Hansgrohe
Poradnik Fachowca

Wydajne produkty dla branży hotelowej

EcoSmart oferuje widoczne
korzyści finansowe: mniejsze
zużycie wody i energii

Oszczędność kosztów –
udokumentowana i potwierdzona
Certyfikaty wystawiane przez DGNB, bream, LEED i inne międzynarodowe systemy
oceny budynków stają się coraz ważniejsze. Hansgrohe pomaga spełnić te surowe
wymagania: dzięki wydajnym bateriom i prysznicom, wyposażonym w innowacyjną
technologię EcoSmart.
Oszczędność wody i energii, jaką uzyskasz dzięki produktom Hansgrohe, poznasz
po etykiecie wydajności WELL i po obniżonych kosztach. Szczególnie w budynkach
z licznymi łazienkami i toaletami, takich jak hotele, potencjał oszczędności można
zwielokrotnić. W rezultacie inwestycje amortyzują się często już po kilku miesiącach.
Dlatego wykorzystaj zalety naszej ofensywy EcoSmart, aby w przyszłości zaoszczędzić
mnóstwo wody, energii i pieniędzy. Jakie to proste, dowiesz się na następnych stronach
lub pod adresem www.pro.hansgrohe.pl/ecosmart-check

Na tym możesz polegać: wydajne produkty Hansgrohe są istotnym elementem certyfikacji budynku.
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Ofensywa EcoSmart
Etykieta wydajności

Ważne informacje w pigułce:
nowa etykieta wydajności wody
Manufacturer:
Manufacturer:
Product category:
category:
Product
Type:
Type:
Model:
Model:
Registration number:
number:
Registration
Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe AG
Wash basin valve
Single lever valve
Hansgrohe Metris 110
WA10003-20110209

Hansgrohe
Hansgrohe AG
AG
Wash
Wash basin
basin valve
valve
Single
Single lever
lever valve
valve
Hansgrohe
Hansgrohe Metris
Metris 110
110
WA10003-20110209
WA10003-20110209

Informacje o producencie i produkcie

Suma punktów
Klasa wydajności (A=najlepsza ocena)

Water Efficiency
Efficiency Criteria
Criteria
Water
Water Efficiency Criteria

Flow rate
rate >
> 6,0
6,0 l/min
l/min ≤
Flow
≤ 9,0
9,0 l/min
l/min
Controlled flow
flow rate
rate ≥
Controlled
≥ 4,0
4,0 l/min
l/min ≤
≤ 6,0
6,0 l/min
l/min

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min

Flow-independent temperature
Flow-independent
temperature setting
setting
Temperature limit
limit // Cold
Temperature
Cold water
water valve
valve

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Punkty na podstawie kryteriów wydajności

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Information about
about use
Information
use and
and installation:
installation: www.well-online.eu.
www.well-online.eu.
A Label
Label of
of EUnited
EUnited Valves
A
Valves
European Valve
Valve Manufacturers
Manufacturers Association
European
Association

Trudno ocenić po wyglądzie, czy dany produkt sanitarny oszczędza wodę. Dlatego wspólnie z europejskimi producentami armatury stworzyliśmy
Water Efficiency Label (WELL). Etykieta wydajności wody pozwala sprawdzić, czy zakupiony produkt jest ekonomiczny, wydajny i na najnowszym
poziomie technicznym. Więcej o etykiecie dowiesz się na stronie www.well-online.eu

Metris 110 # 31080,-000

Talis 80 # 32040,-000

Focus 70 # 31730,-000

Crometta 85 Green # 28561,-000

Oszczędność pierwsza klasa: baterie Focus 70, Talis 80 i Metris 110 oraz główka prysznicowa Crometta 85
Green otrzymały najlepszą notę A.
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Bądźcie jak Europa-Park:
oszczędzajcie koszty wody i energii.
Jak łatwo oszczędzać spore ilości wody z Hansgrohe, udało się teraz udowodnić:
w unikalnym projekcie w kooperacji Europa-Park i Uniwersytetu w Offenburgu.
W tym celu wyposażono baterie i prysznice w łazienkach Hotelu Santa Isabel w ekologiczną technologię Hansgrohe EcoSmart i dokumentowano zużycie wody i energii.
Rezultat: zużycie wody spadło o ok. 32 % na nocleg. Do tego dochodzi oszczędność
energii potrzebnej do podgrzania wody. Dzięki tym oszczędnościom koszty wymiany
zwrócą się po ok. 2½ roku.*

Prof. Dipl-Inż. E. Bollin,
Uniwersytet w Offenburgu
“Mogliśmy naukowymi metodami
udowodnić, w jakim stopniu produkty
oszczędzjące wodę pomagają zredukować koszty.”

Jürgen Mack,
dyrektor Europa-Park
„Nie spodziewaliśmy się, że inwestycja
zwróci się tak szybko. Logiczne, że
teraz myślimy o tym, aby pozostałe
hotele wyposażyć w ten sam sposób.”

Europa-Park Rust
Największy park rozrywki
w Niemczech
otwarty 12 lipca 1975
powierzchnia 850,000 m²
ponad 4 miliony gości rocznie
5 rodzimych hoteli 4-gwiazdkowych
Hotel Santa Isabel
Kategoria: 4-gwiazdkowy superior
66 pokoi, w tym 8 tematycznych
290 łóżek
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* Kalkulacja na podstawie cennika bazującego na tezie Bachelor’sa z Uniwersytetu w Offenburgu, Prof. Dipl.-Inż. E. Bollin

Ofensywa EcoSmart
Europa-Park

Wyposażenie pokoi po renowacji

Zużycie na nocleg/łazienkę

– 32,4 %

Axor® Montreux, 5 l/min
# 16502,-000

Croma® 100 Vario EcoSmart, 9 l/min
# 28537, -000

Pozwalają na dużą oszczędność wody i kosztów w Europa-Park:
wydajne baterie Hansgrohe i główki prysznicowe z technologią
EcoSmart.

Wcześniej: 124,7 l Teraz: 84,3 l

Badania udowodniły: technologia Hansgrohe EcoSmart
pozwala w Hotelu Santa Isabel zaoszczędzić 1/3 wody
i energii na każdy nocleg.
Okres: sierpień do grudzień
2010
Liczba pokoi: 66
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EcoSmart – wydajny sposób
na oszczędność w łazience.
Standardowe baterie i prysznice są często przyczyną nadmiernego zużycia wody
i energii. Baterie i prysznice Hansgrohe z technologią EcoSmart przeciwnie - zużywają
do 60 % mniej wody niż inne produkty. Jednocześnie mniej energii jest potrzebne
do podgrzania wody. To oszczędza ważne dla życia zasoby – i Twoje pieniądze.

Technologia
EcoSmart

Tak można zaoszczędzić wodę i energię z prysznicami EcoSmart
Pomysłowy ogranicznik przepływu, specjalne dysze i domieszka powietrza czynią to możliwym. Główki prysznicowe
Hansgrohe Raindance EcoSmart zużywają tylko 9 litrów wody na minutę, a głowice i główki prysznicowe Crometta 85
Green tylko 6 litrów na minutę. Obojętnie, jak wysokie jest ciśnienie wody. Ponieważ wbudowane precyzyjne części
składowe reagują elastycznie na zmiany ciśnienia wody i utrzymują stałą ilość wody. Korzyść dla Ciebie: w zależności,
jak oszczędne jest obecne wyposażenie Twojego objektu, dzienne zapotrzebowanie na wodę można zredukować
nawet o 60 %.
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Ofensywa EcoSmart
Technologia EcoSmart

Technologia
EcoSmart

Technologia QuickClean:
Elastyczne silikonowe wypustki dla łatwej pielęgnacji

Tak można obniżyć koszty z armaturą EcoSmart
Zwykłe baterie umywalkowe zużywają ok. 13 litrów wody na minutę. We wszystkich bateriach Hansgrohe, EcoSmart redukuje zużycie wody do 5 litrów na minutę – i to przy pełnym, miękkim strumieniu wody. A jak to możliwe? Poprzez dodanie
powietrza i zintegrowany system EcoSmart, który mimo wahań ciśnienia wody utrzymuje stały przepływ 5 l/min. Dodatkowo
oszczędza się też energię, ponieważ mniejsza ilość wody wymaga podgrzania.

Twoje korzyści z technologii EcoSmart
▪ O
 chrona środowiska i zasobów dzięki
oszczędności wody i energii

▪ S
 zybka amortyzacja inwestycji poprzez
redukcję bieżących kosztów wody i energii
Więcej na ten temat pod adresem
www.pro.hansgrohe.pl/ecosmart
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Z Hansgrohe możesz po prostu
liczyć na więcej oszczędności
Baterie i prysznice Hansgrohe z technologią EcoSmart oferują nie tylko elegancki design
i najwyższy komfort, ale dzięki zaoszczędzonym kosztom wody i energii zwracają się
często już po kilku miesiącach. Jak wysoki jest Twój potencjał oszczędności i jak szybko
inwestycja się zamortyzuje, obliczysz błyskawicznie przy pomocy bezpłatnego kalkulatora oszczędności Hansgrohe na stronie www.pro.hansgrohe.pl/kalkulator ‒
a dzięki wersji optymalnej dla Smartfona także w podróży:
http://m.pro.savings.hansgrohe.pl
Tylko kilka kliknięć, by oszczędzić więcej:
bezpłatny kalkulator oszczędności Hansgrohe
1. W
 ejdź na www.pro.hansgrohe.pl/kalkulator lub użyj mobilnej
wersji na Twoim Smartfonie http://m.pro.savings.hansgrohe.pl
i wybierz produkt*.
2. Wprowadź liczbę łazienek w Twoim hotelu.
3. Podaj średni czas korzystania z łazienki przez gościa i ilość noclegów
oraz miesięczne obłożenie.
4. Wybierz aktualną cenę wody i typ wykorzystywanej energii oraz jej cenę.
5. Wprowadź cenę zakupu baterii lub prysznica.
6. Kliknij na „oblicz“, a otrzymasz Twój osobisty wynik oszczędności. Kalkulację można pobrać (bezpłatnie) jako plik PDF.
* po instalacji produktów z EcoSmart

Chcesz wiedzieć bardzo dokładnie, ile możesz
zaoszczędzić z kążdą baterią lub prysznicem? Zwróć
się do Twojego sklepu specjalistycznego – albo sam
przeprowadź test EcoSmart check na stronie 10.

8

Skrót do mobilnej wersji kalkulatora
oszczędności. Koszt połączenia
zależny od operatora sieci.

Ofensywa EcoSmart
Kalkulator oszczędności

Oblicz teraz potencjał oszczędności
Przy pomocy bezpłatnego kalkulatora oszczędności Hansgrohe na:
www.pro.hansgrohe.pl/kalkulator

Lub wersji mobilnej na: http://m.pro.savings.hansgrohe.pl
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Pakiet Hansgrohe EcoSmart Check:
zamów teraz i oszczędzaj od zaraz
Chcesz sam wypróbować, ile wody i energii możesz zaoszczędzić? Zamów więc teraz
specjalny pakiet Hansgrohe EcoSmart Check: zawiera on wszystko, co potrzebne, by
wygodnie i łatwo obliczyć Twój potencjał oszczędności w łazience. Użyj załączonego
formularza w celu zamówienia faksem osobistego pakietu EcoSmart Check
www.pro.hansgrohe.pl/ecosmart-check

Pakiet Hansgrohe EcoSmart Check: wszystko czego potrzebujesz,
by obniżyć zużycie wody i koszty
▪ 1x EcoSmart Check pojemnik z miarką
▪ 1x główka prysznicowa Hansgrohe
Crometta 85 Green
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▪ 2 x ogranicznik przepływu Hansgrohe do
baterii umywalkowych
▪ 2 x klucz instalacyjny (do armatury i główki
prysznicowej)

W oka mgnieniu większa wydajność:
zrób teraz test Hansgrohe EcoSmart check

Ofensywa EcoSmart
Pakiet EcoSmart Check

Używając ogranicznika przepływu Hansgrohe EcoSmart lub główki prysznicowej
Hansgrohe z technologią EcoSmart osiągniesz w czterech krokach większą
oszczędność wody i energii. Przekonaj się, jakie to proste!

Test przy umywalce
1

Test pod prysznicem
1. Trzymaj pojemnik z miarką pod baterią
lub prysznicem. Odkręć wodę, odczytaj ilość
przepływu na skali.

1

2. Następnie odkręć kluczem instalacyjnym
stary perlator z wylewki baterii bądź też
główkę prysznicową od węża.
2

2

3. Teraz włóż do baterii ogranicznik przepływu Hansgrohe EcoSmart lub zamontuj
do węża główkę prysznicową Hansgrohe
Crometta 85 Green.

3

3

4. Ponownie odkręć wodę w baterii umywalkowej lub główce prysznicowej – zróżnicowane
zużycie wody pokaże efekt oszczędności.
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5. Wprowadź uzyskane wartości do
kalkulatora oszczędności Hansgrohe
i oblicz Twój potencjał oszczędności:
www.pro.hansgrohe.pl/kalkulator
lub:
http://m.pro.savings.hansgrohe.pl
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Armatura Hansgrohe:
Seryjna oszczędność

Armatura umywalkowa Hansgrohe
Baterie umywalkowe Hansgrohe, przepływ 5 l/min jako standard dzięki technologii EcoSmart

Avantgarde

PuraVida® 110
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 15070, -000, -400

Modern
Metris® 110
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31080, -000

Talis® 80
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 32040, -000

Metris® Classic 100
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31075, -000, -820

Talis® Classic 80

Focus® 70
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31730, -000

Classic

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 14111, -000, -820

Kolory powierzchni:
-000 = Chrom
-400 = Biel/Chrom
-820 = Nikiel szczotkowany

Przykładowe baterie z programu marki Hansgrohe. Kompletny asortyment wraz z dostępnymi kolorami znajdziesz w katalogu Hansgrohe lub na stronie www.pro.hansgrohe.pl
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Armatura Axor:
Ponadczasowy design i trwałość

Ofensywa EcoSmart
Armatura

Armatura umywalkowa i elektroniczna Axor
Baterie umywalkowe Axor, przepływ 5 l/min jako standard dzięki technologii EcoSmart

Axor® Starck X
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa # 10070000

Axor® Starck
Bateria elektroniczna
# 10101000

Axor® Starck X

Axor® Starck Classic

Bateria elektroniczna
# 10170000

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa # 10010000

Axor® Citterio
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa # 39031000

Axor® Citterio

Axor® Citterio M

Bateria elektroniczna do
montażu na ścianie # 39117000

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa # 34010000

Axor® Urquiola
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa # 11020000

Axor® Massaud
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa # 18010000

Axor® Bouroullec
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa # 19011000

Axor® Uno2
Bateria elektroniczna do
montażu na ścianie # 38119000

Axor® Uno2
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa # 38020000

Axor® Carlton

Axor® Montreux
2-otworowa armatura
umywalkowa # 16502000

Axor® Starck
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa # 10111000

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa # 17010000

Przykładowe baterie z programu marki Axor. Kompletny asortyment wraz z dostępnymi kolorami znajdziesz w katalogu Axor lub na stronie www.pro.hansgrohe.pl
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Prysznice Hansgrohe EcoSmart:
Dużo przyjemności z małą ilością wody

Crometta® 85

Croma® 100

PuraVida®

Crometta® 85 Green 6 l/min
Główka prysznicowa z oszczędnym
strumieniem normalnym
# 28561, -000
Crometta® 85 1jet
EcoSmart 9 l/min Główka
prysznicowa # 28606, -000 (bez fot.)
Crometta® 85 Variojet
EcoSmart 9 l/min Główka
prysznicowa # 28607, -000 (bez fot.)
Crometta® 85 Multi 3jet
EcoSmart 9 l/min Główka
prysznicowa # 28608, -000 (bez fot.)

Croma® 100 Multi
EcoSmart 9 l/min
Główka prysznicowa
# 28538, -000
Croma® 100 Vario
EcoSmart 9 l/min
Główka prysznicowa
# 28537, -000 (bez fot.)
Croma® 100 1jet
EcoSmart 9 l/min
Główka prysznicowa
# 28583, -000 (bez fot.)

PuraVida® 150 3jet

Raindance® S 150 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
Dysk prysznicowy # 28550, -000
Raindance® S 120 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
Dysk prysznicowy # 28554, -000
(bez fot.)
Raindance® S 100 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
Dysk prysznicowy # 28552, -000
(bez fot.)

Raindance® Select 150 3jet

EcoSmart 9 l/min
Dysk prysznicowy
# 28567, -000, -400

Raindance®

Raindance® E 150 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
Dysk prysznicowy # 28551, -000
Raindance® E 120 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
Dysk prysznicowy # 28549, -000
(bez fot.)
Raindance® E 100 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
Dysk prysznicowy # 28553, -000
(bez fot.)

EcoSmart 9 l/min
Dysk prysznicowy
# 28588, -000, -400

Przykładowe baterie z programu marki Hansgrohe. Kompletny asortyment wraz z dostępnymi kolorami znajdziesz w katalogu Hansgrohe lub na stronie www.pro.hansgrohe.pl
14

Ofensywa EcoSmart
Prysznicowa

Croma® 100

Raindance®

Raindance® 240 Air
EcoSmart 9 l/min
Głowica prysznicowa z ramieniem
DN15 383 mm
Ø 240 mm # 27461, -000
Głowica prysznicowa z przyłączem
sufitowym DN15 100 mm
Ø 240 mm # 27463, -000 (bez fot.)

Croma® 100 Showerpipe
prysznicowy EcoSmart 9 l/min
Wersja z termostatem i główką
prysznicową Croma 100 Vario,
głowica prysznicowa Ø 160 mm
# 27159, -000
Croma® 100 Showerpipe
prysznicowy EcoSmart 9 l/min
Wersja z termostatem i główką
prysznicową Croma 100 Vario,
głowica prysznicowa Ø 160 mm
# 27144, -000 (bez fot.)

Raindance® Showerpipe
Connect EcoSmart 9 l/min
z główką prysznicową z dwoma
rodzajami strumienia,
ramię głowicy 460 mm
Głowica prysznicowa Ø 180 mm
# 27166, -000

Raindance® 180 Air
EcoSmart 9 l/min
Głowica prysznicowa z przyłączem
sufitowym DN15 100 mm
Ø 180 mm # 27464, -000
Głowica prysznicowa z ramieniem
DN15 241 mm
Ø 180 mm # 27462, -000
(bez fot.)

Crometta® 85

Croma® 100

Croma® 160 EcoSmart 9 l/min
Głowica prysznicowa z obrotowym
przyłączem # 28450, -000

Raindance® Showerpipe 180
prysznicowy EcoSmart 9 l/min
z termostatem i dyskiem prysznicowym
Raindance S 100 Air 3jet, ramię głowicy
460 mm, głowica prysznicowa Ø 180 mm
# 27165, -000
Raindance® Showerpipe 180
prysznicowy EcoSmart 9 l/min
z termostatem i dyskiem prysznicowym
Raindance S 100 Air 3jet, ramię głowicy
350 mm, głowica prysznicowa Ø 180 mm
# 27141, -000 (bez fot.)

Croma® 100 Vario EcoSmart 9 l/min
Głowica prysznicowa z obrotowym
przyłączem # 28462, -000
Croma® 100 Multi EcoSmart 9 l/min
Głowica prysznicowa z obrotowym
przyłączem # 28460, -000 (bez fot.)

Crometta® 85 Green 1jet 6 l/min
Głowica prysznicowa z obrotowym
przyłączem
Oszczędny strumień normalny
# 28423, -000
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Niniejszą broszurę wydrukowano przy jak najmniejszym obciążeniu środowiska. Dzięki zastosowaniu nowego papieru udało się zmniejszyć emisję CO2
o ponad 30 %. Również Ty możesz mieć swój udział się w ochronie środowiska, przekazując niniejszą broszurę po zapoznaniu się z jej treścią innym
zainteresowanym lub oddając ją do recyklingu.

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne · Infolinia 801 011 299
Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl

pl-PL-EcoSmart· informacje techniczne · Zmiany techniczne produktów oraz odchylenia kolorystyczne z przyczyn technicznych druku zastrzeżone.
Form-Nr. 84190237 · 01/12/5 · Printed in Germany · Wydrukowano na papierze niechlorowanym.

Standardowe baterie i prysznice często są przyczyną nadmiernego zużycia
wody i energii. Technologia Hansgrohe EcoSmart zmniejsza przepływ wody
nawet o 60 % i w ten sposób pomaga oszczędzać wodę i energię, a co się
z tym wiąże, także obniżyć koszty. Oprócz tego, wydajne baterie i prysznice
Hansgrohe ułatwiają spełnienie wymogów, które są konieczne do otrzymania certyfikatów DGNB, BREEM, LEED oraz innej międzynarodowej
dokumentacji potwierdzającej jakość dla obiektów użyteczności publicznej.
Dla zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa finansowego dla hoteli,
firma Hansgrohe stworzyła specjalny pakiet EcoSmart Check. Zawiera on
wszystko, co niezbędne do określenia potencjału oszczędności w łazience.
Pakiet EcoSmart Check oraz wiele innych przydatnych informacji znajdziesz
na www.pro.hansgrohe.pl/ecosmart-check

