Um mundo repleto de
elegância e harmonia.
Metropol ® Classic.

O cenário artístico da
sua casa de banho.
Com a nova linha de misturadoras Metropol ® Classic, a Hansgrohe trouxe
à sua casa de banho um nova linguagem de formas clássica.

A Metropol Classic alia super fí cies brilhantes cromadas com detalhes
delicados em dourado, que conferem
à linha de misturadoras uma elegância
encantadora. Com formas claras de

inspiração clássica e um traçado de
linha de caráter marcante e sinuoso,
a Metropol Classic é uma declaração
adequada para conceitos de espaço
elegantes. Como acessório requintado

enobrece lavatórios, duches e banheiras
sem se tornar demasiado no centro das
atenções.

Superfícies equilibradas e contornos
precisos criam um conjunto elegante.

Uma base opulenta cria o cenário
para as bicas e as versões de
alavanca, Zero ou manípulo
em cruz da Metropol Classic.
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Contornos precisos e uma base plana
e moderna distinguem a linha de misturadoras, fazendo com que o espaço
de lavagem pareça ainda melhor.

Formas equilibradas e uma saída
de água alongada proporcio nam uma estética dinâmica.

Os elegantes manípulos em
cruz são perfeitamente ergonó micos e deixam a água correr
na temperatura desejada.

Finos pormenores em dourado e uma
base opulenta valorizam a misturadora, tornando - a ainda mais sublime.

O dourado é aplicado em processos de PVD, o que o torna especialmente robusto e resistente a riscos.
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Uma forma e legante
de sentir b
 em-estar
no banho.

Mais estética para
o seu lavatório.
As novas misturadoras Metropol ® Classic.

A s m is t ura d o ras d e l a va t ó r io
Metropol Clas sic inserem - se no seu
ambiente elegante e são um sinal claro
de um gosto particular. Superfícies equilibradas e um traço de linha alongado
proporcionam uma elegância estética no
quarto de banho. Para o conforto necessário tem à escolha diferentes variantes
de manípulos e alturas da bica. Pense
em quanto espaço livre necessita no
d
 ia- a- dia para se sentir realizado.
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A opção elegante de duche.
Metropol ® Classic no duche – maior c onforto
no duche aliado ao design clássico.

Ao combinar as misturadoras Metropol Classic com os
chuveiros Raindance Classic, o design e o conforto conseguiram unir-se numa unidade estética. Independentemente de
ser um chuveiro fixo Raindance Classic com um confortável
jato em forma de chuva ou um chuveiro de mão Raindance
Classic com três tipos de jato – aqui o duche transforma-se
numa experiência única. As misturadoras de instalação exte rior ou embutida Metropol Classic proporcionam um comando
confortável das mesmas.

Para refrescar ou relaxar – chuveiros de
mão ou fixos Raindance Classic proporcio nam uma experiência de duche agradável.
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Uma banheira com harmonia em abundância.
Metropol ® Classic na banheira – design
impressionante para momentos especiais.

A misturadora de chão para banheiras Metropol
Classic com finos apontamentos em dourado enobrece qualquer banheira de bancada e torna- a num elemento estrutural
de imposição de estilo. Mesmo as misturadoras da banheira
de 4 furos com as três diferentes variantes de manípulo
enquadram-se perfeitamente no panorama geral do seu quarto
de banho. Independentemente da instalação que escolher,
delicie -se com momentos relaxantes de puro bem- estar.

Seja uma misturadora da banheira de 4 furos ou mistu radora de banheira monocomando de chão – Metropol
Classic é a solução elegante para a sua banheira.
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Tecnologias .
Ideias inovadoras para um prazer duradouro.

Misturadoras para a casa de banho.
A ComfortZone da Hansgrohe define
um espaço individualmente utilizável
entre o lavatório e a misturadora.

a desenvolver ideias geniais e inova doras que não só revolucionam a rela ção com a água, como também traçam

Metropol ® Classic 110

novas metas na utilização e no conforto.
Poderá comprová-lo de cada vez que utiliza os nossos produtos.

Metropol ® Classic 160

Metropol ® Classic 260

Quanto maior a misturadora, tanto maior o espaço útil
por baixo. Com a nova altura de 160 por baixo da
bica, esta ComfortZone oferece espaço suficiente para,
por exemplo, uma lavagem confortável das mãos.

ComfortZone

Na Hansgrohe tudo gira em redor
do fabrico de produtos per feitamente
desenvolvidos. Assim, estamos sempre
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Tecnologia
EcoSmart

No caso das misturadoras, a tecnologia EcoSmar t permite
poupar muita água nas rotinas de banho diárias. Graças
a ela, conseguimos reduzir o consumo das nossas misturado ras de lavatórios de série para apenas cinco litros por minuto.

A sua misturadora AirPower areja a água que debita com ar.
Isso torna o jato de água pobre em salpicos e muito confortável de aplicar.

Para facilitar a limpeza das misturadoras para a casa de
banho, os arejadores das nossas misturadoras estão equi pados com lamelas flexíveis em silicone. Basta raspar com
o dedo para logo se soltarem eventuais depósitos de calcário. As suas misturadoras não só ficam mais bonitas por mais
tempo, também duram mais.

Através da distribuição inteligente da água sobre uma grande
superfície, o corpo é envolvido numa chuva de bem-estar. Para
um prazer de sonho com a água.

Outra tecnologia de chuveiro é também responsável por uma
sensação inovadora no duche.
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Estilo do mundo: Metropol ® Classic.
Metropol ® Classic Lavatório e bidé

®
Metropol Classic 110
Misturadora monocomando
de lavatório
# 31300, -000, -090
# 31301, -000, -090
sem conjunto de ralo

®
Metropol Classic 160
Misturadora monocomando
de lavatório
# 31302, -000, -090

®
Metropol Classic 260
Misturadora monocomando
de lavatório
# 31303, -000, -090

®
Metropol Classic 110
Misturadora de lavatório 110 com
manípulo de alavanca
# 31330, -000, -090
manípulo em zero (sem imagem)
# 31304, -000, -090
manípulo em cruz (sem imagem)
# 31306, -000, -090

®
Metropol Classic 160
Misturadora de lavatório 160 com
manípulo de alavanca
# 31331, -000, -090
manípulo em zero (sem imagem)
# 31305, -000, -090
manípulo em cruz (sem imagem)
# 31307, -000, -090

Metropol Classic
Misturadora monocomando
de bidé
# 31320, -000, -090

®
Metropol Classic
Monocomando de banheira,
de chão
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
Bica de banheira
# 13425, -000, -090

®

Metropol ® Classic Banheira

Metropol ® Classic 110
Misturadora de 4 furos, montagem no rebordo da banheira
manípulo de alavanca
# 31441, -000, -090
manípulo em zero (sem imagem)
# 31315, -000, -090
manípulo em cruz (sem imagem)
# 31449, -000, -090

®

Metropol Classic
Misturadora m onocomando
de banheira
# 31340, -000, -090

®

®
Metropol Classic 110
Misturadora monocomando
de banheira de instalação
embutida
# 31345, -000, -090

Manípulos Metropol ® Classic
Independentemente de ser manípulo de alavanca, em cruz ou em zero – a Metropol Classic oferece com três diferentes variantes de manípulos para todos os gostos a solução adequada em cromado ou dourado. Aquilo que todos têm em comum é a
elegância intemporal.

Manípulo de alavanca

Manípulo em cruz

Manípulo em zero
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Metropol ® Classic Chuveiro

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

®
Raindance Classic 240
Air 1jet Chuveiro fixo
# 27424, -000, -090 com tubo 390 mm
# 27405, -000, -090 com braço de
tecto de 100 mm (sem imagem)

Metropol ® Classic 110
Misturadora monocomando
de duche
# 31360, -000, -090

Raindance ® Classic 100
Air 3jet Chuveiro de mão
# 28548, -000, -090

®
Metropol Classic 160
Misturadora monocomando
de duche de instalação
embutida
# 31365, -000, -090

Acabamentos
Os acabamentos da Metropol Classic estão perfeitamente proporcionados e são fáceis de limpar. Apontamentos nobres em
dourado realçam o seu caráter luxuoso. Mesmo em cromado, a Metropol Classic não perde nenhuma da sua elegância sublime.
Com indicação do acabamento, qualquer número de referência (#) torna-se num número de oito dígitos, p. ex., 31302, - 000 =
cromado
000 Cromado | 090 Cromado/dourado
O dourado é aplicado em processos de PVD, o que o torna especialmente robusto e resistente a riscos.

Cromado/dourado

Cromado

Todos os produtos estão ilustrados com acabamento em cromado/dourado (- 090).
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Tipos de jatos .

Rain
Air XL

Aspersão relaxante suave.

Jacto de massagem que
permite aliviar por completo
a tensão do dia- a- dia.

Combinação harmo niosa de suaves chuviscos e jato dinâmico.

A aplicação Showroom da Hansgrohe.
Com a aplicação Showroom da Hansgrohe pode vivenciar de
forma interativa os nossos duches, misturadoras e companhia.
Por exemplo, com a espetacular função de fotografia. Dessa
forma, o seu produto de sonho é colocado no centro da ima gem real da câmara enquanto tira uma foto, e fica logo incorporado virtualmente.
Características especiais:
• Função para visualizar foto do produto
projetado na sua casa de banho
• Vídeos demonstram o funcionamento
das tecnologias e tipos de jatos
• Lista com seus produtos favoritos
• Encontre o showroom mais próximo da sua casa
Aplicação Hansgrohe@home
A aplicação Hansgrohe@home é a solução inteligente para testar
a forma como a nova misturadora ou solução de duche fica na sua
própria casa. Basta tirar uma fotografia com a configuração da
casa de banho existente, selecionar a misturadora ou o chuveiro
existente com o dedo e substituir por um produto da Hansgrohe.
A pesquisa de revendedores especializados integrada indica-lhe,
em caso de necessidade, o revendedor mais próximo.

w w w.hansgrohe.es/showroom - app

www.hansgrohe.es/home-app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Aspersão suave com gotas
enriquecidas com ar.

Whirl

