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Hansgrohe –
ett varumärke, ett löfte.
Nu finns det en liten knapp i som gör livet i badrummet och köket enklare.

Hansgrohe har arbetat med att
hitta nya lösningar för kök och badrum
i över 100 år. Därför blir vi extra glada
när vi märker att bilden av badrum och
kök håller på att ändras. Från att ha varit funktionella utrymmen har badrummet
och köket förvandlats till platser där du
kan trivas och njuta.
Det innebär i sin tur att kraven på design
och funktion har förändrats i grunden. Eftersom vi är en av VVS -branschens ledande innovatörer är vi stolta över att vara
drivande i denna utveckling. Den smarta
teknologin i vår Select-knapp är numera
oundgänglig i kök och badrum. Och med

vår prisbelönade Rainmaker Select har vi
återigen skapat en ny estetisk och kvalitativ måttstock för din dusch.
Läs igenom katalogen och se hur utmärkt
design tillsammans med innovativ teknik
och kvalitet kan göra vattnet till en fantastisk upplevelse i hemmet.
Mycket nöje med läsningen!

Med vänliga hälsningar,
Richard Grohe

Upplev Hansgrohes produkter interaktivt hemma i din iPad med vår Showroom - app:
w w w.hansgrohe.se/app
Sök på: Appar och mobila tjänster
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Dina förväntningar,
vår måttstock.
Kvalitet – tillverkad av Hansgrohe.

Hos oss handlar allt om att tillverka perfekt genomtänkta produkter som passar dig. Produkter som håller
länge, har en enastående design och är enkla att använda. Därför funderar, forskar och framställer vi med
stor ambition, både i vårt huvudkontor i Schwarzwald och i våra andra anläggningar över hela världen.

TRADITION.
Hansgrohes produkter entusiasmerar
människor över hela världen. Det beror
på att det ligger över 100 års erfarenhet bakom våra produkter, som har utvecklats både för att hålla och vara hållbara. Det gör att du alltid kan lita på att
du har valt rätt med våra produkter.
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UTVECKLING.
Våra ingenjörer arbetar ständigt med att
för vandla en ordinär dusch till en extraordinär duschupplevelse. Därför arbetar
vi kontinuerligt med att ut veckla nya strålt yper och användarmöjligheter så att din
dagliga duschupplevelse blir så personligt
anpassad och bekväm som möjligt.

TEST CENTER.
Det viktigaste för oss är att du blir nöjd.
Då är produkter som fungerar perfekt
ett måste. Våra blandare och duschar
testas oräkneliga gånger för att säkerställa att de fungerar helt problemfritt i
din vardag. Du är också välkommen att
hjälpa till och testa produkterna!.

PRODUKTION.

PRODUKTKLASSIKER.

Om det står Hansgrohe utanpå
kan du räkna med kvalitet inuti. Du ska alltid kunna lita på att
våra produkter håller hög kvalitet.
Därför tillverkas produkterna efter
samma höga Hansgrohe -kvalitetskrav på alla våra anläggningar i
hela världen.

Klassiker har klass. Tack vare enastående
design, utmärkta funktioner och noggrann
tillverkning kan du ha glädje av våra
produkter i många år.

DESIGN.
Vi samarbetar sedan länge med kända designers för att du ska kunna ha glädje av våra produkters
form och funktion varje dag. Därför är vi särskilt glada över att våra estetiska ambitioner inte bara
uppskattas av kunder, utan även av internationella jur ygrupper inom design.
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En knapp som gör
livet lättare.
Select-teknologi – en innovation från Hansgrohe.

När vi är på jakt efter innovativa lösningar ställer vi oss alltid samma fråga: vad kan vi göra för att din vardag ska bli ännu bekvämare? När det gäller badrum och kök är det viktigaste att produkterna är lätta att
använda. Vi hämtade inspiration från knappar som förenklar tillvaron med ett enkelt klick när vi utvecklade en liten knapp som är lika enkel som genial. År 2009 introducerade vi den första handduschen med en
helt mekanisk omställare. Sedan dess står Select-knappen för intuitiv användning såväl i badrum som kök.
I badrummet kan du växla mellan stråltyper och duschar med ett knapptryck. Badrummets och kökets blandare kan till och med öppnas och stängas helt utan hjälp av händerna om det skulle behövas.

Select-knappen ger dig ännu mer
komfort och användar vänlighet under
dagens rutiner i badrum och kök.
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2012

2011
2013

Raindance Select handoch huvudduscharna
var Hansgrohes första
produkter där Selectteknologin tillämpades.

2013

2014
2015

Select-knappen håller igång arbetet i köket.

Våra Select-blandare och duschar
är paradexempel på hur bra
produkter kan underlätta livet på
ett vettigt, hållbart sätt och bli en
självklar del av din vardag.
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Det vackraste sättet att
utforma din vardag.
COMPANY
RANKING
2016

POS 10

Design – skapad av Hansgrohe.

För oss är design inte en fråga om smak, utan om inställning. Vi samarbetar kontinuerligt med designers
från flerfaldigt internationellt prisbelönade Phoenix Design för att ta fram exceptionella produkter. Det
främsta målet är då att hitta den smartaste lösningen. Vi anser nämligen att design och funktion måste gå
hand i hand om vi ska kunna skapa produkter som både imponerar med sin enastående kvalitet och sätter
nya estetiska standarder. I iFCompany-rankningen för år 2016 är Hansgrohe till och med rankad som den
bästa tillverkaren inom VVS -branschen, och på 10.e plats bland alla tillverkare inom samtliga branscher.

Samarbetet med Phoenix
Design resulterar i produkter
som sätter ribban högt både
estetiskt och funktionellt.
Kärleken till detaljerna är
avgörande från det allra
första utkastet och fram till den
färdiga produkten.
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Talis Select S 100 övert ygar
över hela linjen.

2009

PuraVida-blandarna fick
jur yns ögon att stråla
mellan 2009 och 2011.

2013 entusiasmerade handduschen
Raindance Select E 120 med sitt knapptr yck.

Det regnade designpris över
Raindance Rainfall 240 Air 3jet mellan 2007 och 2009.

För den kromblänkande Rainmaker Select
460 3jet Showerpipe blev det till och
med guld under iF Award 2015.

Under Focus Open 2014 kammade
köksblandaren Metris Select 320 hem
den första silvermedaljen till köket.
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Dyk in i en värld av
b ekvämlighet.
Referenser – Hansgrohes skyltfönster.

Byggherrar och investerare över hela världen samarbetar med arkitekter och designers för att förverkliga
krävande projekt. Då uttrycks alltid önskemål om lösningar som använder det livgivande elementet vatten
på ett sätt som både är intelligent och estetiskt tilltalande. Blandarna och duscharna från Schwarzwald ger
exklusiva byggnader ett avgörande mervärde när det gäller design och komfort: i påkostade hotell och offentliga byggnader, privatbostäder och kungliga slott, i exklusiva sportklubbar, men också på kryssningsfartyg och lyxjakter. Du hittar många fler referenser på vår hemsida. www.hansgrohe.se/referenser

Cruiseship Quantum of the Seas:
®
Ecostat Comfort duschtermostat,
®
®
Croma 100 Vario/Unica ’C Set,
®
Metris 110 t vättställsblandare.
Copyright: Meyer Werf t/Photographer: Ingrid Fiebak- Kremer

Mira Moon Hotel, Hongkong:
®
Metris 260 t vättställsblandare.
Copyright: Mira Moon

10

Det speciella med Hansgrohe

Countr y Towers, Mérida:
®
Focus 260 köksblandare,
®
PuraVida 4 -håls badkarsblandare, sarg ®
monterad, Metris 110 t vättställsblandare,
®
PuraVida elektronisk t vättställsblandare.
Copyright: Countr y Towers Mérida/Inmobilia Mexico

Crowne Plaza Hotel, Bruges:
®
Logis badkars kran,
®
Raindance 260 Air 1jet huvuddusch,
®
Logis 100 t vättställsblandare,
®
ShowerSelect termostater.

Stamford Residences, Sydney:
®
Focus badkars kran,
®
Focus 100 t vättställsblandare.
Copyright: Stamford Residence at the Rocks Sydney

Copyright: Crowne Plaza Brugge/Photographer: Patrick Despriet

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau:
®
PuraVida badkarsblandare,
®
Raindance Select S 240 2jet huvuddusch,
®
PuraVida Highflow termostat,
®
PuraVida 110 t vättställsblandare.

Sandton Skye, Johannesburg:
®
Focus 260 köksblandare,
®
Talis S t vättställsblandare,
®
Raindance S 150 huvuddusch.

Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

Copyright: Sandton Skye/Photographer: Ben Bergh

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi:
Raindance ® S 240 Air huvuddusch.

Alice Lane Towers, Sydafrika:
®
Metris S elektronisk t vättställsblandare.

Copyright: abudhabi.capitalgate.hyatt.com
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Upplev våra
produkter på nätet.
Hansgrohes mobila hemsida – vår interaktiva sida.

Det stora utbudet Hansgrohe-produkter ger dig möjlighet att uppleva vatten precis så komfortabelt som du
önskar. Därför har vi tagit fram appar så att du kan hämta information på ett spännande, interaktivt sätt. Då
skickas information om alla nyheter och innovationer direkt hem till dig – eller dit där du vill uppleva den.

Du kan uppleva många
av Hansgrohes produkter i din iPad eller smartphone och få detaljerad
information om dem.
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Hansgrohes Showroomapp.
Upplev våra duschar, blandare och tillbehör interaktivt i vår Showroom - app. Utforska till exempel den sensationella fotofunktionen. Allt du behöver göra är att
peka på din favoritprodukt, så kommer den hem till dig.
Din valda produkt placeras då mitt i kamerafönstret. Infoga sedan ett foto som har rätt perspektiv, och vips är
din favoritprodukt virtuellt installerad hemma hos dig.
Och om du t ycker om det du ser, hittar du snabbt närmaste butik med den integrerade sökfunktionen.
Interaktiva funktioner:
– Fotofunktion så att du kan se hur
produkten ser ut i ditt badrum
– Videoklipp om teknologier och strålt yper
– Önskelista för dina favoritprodukter
från Hansgrohe
– Sök återförsäljare

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

Hansgrohe@homeapp.
Eftersom ditt badrum inte kan komma till Hansgrohe
kan Hansgrohe enkelt komma till dig: hansgrohe@
home - app är lättaste sättet för dig som vill testa utvald blandare eller duschlösning i ditt eget hushåll.
Tag ett foto av ditt badrum, använd fingret för att
markera nuvarande blandare/ dusch-set, och ersätt
med din Hansgrohe produkt. Du ser resultatet direkt
på skärmen. Den integrerade återförsäljar funktio nen visar närmsta inköpsställe. Appen för iPhone,
iPad och Android är tillgänlig på Hansgrohes hem sida eller direkt från iTunes eller Google Play.

www.hansgrohe.se sök på: appar och mobila tjänster
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome

World Wide Water
Nyheter om vatten och Hansgrohe finns på
w w w.facebook.com/hansgrohe
w w w.t witter.com/hansgrohe_ pr
w w w.youtube.com/hansgrohe
w w w.instagram.com/hansgrohe_ se
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Duschnöje med
nya dimensioner.
®

Rainmaker Select.
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Duschnöje. Rainmaker ® Select

Glänsande design
och material.
Rainmaker ® Select övertygar framför allt med sin estetik och sina material.

De senaste årens badrumstrend
har slutat vara en trend och blivit en realitet. Det innebär i sin tur att kraven på
själva utrymmet har ändrats. Badrummen
har förvandlats från funktionella våtutrymmen till estetiska oaser för välbefinnande. Denna vetskap har inspirerat
oss att samarbeta med Phoenix Design
för utveckla en helt ny vattenupplevelse
av högsta kvalitet – Rainmaker Select.
Rainmaker Selects minimalistiska design

med sina raka linjer imponerar redan vid
första anblicken. Det rena formspråket reflekteras även i materialvalet – i ordets
rätta bemärkelse. Den generösa strålskivan av glas och det smäckra kromstativet
ger Rainmaker Select en strålande, högklassig estetik. Glasytorna mot vit bakgrund och den skimrande metallen förstärker badrummets naturlighet, men tar
även hänsyn till hur de omgivande elementen, som keramik, kakel och speg-

Designen.
Det innovativa rums- och produktkonceptet togs
fram i samarbete med Phoenix Design.
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lar, ser ut. Men Rainmaker Select övertygar inte bara med sitt helhetsintryck, utan
även tack vare sin högklassiga finish. Ett
exempel är huvudduschens glasskiva som
har över 200 hål. Varje hål har skurits ut
med en precisionslaser, ett mycket tidskrävande arbete. Men det är tack vare denna omsorg om detaljerna som stordåd
skapas.

Duschnöje. Rainmaker ® Select

Produkten.
Rainmaker Select monteras och testas noga för hand och uppf yller därmed
högsta kvalitetsanspråk.
Materialet.
När strålskivan av glas tillverkas kombineras
naturligt material med senaste laserteknologi.
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4 m Badrum

3 m Badrum

1m
Duschyta

2m
Duschyta
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Badrumsmiljö 1:
Duschen i centrum.
Rainmaker ® Select Showerpipe – den idealiska utanpåliggande lösningen.

Det finns inget annat rum i hemmet
som har genomgått en så stor förvandling
som badrummet. Från att bara ha varit ett
funktionellt våtutrymme är badrummet numera en estetisk oas för välbefinnande.
Badrummen har visserligen inte blivit större, men förväntningarna på en ombonad

miljö och dagens njutningsfullare förhållande till vatten kräver nya idéer, både
på arkitekt- och produktsidan. Duschplatsen tar allt större plats och har därmed
blivit badrummets centrum. Rainmaker
Select Showerpipe uppfyller dessa krav
med råge redan genom sin storlek. Dess
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blänkande glas- och kromytor innebär att
den sätter en tydlig prägel på badrummet
samtidigt som de bidrar till att duschen
harmoniserar med resten av badrummets
glasväggar, speglar och keramik.

Duschnöje . Rainmaker ® Select

Badrumsmiljö 2:
Den innovativa duschlösningen.
Rainmaker ® Select kombinerad utanpåliggande och inbyggd installation.

I dag är badrummet inte bara en
plats för kroppsvård, utan en integrerad
del av bostaden. Ett rum för nya idéer, helt
enkelt. Material som trä och tyg skapar
värme och hemtrevnad, sitthörnor lockar
till avslappning och kraftsamling. Så var-

för inte tänka i nya banor när du utformar
duschplatsen? Här har vår ShowerTablet
Select 700 med sin generösa hylla monterats direkt på väggens vattenanslutningar, medan den enstråliga huvudduschens
anslutning försvinner bakom väggen. Den
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perfekta kombinationen av utanpåliggande och inbyggd installation som förvandlar duschen till en elegant, funktionell del
av inredningen utan störande element.

1m
Duschyta

Duschnöje . Rainmaker ® Select

4 m Badrum
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3.5 m Badrum

2m
Duschyta

Duschnöje . Rainmaker ® Select

Badrumsmiljö 3:
Perfekt integrerad design och teknik.
Rainmaker ® Select inbyggd installation.

När badrum planeras idag är det
ofta avgörande att dusch och rum fungerar som en enhet. Det kan skapas med ett
duschutrymme som smälter samman med
resten av rummet med obrutna ytor, genom att avstå från störande glasväggar
eller genom att själva duschens instal-

lation är osynlig. Rainmaker Selects inbyggda installation visar att även en stor
dusch kan anpassas till alla badrum utan
att den förlorar i storslagenhet. Den moderna tekniken försvinner osynligt bakom
väggen, medan huvudduschens vita glasytor och termostaten lätt och elegant inte-

3 m Badrum

2m
Duschyta
1m

3 m Badrum
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greras i vägg och tak. På så sätt kan det
stors duschnöjet förverkligas i alla badrum. Själva duschen upplevs som badrummets mittpunkt oavsett badrummets faktiska storlek.

Duschnöje . Rainmaker ® Select

23

Duschnöje. Rainmaker ® Select

Rainmaker ® Select Showerpipe –
den idealiska utanpåliggande
lösningen.
Skanna in koden och
titta på produktfilmen.

Huvuddusch med 3 strålt yper.

Mono

Bekvämt att byta mellan strålt yper.

Select

Select

Öppna och stäng huvudduschens
strålt yper med ett knapptr yck.

Whirl

Välj önskad temperatur.

Vit glashylla omsluten av en
förkromad metallkant.
Öppna och stänga handdusch.

Select
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Utanpåliggande möter inbyggd
installation – den innovativa
duschlösningen.
Skanna in koden och
titta på produktfilmen.

Huvuddusch med en strålt yp.

Bekvämt att byta mellan strålt yper.

Select

Öppna och stänga handdusch.

Select

ShowerTablet monteras direkt på
väggens vattenanslutningar.

Whirl

Öppna och stänga huvuddusch.

Select
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Välj önskad temperatur.

Duschnöje. Rainmaker ® Select

Rainmaker ® Select
inbyggd installation – design
och teknik i perfekt förening.
Skanna in koden och
titta på produktfilmen.

Huvuddusch med 3 strålt yper.

Rena linjer tack vare den
f örkromade metallkanten.

Mono

Bekvämt att byta mellan strålt yper.
Select

Öppna och stäng huvudduschens
strålt yper med ett knapptr yck.

Select

Välj önskad
temperatur.

Select

Öppna och stänga
handdusch.
Whirl
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Inställd på ren
och skär glädje:
Hansgrohes samlade
duschnöje.
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Låt dig beröras.
På tusen olika sätt.
Välj den perfekta duschlösningen och en passande duschstyrning från vårt omfattande produktutbud.

Ett lätt sommarregn, ett mäktigt
vattenfall eller en stimulerande duschstråle? Oavsett hur du föreställer dig perfek-

ta duschen kan du förvandla din dröm
till det perfekta duschnöjet med hjälp av
våra olika duschalternativ. Nu kan du ska-

Handdusch
och duschset.
Baslösningen. Handduschar kan användas på
många olika sätt, både separat eller tillsammans med duschset – kompletterar blandare
och termostat.

Huvuddusch.
Uppiggande eller avslappnande – huvudduschar med inbyggda blandare skänker ett härligt duschnöje uppifrån.

Showerpipe och
D uschpanel ® .
Det fulländade duschnöjet – inklusive enklare
och snabbare montering på befintliga vattenledningar. Perfekt om du ska renovera.
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pa en dusch med duschinställningar som
är anpassade efter dina önskemål.

Duschnöje. Duschfunktioner

Duschstyrning. (utanpå
liggande installation)
Passar perfekt på befintliga vattenledningar.
Den enklaste vägen till en helt ny duschupplevelse.

Duschstyrning.
( inbyggd installation)
Blandaren är dold i väggen – för full frihet under duschen.

Duschstyrning (kombine
rad utanpåliggande och
inbyggd installation)
Tack vare den här installationstekniken kan vår
ShowerTablet för första gången kombineras fritt
med en enstrålig huvuddusch. Anslutningen försvinner osynligt bakom väggen.
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Våra stråltyper.
Mer glädje med många olika stråltyper för hand- och huvudduschar.

Skanna in koden och se alla
strålt yperna i videoklippet.

Rain
Air XL

Rain och Rain XL
Så små vattenhål i hand- och huvuddusch,
så stor effekt. Rain-strålen stimulerar och
piggar upp med sitt angenämt kraftfulla trummande mot kroppen. Det gör den
även perfekt för att exempelvis snabbt
skölja ut allt schampo.

RainAir och RainAir XL
För många handlar det inte bara om att
vårda kroppen, de vill att vattnet ska
smeka själen också. Då är en hand- eller huvuddusch med en generös, mjuk
R ainAir-stråle av luftfyllda droppar ur ett
stort, brett munstycke helt rätt. Så att du
kan skölja bort vardagsstressen.

SoftRain
Den sköna SoftRain-vattenstrålen känns
som en mjuk omfamning. Det gör gott för
både kropp och själ. Vare sig det gäller
den dagliga duschen eller skön avslappning är SoftRain-strålen rätt val. Den visar sin styrka både när du tar din snabba
morgondusch och när du tar en lång, härlig dusch efter en tuff dag.

IntenseRain
Den kraftiga IntenseRain-vattenstrålen
sköljer enkelt bort allt schampo. Perfekt
när du snabbt ska förbereda dig för den
kommande dagen. IntenseRain-strålen
sköljer inte bara bort schampot, utan även
din morgontrötthet. För en uppfräschande
start på dagen.

TurboRain
Universalstrålen för snabba resultat. Den
stimulerande TurboRain-strålen lever verkligen upp till sitt namn. Det är den kraftigaste av alla Rain-strålarna och ger dig
därför en uppiggande duschupplevelse.
För alla som vill ha det snabbt och okomplicerat.

Mix
Mjuk och dynamisk på samma gång.
I Mix-strålen kombineras den generösa, mjuka RainAir-strålen med den uppiggande CaresseAir-strålen. Den yttre strålens mjuka droppar faller lätt på kroppen
samtidigt som mittens punktriktade vattenström masserar huden. En perfekt mix när
du vill njuta av den dagliga duschen.

Strålt yperna kan variera beroende på produkten.
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Whirl

Whirl
Den koncentrerade Whirl-strålen sköljer
bort dagens stress. Både hand- och huvudduschen har 3 separata strålar som
skruvar sig kring varandra och ger en intensiv massageeffekt som löser upp alla
spänningar.

Massage

CaresseAir
5 kraftiga separata strålar flyter samman
och skapar en stimulerande, kraftig massagestråle som får dig att slappna av. Just
det du behöver för att återhämta dig efter
idrottspasset eller en tuff arbetsdag.

Massage
En koncentrerad stråle som låter vardagens stress rinna av dig. Den riktade strålen löser upp spänningar i kroppen lekande lätt. Strålarnas innovativa placering
i en ring på duschmunstycket förvandlar
din dusch hemma till en spa-dusch.

RainFlow
En huvuddusch med den rena, snygga
R ainFlow-pulseringssstrålen skapar känslan av ett vattenfall i badrummet. Strålen
ger dig vattennjutning i sin naturligaste
form: ett flöde uppifrån som trummar skönt
mot din nacke och dina axlar. Det möjliggör ett riktat vattenflöde mot dessa delar
av kroppen och sörjer för en ännu skönare avslappning. En trend som är speciellt
märkbar i wellness-anläggningar.

RainStream
Hansgrohes
stråltypsutvecklare
har
gjort ett fantastiskt arbete med vår nya
R ainStream, som består av separata, porlande vattenstrålar. Dessa speciella huvudduschstrålarna flyter nämligen inte
samman, utan är lika uppiggande och intensiva från duschhuvud till golv. Resultatet är en ny, stimulerande duschupplevelse oberoende av hur lång du är.

Mono

Mono
En punktriktad, avslappnade vattenstråle ur duschens mitt. Mono-strålens lätthet
hjälper dig att komma till ro och är den
perfekta strålen när du vill slappna av.

Strålt yperna kan variera beroende på produkten.
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Duschnöje. Handduschar

Våra handduschar:
glädje med ett knapptryck.
Den lilla knappen för det stora duschnöjet.

Med handduschens nya Select-teknologi blir duschstunden ännu skönare. I
stället för att du ska ha besvär med att justera strålskivan, byter du enkelt mellan tre
olika stråltyper med ett knapptryck. Dess-

utom är våra handduschar snygga också.
De finns i runda eller kantiga utföranden,
helt i krom eller i krom med vit strålskiva.
De är alltså inte bara roliga att trycka på,
de är även en fröjd för ögat. Dessutom

är de bra för miljön. Utförandet EcoSmart
sänker vattenförbrukningen med upp till
60 % tack vare intelligent genomflödesbegränsning.

Raindance ® Select E 120 3jet Handdusch

Ett mjukt duschregn med luftf yllda
droppar ur stora munst ycken.

Ett kraftigt duschregn ur små
munst ycken – idealiskt för att
skölja ur schampo ur håret.

Koncentrerad massagestråle
ur roterande munst ycken
löser upp spänningar.

Whirl

Byt strålt yp intuitivt och lekande lätt med ett knapptr yck.

Select

Duschnöje . Handduschar

Produktöversikt handduschar.
Här har vi samlat valda topprodukter ur våra olika handduschserier för att ge dig en översikt. Hela sortimentet
med många fler suveräna handduschar finns på vår webbplats: www.hansgrohe.se

Design / Funktion / Material / Pris

Detaljerade förklaringar av piktogrammen finns på omslagets utvikbara sida.

2007

®
Croma 100 Multi
# 28536, - 000

®
Croma 100 Vario
# 28535, - 000
®

Crometta Vario
# 26330, - 400
# 26332, - 400 (9 l/min) EcoSmart

Croma ® 100 1jet
# 28580, - 000

Crometta ® 1jet
# 26331, - 400
# 26333, - 400 (9 l/min) EcoSmart

Crometta ®

Croma ®
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2007

Duschnöje . Handduschar

Croma ® Select S Multi
# 26800, - 400

®
Croma Select E Vario
# 26812, - 400

Croma ® Select S Vario
# 26802, - 400

Croma ® Select E 1jet
# 26814, - 400

Croma ® Select S 1jet
# 26804, - 400

Raindance ® Select S 150 3jet
# 28587, - 000, - 400

®
Raindance Select E 120 3jet
# 26520, - 000, - 400

Raindance ® Select S 120 3jet
# 26530, - 000, 400
Design / Funktion / Material / Pris

®
Croma Select E Multi
# 26810, - 400

®
Raindance Select E 150 3jet
# 26550, - 000, - 400

Croma ® Select

Raindance ® Select
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Duschnöje. Duschset

Produktöversikt duschset.
Här har vi samlat valda topprodukter ur våra olika duchsetserier för att ge dig en översikt. Hela sortimentet
med många fler suveräna duschset finns på vår webbplats: www.hansgrohe.se

Design / Funktion / Material / Pris

Detaljerade förklaringar av piktogrammen finns på omslagets utvikbara sida.

Crometta ® Vario set
# 26532, - 400

Croma ® 100 1jet/
®
Unica ’C set
# 27717, - 000

Croma ® 100 Vario/
®
Unica ’C set
# 27772, - 000

Crometta ® 1jet set
# 26533, - 400

Crometta ®

Croma ®
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Croma ® 100 Multi/
®
Unica ’C set
# 27775, - 000

Duschnöje. Duschset

®
Raindance Select S 150/
®
Unica ’S Puro set
# 27802, - 000, - 400

Raindance ® Select E 120/
®
Unica ’S Puro set
# 26620, - 000, - 400

®
Raindance Select S 120/
®
Unica ’S Puro set
# 26630, - 000, - 400

Croma ® Select S Multi set
# 26560, -400
Design / Funktion / Material / Pris

Croma ® Select E Multi set
# 26590, -400

Raindance ® Select E 150/
®
Unica ’S Puro set
# 27856, - 000, - 400

Croma ® Select E Vario set
# 26582, -400

Croma ® Select S Vario set
# 26562, -400

Croma ® Select

Raindance ® Select
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Duschnöje. Huvudduschar

Våra huvudduschar:
världens ljuvligaste regn.
Upplev högsta vattennjutning med ett knapptryck.

Nu kan du välja stråltyp med ett
knapptryck även till Hansgrohes huvudduschar. Rain och RainAir skänker avslappning med vattenstrålar från duschuvudets
hela yta. RainStream-strålen tycks skölja
bort all tyngd från dina axlar med sitt generösa pärlande regn ur tolv munstycken.

Våra huvudduschar har lika många utseenden som det finns duschupplevelser. De
finns i klassiskt runda eller trendigt kantiga utföranden för dem som älskar generösa former. De kan fås helt i krom eller
i krom med vit strålskiva. Duscharna har
förfinats med en elegant, diskret krom-

ring på utsidan, har fått en högkvalitativ
kant och en attraktiv vågstruktur. Strålskivan kan tas av så att den enkelt kan göras
ren. Dessutom har den en lång livslängd
och behåller sitt snygga utseende.

Raindance ® Select E 300 3jet Huvuddusch

Byter strålt yp intuitivt och lekande lätt
och skänker glädje med ett knapptr yck.
Select

Ett mjukt duschregn
med luftf yllda droppar
ur stora munst ycken.

Ett kraftigt duschregn ur små
munst ycken – idealiskt för att
skölja ur schampo ur håret.
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Ett ymnigt flöde ur 12 breda
munst ycken – för en effektiv
avslappning.

Duschnöje . Huvudduschar

Produktöversikt huvudduschar.
Här har vi samlat valda topprodukter ur våra olika huvudduschserier för att ge dig en översikt. Hela sortimentet
med många fler suveräna huvudduschar finns på vår webbplats: www.hansgrohe.se

Design / Funktion / Material / Pris

Detaljerade förklaringar av piktogrammen finns på omslagets utvikbara sida.

®

Croma 220
# 26464, - 000

Croma ® Select E 180 2jet
# 26524, - 000, - 400
Crometta ® E 240
# 26726, - 000

®
Croma Select S 180 2jet
# 26522, - 000, - 400

Crometta ® S 240
# 26723, - 000

Crometta ® 160 1jet
# 26577, - 000, - 400

Croma ®/Croma ® Select

Crometta ®
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Duschnöje . Huvudduschar

®

Raindance ® E
420 Air 2jet
# 27373, - 000

®
Raindance Royale S
350 Air 1jet
# 28420, - 000

®
Raindance Select E
300 3jet
# 26468, - 000, - 400

®
Raindance Select S
300 2jet
# 27378, - 000, - 400

®

Rainmaker Select
460 3jet
# 24007, - 400

Design / Funktion / Material / Pris

Rainmaker Select
580 3jet
# 24001, - 400

Raindance ®/ Raindance ® Select

Rainmaker ® Select
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Duschnöje . Showerpipes

Våra Showerpipes: för högsta
krav utan kompromisser.
Upptäck din dusch på nytt med ett knapptryck.

Med Showerpipe är allt helt enkelt fantastiskt – och fantastiskt enkelt. De
nya Select-knapparna på handduschen,
huvudduschen och termostaten gör det
ännu bekvämare att välja dusch och stråltyp. Knapparna är elegant integrerade i

duschens ShowerTablet, så allt du behöver för att dyka in i en helt ny duschupplevelse är ett enkelt knapptryck. Alla
Hansgrohe Showerpipes har perfekta former och komponenter som är exakt anpassade till varandra. De kan snabbt och

enkelt monteras på vattenledningar som
redan finns i väggarna – perfekt för renoveringen. Detta gäller även duschpanelerna. De skänker duschnjutning tack vare
huvud-, hand- och sidoduscharna som är
integrerade i panelerna.

Skanna in koden och
titta på produktfilmen.

Välj strålt yp bekvämt.
®

Raindance Select E 300 3jet ST Showerpipe
Select

Slå på och av.

Välj strålt yp bekvämt.

Öppna och stänga huvuddusch.

Select
Select

Öppna och stänga handdusch.

Select

Öppna och stänga huvudduschens
RainStream -stråle.

Whirl

Select

Välj önskad temperatur.
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Duschnöje. Showerpipes

Produktöversikt Showerpipes.
Här har vi samlat valda topprodukter ur våra olika Showerpipeserier för att ge dig en översikt. Hela sortimentet
med många fler suveräna Showerpipes finns på vår webbplats: www.hansgrohe.se

Design / Funktion / Material / Pris

Detaljerade förklaringar av piktogrammen finns på omslagets utvikbara sida.

®

Croma
160 1jet
# 27135, - 000

Crometta ® 160 1jet
# 27264, - 400

®
Croma Select E
180 2jet
# 27256, - 400

®
Croma Select S
180 2jet
# 27253, - 400

®
®
Crometta E 240
Crometta S 240
150 cc # 27271, - 000 150 cc# 27267, - 000
160 cc # 27336, - 000 160 cc # 27332, - 000

Crometta ®

Croma ®/Croma ® Select
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®

Rainmaker Select
460 3jet
# 27106, - 000

®
Raindance Select E
300 3jet ST
# 27127, - 000

®
Raindance Select E
360 1jet
# 27112, - 000, - 400

Raindance ® Select S
300 2jet
# 27133, - 000

Raindance ® Select

Rainmaker ® Select
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Design / Funktion / Material / Pris

Duschnöje. Showerpipes
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Duschnöje. Utanpåliggande duschst yrningar

Vår u tanpåliggande
duschstyrning – en
ren duschglädje.
Ännu lägre tack vare Select-knappen.

Med Select-teknologin kan du bekvämt välja din favoritstråltyp direkt med
termostaten. Ett knapptryck räcker för
att öppna och stänga handduschen. Ter-

mostaten håller dessutom vattentemperaturen konstant enligt dina önskemål, så att
du slipper plötsliga iskalla eller heta temperaturväxlingar. ShowerTablet Select

300 gör allt så enkelt redan vid monteringen. Den passar på alla vattenledningar som redan finns i väggarna – perfekt
för renoveringen.

ShowerTablet ® Select 300 Duschtermostat

Välj önskad temperatur.

Glashylla.

Finns även i
kombinationen vit/
krom.
Den isolerade stommen gör att
blandaren håller en behaglig
temperatur så att du slipper bränna dig.
Öppna och stänga handdusch.

Select

Intuitiv.

Generös.

Exakt.

Select-knappen sitter framtill och är helt
intuitiv att använda. Vattnet öppnas och
stängs bekvämt.

Den jämna glasytan har gott om plats för
badprodukter och gör att du inte behöver
någon extra duschhylla.

Det användarvänliga vridreglaget sitter
också framtill så att du kan ställa in exakt
den temperatur du vill ha.
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Duschnöje. Utanpåliggande duschst yrningar

Produktöversikt utanpåliggande
duschstyrningar.
Här har vi samlat valda topprodukter ur våra olika serier utanpåliggande termostater för att ge dig en översikt. Hela
sortimentet med många fler suveräna termostat finns på vår webbplats: www.hansgrohe.se

Design / Funktion / Material / Pris

Detaljerade förklaringar av piktogrammen finns på omslagets utvikbara sida.

Ecostat ® Comfort
Dusch 150 cc # 13116, - 000
160 cc # 13279, - 000

Ecostat ® 1001 CL
Dusch 150 cc # 13213, - 000
160 cc # 13217, - 000
®

Ecostat Comfort
Badkar 150 cc # 13114, - 000
160 cc # 13286, - 000

®
Ecostat 1001 CL
Badkar 150 cc # 13214, - 000
160 cc # 13218, - 000

Ecostat ®
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Duschnöje. Utanpåliggande duschst yrningar

®
ShowerTablet Select 700
Dusch # 13184, - 000, - 400

®
ShowerTablet Select 700
Badkar # 13183, - 000, - 400

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

Design / Funktion / Material / Pris

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

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

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

Ecostat ®

ShowerTablet ® Select

51

52

Duschnöje . Inbyggda duschst yrningar

Våra duschstyrningar för inbyggd
installation: det nya sättet att
styra njutning.
För en intensiv duschupplevelse.

ShowerSelect duschstyrningar för
inbyggd installation definierar om vad
duschnjutning innebär. Duscharna öppnas och stängs enkelt med de infällt integrerade Select-knapparna. Knapparna är
tydligt markerade och har lång livslängd
eftersom vi enbart har använt mekaniska

komponenter. Tekniken till våra inbyggda
duschstyrningar sitter i väggen. Mer exakt i en iBox universal. Eftersom vi har delat upp duschstyrningen i två komponenter, en framför och en bakom väggen, kan
de monteras oberoende av varandra. Då
får du mer tid att slutgiltigt välja de synli-

ga komponenterna, men också större flexibilitet om du vill byta dem längre fram.
Den i taket infällda monteringen ger dig
dessutom ännu större rörelsefrihet under
duschen.

ShowerSelect ® med integrerad duschslangkoppling och handduschhållare

För att öppna och stänga duscharna. De elegant
matta Select-knapparna framhävs snyggt mot den
blanka kromytan. Stora symboler garanterar enkel
användning.

Öppna och stänga huvuddusch.
Handdusch och duschslang
kan kombineras oberoende av
ShowerSelect-produkten.

Öppna och stänga handdusch.
Tydliga och lätt läsbara
temperaturangivelser.

Ergonomiskt smalt,
cylinderformat handtag.

Välj önskad temperatur. Termostatteknologin håller temperaturen
konstant även när tr ycket ändras.
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Duschnöje. Inbyggda duschst yrningar

Våra duschstyrningar för inbyggd
installation.
Rätt lösning för alla behov.

Alla människor förväntar sig olika saker av sin duschupplevelse. Därför erbjuder
Hansgrohe möjligheten att fritt välja hur många funktioner duschen ska ha. Det finns
en passande inbyggd duschstyrning för alla behov, vare sig du vill ha en dusch med en
stråle eller ett komplett set med flera stråltyper till hand- och huvudduschen.

Vad är en termostat?
Du ställer in önskad vattentemperatur med ett vred. Vattentemperaturen hålls sedan
konstant av en termostatventil. Därmed tillhör värme- och kylchocker på grund av instabilt vattentryck det förgångna.
Vad är en blandare?
Blandare är framför allt avsedda för ledningar med ett stabilt vattentryck. Då hålls vattentemperaturen konstant även med blandare och skänker ett härligt duschnöje.

Duschstyrning för
1 f unktion.

Duschstyrning för
2 f unktioner.

Enkelhet i sin renaste form: Dessa set öppnar och
stänger 1 funktion, det vill säga en hand- eller huvuddusch. På ShowerSelect-produkter sker styrningen med ett enkelt knapptryck, på Ecostat och
engreppsblandare styr du med ett vred eller lyftgrepp. Vattentemperaturen regleras med det stora
vredet.

Dubbel njutning. Dessa set öppnar och stänger 2
funktioner, det vill säga en hand- och huvuddusch,
med ett knapptryck (ShowerSelect), eller ett vred
(Ecostat termostat) eller ett lyftgrepp (1-grepps
blandare). Vattentemperaturen ställs in med det stora vredet.
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Duschnöje. Inbyggda duschst yrningar

iBox ® universal

ShowerSelect ® termostat i glasutförande
vitt/krom och svart/krom

Ecostat ® termostatutförande

®
ShowerSelect termostatutförande

Metris ® blandarutförande

®
ShowerSelect blandarutförande

En för alla.
Med vår iBox universal försvinner hela blandartekniken bakom väggen. Det är snyggt samtidigt som den ger dig både mer plats
under duschen och större flexibilitet. Eftersom iBox är kompatibel med alla våra termostater och blandare kan den installeras innan du har valt ditt duschset.

Duschstyrning för
3 f unktioner.

Duschstyrning för
4 f unktioner.

För individuell njutning: Med ShowerSelect kan du
styra hela 3 funktioner. Det innebär att du kan öppna och stänga handduschen med ett knapptryck
och byta mellan huvudduschens två stråltyper. På
iControl och alla andra set väljer du alla funktioner
manuellt med vredet. Det stora vredet på termostaten styr vattentemperaturen exakt.

Duschglädje utan gränser: Med ShowerSelect
kan du styra 4 olika funktioner. Du kan öppna och
stänga handduschen med ett knapptryck, men också byta mellan huvudduschens tre stråltyper. Seten
med iControl och alla andra system styrs för hand
med vred. Termostatens stora vred reglerar vatten
temperaturen.
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Duschnöje . Inbyggda duschst yrningar

Produktöversikt inbyggda
duschstyrningar.
Hela sortimentet finns på vår webbplats: www.hansgrohe.se
Detaljerade förklaringar av piktogrammen finns på omslagets utvikbara sida.

®
ShowerSelect Glashylla
Termostater
# 15762, -600

®
ShowerSelect Glashylla
Termostater
# 15738, -400

Design / Funktion / Material / Pris

®
ShowerSelect Glashylla
Termostater
# 15762, -400

®
ShowerSelect Glashylla
Termostater
# 15738, -600

ShowerSelect ®
Termostater
# 15765, - 000

ShowerSelect
Termostater
# 15762, -000

Ecostat ® E
Termostater
# 15707, -000

®

Metris
Blandare
# 31456, -000

®

®
ShowerSelect S
Termostater
# 15744, -000

ShowerSelect
Termostater
# 15763, -000

®
Ecostat S
Termostater
# 15757, -000

Ecostat E
Termostater
# 15708, -000

®

®

®

Metris
Blandare
# 31454, -000

Metris
Blandare
# 31685, -000

Duschstyrning för 1 funktion

®

®
ShowerSelect S
Termostater
# 15743, -000

®

Ecostat S
Termostater
# 15738, -000

®

Metris
Blandare
# 31493, -000

Duschstyrning för 2 funktioner
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®
ShowerSelect Glashylla
Bottenventiler
# 15736, -400

®
ShowerSelect Glashylla
Bottenventiler
# 15736, -600

®
ShowerSelect Glashylla
Bottenventiler
# 15736, -400

®
ShowerSelect Glashylla
Bottenventiler
# 15736, -600

®
ShowerSelect Glashylla
Termostater
# 15734, -400

®
ShowerSelect Glashylla
Termostater
# 15734, -600

®
ShowerSelect Glashylla
Termostater
# 15735, - 400

®
ShowerSelect Glashylla
Termostater
# 15735, -600

ShowerSelect ®
Bottenventiler
# 15764, -000

®
ShowerSelect S
Bottenventiler
# 15745, -000

ShowerSelect
Bottenventiler
# 15764, -000

®

®
ShowerSelect S
Bottenventiler
# 15745, -000

®

®
ShowerSelect S
Termostater
# 15741, -000

ShowerSelect
Termostater
# 15761, -000

®

®
ShowerSelect S
Termostater
# 15742, -000

ShowerSelect
Termostater
# 15760, -000

Duschstyrning för 3 funktioner

Duschstyrning för 4 funktioner
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Design / Funktion / Material / Pris

Duschnöje . Inbyggda duschst yrningar
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Vatten i sin
fulländade form:
Badrumsblandare.
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Badrumsblandare. Stilriktningar

Våra tre stilvärldar:
Förverkliga ditt drömbadrum.

Badrummen har för länge sedan
gått från att vara nyttorum till att vara
njutningsrum. Allt fler skapar multifunktionella badrum där design och hemtrevnad
är lika viktiga som genomtänkta funktioner. Dagens feel good-kultur bidrar ock-

så till den här trenden: numera är badrummet en plats där vi kan koppla av och
slippa vardagsstressen. Ett rum där man
tar sig tid. Våra blandare speglar den här
utvecklingen med sin perfekta balans mellan felfri funktion och utsökt design. Vi har

Avantgarde.

Det emotionella formspråkets lekfulla detaljer ger badrummet en alldeles speciell sinnlighet.
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delat in våra produkter i tre olika stilvärldar för att hjälpa dig på vägen när du
söker efter ditt personliga drömbadrum.
Här hittar du idéer för drömbadrummet
som passar din personliga smak. Låt dig
inspireras.

Badrumsblandare. Stilriktningar

Modern.

Denna stilriktning sätter ribban högt för form och funktion. Den skapar ett harmoniskt badrum präglat av rena linjer och funktionella former.

Classic.

Ett formspråk som är klassiskt vackert och som skapar en varm, harmonisk miljö.
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Avantgarde.
Prisbelönad design i vitt och krom.

Ett badrum handlar inte om morgondagens trender, utan om din
egen stil. Den som uppskattar nedtonad individualitet kommer att älska blandarna från stilriktningen Avantgarde.
www.hansgrohe.se
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Badrumsblandare . Avantgarde

Avantgarde .
PuraVida ®.

PuraVida-blandarnas svepande linjer och organiska formspråk utstrålar kreativitet
och självförtroende. DualFinish-tekniken förenar blandarnas ytor i vitt och krom till en
enhet. Du kan få PuraVida-blandare i olika höjd för att skapa ditt personliga fria utrymme – det vi kallar ComfortZone.

Ytskikt krom
(- 000)

Ytskikt vit/ krom
(- 400)

Krom

Vitt

2009

®

PuraVida 240
# 15072, - 000, - 400

PuraVida ® 200
# 15081, - 000, - 400

PuraVida ® 110
# 15070, - 000, - 400
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PuraVida ® 100
#15075, - 000, - 400

Badkar

®

PuraVida
# 15472, - 000, - 400

®

PuraVida
# 15445, - 000, - 400

Dusch

PuraVida ®
# 15672, - 000, - 400

PuraVida ®
# 15665, - 000, - 400
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Du hittar fler PuraVida produkter
på w w w.hansgrohe.se
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Modern.
Trendig. Harmonisk. Funktionell.

Moderna badrum kräver moderna lösningar. Då är ett fantastiskt, trendigt formspråk avgörande. Precis som funktioner som är genomtänkta in i minsta detalj och ändå fokuserar på det väsentligaste.
www.hansgrohe.se
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Badrumsblandare . Modern

Modern .
Talis ® Select S och Talis ® S.

Talis ® Select S
Talis Select S är mycket lätt att styra med den iögonfallande Select-knappen. Vattenflödet öppnas och stängs med ett tryck på knappen. Vattentemperaturen ställs med
en vridning. Select-knappen och med utloppet som harmoniskt övergår i den slanka,
avsmalnande blandaren skapar en enastående ren estetik.

®
Talis Select S 190
# 72045, - 000

Talis ® Select S 100
# 72043, - 000

Talis ® Select S 80
# 72041, - 000

Talis ® S
Det smala lyftgreppet och den upprättstående, avsmalnande kranen gör Talis S till
en blandare som förenar den klassiska 1-grepps blandarens funktioner med ett modernt formspråk.

Talis ® S 190
# 72032, - 000

®
Talis S 100
# 72021, - 000

Badkar

®

Talis S
# 72400, - 000

Talis ® S 80
# 72011, - 000

®
Talis S 140
# 72114, - 000

Talis ® S
# 72415, - 000

Dusch

Talis ® S
# 72405, - 000

Talis ® S
# 72600, - 000
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®

Talis S
# 72605, - 000

Du hittar fler Talis produkter
på w w w.hansgrohe.se
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Badrumsblandare . Modern

Modern .
Talis ® Select E och Talis ® E.

Talis ® Select E
Tack vare Select-teknologin är Talis Select E intuitivt användarvänlig, och dess generösa, svepande ytor med sina precisa linjer ger varje badrum en moden karaktär.
Vattenflödet styrs enkelt med ett knapptryck och temperaturen regleras när du vrider
på knappen.

®
Talis Select E 240
# 71753, - 000

Talis ® Select E 110
# 71751, - 000

Talis ® E
Rena linjer, en smäcker, avsmalnande kran och ett grepp som är perfekt anpassat till
utloppet ger Talis E dess högkvalitativa, moderna utseende.

Talis ® E 240
# 71717, - 000

®

Talis E 110
# 71712, - 000

Badkar

Talis ® E
# 71740, - 000

Talis ® E 80
# 71702, - 000

Talis ® E 150
# 71755, - 000

Talis ® E
# 71733, - 000

Dusch

Talis ® E
# 71745, - 000

®
Talis E
# 71760, - 000
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Talis ® E
# 71765, - 000

Du hittar fler Talis produkter
på w w w.hansgrohe.se
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Badrumsblandare. Produktöversikt

Översikt Metris ® sortiment.
Oavsett vilken produktlinje du väljer kommer du alltid att hitta produkter som passar ditt badrum hos Hansgrohe. Metris-sortimentet som presenteras här ger dig exempel på vårt stora standardutbud blandare – allt från tvättställ till duschar och badkar.
Hela sortimentet för alla våra produktlinjer finns på vår webbplats: www.hansgrohe.se
Detaljerade förklaringar av piktogrammen finns på omslagets utvikbara sida.

Metris ® Tvättställsblandare och bidé

®

Metris 230
Engrepps t vättställsblandare
svängbar kran 120
# 31087, - 000

®

®

Metris 260
Engrepps t vättställsblandare
# 31082, - 000

Metris 110
Engrepps t vättställsblandare
# 31080, - 000

Metris
Engreppsblandare
för vägginstallation
# 31086, - 000

®

Metris 200
Engrepps t vättställsblandare
# 31183, - 000

Metris 100
Engrepps t vättställsblandare
# 31088, - 000

®

Metris 100
Engrepps tappkran,
varm - eller kallvattenanslutning
# 31166, -000

®
Metris 100
3 -håls t vättställsblandare
# 31083, - 000

Metris ®
Engrepps bidé -blandare
# 31280, - 000
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®

®

Badrumsblandare. Produktöversikt

Metris ® Badkar

®

Metris
3 -håls sargmonterad blandare
# 31190, - 000

®

Metris
Engreppsblandare med t vå funktioner, inbyggd
# 31493, - 000

Metris
4 -håls badkarsblandare,
sargmonterad installation
# 31442, - 000

Metris
Engreppsblandare
badkar
# 31480, - 000

®

Metris
Badkran för inbyggnad
# 31494, - 000

®

®

Metris ®
Engreppsblandare med t vå funktioner, inbyggd
# 31454, - 000

Metris
Engrepps duschblandare,
inbyggd
# 31685, - 000

®

Metris
Engrepps duschblandare,
inbyggd
# 31456, - 000

®
Metris S
Engreppsblandare,
svängbar kran 120
# 31159, - 000

Metris S
Engrepps t vättställsblandare
# 31021, - 000

®

Metris
Engreppsblandare badkar,
golvmonterad
# 31471, - 000

Metris ® Dusch

Metris ®
Engrepps duschblandare
# 31680, - 000

®

®
Metris S Tvättställ

®

Metris S
Engrepps t vättställsblandare
# 31022, - 000

®

Metris ® S Badkar

®

Metris S
Engrepps badkarsblandare
# 31460, - 000

®

Metris S
Engrepps t vättställsblandare
# 31060, - 000

Metris ® S Dusch

Metris ® S
Engreppsblandare med t vå funktioner, inbyggd
# 31465, - 000

®

Metris S
Engrepps duschblandare
# 31660, - 000
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®

Metris S
Engrepps duschblandare,
inbyggd
# 31665, - 000
Du hittar fler Metris produkter
på w w w.hansgrohe.se

Classic.
Tradition och funktion i sin vackraste form.

Vissa föremål lyckas överföra det klassiska skönhetsbegreppet
till här och nu. En sådan design förenar klassiska värden som elegans,
värme och harmoni med moderna komponenter. Välbalanserade former betonar en tidsöverskridande känsla för vad som är bra.
www.hansgrohe.se
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Badrumsblandare . Classic

Classic .
Metris ® Classic, Talis ® Classic och Logis ® Classic.

Metris ® Classic
Metris Classics smäckra, höga form kombinerad med en diskret, svepande
formgivning och blänkande ytor står för lyx och bekvämlighet. Du hittar fler
Metris Classic produkter på www.hansgrohe.se

Badkar

®

Metris Classic
# 31478, - 000

®

Metris Classic
# 31485, - 000

Dusch

Metris ® Classic 250
# 31078, - 000

®
Metris Classic 100
# 31077, - 000

Metris ® Classic
# 31672, - 000

Talis ® Classic
Dess böjda utlopp, pinngrepp och den smala, höga basmodulen gör Talis
Classic till badrummets klassiska skönhet. Du hittar fler Talis Classic produkter på www.hansgrohe.se

®

Metris Classic
# 31676, - 000

Badkar

®

Talis Classic
# 14140, - 000

®

Talis Classic
# 14145, - 000

Dusch

®
Talis Classic 230
# 14116, - 000

Talis ® Classic
Natural 90
# 14127, - 000

Talis ® Classic
# 14161, - 000

®
Talis Classic 80
# 14118, - 000

®

Logis Classic
Logis Classics kompromisslöst klassiska design med två handtag imponerar
utan att du behöver ge avkall på komforten.

Badkar

®
Logis Classic
# 71240, - 000

Dusch

®

Logis ® Classic
# 71270, - 000

Logis Classic
# 71260, - 000
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®

Talis Classic
# 14165, - 000
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Badrumsblandare . Produktöversikt

Översikt av badrumsblandare.
Här har vi samlat valda topprodukter ur våra olika serier badrumsblandare för att ge dig en översikt. Hela sortimentet
med många fler suveräna badrumsblandare finns på vår webbplats: www.hansgrohe.se

Design / Funktion / Material / Pris

Detaljerade förklaringar av piktogrammen finns på omslagets utvikbara sida.

Focus ®
elektronisk
# 31171, - 000

2007

®
Talis 80
# 32041, - 000

®

Focus 100
# 31517, - 000

®
Talis E 110
# 71712, - 000

Talis ® S 100
# 72021, - 000

2007

®

Logis 100
# 71101, - 000

®

Talis E 80
# 71702, - 000
®

Focus 70
# 31733, - 000

Logis ® 70
# 71071, - 000

Modern
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®

Talis S 80
# 72012, - 000

Badrumsblandare . Produktöversikt

PuraVida ® 110
# 15070, - 000, - 400

®
Metris Classic 100
# 31077, - 000

®
Talis Classic 80
# 14118, - 000

®

PuraVida
elektronisk
# 15170, - 000, - 400
®
Talis Select E 110
# 71751, - 000

®
Talis Select S 100
# 72043, - 000

®

Metris
elektronisk
# 31100, - 000

®
Talis Select S 80
# 72041, - 000

Modern

Classic
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Avantgarde

Design / Funktion / Material / Pris

Metris ® 110
# 31084, - 000

Badrumsblandare. Översikt höjder

Översikt av ComfortZone
badrumsblandare.
Om produkten är fristående, vägghängd, ytmonterad eller inbyggd, Hansgrohes höjd-sortiment erbjuder rätt lösning för dina
behov. Höga-, låga- och svängbara blandare kan användas till att fylla skålar eller skölja håret med lätthet. Mellan höjd-sortimentet erbjuder frihet att klara av dagliga rutiner. Läs mer på www.hansgrohe.se

240

210
190

Talis ® S 210
# 72105, - 000

190

200

100
®
Talis S 100
# 72021, - 000

80

®
Talis Select E 110
# 71751, - 000

Metris ® 100
# 31084, - 000

Talis ® E 80
# 71702, - 000

Avantgarde

Modern

80

80

Talis ® E 110
# 71712, - 000

100

Metris ® S
# 31068, - 000

110

100

110

®

Talis S 190
# 72032, - 000

110

200

Talis ® S

Talis ® Select E 240
# 71753, - 000

Metris ® S
# 31026, - 000

Metris ® 110
# 31084, - 000

100
PuraVida ® 100
# 15075, - 000, - 400

®

Talis E 240
# 71717, - 000

Metris ® S
# 31161, - 000

Metris ® 200
# 31185, - 000

110
®

PuraVida 110
# 15070, - 000, - 400

Talis ® Select E

240

260
Metris ® S
# 31023, - 000

Metris ® 230
# 31081, - 000

PuraVida ® 200
# 15081, - 000, - 400

Talis ® E

230

®

Metris 260
# 31184, - 000

230

®
PuraVida 240
# 15072, - 000, - 400

Metris ® S

260

Metris ®

240

PuraVida ®

Talis ® S 80
# 72012, - 000

Badrumsblandare. Översikt höjder

Focus ®

Logis ®

Metris ® Classic

Talis ® Classic

®

Talis ® Select S 80
# 72041, - 000

190
100

100

Logis 190
# 71091, - 000

®

Focus 70
# 31733, - 000

®

Metris ® Classic 100
# 31077, - 000

Logis 70
# 71071, - 000

Modern

80

100

70

Logis ® 100
# 71101, - 000

70

Focus ® 100
# 31517, - 000

80

®
Talis Select S 100
# 72043, - 000

®

Focus 190
# 31518, - 000

100

®
Talis Select S 190
# 72045, - 000

®
Logis 210
# 71131, - 000

190

190

Focus ® 240
# 31519, - 000

Talis ® Classic 230
# 14116, - 000

210

240

®
Metris Classic 250
# 31078, - 000

230

250

Talis ® Select S

®
Talis Classic 80
# 14118, - 000

Classic
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Badrumsblandare. Tillbehör

Tillbehör.
Vi har tillbehör som passar till alla våra stilvärldar för att ge ditt badrum den
sista harmoniska touchen som skapar ett estetiskt tilltalande helhetsintryck.
Välj mellan allt från tvålpumpar till handdukshållare för att sätta en stilsäker
prägel på badrummet utanför duschen också. Hitta mer om våra tillbehör på:
www.hansgrohe.se

Avantgarde

®

®

PuraVida
Tvålkopp
metall/glas, väggmontage
# 41502, - 000

®

PuraVida
WC-borste
metall/glas, väggmontage
# 41505, - 000

PuraVida
Tvålpump
metall/glas, väggmontage
# 41503, - 000

PuraVida
Tandborstmugg
metall/glas, väggmontage
# 41504, - 000

PuraVida ®
Pappershållare
med lock, metall, väggmontage
# 41508, - 000

PuraVida
Reser vpappershållare
metall, väggmontage
# 41518, - 000

®

PuraVida
Badkarsgrepp 300 mm
metall, väggmontage
# 41513, - 000

®

PuraVida
Handdukshållare 600 mm
metall, väggmontage
# 41506, - 000
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®

PuraVida
Krok
metall, väggmontage
# 41501, - 000

®

®

PuraVida
Handdukshållare 400 mm
metall, väggmontage
# 41512, - 000

®

Badrumsblandare. Tillbehör

Modern

®

Logis
Tandborstmugg
metall/glas,
väggmontage
# 40518, - 000

®

Logis
Pappershållare
metall, väggmontage
utan lock
# 40526, - 000

Logis
Tvålpump
metall/glas,
väggmontage
# 40514, - 000

Logis
Pappershållare
metall, väggmontage
med lock
# 40523, - 000

®

Logis
Handdukshållare 400 mm
metall, väggmontage
# 40512, - 000

®

Logis
Tvålkopp
metall/glas,
väggmontage
# 40515, - 000

®

Logis
Krok
metall, väggmontage
# 40511, - 000

®

Logis
Reser vpappershållare
metall, väggmontage
# 40517, - 000

®

Logis
WC-borste
metall/glas,
väggmontage
# 40522, - 000

®

®

®

®

Logis
Badkarsgrepp 300 mm
metall, väggmontage
# 40513, - 000

Logis
Handdukshållare 600 mm
metall, väggmontage
# 40516, - 000

Classic

®

®
Logis Classic
Tandborstmugg
metall/keramisk,
väggmontage
# 41618, - 000

®

Logis Classic
Pappershållare
metall, väggmontage
utan lock
# 41626, - 000

Logis Classic
Tvålpump
metall/keramisk,
väggmontage
# 41614, - 000

Logis Classic
Pappershållare
med lock, metall,
väggmontage
# 41623, - 000

Logis ® Classic
Handdukshållare 400 mm
metall, väggmontage
# 41612, - 000

®

Logis Classic
Krok
metall, väggmontage
# 41611, - 000

®

Logis Classic
WC-borste
metall/keramisk,
väggmontage
# 41632, - 000

Logis Classic
Tvålkopp
metall/keramisk,
väggmontage
# 41615, - 000

®

®

Logis Classic
Reser vpappershållare
metall, väggmontage
# 41617, - 000

®

Logis Classic
Badkarsgrepp 300 mm
metall, väggmontage
# 41613, - 000

Logis Classic
Handdukshållare 600 mm
metall, väggmontage
# 41616, - 000
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®

®

Vårt framgångs
recept för mer
skoj i köket: Select.
Köksblandare.
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Köksblandare

Din knapp i köket.
Den nya Metris ® Select 320 blandaren med utdragbar pip och Select-teknologi.

Vardagen i köket, framför allt vid
diskbänken, avgörs av hur väl arbetet flyter. Ju bättre arbetet flyter, desto trevligare känns vardagens rutiner. Med den nya
Metris Select kan du öka din effektivitet
med ett enkelt knapptryck. Utdragnings-

funktionens ergonomiska design ger dig
ännu mer rörelsefrihet och vattenflödet
kan öppnas och stängas exakt med kranens Select-knapp. När du väl har öppnat vattnet med handtaget första gången
kan du alltså utan problem utföra flera ar-

betssteg eftervarandra – och du behöver
bara en hand fri. Det sparar både vatten
och energi och förvandlar allt köksarbete till ett nöje med ett enkelt knapptryck.

Du börjar med att öppna blandaren en gång med lyftgreppet
och ställa in önskad temperatur. Sedan behöver du bara använda utloppets Select-knapp för att snabbt och exakt öppna och
stänga vattnet.

Blandarens höjd, svängfunktion och den praktiska utdragbara
pipen med ergonomiskt handtag ger dig största tänkbara rörelsefrihet vid diskbänken. Vi kallar det ComfortZone.
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Köksblandare

Metris ® Select 320
med utdragsfunktion

Knappen gör att du till och med enkelt kan fylla en stor kastrull
med vatten med bara en hand. Tryck bara på Select-knappen
så börjar vattnet rinna.

Det innebär att du kan utföra flera arbetssteg efter varandra
utan att behöva tänka på att öppna och stänga blandaren med
handtaget och därmed få en jämnare arbetsrytm utan avbrott.
Samtidigt öppnas vattnet bara just när det behövs så att värdefullt vatten inte går till spillo.
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Köksblandare

För att allt i köket ska kunna
f ungera med ett knapptryck.
Metris ® Select med svängfunktion och Select-tknologi.

Köksarbete kan vara riktigt roligt.
Det kan vara att du unnar dig en god måltid efter en lång arbetsdag, eller att du
och dina vänner träffas för att laga mat
tillsammans. Vår nya Metris Select-köksblandare med Select-knappen placerad framtill förstärker nöjet ytterligare.

Till skillnad från blandaren med utdragbar pip kan du trycka på den här knappen medan du går förbi så att vattnet
stängs av eller öppnas utan onödiga avbrott i ditt arbete. Och eftersom du kan
tycka på knappen både med handryggen
och armbågen hålls blandaren alltid ren,

även om du har smutsiga händer. Knappen gör det mycket enklare att stänga av
vattnet mellan olika arbetsuppgifter i köket så att du inte slösar bort vare sig vatten eller energi.

Detta är särskilt praktiskt om händerna är smutsiga eller om
båda händerna är upptagna.

Du börjar med att öppna blandaren en gång med handtaget.
Sedan kan du öppna och stänga vattnet med Select-knappen
som sitter framtill.
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Köksblandare

Metris ® Select 320
med vridbar kran

Det är lekande lätt att styra blandaren med bara en hand, med
handryggen eller armbågen. Allt som behövs är ett knapptryck.

Och blandaren är alltid ren.
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Köksblandare . Produktöversikt

Överblick kökssortiment.
Här har vi samlat valda topprodukter ur våra olika serier köksblandare för att ge dig en översikt. Hela sortimentet
med många fler suveräna köksblandare finns på vår webbplats: www.hansgrohe.se
Detaljerade förklaringar av piktogrammen finns på omslagets utvikbara sida.

Design / Funktion / Material / Pris

ComfortZone

Svängbar funktion

®
Logis 260
Engrepss köksblandare, svängbar
110°/150°/360° # 71835, - 000

Utdragbar dusch/pip

Focus ® 280
Engrepps köksblandare, svängbar
110°/150°/360° # 31817, - 000, - 800

Focus ® 240
med utdragbar handdusch ,
svängbar 150°
# 31815, -000

®
Logis 220
Engrepps köksblandare,
med DM - avstängning # 71834, - 000

Focus ® 260
Engrepps köksblandare,
svängbar 110°/150°/360°
med DM - avstängning # 31823, - 000

®
Logis 120
Engrepps köksblandare 360°
# 71830, - 000

Focus 160
Engrepps köksblandare, svängbar,
med DM - avstängning # 31803, - 000

®

Logis ®

Focus ®
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®

®
Metris Select 320
med utdragbar pip ,
svängbar 150°
# 14884, - 000, - 800

®

®
Metris Select 320
Engrepps köksblandare,
svängbar 110°/150°/360°
# 14883, - 000, - 800

Metris 320
med utdragbar handdusch ,
svängbar 110/150°
# 14820, -000, -800

Talis S 200
med utdragbar handdusch ,
svängbar 110°/150°
# 72813, - 000, - 800

®

®
Talis Select S 300
med utdragbar handdusch ,
svängbar 150°
# 72821, - 000, - 800

Talis ® S 260
svängbar 110°/150°/360°
# 72810, - 000

®
Talis Select S 300
Engrepps köksblandare,
svängbar 110°/150°/360°
# 72820, - 000, - 800

Talis ® S 2 Variarc
med utdragsfunktion,
2 strålt yper, svängbar 150°
# 14877, - 000, - 800

Talis ® S 2 Variarc
Engrepps köksblandare,
med DM - avstängning,
svängbar 110°/150°/360°
# 14875, - 000

Metris 320
Engrepps köksblandare,
svängbar 110°/150°/360°
# 14822, - 000, - 800

Talis ®/Talis ® Select

Metris ®/Metris ® Select
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Köksblandare . Produktöversikt

Våra idéer
för din komfort
Hansgrohes teknologier.
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Teknologier. Select

Selectteknologi.
Glädje med ett knapptryck.

Select

I duschen används Select-knappen för att lätt byta mellan
stråltyper eller duschar med ett knapptryck. När knappen
sitter på badrums- och köksblandare öppnar och stänger
den av vattnet med ett knapptryck.

Select i duschen.
Handduschar och huvudduschar.
När Select-knappen sitter på handduschen eller huvudduschen
används den för att byta stråltyp med ett enkelt klick.

Termostater.
Tack vare den integrerade Select-teknologin kan termostatens
vattenflöde nu öppnas och stängas av exakt med ett knapptryck. Du kan välja både vilken dusch och vilken stråltyp du vill
använda med de elegant infällda Select-knapparna.

94

Teknologier. Select

Select på badrums
blandare.
Blandarna är mycket lätta att styra med den iögonfallande Select-knappen. Vattenflödet öppnas och stängs
med ett tryck på knappen. Om det skulle behövas kan
du till och med styra blandaren utan hjälp av händerna genom att du bara helt intuitivt trycker på knappen
med armen eller armbågen.

Select i köket.
Blandare med utdragsfunktion.
Select-teknologin ger maximal rörelsefrihet tillsammans
med den utdragbara pipen. Du börjar med att öppna
blandaren en gång med handtaget. Sedan kan du öppna och stänga vattnet exakt genom att trycka på utloppets knapp med tummen.

Blandare med svängfunktion.
Select-knappen bidrar till att arbetet i köket flyter på
ännu bättre. Först öppnar du blandaren en gång med
handtaget. Sedan räcker det med ett tryck på knappen
på utloppets framsida för att stänga och öppna vattnet. Lekande lätt, med armbåge eller handrygg – för
en ren blandare.
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Teknologier. ComfortZone

ComfortZoneteknologi Badrum.
För krav på alla nivåer.

Hansgrohes ComfortZone definierar det fria utrymmet mellan tvättställ och blandare efter dina personliga behov.

Skanna in koden och titta
på informations-klippet.
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ComfortZonetest
Vilken blandare passar till vilket tvättställ? Hur hög eller låg bör en blandare vara för att undvika otrevligt stänk? Och hur mycket
fritt utrymme mellan blandare och tvättställ behövs för bästa komfort? Med Hansgrohes ComfortZone-test har över 9 000 kombinationer Hansgrohe-blandare och de vanligaste tvättställen från ledande tillverkare testats under realistiska förhållanden med metoder som har tagits fram speciellt för ändamålet. Vi har testat det fria utrymmet mellan blandare och tvättställ, förekomsten av vattenstänk vid olika vattentryck samt hur mycket stänk som uppstår under handtvätt.
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Teknologier. ComfortZone

Oavsett val av installation och form av tvättställ du väljer,
Hansgrohe tillgodoser alla produkter.

Tvättställsblandare, monterad fristående
bakom tvättskål.

Tvättställsskål med sargmonterad blandare.

Tvättställsskål med väggblandare.
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Blandare för inbyggd tvättskål.

Vägghängda tvättställ med tvättställsblandare.

En kvalitetsstämpel för testade och re kommenderade produkter: Hansgrohe
ComfortZone test-märke.

Metris ® 260
Hög flexibilitet: högt utlopp för maximal
rörelsefrihet.

Metris ® 230
Mycket bekväm: till och med stora kärl
går lätt att fylla.

Metris ® 200
Mycket praktisk: till och med vattenkannan kan fyllas utan svårigheter.

Metris ® 110
Behaglig höjd: du kan sköta dagliga sysslor utan bekymmer.

Metris ® 100
Kompakt och funktionell: ben optimala
lösningen för små tvättställ.
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Teknologier. ComfortZone

ComfortZoneteknologi Kök.
Större rörelsefrihet vid diskbänken.

Köksblandarnas ComfortZone har hela tre dimensioner:
blandarens höjd, dess svängfunktion och den utdragbara
duschen/den utdragbara pipen.

Skanna in koden och titta
på informations-klippet.
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Teknologier. ComfortZone

ComfortZone.
Höjd.
Det extra höga utloppet ger riktigt gott om plats och är perfekt
för att fylla på stora kärl.

Svängfunktion.
Blandarna har antingen en begränsad svängradie (110°/150°)
eller kan svängas obegränsat (360°). Det är speciellt praktiskt
när du arbetar till vänster eller höger om blandaren.

Utdragbar dusch/utdragbar pip.
Den utdragbar duschen eller utdragbara pipen ger dig ett större svängrum vid diskbänken. Praktiskt och bra när du exempelvis ska vattna blommor.
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Teknologier. EcoSmart

EcoSmartteknologi.
Stor glädje, men låg vattenförbrukning.

Den osynligt integrerade EcoSmart-teknologin sänker flödet och sparar både vatten och energi. För ett hållbart umgänge med vatten.

Dusch.
1987, långt innan man började tala om att vi måste spara
på vattnet, utvecklade Hansgrohe Mistral Eco, en handdusch
som bara använde hälften så mycket vatten och därmed sparade värdefull energi när vattnet värmdes upp. Idag förbrukar
EcoSmart-duscharna bara mellan nio eller sex liter vatten i minuten och sparar upp till 60 % vatten och energi.

EcoSmart teknologi

Badrumsblandare.
EcoSmart i blandare kan också spara mycket vatten under dina
dagliga rutiner. Tack vare denna teknologi har vi generellt kunnat sänka vattenförbrukningen hos våra tvättställsblandare till
låga fem liter i minuten.

EcoSmart
teknologi
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Teknologier. QuickClean

QuickCleanteknologi.
Den snabba lösningen för rena badrum.

Med den praktiska QuickClean-teknologin kan du enkelt
ta bort kalkavlagringar genom att gnugga lätt med fingret.

Dusch.
Våra duschar har strålmunstycken med böjliga silikonnoppor.
När du gnuggar nopporna lätt med fingret avlägsnas kalkavlagringarna snabbt och lätt. Kalkfria, välskötta produkter är inte
bara finare, de fungerar längre också.

Badrums och köksblandare.
Vi har utrustat perlatorerna på våra badrums- och köksblandare
med böjliga silikonlameller för att underlätta för dig när du rengör dem. Gnugga bara lätt med fingret och eventuella kalkavlagringar lossnar. Utan kalkavlagringar är blandarna inte bara
finare, de fungerar längre också.
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Teknologier. Fler teknologier

Fler teknologier.
Innovativa idéer för glädje som varar länge.

Tekniken tillför luft med AirPower-teknologin. För en mjuk
vattenstråle som inte stänker och ger stora vattendroppar.

AirPower.
Dusch.
Duschens strålskiva suger in mycket luft. Det inströmmande vattnet blandas sedan med luften. När vattnet är luftfyllt bildas stora, lätta och mjuka vattendroppar. Det känns skönt samtidigt
som duschen stänker mindre.

Badrums och köksblandare.
Det inströmmande vattnet i din AirPower-blandare virvlar runt
med luft. Det gör att vattenstrålen knappast stänker alls och
känns väldigt skön mot huden.
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Teknologier. Fler teknologier

Hot

Cool
Start

Cool

CoolStart.
Badrums och köksblandare
CoolStart är det senaste steget mot maximal hållbarhet: när
kranen är påslagen och står i grundposition rinner endast kallvatten ur kranen. Du förbrukar alltså inget varmvatten, eller den
energi som krävs för att värma upp det, förrän du aktivt för spaken till vänster. Denna funktion finns naturligtvis som produktvariant för våra olika tvättställs- och köksblandare.

XXL Performance.
Dusch
Den intelligenta vattenspridningen över en stor yta innebär att
hela kroppen sveps in i ett ljuvligt duschregn. För en sagolik vattennjutning.

MagFit magnethållare
Köksblandare .
Tack vare MagFit-funktionen glider slangen nästan ljudlöst tillbaka och fixeras i blandarutloppets mitt.
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Teknologier

Skanna in koden och
titta på teknologiklippen.

Detaljerad information
från sidan 92.

Select

Reglerar vattnet med ett
enkelt tryck: lekande lätt
att öppna och stänga
vattnet eller byta dusch och
stråltyp.

Minskar vattenvolymen och
sparar både vatten och
energi. För ett hållbart nöje.

Blandar en generös mängd
luft i vattnet. För en mjuk
vattenstråle som inte stänker
och ger stora vattendroppar.

Enkelt att ta bort
kalkavlagringar – du
behöver bara gnugga de
böjliga silikonnopporna lätt
med fingret.

Hot

Cool
Start

Fördelar vattnet över den
stora strålskivan så att
hela kroppen omfamnas av
välgörande vattendroppar.

Definierar det fria
utrymmet mellan tvättställ
och blandare efter dina
personliga behov. För krav
på alla nivåer.

Stråltyper

Cool

När du sätter på vattnet
med kranen i utgångsläget
rinner bara kallvatten ut.
Varmvattnet använder du
först när du behöver det.

Skanna in koden och
upplev alla stråltyperna
i videoklippet.

Detaljerad information
från sidan 32.

Rain
Air XL

Ett milt duschregn med
luftfyllda vattendroppar.

Ett mjukt duschregn över
hela strålytan.

Ett rikligt duschregn, perfekt
för att skölja ur hårschampot.

Ett stort duschnöje över hela
strålytan.

Massage

En mjuk, välgörande
vattenstråle som omfamnar
kroppen.

En intensiv vattenstråle som
aktiverar och piggar upp.

En välgörande, stimulerande
massagestråle.

Whirl

Ett ymnigt duschregn med
uppiggande effekt.

Ett mjukt duschregn
harmoniskt kombinerat med
dynamiska vattenstrålar.

En kraftig pulseringsstråle
med generös täckning.

Ymniga, mjuka vattenstrålar.

En koncentrerad, angenäm
massagestråle.

En kraftig massagestråle
som stimulerar där det
behövs.

Mono

En punktriktad, avslappnade
vattenstråle.

Observera att vi bara kan presentera ett urval av våra produkter i den
här katalogen. Hela utbudet finns på internet. Du hittar mer om
Hansgrohes värld på www.hansgrohe.se

Planera med Hansgrohe@home  appen
Gå på virtuell upptäcktsfärd i din iPhone, iPad eller android-smartphone
och se hur perfekt Hansgrohes produkter passar i ditt badrum eller kök på
www.hansgrohe.se/app

Upplev och köp produkter från Hansgrohe
Vi ber dig kontakta en V VS -fackhandel eller V VS -hantverkare för kompe tent hjälp med badrumsplaneringen. Du hittar en återförsäljare nära dig på
www.hansgrohe.se/shopfinder

Vår katalog har tryckts så miljövänligt som möjligt. Du kan också bidra till
att skydda miljön genom att ge katalogen till någon intresserad när du har
läst klart den, eller lämna in den för återvinning.

Hansgrohe AB · Svangatan 2B · S-416 68 Göteborg · Tel. +46 31 216600
info@hansgrohe.se · www.hansgrohe.se

sv -SE-Hansgrohe Katalog 2016/2017 · Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser av trycktekniska orsaker.
Form.Nr. 84 070 231 · 09/16/8 · Tryckt i Tyskland · Tryckt på 100% klorfritt blekt papper.

Upplev våra produkter interaktivt med Hansgrohe
Showroom appen
Enjoy the interactive experience of the Hansgrohe products in your home or
on your iPad – with the Hansgrohe Showroom app.
www.hansgrohe.se/app

