Croma ® 100 / Crometta ® 85
Radość kąpieli dla wszystkich





Croma ® 100

Większa radość kąpieli dla wszystkich
Duża, piękna, różnorodna – taka powinna być nowoczesna główka prysznicowa. Miliony miłośników kąpieli na całym świecie uważają, że im większa tarcza strumieniowa, tym większa radość kąpieli. Dlatego powstała Croma 100,
zachwycająca nie tylko rozłożystym, miękkim deszczem prysznicowym – przejrzyste wzornictwo, ergonomiczny uchwyt i płaska główka sprawiają, że wygląda
doskonale w każdej łazience, niezależnie od stylu, w jakim została urządzona.
Więcej gabarytów – główka o średnicy 100 mm to odczuwalnie
większa powierzchnia prysznicowego deszczu.
Więcej design’u – prosta , ponadczasowa forma główki
Croma 100 pasuje do każdej łazienki.
Więcej funkcji – dzięki różnorodności strumienia wody Croma 100
sprosta oczekiwaniom każdego miłośnika kąpieli.
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Croma® 100 Multi
Główka prysznicowa ze strumieniem rain, mono i masującym
Croma® 100 Vario
Główka prysznicowa z regulowanym strumieniem vario





Unica ®´Reno Lift

Głowica prysznicowa z możliwością regulacji
wysokości - do każdej łazienki
Prawdziwa ulewa – i to z samej góry – to naturalne pragnienie coraz większej
ilości użytkowników pryszniców. To marzenie potrafi spełnić nowy system prysznicowy Unica’Reno Lift. Łatwy w montażu jak zwykły drążek prysznicowy pasuje
do wykonanych wcześniej otworów. Unica’Reno Lift przemienia w mig główkę
prysznicową Croma 100 w obszerną głowicę prysznicową. Dzięki funkcji Lift
wysokość drążka prysznicowego można regulować w zakresie 30 cm i w ten
sposób dopasować do indywidualnych potrzeb.
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Zestaw Unica®´Reno Lift

Funkcja Lift
Poprzez proste przesunięcie
drążka prysznicowego można
regulować wysokość głowicy
prysznicowej. Dzięki temu główka
nawet w najwyższym położeniu
jest łatwo dostępna dla wszystkich – niezależnie od wzrostu.

Funkcja głowicy prysznicowej
Wygięta do środka rączka
główki prysznicowej Croma 100
sprawia, że odstęp główki od
ściany wynosi aż 40 cm, woda
płynie więc jak z prawdziwej
głowicy - centralnie z góry.

Funkcja główki prysznicowej
Umieszczona w uchwycie
prysznicowym Croma 100 to
klasyczna główka prysznicowa.
Jej położenie można regulować
w dwóch płaszczyznach.

Funkcja dopasowania
Idealne rozwiązanie w przypadku remontu. Regulowane
uchwyty drążka prysznicowego
można bez trudu dopasować
do istniejących otworów.





Komplet prysznicowy Croma ® 100

Przyjemna kąpiel i perfekcyjny wygląd
Ciepły deszcz prysznicowy otulający całe ciało, miliony deszczowych kropelek
delikatnie muskających skórę, wszystkie utrzymujące najprzyjemniejszą temperaturę – czy dzień może zacząć się lepiej? Komplet prysznicowy Croma 100 z
termostatem potrafi zadbać o dobry nastrój. Świeży, smukły design termostatu
sprawia, że wygląda perfekcyjnie w każdej łazience – tej całkiem nowej i tej
wyremontowanej. Nowatorskie ramię prysznicowe i inteligentny drążek prysznicowy przewodzący wodę umożliwiają montaż kompletu nawet w najmniejszych
kabinach prysznicowych. Całość można po prostu podłączyć do istniejących już
przyłączy poprzedniej armatury.
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Croma® 100 Showerpipe

Radość kąpieli w rozmiarze XXL
Z głowicy prysznicowej o średnicy 160 mm „pada” rozłożysty deszcz prysznicowy. Godna
uwagi jest błyszcząca, w całości
chromowana tarcza prysznicowa.

Funkcja zapobiegająca osadzaniu się kamienia QuickClean
Wapień nie przylega do silikonowych wypustek głowicy
prysznicowej. A jeśli nawet powstanie niewielki osad, można
go bez trudu usunąć poprzez
potarcie palcem.

Prysznic elastyczny
Dzięki możliwości regulacji strumienia Vario i kąta nachylenia
można dopasować główkę
prysznicową do indywidualnych preferencji.

Wysoki komfort obsługi
Możliwość precyzyjnej regulacji
temperatury, niezawodne ograniczenie wody gorącej i zintegrowane przełączenie z główki na
głowicę prysznicową - niewielki
termostat oferuje maksimum
komfortu i bezpieczeństwa.



Croma ® 100 - asortyment

Główki
prysznicowe

Głowica
talerzowa

Zestawy
prysznicowe

NOWOŚĆ

Multi

Vario



Zestawy
Porter

Głowice
prysznicowe

Główka prysznicowa Croma® 100 Multi
# 28536, -000
Główka prysznicowa Croma® 100 Vario
# 28535, -000
Zestaw Croma® 100 Multi/Porter´S
1,25 m # 27593, -000
1,60 m # 27595, -000
Zestaw Croma® 100 Vario/Porter´S
1,25 m # 27592, -000
1,60 m # 27594, -000

Głowica prysznicowa Croma® 160
# 27450, -000
Ramię prysznicowe
# 27412, -000
Głowica prysznicowa Croma® 100 Multi
# 27443, -000
Głowica prysznicowa Croma® 100 Vario
# 27441, -000
Ramię prysznicowe
# 27411, -000

Drążek prysznicowy Unica®´C
90 cm # 27610, -000
Zestaw Croma® 100 Multi
90 cm # 27774, -000
Zestaw Croma® 100 Vario
90 cm # 27771, -000
Zestaw Croma® 100 Ecostat
90 cm # 27085, -000

Zestawy
Unica ® Lift

Panel
prysznicowy

NOWOŚĆ

Zestaw Unica®´Reno Lift Multi
105 cm # 27791, -000
Zestaw Unica®´Reno Lift Vario
105 cm # 27811, -000

Panel prysznicowy Croma® 100
# 27105, -000

Komplet
prysznicowy

NOWOŚĆ

Komplet prysznicowy Croma® 100
# 27169, -000
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Crometta ® 85

Po prostu...dobra kąpiel
Nowa Crometta 85, posiada wszystko, co jest niezbędne do kąpieli: doskonałe
funkcje, wybór strumienia wody, i jakość markowego prysznica firmy Hansgrohe.
Drobne zmiany lub nawet niewielki remont łazienki — dyskretne wzornictwo
sprawia, że dopasuje się do każdego wnętrza.

Crometta ® 85 Multi

3 rodzaje strumienia
Poprzez obrót tarczy strumieniowej można wybrać
jeden spośród trzech rodzajów strumienia.

Normalny
Każdemu spodoba się
kąpiel pod przyjemnie
pryskającym strumieniem
normalnym.

Masujący
Pulsujący strumień masujący nie tylko umyje ale
też doskonale rozluźni.

Miękki
Wzbogacony w powietrze strumień miękki jest
idealny np. do mycia włosów, lub kąpieli naprzemiennych.

Crometta ® 85 Vario

2 rodzaje strumienia
Poprzez obrót tarczy
strumieniowej można
wybrać jeden spośród
dwóch rodzajów strumienia.

Normalny
Każdemu spodoba się
kąpiel pod przyjemnie
pryskającym strumieniem
normalnym.

Masujący
Odświeży, orzeźwi,
wprawi w dobry nastrój,
zapewni doskonałą kondycję – strumień masujący
po prostu budzi do życia.

QuickClean

Crometta ® 85 Green

QUICK
CLEAN

1 rodzaj strumienia
Poprzez otwór umieszczony na środku zostaje
zassane powietrze i następnie zmieszane ze
strumieniem wody.

EcoSmart 6 l/min
Oszczędny strumień normalny – zużycie mniejsze
aż do 60 % bez strat w
jakości strumienia.

Zintegrowana we wszystkich trzech modelach
funkcja zapobiegająca
osadzaniu się kamienia
nie pozostawia osadom
żadnych szans.
Ewentualny niewielki
osad z silikonowych dysz
można bez trudu usunąć
poprzez potarcie palcem.
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Zestaw prysznicowy Crometta ® 85

Rozwiązanie, które sprawdza się wszędzie
Nowy drążek prysznicowy Unica’Crometta w komplecie z główką Crometta 85
czyni kąpiel jeszcze doskonalszą. Wysmukły drążek prysznicowy wyposażony
jest w chromowany uchwyt prysznicowy z możliwością regulacji wysokości i kąta
nachylenia. Jednym ruchem ręki można tak ustawić główkę prysznicową, że
woda spływa bezpośrednio z góry lub pod kątem. Dyskretne wzornictwo główki
prysznicowej umożliwia jej idealne dopasowanie do istniejącego stylu łazienki.

Strefa komfortu
nowego rodzaju regulacja
umożliwia proste ustawienie
kąta nachylenia główki prysznicowej – nawet namydloną
ręką.
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Zestaw Crometta® 85 Vario/
Unica®‘ Crometta®
z wężem prysznicowym Metaflex 1,60 m
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Chromowany uchwyt
prysznicowy
W pełni chromowany uchwyt
prysznicowy jest odporny nie
tylko na czyszczenie – chromowana powierzchnia nawet przy
częstym użytkowaniu pozostaje
w nienaruszonym stanie przez
długie lata.

Green Water

EcoSmart – oszczędzanie wody bez strat na jakości

Ciśnienie przepływu w barach

Ochrona środowiska i klimatu to od wielu lat stałe składowe
filozofii firmy Hansgrohe. Obok przyjaznej środowisku i
oszczędzającej źródła surowców naturalnych produkcji jednym z głównych naszych celów jest oszczędzanie wody.
Staramy się tworzyć prysznice , które przy zredukowanym zużyciu wody pozwalają uzyskać równie obszerny, komfortowy strumień. Stworzona specjalnie po to
oszczędzająca wodę Crometta 85 Green posiada funkcję „przyspieszania” strumienia wody poprzez dodanie do niego powietrza. Dzięki temu przy znacznej
redukcji zużycia wody do zaledwie 6l/min strumień wody zachowuje natężenie
i objętość.

Ø
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CLEAN

Domieszka powietrza
Powietrze jest zasysane przez
otwór w tarczy i mieszane z
wodą wewnątrz główki prysznicowej. Część wody zostaje zastąpiona przez powietrze, a
strumień nabiera mocy.

Zużycie wody
Funkcja Ecosmart pozwala na
oszczędność wody aż do 60%
bez większych strat na jakości i
komforcie.

Natężenie strumienia bez
powietrza
Tradycyjny strumień jest słabszy.

Natężenie strumienia z
powietrzem
Strumień wzbogacony powietrzem
jest intensywniejszy.

ECO

SMART

Crometta® 85 Green
Główka prysznicowa z oszczędnym
strumieniem normalnym 6 l/min.
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Program prysznicowy Crometta ® 85

Główki prysznicowe

Ø 85 mm

Crometta® 85 Multi
Główka prysznicowa ze strumieniem
normalnym, masującym i miękkim
# 28563, -000

Ø 85 mm

Ø 85 mm

Crometta® 85 Vario
Główka prysznicowa ze strumieniem
normalnym i masującym
# 28562, -000

Crometta® 85 Green
Główka prysznicowa z oszczędnym
strumieniem normalnym 6 l/min.
# 28561, -000

Crometta® 85 Vario
Głowica prysznicowa ze strumieniem
normalnym i masującym
# 28424, -000
Ramię prysznicowe
# 27411, -000

Crometta® 85 Green
Głowica prysznicowa z oszczędnym
strumieniem normalnym 6 l/min
# 28423, -000
Ramię prysznicowe
# 27411, -000

Głowice prysznicowe

Crometta® 85 Multi
Głowica prysznicowa ze strumieniem
normalnym, masującym i miękkim
# 28425, -000
Ramię prysznicowe
# 27411, -000
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Zestawy prysznicowe

Zestaw Crometta® 85 Multi/
Unica®‘ Crometta®
z wężem prysznicowym Metaflex 1,60 m
90 cm # 27766, -000
65 cm # 27767, -000

Zestaw Crometta® 85 Vario/
Unica®‘ Crometta®
z wężem prysznicowym Metaflex 1,60 m
90 cm # 27762, -000
65 cm # 27763, -000

Zestawy Porter

Zestaw Crometta® 85 Multi/Porter’C
z wężem prysznicowym Metaflex
1,60 m # 27569, -000
1,25 m # 27568, -000

Unica®’Crometta®
z wężem prysznicowym Metaflex 1,60 m
90 cm # 27614, -000
65 cm # 27615, -000

Węże prysznicowe

Zestaw Crometta® 85 Vario/Porter’C
z wężem prysznicowym Metaflex
1,60 m # 27559, -000
1,25 m # 27558, -000

Metaflex®
Wąż prysznicowy z tworzywa
sztucznego o metalicznym
połysku i spiralnej strukturze.
1,25 m # 28262, -000
1,60 m # 28266, -000
2,00 m # 28264, -000
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