®

®

®

Metris . Talis . Focus .
ComfortZone. Spełnienie na wielu poziomach.

02 Hansgrohe ComfortZone

Pozwól sobie na więcej przestrzeni.
Z Metris, Talis i Focus.
Łazienka od jakiegoś czasu stała się
czymś więcej niż tylko miejscem higieny ciała; stała się przestrzenią mieszkalną, w której
toczy się życie. Metris, Talis i Focus stwarza-

Metris

ją możliwość indywidualnego zaaranżowania tej przestrzeni. Każdy z nas korzysta
z wody w inny sposób, każdy ma swoje
codzienne rytuały i swój własny gust. Tym

®

Więcej o ComfortZone www.hansgrohe-int.com/comfortzone

Talis

®

ró ż n o ro d ny m w y m a g a n i o m s t a ra j ą s i ę
sprostać nasze nowe serie armatur y –
w aspekcie wysokości, formy i funkcji.

Focus

®

Metris 100

Metris 110

Metris 200

Metris 230

Metris 260

ComfortZone

Focus 70

Focus 100

Luksus: wygoda także przy napełnianiu
wysokich naczyń.

Focus 190

Focus 240

Talis 80

Funkcja: więcej przestrzeni podczas mycia rąk.

Talis 80

Talis 150

Talis 210

Talis 250

Przyjemność: więcej komfortu na co dzień.

Odkryj swoją ComfortZone.

04 Hansgrohe ComfortZone

Więcej o ComfortZone www.hansgrohe-int.com/comfortzone
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Spełnij już teraz swoje potrzeby.
Dzięki Twojej indywidualnej ComfortZone.
Wysokość, na jakiej umieszczona jest
armatura łazienkowa, określa wszechstronność użycia wody na co dzień. Czy zależy
Ci t ylko na większej swobodzie ruchów
podczas mycia rąk czy też potrzebujesz
więcej przestrzeni dla łatwego napełnienia
konewki do podlewania kwiatów? Jedno jest
pewne: im wyżej umieszczona jest armatura,
tym więcej elastyczności zapewnisz sobie
w czasie codziennego użytkowania.

Tej indywidualnie wygospodarowanej przestr zeni pomiędzy umywalką i armaturą
nadaliśmy nazwę: ComfortZone. To dodatkowy komfort przy porannym myciu zębów.
To większa spontaniczność w razie potrzeby
umycia włosów w międzyczasie. To poczucie
m o ż l i wo ś c i s wo b o d n e g o d e c y d owa n i a
o tym, w jaki sposób korzystasz z wody. Po
ustaleniu indywidualnej wysokości i ulubionego wzoru, można wybierać spośród róż-

norodnych kombinacji armatury oraz umywalek. Preferujesz naszą ceramikę wiszącą
czy stojącą? Wraz z Metris, Talis i Focus odnajdziesz swoje indywidualne rozwiązanie,
a nawet więcej: swoją całkowicie prywatną
ComfortZone. Stwórz sobie przestrzeń, która
spełni Twoje wymagania.

06 Hansgrohe Metris

®

Metris .
Bo wymagania mają różną wysokość.
Wypróbuj naszą stylową kolekcję armatury.
Metris prezentuje się we wzornictwie o dopełnionych kształtach, które jest
w stanie sprostać potrzebie komfortu na co
dzień: uszlachetnij swoją gościnną toaletę,

Metris ® 260
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31082, -000

napełniaj swobodnie wodą większe na czynia i myj wygodnie włosy w umywalce.
Ta linia armatury rzeczywiście daje większą swobodę na co dzień – począwszy od

Metris ® 230
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
z obrotową wylewką o 120°
# 31087, -000

Metris ® 200
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31183, -000

Więcej informacji o linii armatury Metris znajdziesz na stronie www.hansgrohe-int.com/metris

ComfortZone 100, poprzez elastyczną wylewkę
obrotową Metris 230, aż po baterię Highriser
wraz ze wspaniałą ComfortZone 260.

Metris ® 110
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31080, -000

Metris ® 100
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31088, -000

Hansgrohe Metris 07

Więcej komfortu podczas mycia włosów.

Metris ® 100
3-otworowa armatura
umywalkowa
# 31083, -000

Więcej swobody podczas mycia twarzy.

Metris ®
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
do montażu na ścianie,
225 mm # 31086, -000
165 mm # 31085, -000 (bez fot.)

Metris ®
Jednouchwytowa bateria
bidetowa
# 31280, -000

Więcej miejsca podczas mycia rąk.

08 Hansgrohe Talis

®

Talis .
Bo spełnienie ma wiele form.
Odkryj naszą inteligentną linię armatury.
Talis to więcej niż armatura. Talis to
prawdziwy pomocnik w codziennych rutynowych czynnościach. Nie umknie Twojej uwa-

Talis ® 250
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
z obrotową wylewką, 60°
# 32055, -000

dze, jak bardzo praktyczna może okazać
się obrotowa wylewka: wygięty strumień już
podczas porannego mycia zębów daje

Talis ® 210
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
z obrotową wylewką, 120°
# 32082, -000

Talis ® 150
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
z obrotową wylewką
# 32052, -000

Więcej informacji o linii armatury Talis znajdziesz na stronie www.hansgrohe-int.com/talis

odczucie maksimum komfortu. Można powiedzieć, że ta armatura zwiększa Twoją osobistą
ComfortZone za jednym dotknięciem.

Talis ® 80
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
z obrotową wylewką
# 32053, -000

Talis ® 80
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 32040, -000

Hansgrohe Talis 09

Zwiększenie ComfortZone za pomocą jednego
ruchu dłoni: nowatorska obrotowa wylewka okazuje
się bardzo pomocna nie tylko podczas porannej toalety.
W wielu sytuacjach dnia codziennego będziesz mile
zaskoczony, jak wiele wnosi ta innowacja.

Talis ® 230
3-otworowa armatura
umywalkowa
# 32310, -000

Talis ®
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
do montażu na ścianie
225 mm # 31611, -000
165 mm # 31618, -000 (bez fot.)

Talis ®
Jednouchwytowa bateria
bidetowa
# 32240, -000

10 Hansgrohe Focus

®

Focus .
Na miarę każdego wnętrza.
Poznaj naszą funkcjonalną linię armatury.
Focus jest pierwszą linią armatury, która w prosty sposób umożliwia wyposażenie
ceramiki łazienkowej w indywidualnie dopasowane baterie o ciekawym wzornictwie.

Z Focus jest to całkiem proste. To prostota
użytkowania na co dzień, gdyż dzięki
Comfor tZone 240 napełnianie wysokich
naczyń jest nieskomplikowane. To prostota

Więcej informacji o linii armatury Focus znajdziesz na stronie www.hansgrohe-int.com/focus

aranżacji łazienki, gdyż minimalist yczna
elegancja Focus komponuje się harmonijnie
z każdym wnętrzem.

Hansgrohe Focus 11

Wysoki komfort : wysoka, obrotowa wylewka
zapewnia dużą swobodę ruchów.

Focus ® 240
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
z obrotową wylewką o 120°
# 31609, -000

Wysoka elastyczność: napełnij bezproblemowo
wodą kuliste akwarium.

Focus ® 190
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31608, -000

Focus ® 100
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31607, -000

Wysoka praktyczność: napełnij łatwo konewkę.

Focus ® 70
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
# 31730, -000

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
bidetowa
# 31920, -000

12 Hansgrohe Asortyment

Zdecyduj teraz, jaki poziom
odpowiada Tobie.
Metris, Talis i Focus ‒ przegląd.
Przy pomocy tego przeglądu znajdź
spośród linii Metris, Talis i Focus dokładnie
tę wysokość, która będzie odpowiednia dla
Twoich potrzeb i wnętrza: swoją indywidual-

Metris

Talis

®

ną ComfortZone. I przekonaj się sam, że te
trzy linie armatury zawsze idealnie wkomponują się w otoczenie. Zestawiliśmy dla
Ciebie kilka przykładów, aby pokazać Ci,

®

jaki efekt może stworzyć armatura, gdy się
jej na to pozwoli.

®

Metris 260

Metris 230

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31082, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z obrotową
wylewką, 120° # 31087, -000

®

®

Talis 250

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z obrotową
wylewką, 60° # 32055, -000

Focus

®

®

Focus 240

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z obrotową
wylewką, 120° # 31609, -000
Zaaranżuj umywalkę i armaturę pasujące idealnie do Twojego
wnętrza www.hansgrohe-int.com/configurator
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Metris

®

®

Talis

®

®

Focus

®

®

Metris 200

Metris 110

Metris 100

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31183, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31080, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki # 31088, -000

®

®

®

Talis 150

Talis 80

Talis 80

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z obrotową wylewką # 32052, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z obrotową wylewką # 32053, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki # 32040, -000

®

®

®

Focus 190

Focus 100

Focus 70

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31608, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31607, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki # 31730, -000

Przekształć całą swoją
łazienkę w ComfortZone.
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Komfort oznacza
możliwość wyboru.
Z tą kombinacją elementów dla wanny
i prysznica wykreujesz swoją łazienkę marzeń.

®

Metris do wanny

Metris ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa
natynkowa
# 31480, -000

Metris ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa
podtynkowa
# 31493, -000
z zabezpieczeniem
# 31487, -000 (bez fot.)

Metris ®
3-otworowa jednouchwytowa
bateria do montażu na brzegu
wanny
# 31190, -000

Metris ®
4-otworowa jednouchwytowa
bateria do montażu na brzegu
wanny
# 31442, -000

Talis ®
4-otworowa jednouchwytowa
bateria do montażu na brzegu
wanny
# 32314, -000

Ecostat ® Comfort
Termostat wannowy
natynkowy
# 13114, -000

®

Talis do wanny

Talis ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa
natynkowa
# 32440, -000

Talis ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa
podtynkowa
# 32475, -000
z zabezpieczeniem
# 32477, -000 (bez fot.)

®

Focus do wanny

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa
natynkowa
# 31940, -000

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa
podtynkowa
# 31945, -000
z zabezpieczeniem
# 31946, -000 (bez fot.)

Ecostat ® Comfort
Termostat wannowy
natynkowy
# 13114, -000

Ecostat ® Select
Termostat wannowy
natynkowy
# 13141, -000, -400

Hansgrohe Asortyment 17

®

Metris do prysznica

Metris ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa
natynkowa
# 31680, -000

Metris ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa
podtynkowa
# 31685, -000

Ecostat ® Select
Termostat prysznicowy
natynkowy
# 13161, -000, -400

Raindance ® Select 150/Unica’S Puro Set
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400 (bez fot.)

®

Talis do prysznica

Talis ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa
natynkowa
# 32640, -000

Talis ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa
podtynkowa
# 32675, -000

Ecostat ® Comfort
Termostat prysznicowy
natynkowy
# 13116, -000

Croma ® 100 Multi/Unica’C Set
90 cm # 27774, -000
65 cm # 27775, -000 (bez fot.)

Ecostat ® Comfort
Termostat prysznicowy
natynkowy
# 13116, -000

Crometta ® 85 Vario/Unica’Crometta Set
90 cm # 27762, -000
65 cm # 27763, -000 (bez fot.)

®

Focus do prysznica

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa
natynkowa
# 31960, -000

Focus ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa
podtynkowa
# 31965, -000
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Spełnia wymagania
Twoje i środowiska.
Maksymalna przyjemność korzystania z wody
dzięki inteligentnej redukcji jej zużycia.

Trzy linie armatury zaprezentowane
w tej broszurze stanowią doskonały przykład na to, że ekologia i przyjemność nie
muszą się wzajemnie wykluczać. W istocie,
jes t dokładnie odwrotnie: Metr is, Talis
i Focus łączą teraz wygodną funkcjonalność
i technologię wydajności. Stało się to możliwe
za sprawą innowacyjnych rozwiązań, takich
jak EcoSmar t, które pozwala zmniejszyć
zużycie wody nawet o 60 %. Zintegrowany

pierścień samouszczelniający (o-ring) utrzymuje przepływ na stałym poziomie, niezależnie od ciśnienia. Ponieważ mniejsza ilość
wody wymaga ogrzania, ograniczone jest
także zużycie energii i emisja CO 2. To nie
jedyny powód, dlaczego jesteśmy jednym
z pierwszych przedsiębiorstw, którego produkty otrzymały nowo utworzony Certyfikat
WELL Europejskiego Stowarzyszenia
Producentów Ar matur y. WELL oznacza

„Water Efficiency Label”. Dzięki technologii
AirPower, potężna dawka powietrza dodawana jest do zredukowanego strumienia wody.
To sprawia, że strumień staje się pełny i nie
rozpryskuje się. Funkcja QuickClean gwarantuje przyjemność z produktu przez wiele
lat, ponieważ kamień można łatwo usunąć
z wylewki przez zwykłe przetarcie od czasu
do czasu.

Technologia napowietrzenia generuje unikalnie
miękki strumień wody.

Łatwe usuwanie osadu
kamienia przez potarcie
elastycznych dysz
silikonowych.

Ogranicza przepływ wody
oszczędzając jej zużycie
oraz zużycie energii.

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

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

Metris ® 110

Technologia
EcoSmart

Talis ® 80
Water Efficiency Criteria
Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min
Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

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

Pierścień samouszczelniający (o-ring) reaguje w sposób elastyczny: przy wysokim ciśnieniu wody
otwór przepływowy zmniejsza się, a przy niskim ‒ rozszerza.
Dowiedz się, ile energii i wody możesz zaoszczędzić dzięki naszym produktom: www.hansgrohe-int.com/savings-calculator

Focus ® 70

Zanurz się głębiej w świat Hansgrohe
na www.hansgrohe.pl
Fachową poradą podczas projektowania łazienki służą nasi Partnerzy
handlowi i Specjaliści w zakresie instalacji. Prosimy, miej na uwadze, że
w niniejszej broszurze przedstawiamy zaledwie fragment pełnego
asortymentu. Całą ofertę znajdziesz w Internecie.
Adresy naszych Partnerów i Specjalistów w Twojej okolicy znajdziesz na
www.hansgrohe.pl

Niniejszą broszurę wydrukowano przy jak najmniejszym obciążeniu środowiska.
Dzięki zastosowaniu nowego papieru byliśmy w stanie zmniejszyć emisję CO 2
o ponad 30 %. Również Ty możesz mieć swój udział w ochronie środowiska
przekazując niniejszą broszurę po zapoznaniu się z jej treścią innym zainteresowanym lub oddając ją do recyclingu.
Przekonaj się, ile energii i wody możesz zaoszczędzić dzięki produktom Hansgrohe,
wchodząc na www.hansgrohe-int.com/savings-calculator

Projektowanie z Hansgrohe @ home.
Odkryj wirtualnie korzystając z iPhone lub iPad, jak perfekcyjnie
dopasować armaturę Hansgrohe do swojej umywalki na
www.hansgrohe.pl/iphone

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne · Infolinia 0801 011 299
Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl

pl-PL-Katalog armatury Hansgrohe 2011 · Zmiany techniczne produktów oraz odchylenia kolorystyczne z przyczyn technicznych druku zastrzeżone.
Form-Nr. 84 190 229 · 08/11/10 · Printed in Germany · Wydrukowano na papierze niechlorowanym.

Więcej o zaangażowaniu Hansgrohe na rzecz wody dowiesz
się na www.hansgrohe-int.com/sustainability

