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Armatura dopasowana do umywalki 
tak, aby Klient był zadowolony.
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Łazienka już od dawna jest czymś więcej, 
niż pomieszczeniem służącym higienie 
ciała. Zyskała ona charakter przestrzeni 
mieszkalnej i życiowej. W związku z tym 
oczekiwania klientów również ewoluowały.

Modele armatury ComfortZone mają różną  
wysokość, gdyż Hansgrohe pragnie do-
starczyć Ci wszystko, co niezbędne, aby 
spełnić oczekiwania klientów w aspekcie 
komfortu i elastyczności.

Dodatkowo, równie ważną kwestią jest 
optymalny dobór armatury i ceramiki,  
do którego klienci przywiązują coraz 
większą wagę. Aby zapobiec błędom 
w doborze produktów i rozczarowaniu 
klienta z powodu, na przykład, rozchla-
pującego się strumienia, firma Hansgrohe 
opracowała Test ComfortZone. 

Armatura ComfortZone
Spełnienie na wielu poziomach

Rezultaty testów możesz bezpłatnie po-
brać ze strony internetowej Hansgrohe.

W tym celu Hansgrohe oddaje Ci do  
dyspozycji Konfigurator przestrzeni  
ComfortZone. Aplikacja umożliwia dopa- 
sowanie armatury do umywalki online  
i łączy produkty w harmonijne kombina-
cje. Dzięki narzędziom takim, jak Test  
i Konfigurator zaprezentujesz podczas 
rozmów handlowych optymalne rozwią-
zania i zapewnisz sobie długofalowe 
zadowolenie klienta.  
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Jeśli połączenie armatury i umywalki nie spełni potrzeb klienta, będzie on niezadowolo-
ny – i zgłosi reklamację.

Z Hansgrohe to Ci nie grozi: rozwiązania proponowane przez Test ComfortZone 
wyznaczają nowe standardy w dziedzinie doradztwa i zapewniają długofalowe  
zadowolenie klientów.

Wyzwanie: dopasowanie  
armatury do umywalki

Test ComfortZone
Komfort zamiast chlapania

To może powodować frustrację 
klienta: 

▪ Za mało przestrzeni pod armaturą 
– mycie rąk, napełnianie naczyń lub 
mycie włosów jest niewygodne lub 
zupełnie niemożliwe

▪ Woda chlapie na zewnątrz umywalki – 
mokre ubrania lub trudne do usunięcia 
plamy na lustrach i szafce umywalkowej 
wymagają ciągłego sprzątania

To może powodować Twoją 
frustrację: 

▪ Jeśli strefa umywalki nie spełni ocze-
kiwań klienta, w pierwszej kolejności 
zwróci się on z tym do Ciebie

▪ W przypadku, gdy klient zażąda 
usunięcia usterki lub złoży reklamację, 
będzie to dla Ciebie oznaczać koniecz-
ność wygospodarowania dodatkowego 
czasu i dodatkowy koszt

▪ W najgorszym razie rezultatem będzie 
nie tylko strata finansowa, ale także 
utrata klienta
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Uciążliwe pryskanie wody na boki wywołane złym dopasowaniem armatury i umywalki 
oraz związana z tym frustracja klienta od teraz należą już do przeszłości. W autorskim 
procesie badawczym, firma Hansgrohe przetestowała swoje modele armatury w połą-
czeniach z najpopularniejszymi modelami ceramiki renomowanych producentów.*

Zapobiega frustracji w strefie umywalki:  
Test ComfortZone firmy Hansgrohe

Podczas testów sprawdzających funkcjonalność bada 
się takie aspekty, jak przestrzeń pod armaturą czy prawi-
dłowość strumienia, który nawet podczas mycia rąk nie 
powinien pryskać na boki. W tym celu przeprowadza  
się instalację armatury zgodnie z zaleceniami montażu.

Dotychczas w Centrum Testów Hansgrohe sprawdzono po-
nad 2000 kombinacji armatury i umywalki. Z rezultatami  
i zaleceniami Testu można zapoznać się na stronie inter-
netowej Hansgrohe oraz pobrać je stamtąd jako plik pdf. 
Pliki zostały uporządkowane według nazw producentów.

*Plik pdf zawierający szczegółowy opis procesu testowego 
w Hansgrohe, jest do Twojej dyspozycji tutaj:
www.pro.hansgrohe.pl/comfortzone-test

Znak zapewniający bezpieczeństwo: oznaczenie przeprowadzo-

nego testu Hansgrohe dla sprawdzonych pod względem funkcji 

kombinacji armatury i ceramiki.
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Skorzystaj teraz bezpłatnie z rezultatów Testu ComfortZone: dzięki temu zaoferujesz 
swoim Klientom, oprócz standardowej prezentacji produktów, także dodatkowy serwis,  
a tym samym wyznaczysz nowe standardy w zakresie doradztwa:

Sięgnij teraz po sprawdzone bezpieczeństwo pobierając bezpłatnie plik pdf z tego  
miejsca: www.pro.hansgrohe.pl/comfortzone-test

▪ Obszerny test z umywalkami wiodą-
cych producentów

▪ Pliki PDF uporządkowane przejrzyście 
na zasadzie matrycy

▪ Oszczędność czasu podczas rozmów  
z Klientem i na etapie wyboru produktów

▪ Proste narzędzie argumentacji
▪ Kompetentne doradztwo dzięki  

kompletnej bazie numerów katalogo-
wych, modeli i wymiarów

▪ Zapobieganie reklamacjom
▪ Długofalowo zadowoleni klienci

Test ComfortZone
Wyniki testów  

w formacie pdf

Ponad 2000 przetestowanych kombinacji  
armatury i ceramiki w jednym miejscu

Model baterii umywalkowej 
Hansgrohe ComfortZone i jej 
nr katalogowy

Przetestowana kombinacja

Wymiary montażowe

Przykład

Model umywalki i jej 
nr katalogowy

Która armatura Hansgrohe do której umywalki?
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Zaprezentuj swoim Klientom możliwie realistyczną wizję harmonijnego połączenia 
armatury i umywalki: z Konfiguratorem przestrzeni ComfortZone firmy Hansgrohe.

To wirtualne narzędzie doradcze pozwala na konfigurację armatury Hansgrohe  
z różnymi modelami umywalek. Do wyboru są wyłącznie te połączenia armatury  
i umywalek, które pomyślnie przeszły Test ComfortZone. Klientom ułatwia to podjęcie 
decyzji, a Tobie zapewnia poczucie pewności podczas rozmowy doradczej.
www.pro.hansgrohe.pl/configurator

Narzędzie dla doradców, które robi wrażenie:  
Konfigurator przestrzeni Hansgrohe ComfortZone

Strona internetowa Hansgrohe PRO

Przykładowa konfiguracja dla umywalki nablatowej

Przykładowa konfiguracja dla umywalki wiszącej

Przykładowa konfiguracja dla umywalki podblatowej
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HOME WHO WE ARE WHAT WE DO YOUR BATHROOM CONTACT GETTING HERE

Avantgarde, Modern, 
Classic: my style in 
the bathroom

First find your own bathroom 
style, then design it individually 
– and enjoy. Find your style 
direction here – whether you 
are refurbishing or want  
a completely new bathroom 
architecture.

BATH AND DESIGN

Konfigurator przestrzeni ComfortZone  
teraz także na Twojej stronie internetowej

Bezpłatny Konfigurator przestrzeni ComfortZone możesz w prosty sposób zintegrować 
z Twoją stroną internetową. W ten sposób oferujesz swoim Klientom możliwość dopa-
sowania armatury Hansgrohe do różnych typów umywalek za pośrednictwem Twojej 
strony internetowej. To dla Klienta dobry początek przed przystąpieniem do dalszych 
rozmów ze specjalistą, czyli z Tobą.

Zarejestruj się teraz na www.online-tools.hansgrohe.com i wybierz aplikację Konfigurator przestrzeni  
ComfortZone. Następnie skopiuj kod i wklej go w kod Twojej strony internetowej. Gotowe, Konfigurator przestrzeni  
ComfortZone jest już na Twojej stronie!.

ComfortZone Test
Konfigurator ComfortZone

Strona startowa Hansgrohe Online-Tools

Konfigurator przestrzeni ComfortZone

Formularz zgłoszenia online

Konfigurator przestrzeni ComfortZone zintegrowany ze stroną  

internetową punktu handlowego

Skuteczna prezentacja: na www.online-tools.hansgrohe.com znajdziesz mnóstwo innych przydatnych narzędzi na 
Twoją stronę internetową – od wysokiej klasy zdjęć, przez banery reklamowe po filmy itp.
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Pryskający na boki strumień i niewygoda podczas 

mycia rąk od teraz należą już do przeszłości: Test 

ComfortZone firmy Hansgrohe pozwoli Ci odnaleźć 

optymalnie dopasowane  połączenia armatury  

i umywalki, co gwarantuje długofalowe zadowole-

nie klienta!

W zakrojonej na szeroką skalę serii testów firma 

Hansgrohe sprawdziła ponad 2000 kombinacji  

armatury i ceramiki i odkryła dla Ciebie te, które  

są godne polecenia.

Rezultaty Testów ComfortZone z zaleceniami opty-

malnych kombinacji dostępne są do pobrania bez-

płatnie i globalnie pod tym adresem:

www.pro.hansgrohe.pl/comfortzone-test

Ta broszura została wydrukowana z najwyższą 

dbałością o środowisko. Ty także możesz się  

przyczynić do ochrony środowiska naturalnego, 

przekazując tę broszurę innym lub oddając ją do  

recyklingu, po zapoznaniu się z jej treścią.


