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Technika odpływowa
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Hansgrohe odprowadza wodę we właściwym 
kierunku

Innowacyjna technika, niezawodna jakość i wyróżniające się wzornictwo spra-
wiają, że firma Hansgrohe od ponad 100 lat wyznacza trendy w branży sanitar-
nej. Ale firma wyrobiła sobie markę nie tylko poprzez innowacyjną technikę 
prysznicową, również w innych dziedzinach tej branży Hansgrohe cechuje tak 
bogactwo pomysłów jak i wysoka kompetencja.

Od lekko „chodzących” baterii, poprzez komfortowe prysznice, aż po nie za-
wodne systemy odpływowe – zawsze wskazujemy wodzie właściwą drogę. I 
jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. AquaCycle to system, który po-
wstał po to , by móc ponownie wykorzystać wodę zużywaną do kąpieli np. do 
spłukiwania toalet lub nawadniania ogrodu.

W ten sposób zamyka się wodny obieg - z korzyścią dla człowieka i środowiska.



33

Zmieszanie wody – z iBox universal, z 
pierwszym w świecie zestawem podstawowym 
pasującym do wszystkich podtynkowych armatur 
standardowych i termostatów firma Hansgrohe 
jest liderem w zakresie techniki mieszania wody.

Wykorzystanie wody – Głowice i dyski 
prysznicowe Raindance o wyjątkowo dużych  
i płaskich główkach wywołały prawdziwy  
boom prysznicowy. Niezliczone próby naślado-
wania i kopiowania świadczą o sile innowacji 
Hansgrohe.

Odprowadzenie wody – rosnące zamiłowa-
nie do rozbudowanych systemów prysznicowych 
pociągnęło za sobą kolejną innowacje: 
Raindrain, wysokowydajny odpływ, który szybko 
i sprawnie potrafi uporać się nawet z największą 
ilością wody.

Ponowne wykorzystanie wody – Pontos 
AquaCycle przerabia odpływającą wodę z 
prysznica i wanny, co pozwala ją ponownie wy-
korzystać do spłukiwania toalety lub podlewania 
ogrodu.
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Exafill® S

Exafill S – kolejną innowacją w zakresie techniki odpływowej. Łączy w sobie 
funkcje wylewki wannowej, odpływu i przelewu w jednym. Zastępuje ona trady-
cyjną wylewkę wannową zapewniając maksymalny komfort obsługi i jest jedno-
cześnie niezwykle prosta w instalacji. Dzięki płaskiej obudowie przelewu Exafill S 
pasuje też do obudów wannowych. Prościej i sprytniej problemu odpływu wody 
nie można rozwiązać!

Zestaw podstawowy do wanien 
normalnych
Exafill S spełnia jednocześnie 
trzy funkcje: wylewki wanno-
wej, odpływu i przelewu. Dzięki 
elastyczności i płaskiej budo-
wie nadaje się również do obu-
dów wannowych; długość cię-
gła Bowden’a wynosi 520 mm.
# 58115180
Exafill® S zestaw podstawowy
do wanien nietypowych
# 58116180 (brak rys.)

Zestaw kompletny do wanien 
normalnych
Exafill S z elastyczną rurą jako 
zestaw kompletny z korkiem i 
obudową w chromie nadaje się 
szczególnie do rozwiązań ob-
jektowych  
# 58113, -000

Płaska obudowa przelewu
Nie zabierająca wiele miejsca 
Obudowa przelewu o głęboko-
ści zaledwie 38 mm ułatwia 
montaż, pasuje także do obu-
dów wannowych. Równie 
płaski, cieszący oko piękną 
formą element zewnętrzny jest 
łatwy w utrzymaniu w czystości.

Elastyczna we wszystkich  
kierunkach
Exafill S jest wyjątkowo ela-
styczny, dzięki czemu  pasuje 
także do wanien o nietypo-
wych kształtach.

Próbny wlew
Próbę szczelności można prze-
prowadzić z jednoczesnym płuka-
niem instalacji. Próbny wlew służy 
też do napełnienia wanny.

Korek próbny
Za pomocą korka próbnego 
sprawdza się szczelność za-
montowanego zaworu odpływu. 
Korek ten chroni przed osadza-
niem się brudnych cząsteczek 
podczas dalszych prac monta-
żowych, aż do ostatecznego 
montażu elementu zewnętrznego.

Montaż, pielęgnacja i obsługa

Ładny kształt elementu ze-
wnętrznego w minimalistycz-
nym wzornictwie S
# 58117, -000, -090, -450,
-800, -810, -820, -830, -880
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Potrójna uszczelka
Otwór odpływowy jest całkowi-
cie szczelny – we wszystkich 
trzech kierunkach. Dodatkowe 
uszczelnienie jest zbędne.

Samoczyszczący się syfon  
spiralny
Syfon spiralny można obracać  
i przechylać we wszystkich kie-
runkach, dzięki specjalnemu
kształtowi strumienia przepływu, 
sam się oczyszcza.

Sprężynujący korek odpływu
Korek z elastyczną sprężyną 
chroni przed skaleczeniem w 
przypadku poślizgnięcia się
we wannie.

Wyznaczająca właściwy kierunek w instalacji podtynkowej Exafill S 
iBox universal ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym to opty-
malne rozwiązanie „all inclusive“. Zastosowanie jedynego w swoim  
rodzaju zintegrowanego systemu zabezpieczającego pozwala zre-
zygnować z zewnętrznego  zabezpieczenia i w ten sposób oszczę-
dzić koszty montażu i serwisu. Montaż upraszcza dostępny w opcji 
elastyczny wąż przyłączeniowy z izolacją.

iBox® universal
Napowietrzacz
Zawór zwrotny

Wylewka z QuickClean
Obracalna o 30° wylewka 
sprawnie napełni wannę silnym 
strumieniem wachlarzowym. 
Dzięki funkcji czyszczącej 
QuickClean ewentualny osad 
można bez trudu zetrzeć pal-
cem.
 

Exafill S w połączeniu z iBox
z systemem zabezpieczającym
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Flexaplus® ze sztywną rurą przelewową

Indywidualna regulacja długości, wygodne przyłączenie, możliwość zastosowa-
nia do obudów wannowych – oto zalety systemu odpływowego ze sztywną rurą 
przelewową sprawdzają się przede wszystkim przy montażu. Każde oko ucieszy 
elegancki wygląd elementu zewnętrznego Flexaplus S z dodatkowym pierścieniem 
umożliwiającym podniesienie lustra wody w wannie.

Element podstawowy do  
wanien normalnych
Flexaplus ze sztywną rurą prze-
lewu wyposażony jest w cięgno 
Bowdena o długości 520 mm, 
które jest elastyczne i bardzo 
wytrzymałe. Pasuje do wanien 
z obudową.
# 58145180
Element podstawowy do 
wanien specjalnych
# 58146180 (brak rysunku)

Komplet do wanien normalnych
Flexaplus ze sztywną rurą prze-
lewu, nadaje się jako komplet z 
uchwytem i korkiem wykonanym 
w chromie, szczególnie dla tego 
typu wanien. Pasuje do wanien 
z obudową.
# 58148, -000

Pasuje do wanien z obudową
Płaska (38 mm) obudowa prze-
lewu pasuje do obudów wanno-
wych, wyróżnia się też prostym 
montażem.

Korek próbny
Za pomocą korka próbnego 
sprawdza się szczelność za-
montowanego zaworu odpływu. 
Korek ten chroni przed osadza-
niem się brudnych cząsteczek 
podczas dalszych prac monta-
żowych, aż do ostatecznego 
montażu elementu zewnętrznego.

Potrójna uszczelka
Otwór odpływowy jest całkowi-
cie szczelny – we wszystkich 
trzech kierunkach. Dodatkowe 
uszczelnienie jest zbędne.

Syfon spiralny
Demontowalny syfon spiralny 
można obracać we wszystkich 
kierunkach, a dzięki zredukowa-
nej wysokości montażowej, jest 
bezproblemowy w montażu.

Montaż, pielęgnacja i obsługa

Komplet Flexaplus® S do  
wanien normalnych
Komplet w minimalistycznym 
wzornictwie S.
# 58155, -000
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Samoczyszczący się syfon  
spiralny
Syfon zatrzaskowy sam się 
oczyszcza ze względu na  
specjalny profil strumienia  
przepływu.

Sprężynujący korek odpływu
Korek odpływu z elastyczną 
sprężyną, chroni przed skale-
czeniami w przypadku poślizgu 
w wannie.

Łatwe dopasowanie
ruchoma rura przelewu pozwala 
na bezproblemowe dopasowa-
nie i gwarantuje szczelność; pa-
suje także do głębokich brodzi-
ków.

Nowy element zewnętrzny 
Flexaplus® S z elementem regu-
lującym do przelewu dostępny 
w sześciu wersjach kolorystycz-
nych i idealnie pasuje do wszyst-
kich linii wzorniczych Hansgrohe 
i Axor. Wszystkie zestawy pod-
stawowe i elementy zewnętrzne 
są kompatybilne.
# 58186, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Elementy zewnętrzne
Standardowy element ze-
wnętrzny dostępny w siedmiu 
wersjach kolorystycznych.
# 58185, -000, -090, -450,
-800, -810, -840, -880

Dodatkowy pierścienień umożli-
wiający podniesienie lustra wody 
w wannie wkładany podczas 
montażu elementu zewnętrz-
nego. Poprzez ćwierć obrotu, 
korek zostaje zamknięty, a 
przelew ustawiony w odpo-
wiedniej pozycji.
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Flexaplus® z elastycznym wężem przelewowym

Już od lat niezastąpiony w przypadku wanien o nietypowych kształtach –  
system odpływowy Flexaplus z elastycznym wężem przelewowym. Montaż 
ułatwiają giętki, wzmocniony spiralnym oplotem wąż oraz praktyczny syfon 
zatrzaskowy.

Element podstawowy do 
wanien normalnych
Innowacyjny system odpływowy 
Flexaplus z elastycznym i moc-
nym wężem przelewowym 
umożliwia łatwy i szybki montaż. 
Cięgno Bowdena o długości 
520 mm jest elastyczne i od-
porne na zużycie.
# 58140180
Element podstawowy do 
wanien specjalnych
# 58141180 (brak rys.)

Komplet do wanien normalnych
Flexaplus z elastycznym wężem
przelewowym w komplecie  
z wykonanym w chromie uchwy-
tem i korkiem.
# 58143, -000

Do wanien
Elastyczny wąż przelewowy z od-
pornego na działanie chemika-
liów Polipropylenu, dopasowuje 
się do każdej wanny, nie wymaga 
wydłużania i gwarantuje wysoką
szczelność. 

Do brodzików
Nawet w bardzo głębokich 
brodzikach, możliwy jest szybki 
montaż bez konieczności prze-
dłużania węża przelewowego.

Korek próbny
Za pomocą korka próbnego 
sprawdza się szczelność za-
montowanego zaworu odpływu. 
Korek ten chroni przed osadza-
niem się brudnych cząsteczek 
podczas dalszych prac monta-
żowych, aż do ostatecznego 
montażu elementu zewnętrznego.

Syfon – zatrzaskowy
Zmontowany wstępnie syfon za-
trzaskowy pozwala się obracać  
we wszystkich kierunkach, a 
dzięki zredukowanej wysokości 
montażowej, jest bezproble-
mowy w montażu.

Montaż, pielęgnacja i obsługa

Komplet Flexaplus S do wanien
normalnych
Komplet z minimalistycznym 
wzornictwem S
# 58150, -000
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Samoczyszczący się syfon  
spiralny
Syfon zatrzaskowy sam się 
oczyszcza ze względu na  
specjalny profil strumienia  
przepływu.

Gładkie powierzchnie  
wewnętrzne węży
Elastyczny wąż przepływowy 
został z zewnątrz wzmocniony 
spiralą, wewnątrz pozostaje 
gładki, a to w celu przeciw-
działania osadzaniu się brudu.

Sprężynujący korek odpływu
Korek odpływu z elastyczną 
sprężyną, chroni przed skale-
czeniami w przypadku poślizgu 
w wannie.

Element zewnętrzny Flexaplus ze zintegrowanym dodatkowym pier-
ścieniem umożliwiającym podniesienie lustra wody gwarantuje 
wielką radość z kąpieli nawet w najmniejszych wannach. Przy wy-
korzystaniu elementu regulującego poziom wody może być wyższy 
nawet o 25 mm.

Nowy element zewnętrzny Flexaplus® 
z dodatkowym pierścienieniem umożli-
wiającym podniesienie lustra wody 
w wannie jest dostępny w sześciu 
wersjach kolorystycznych i doskonale 
pasuje do wszystkich linii wzorniczych 
Hansgrohe i Axor. 
# 58186, -000, -800, -810,
-820, -830, -880

Elementy zewnętrzne
Standardowy element ze-
wnętrzny dostępny w siedmiu 
wersjach kolorystycznych.
# 58185, -000, -090, -450,
-800, -810, -840, -880

Element regulujący do przelewu jest podczas montażu wkładany  
w dowolnym miejscu elementu zewnętrznego.  Poprzez ćwierć ob-
rotu korek zostaje zamknięty, a przelew ustawiony w odpowiedniej 
pozycji. Indywidualna regulacja umożliwia wykorzystanie w pra-
wie każdej wannie.
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Raindrain® 90 XXL

Rainmaker, Rainfall, czy system prysznicowy- wszystkie prysznice o zwiększo-
nym przepływie wymagają szczególnie wydajnego systemu odpływowego. 
Idealnym rozwiązaniem jest Raindrain 90 XXL. Jego pofalowana budowa 
zwiększa prędkość odpływającej wody uzyskując nadzwyczajną jak na obecne 
warunki wielkość odpływu 51 l/min. Pozytywny efekt uboczny: woda płynąc 
bardzo szybko samoczynnie wypłukuje zabrudzenia umożliwiając niczym nie 
zakłóconą radość kąpieli.

Raindrain® 90 XXL 
Zestaw podstawowy
# 60065180

Wysoka wydajność odpływu
Wielkość odpływu 51 l/min 
sprawia, że Raindrain 90 XXL 
to idealny system do pryszni-
ców o zwiększonym przepły-
wie Wartości przepływu mie-
rzone zgodnie z normą 
DIN EN 274 (1-3).

Raindrain® 90 XXL 
Zestaw kompletny
# 60067,  -000

Potrójne połączenie śrubami
Prosty montaż: odpływ jest przy-
kręcany od góry.

Potrójna uszczelka
Otówr odpływowy jest całkowi-
cie wyłożony uszczelką – we 
wszystkich trzech kierunkach. 
Dodatkowe uszczelnienie jest 
zbędne.

Montaż, pielęgnacja i obsługa
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Raindrain® 90 XXL 
Element zewnętrzny
# 60066, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Odprowadzenie
Dzięki odprowadzeniu o śred-
nicy 50 mm Raindrain można  
w prosty sposób połączyć z  
instalacją. Stosowane dotąd 
zwyczajowo skręcenie z rurą 
odpływową jest zbędne.

Syfon samoczyszczący
Syfon oczyszcza się samoczyn-
nie z uwagi na profil i prędkość 
przepływu, Zintegrowany korek 
rewizyjny gwarantruje dodat-
kowo dojście do rury odpływo-
wej.

Raindrain® 90 XXL. Falowane odprowadzenie Raindrain 90 XXL  
pozwala na pozbycie się dużej ilości zużytej wody w bardzo  
krótkim czasie. 
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Starolift®  ‘52
Przez wyciągnięcie standardo-
wej teleskopowej rury znajdują-
cej się w odpływie, woda w 
brodziku zostaje spiętrzona do 
maksymalnej wysokości 80 mm.

Staro®

Wysokość i kolano odpływu
80 mm wysokości i odgięte  
kolano odpływu, gwarantują ła-
twy montaż. Odsadzona część 
górna, pozwala na zamontowa-
nie w każdym położeniu, również 
w przypadku brodzików wzmac-
nianych żebrami.

Pomoc przy montażu
Kolano odpływu jest dodatko-
wym ułatwieniem w czasie mon-
tażu górnej części zaworu: uże-
browana uszczelka zapewnia 
perfekcyjną szczelność.

Montaż, pielęgnacja i obsługa

Element podstawowy 
Starolift® ‘52
Ten system odpływowy
nadaje się do zastoso-
wania w brodzikach z 
otworem odpływowym  
o średnicy 52 mm.
# 60052180

Element zewnętrzny 
Starolift® ‘52
Zestaw składa się z pio-
nowej rury teleskopowej 
i zdejmowanej pokrywy 
z otworem odpowietrza-
jącym, dostępny w sied-
miu wersjach kolorystycz-
nych. 
# 60053, -000, -450, -800, 
-810, -820, -830, -880

Komplet ‘52
Staro 52 przeznaczony 
jest do zastosowania w 
brodzikach z otworem 
odpływowym o średnicy 
52 mm; komplet posiada 
płytkę przykrywającą 
chromowaną z otworem 
odpowietrzającym.
# 60060, -000

Element podstawowy 
Staro® ‘90
Ten system odpływowy 
o dużej objętości prze-
pływu, nadaje się do 
brodzików ze średnicą 
otworu odpływowego 
90 mm.
# 60054180

Element zewnętrzny 
Staro® ‘90
Znajdujący się w korku 
otwór napowietrzający, 
korzystnie wpływa na 
efektywność i kształt 
strumienia. Ten kolorowy 
element daje się łatwo 
wymienić, dostarczany 
jest w sześciu kolorach.
# 60055, -000, -450,
-800, -810, -820, -830,
-880

Korek próbny
Za pomocą korka próbnego 
sprawdza się szczelność za-
montowanego zaworu odpływu. 
Korek ten chroni przed osadza-
niem się brudnych cząsteczek 
podczas dalszych prac monta-
żowych, aż do ostatecznego 
montażu elementu zewnętrznego.

Samoczyszczący się syfon
Syfon ten sam się oczyszcza, 
ze względu na kształt strumie-
nia przepływu.

Staro oferuje odpowiedni system odpływowy do każdego prysznica: z małym 
czy z dużym otworem odpływowym, z głębokim, czy płaskim brodzikiem.
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Flowstar®

Komfortowy o wysokim poziomie 
wzornictwa syfon Flowstar, z róż-
nymi powierzchniami, osłonami
zaworowymi, rurami maskującymi
oraz dwoma zestawami, odpo-
wiada wszelkim wymaganiom.

Do otrzymania w chromie  
i łatwy do zamontowania 
Flowstar S, stanowi wstęp do 
świata wzornictwa syfonów.

Syfon Flowstar® S
Perfekcyjnie pasuje do zredukowanej 
formy armatury linii S firmy 
Hansgrohe
# 52105, -000

Flowstar® osłona zaworu
Przeznaczona do zakrycia za-
woru odpływowego, w kombina-
cji z Syfonem o podwyższonym 
wzornictwie Flowstar.
# 13957, -000, -800, 
-810, -880

Flowstar® osłona trzpienia
Przeznaczona do przykrycia  
trzpienia baterii przy szklanych  
zlewozmywakach.
# 13959, -000

Osłona zaworu kątowego
Przeznaczona do praktycznego  
przykrycia zaworu kątowego
# 13950, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880
Łącznie z zaworem 
kątowym–Schell
# 13954, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Syfon Flowstar® Zestaw  
kompletny
Zestaw kompletny dostępny  
z osłonami zaworów kątowych
# 52110, -000 
jw. z zaworami kątowymi 
# 52120, -000

Syfon o podwyższonym wzorni-
ctwie Flowstar®

Piękny w kształcie syfon z ru-
chomą rurą maskującą i zintegro-
waną zwężką zaworu, dostar-
czany jest w sześciu kolorach 
wykończenia powierzchni.
# 52100, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880

Praktyczna śruba nie tylko ułatwia czyszczenie, lecz też pozwala  
odzyskać omyłkowo spłukane przedmioty,np. biżuterię. Syfon 
można w szybki i prosty sposób otworzyć za pomocą klucza  
imbusowego i wyczyścić, bez konieczności kompletnego demon-
taźu całości.

Montaż, pielęgnacja i obsługa

Piękno pod spodem. Flowstar firmy Hansgrohe to eleganckie syfony o podwyż-
szonym wzornictwie, łatwe w montażu i proste w konserwacji.
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Wzornicze zawory odpływowe

Korek odpływowy Push-Open pasuje do różnych grubości umywalek.Odpowiednie rozwiązanie wzornicze w kombinacji z baterią bez 
kompletu odpływowego.

Do obsługi zaworu umywalko-
wego Push-Open wystarczy je-
den palec! Zawór niezwykle ła-
two zamyka się i otwiera jednym 
naciśnięciem – do umywalek  
z przelewu. Dostępny w sześciu 
wariantach kolorystycznych.
# 50100, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Odpływ z zamkniętą płytką okry-
wającą ze stali szlachetnej
– do umywalek bez przelewu.
Dostępny w sześciu wariantach 
kolorystycznych. 
# 50001, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Push-Open

Zakres zastosowania

Wanna
 Exafill® S Flexaplus® stały Flexaplus® elastyczny
Wypływ 30 l/min – –     
Przelew 37 l/min 44 l/min 40 l/min 
Odpływ 53 l/min 55 l/min 55 l/min 
Wymiary odpowiadają DIN EN 274 (1-3)

Brodzik
 Flexaplus® elastyczny Starolift®‘52 Staro®‘90 Staro®‘52 Raindrain® 90 XXL
Przelew 31 l/min 33 l/min – – – 
Odpływ 43 l/min 33 l/min 29 l/min 33 l/min 51 l/min 
Wymiary odpowiadają DIN EN 274 (1-3)

Umywalka
 Flowstar® Flowstar® S Push-Open Zawór umywalkowy
Odpływ 40 l/min 40 l/min 65 l/min 60 l/min
Wymiary odpowiadają DIN EN 274 (1-3))
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Exafill® S wylewka
do wanien normalnych
# 58115180
Exafill® S zestaw kompletny
do wanien normalnych
# 58113, -000 (brak rys.)

Exafill® S wylewka
wannowa z odpływem  
i przelewem. Zestaw
podstawowy do wanien 
nietypowych
# 58116180

Exafill® S element
zewnętrzny
# 58117, -000, -090, -450, 
-800, -810, -820, -830, -880

Elastyczna rura łącząca do 
montażu Exafill,  
L = 600 mm # 58191, -000
Elastyczna rura łącząca do 
montażu Exafill,  
L = 800 mm # 58192, -000

Flexaplus® zestaw 
podstawowy 
do wanien normalnych
# 58145180
Flexaplus® zestaw kompletny 
do wanien normalnych
# 58148, -000 (brak rys.)

Element zewnętrzny do  
Flexaplus® S 
# 58186, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Element zewnętrzny do 
Flexaplus® 
# 58185, -000, -090,
-450, -800, -810, -840,
-880

Flexaplus® element 
podsatwowy 
do wanien specjalnych
# 58146180
Flexaplus® S zestaw kompletny
do wanien normalnych
# 58155, -000 (brak rys.)

Flexaplus® elastyczny 
element podstawowy 
do wanien normalnych
# 58140180
Flexaplus® S elastyczny 
zestaw kompletny 
do wanien normalnych
# 58150, -000

Flexaplus® elastyczny ele-
ment podstawowy 
do wanien specjalnych
# 58141180
Flexaplus® elastyczny zestaw 
kompletny 
do wanien normalnych
# 58143, -000 (brak rys.)

Starolift®‘52 komplet odpły-
wowy. Zestaw podstawowy
# 60052180

Starolift®‘52 element
zewnętrzny
# 60053, -000, -450, -800, 
-810, -820, -830, -880

Staro®‘90 komplet
odpływowy. Zestaw
podstawowy
# 60054180

Staro®‘52 komplet
odpływowy
# 60060, -000

Raindrain® 90 XXL  
zestaw podstawowy
# 60065180

Raindrain® 90 XXL 
element zewnętrzny
# 60066, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Raindrain® 90 XXL 
zestaw kompletny
# 60067, -000

Staro®‘90 element
zewnętrzny
# 60055, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Syfon Flowstar® 11/4”
# 52100, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880

Syfon Flowstar® S 11/4”
# 52105, -000

Zawór umywalkowy
Push-Open 11/4”
# 50100, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Umywalkowy zawór
odpływowy 11/4”
# 50001, -000, -800, -810, 
-820, -830, -880

Do każdego numeru należy dopisać kolor powierzchni: -000 chrom, -090 chrom/złoto, -450 biały, -800 stalowy, -810 satinox,
-820 nikiel szczotkowany. -830 nikiel polerowany, -840 mosiądz, -880 chrom mat.

Rysunki wymiarowe oraz numery artykułów
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Od wprowadzenia w roku 1934 pierw-
szego kompletu odpływowo-przelewowego 
Hansgrohe stale zaskakuje zarówno fachow-
ców z branży jak i miłośników kąpieli inno-
wacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie sy-
stemów odpływowych. Komplet Raindrain 
jest więc kontynuacją tej tradycji, wyzna-
czając nowe normy w zakresie wydajności 
odpływów.

Niniejszy podręcznik prezentuje aktualny 
asortyment systemów odpływowych, objaś-
nia szczegóły techniczne i przybliża zalety 
poszczególnych systemów.

Dalsze informacje techniczne dotyczące 
naszych produktów znajdziecie na stronie 
www.hansgrohe.pl 


