. 
Hansgrohe-produkt: Metris S elektronisk 
håndvaskarmatur.

Du finder mere information på www.pro.hansgrohe.dk/referencer

Hotel Château Bethlehem, Maastricht. 
Hansgrohe produkter: Håndvaskarmatur Metris S, Talis S, 
Metropol S og PuraVida; Raindance Rainmaker, Ecostat S 
og Croma 100 Showerpipes.

Hotel JW Marriott, Santa Fe/Mexico City. 
Hansgrohe-produkt: PuraVida håndvaskarmatur.  
Foto: Hotel JW Marriott

Donbass Arena, Ukraine. 
Hansgrohe-produkt: Metris S håndvaskarmatur.  
Foto: Donbass Arena

Internationale projektreferencer

Hjemmevant i hele verden
Quality made by 

Hansgrohe
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 Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi. 
 Hansgrohe produkter: Raindance S 240 Air hoved bruser. 
Foto: abudhabi.capitalgate.hyatt.com 

 Scarlet Hotel Cornwall. 
 Hansgrohe produkter: Raindance hovedbrusere, Talis S 
håndvaskarmatur og Pontos AquaCycle 9000. 

 Hotel Bella Sky, København. 
 Hansgrohe produkter: Croma 160 hovedbrusere 
og Croma 100 Vario håndbrusere. 
Foto: Claus Starup, Bella Center 

 Hotel Balcones Del Atlántico, Dominikanske Republik.  
 Hansgrohe produkter: Metris S håndvaskarmaturer 
og Croma 100 brusersæt. 

 Hotel Hamilton Scotts, Singapore. 
 Hansgrohe produkter: Raindance E 360 og 240 
hovedbrusere, PuraVida håndbrusere, Talis elektroniske 
 håndvaskarmaturer. Foto: Hamilton Scotts 

 Royal Spa, Kitzbühel. 
 Hansgrohe produkter: Raindance hovedbrusere og 
Croma 100 håndbrusere. 
Foto: Harald Eisenberger/Warimpex 

 Hotel Waldorf Astoria, Berlin. 
 Hansgrohe produkter: Raindance S håndbrusere, 
Raindance Rainfall. 
Foto: Waldorf Astoria 

 Hotel Budersand, Sylt. 
 Hansgrohe produkter: Raindance Rainfall- 
og Raindance S håndbrusere. 
Foto: jana-ebert.de 

 Du fi nder mere information på www.pro.hansgrohe.dk/referencer 



www.facebook.com/
hansgrohe

www.twitter.com/
hansgrohe_pr

www.youtube.com/
hansgrohe

 Vær opmærksom på, at vi kun har mulighed for at præsentere et udvalg af vores produkter i denne 
salgsmanual. Se hele vores sortiment på internettet. 

 Dette katalog er trykt så miljøvenligt som muligt. Også du kan bidrage til beskyttelsen af vores miljø 
ved at give dette katalog videre til andre interesserede efter brug eller afl evere det til genbrug. 

 Du fi nder mere om Hansgrohe-verdenen på 
www.pro.hansgrohe.dk 

 Hansgrohe-produkter 
 iPad-versionen af kataloget til slutkunder fi nder du på 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Planlæg med Hansgrohe@home  
 Vis dine kunder virtuelt på iPhone, iPad eller Android-smartphone, hvor perfekte Hansgrohe-arma-
turerne passer til håndvasken derhjemme. Den version, der passer til dit apparat, fi ndes gratis på  

iTunes: http://itunes.com/app/hansgrohehome
Google Play: http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se

 Spar med Hansgrohe  
 Alt om, hvordan Hansgrohe hjælper med at spare vand og energi, fi ndes 
på www.pro.hansgrohe.dk/vandspareberegner eller fra mobiltelefonen 
på http://m.pro.savings.hansgrohe.dk 
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 Teknologier 

 Stråletyper 

 Blander masser af luft i vandet. For en 
blød, stænkfri vandstråle og fyldige 
brusedråber. 

 Mindsker vandgennemstrømningen og 
sparer således vand og energi. For en 
bæredygtig fornøjelse. 

 Skift legende let til en anden bruser eller 
stråletype med et tryk på en knap – det 
giver bruserfornøjelse. 

 Perfekt til at skylle shampoo ud af håret.  Den særligt store stråleskive indhyller hele 
kroppen i bløde dråber. 

 Blid bruseregn med dråber beriget med 
luft. 

 Defi nerer det individuelle rum mellem hånd-
vask og armatur. Til behov i enhver højde. 

 Fordeler vandet på den store stråleskive. 
På den måde indhylles hele kroppen i 
velværedråber. 

 Fjern kalkafl ejringer ved ganske enkelt at 
gnubbe let med fi ngeren på de fl eksible 
silikonenopper. 

 Den harmoniske kombination af blide 
 brusedråber og dynamisk stråle. 

 En koncentreret stråle, der masserer 
 særlige dele af kroppen. 

 Den bløde bruseregn beriget med luft 
vasker hverdagens stress og jag væk, 
dråbe for dråbe. 

 Når armaturets greb åbnes i midterposi-
tion, løber kun koldt vand. Du bruger først 
varmt vand, når du rent faktisk har brug 
for det. 

 En fi n, samlet stråle for en forfriskende mål-
rettet brusefornøjelse. 

 Kraftig, pulserende massagestråle.  Skaber ny energi efter en udfordrende 
dag: den velgørende, stimulerende 
massagestråle. 

 Enkeltstrenge bestående af store vand-
perler, som løber parallelt ned mod 
gulvet, for den samme brusefølelse uanset 
kropsstørrelse. 

 En kraftig strømstråle giver følelsen af at 
stå alene i en lagune. 

- 000  Krom  
- 400  Hvid/krom 
- 450  Hvid 
- 800  Rustfrit stål-optik 

 Overfl ader 

 Med angivelse af overfl aden bliver 
hvert ordrenummer (#) 8-cifret ,  for 
eksempel  28500, - 000 =  Krom 

Massage

Select

Cool
Start

Hot

Cool

Whirl

Rain
Air XL
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 Hansgrohes salgsafdeling 
 Du kan altid ringe eller skrive til vores salgsaf-

deling, hvis du har spørgsmål til produkter og 

leveringstider. 

 Mandag: Kl. 8.15-16.00

Tirsdag-torsdag: Kl. 8.00-16.00

Fredag: Kl. 8.00-15.00

Telefon: +45 86 28 74 00

Fax:  +45 86 28 74 01

E-mail: info@hansgrohe.dk 

 Hansgrohes reservedelsgaranti 
 Alle reservedele kan efterkøbes i mindst 10 år. På 

den måde er du sikret, selv hvis projekterne skulle 

tage lang tid. 

 Hansgrohes produktgaranti 
 Den højeste kvalitet er en elementær del af 

Hansgrohes virksomhedsfi losofi . Derfor tilbyder vi 

forbrugerne en frivillig producentgaranti på 5 år 

på vores produkter. Se www.pro.hansgrohe.dk/

garanti for detaljer. 

 Hansgrohe service 
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