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 PuraVida er her. Oplev sen-
sualiteten i badeværelset. 
 Poetisk renhed og klarhed. 
Det er her vi oplever vandet, 
den fl ydende kilde til afslap-
ning – og farven hvid, i al 
dets skønhed. Hvid repræ-
senterer friskhed og renhed, 
som vi hver dag ønsker at 
starte dagen med. Pur. Sen-
suel. Levende. PuraVida. 



PuraVida®
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 Design i hvidt står for suve-
rænitet og ærlighed. Hvid 
kræver perfektion med hen-
syn til formen. Med Pura-
Vida serien, har Hansgrohe 
forpligtet sig til dette – på 
en smuk og sensuel måde. 
Fokus på det væsentlige: 
menneskets sans for godt 
design. 



 I denne armaturserie skabes der ren poesi, i symbiosen mellem hvid og krom. 
Uventet, præcis, perfekt og værdifuld. En aura af sensualitet er skabt, der efterlader et flydende og 
let indtryk. Denne renhed bidrager med frisk inspiration: rene, smukke og positive tanker. De klare 
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linier skaber detaljer med et skær af unikhed og perfektion. Hele armaturserien udstråler harmoni, 
balance og selvstændighed. Med dets enestående design og en helt ny produktkarakteristik er 
PuraVida allerede en pris-vindende serie. 

 Andreas Haug og Tom Schön-
herr, fra Phoenix Design, har 
specialiseret sig i udviklingen 
af unikke produkter. Frem for 
at fokusere på spektakulære 
enkeltprodukter og kort fristede 
trends, står produkter med en 
lang levetid og høj produkt -
værdi i fokus. Modtagelsen af 
utallige designpriser og udmær-
kelser bekræfter deres kreative 
og professionelle standard.
 Andreas Haug og Tom 
Schönherr beskriver deres 
design- filosofi som en holdning: 
De basale værdier er æstetik 
og etik, økonomi og økologi, 
præcision og ergonomi. Desig-
nerne stiller høje krav til deres 
produkter. 

 PuraVida har allerede vundet 
adskillige design-priser. Alt I 
alt understreger mere end 200 
design-priser Hansgrohes fø -
rende rolle som leder indenfor 
design og innovation. 



 DualFinish. En innovativ og unik måde at fusionere to forskellige materialer. Håndvaskarmaturet 
er fremstillet som et enkelt styk. På denne måde er overgangen mellem de to overflader perfekt 
afgrænset – en indikation af førsteklasses kvalitet og design perfektion. 
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 PuraVida® Poetisk renhed og klarhed. 
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 PuraVida® håndvaskarmatur. Dets form kalder på opmærksomhed og berøring. Den trinløse 
betjening komplementerer dets skulpturelle udseende. En ren og enkel vandstråle strømmer ud af 
armaturet og fuldstændiggør armaturets karakter. 
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COMFORT
ZONE

ECO
SMART

<8° 8°>

 Vist til venstre: PuraVida håndvaskarmatur 

 PuraVida håndvaskarmatur, 
Highriser

Højden på highriser er en 
smuk design feature til fritstå -
ende vaske. Den koncentre -
rede vandstråle understreger 
den skulpturelle ef fekt. 
 

 Strålevinklen på alle hånd-
vaskarmaturer kan indstilles 
frem og tilbage og giver 
optimal anvendelse. 

 Gennemstrømningsmængden er 
begrænset til 7,8 l/min. Vandforbruget 
minimeres via den ekstra lille perlator 
og en integreret gennemstrømningsbe-
grænser. 



 PuraVida håndbruser 

 PuraVida® tilføjer en ny dimension til  brusebadet. Den perlende bruseregn med Hansgrohes 
AirPower teknologi indhylder hele kroppen i en varm kåbe af vand. Det store bruserhoved tilbyder 
ultimativ brusefornøjelse. QuickClean stråledyserne kan let rengøres ved blot at gnide en finger 
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AIR
POWER

XXL
PERFORMANCE

QUICK
CLEAN

 henover dem, og giver dermed en lang levetid for produktet. Caresse-funktionen er 5 hvirvlende 
stråler der tilsammen giver en ny, blød og kraftfuld massage. 



Rain Air Mix Caresse Air

AIR
POWER

XXL
PERFORMANCE

QUICK
CLEAN

 Den smarte, integrerede EasyClick funktion giver dig mulighed for at skifte mellem de tre 
stråletyper – blot ved et enkelt klik. 

 PuraVida håndbruser 
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AIR
POWER

QUICK
CLEAN

 PuraVida 1jet håndbruser 

 PuraVida 1jet håndbruser er den perfekte håndbruser til badekarret. Den er særdeles 
 velegnet til at skylle kroppen og håret med. Med dets kurvede form på undersiden og vinkler på 
stråledyserne skaber håndbruseren et enormt stort stråleomfang. 



 PuraVida® Hovedbruser 

 Krops-kontur bruseren. Ren fornøjelse for hele kroppen. Formen på hovedbruseren 
er designet ergonomisk efter bredden på menneskets skulder. Dette muliggør at hele kroppen 
indhyldes i de unikke og voluminøse stråler fra Hansgrohes AirPower teknologi.
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Hovedbruseren tilbyder en bred bruseflade i et enkelt og elegant design. QuickClean stråledyserne 
kan enkelt rengøres ved at gnide fingeren henover dem. 



 RainBrain®. Tilføjer intelligens og gør brusebadet endnu skønnere. RainBrain er en lille computer 
der sørger for mange skønne stunder under bruseren. Du kan indstille dit eget personlige brusepro-
gram ved hjælp af en intuitiv touch screen med forklarende og enkle symboler. F.eks. kan Warm-up 
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RainBrain®

funktionen tilpasse vandet til den ønskede temperatur før du træder ind i badet. Et veksel-bad med 
automatisk bruserinterval og skiftende temperaturer er også muligt. Atmosfærisk musik fra din MP3 
afspiller giver dig endnu større fornøjelse. Meget bedre bliver det ikke. 

 RainBrain kan også installeres sammen med alle eksisterende Hansgrohe brusere.
Yderligere informationer fås hos din lokale Hansgrohe forhandler eller på www.hansgrohe.dk. 



 Med en enkel berøring kan du vælge og regulere dine 
egne brusefunktioner. Fra hånd- til hovedbruser og sidebru-
sere. Sidebruserne har en kaskade funktion, hvor vandet 
kan indstilles til at bruse oppefra og ned i varierende 

 RainBrain® forøger alle dine sanser i badet. Systemet genkender automatisk alle funktioner der er 
tilgængelige for dig og kun disse er vist på din touch screen. 

 Kilden til brus
intervaller. Op til fem forskellige brugere kan indstille deres 
egne personlige brugerindstillinger i RainBrain og aktivere 
dem efter ønske. 
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 Temperatur 
 Temperaturindstillingen reagerer præcist indenfor 0,5 C°. 
Også her kan yndlingstemperaturen indstilles af op til fem 
forskellige brugere. Veksel-brus funktionen kan variere brus 
af forskellige typer med skiftende temperatur. 

 Musik 
 Dit personlige valg af musik sendes via Bluetooth fra din 
MP3 afspiller og gemmes i RainBrain. Du kan vælge dine 
egne sange via touch screen og nyde din yndlingsmusik. 



 PuraVida® Harmonien i hvert produkt er tydelig ved første øjekast.

 Vist ovenfor: Badekar med PuraVida kararmatur til indbygning, kartud, slangeudtag, håndbruser og bruseholder. Håndvask med 
PuraVida håndvaskarmatur. Hovedbruser og håndbruser med Porter bruseholder og brusearmatur til indbygning. 
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Det særlige PuraVida design er synlig i enhver detalje. Rolig, harmonisk, ren. 

 Sanitet, badekar, brusekar og spejle: Duravit  
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 Pur. Rolig. Sensuel. PuraVida® 



 PuraVida® Håndvaskarmatur, Highriser 
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 1-grebs bidétarmatur 

 1-grebs håndvaskarmatur
Highriser 

 1-grebs håndvaskarmatur  3-huls håndvaskarmatur 

 3-huls bidétarmatur 



 PuraVida® brusersæt, PuraVida hovedbruser og PuraVida sidebrusere med RainBrain 
Shower control 
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 Håndbruser 3jet  Håndbruser 1jet  Sidebruser 

 Hovedbruser med bruserbøjning 

 Termostat til indbygning 
med afspærring og omskifter 

 Brusearmatur  RainBrain Shower control 



 PuraVida® karsøjle med håndbruser 
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 Kar-/brusearmatur 

 PuraVida karsøjle med håndbruser 

 Brusearmatur til indbygning  Kartud 



PuraVida®  Produktoversigt 

 PuraVida hvid krom version (-400) 

 Håndvask- og bidetarmatur 

 1-grebs håndvaskarmatur, lille model 
 # 15075, -000, -400 

 1-grebs håndvaskarmatur 
 # 15070, -000, -400 

 1-grebs håndvaskarmatur 
 Highriser 
 # 15072, -000, -400 
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 1-grebs bidétarmatur 
 # 15270, -000, -400 

 3-huls bidétarmatur 
 # 15273, -000, -400 

 3-huls håndvaskarmatur 
 # 15073, -000, -400 

 PuraVida krom version (-000) 



 Brus 

 Håndbruser 150 3jet 
 # 28557, -000, -400 

 Håndbruser 120 1jet 
 # 28558, -000, -400 

 Hovedbruser 400 mm med 
bruserbøjning 
 # 27437, -000, -400 
 Med lofttilslutning 
 # 27390, -000, -400 

 Unica brusersæt 90 cm 
 # 27853, -000, -400 
 Unica bruserstang 
 # 27844, -000   (ikke afbilledet) 

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

 Bad 

 1-grebs brusearmatur til 
indbygning 
 # 15665, -000, -400 
iBox universal indbygningsdel
# 01810180

 Termostat med afspærring og 
omskifter til indbygning 
 # 15771, -000, -400 
 Med afspærringsventil 
 # 15775, -000, -400   (ikke afbilledet) 
iBox universal indbygningsdel
# 01810180

 Termostater til indbygning 
 # 15770, -000, -400 
 Highfl ow termostat til 
indbygning 
 # 15772, -000, -400 
iBox universal indbygningsdel
# 01800180

 1-grebs kar-/brusearmatur til 
indbygning 
 # 15445, -000, -400 
iBox universal indbygningsdel
# 01810180

 Kartud 
 # 15412, -000, -400 

 1-grebs karsøjle med håndbruser 
 # 15473, -000, -400 
Indbygningsdel
# 10452180

Lækagesikringer ½  ”
# 96362000

 1-grebs kar-/brusearmatur 
 # 15472, -000, -400 

 Sæbedispenser  
 Keramik 
 # 41503, -000 

 WC børste  
 Keramik 
 # 41505, -000 

 Håndklædestang, dobbelt 
 # 41512, -000 

 Accessories 

 Tilbehør 
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Hier 
kommt 
Bild mit 
ange-
passten 
Sym-
bolen

 Sidebruser 
 # 28430, -000, -400 

 Porter’S 
 # 28331, -000 

 TravelShower 120 1jet 
 # 28564, -400 

 Fixfi t slangetilslutning 
 # 27414, -000 

 RainBrain med regulering af 
 vandmængde 
 # 15842, -000, -400 
 RainBrain uden regulering af 
vandmængde 
 # 15841, -000, -400   (ikke afbilledet) 

 Shower Control 

 iControl mobile eletronisk 
afspærring og omskifter til 
PuraVida 
 # 15776, -000, -400 

 iControl afspærring og omskifter 
til PuraVida 
 # 15777, -000, -400 

 Afspærringsventil 
 # 15978, -000, -400 
Indbygningsdel
¾  ” # 15970180
½  ” # 15974180

 Trio/Quattro afspærrings- og 
omskifterventil   # 15937, -000, -400 
Indbygningsdel til Quattro-ventil
# 15930180

Indbygningsdel til Trio-ventil
# 15981180

 Papirholder 
 # 41508, -000 

 Tandglas  
 Keramik 
   # 41504, -000 

 Sæbeskål  
 Keramik 
 # 41502, -000 





 PuraVida 
betyder 
at værdsætte 
sig selv. 



 Hansgrohe · Jegstrupvej 6 · DK-8361 Hasselager · Telefon +45 86 287400
Telefax +45 86 287401 · info@hansgrohe.dk · www.hansgrohe.dk 

Hansgrohe · Åsveien 2 · N-3475 Sætre · Telefon +47 32 795400
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