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Termostaty Hansgrohe
Komfort w najpiękniejszej formie
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Podczas kąpieli w wannie czy pod prysznicem tylko pewien niewielki zakres 
temperatury odczuwamy jako właściwy. A nawet w ramach tego zakresu  
nasza skóra jest bardzo wrażliwa na niewielkie nawet wahania temperatury. 
Niezmienna temperatura wody jest więc jednym z najważniejszych warunków 
zapewniających komfort kąpieli. Nowe termostaty Ecostat firmy Hansgrohe  
skutecznie chronią przed poparzeniem i niemiłym kontaktem z zimną wodą,  
zapewniając każdemu maksimum pewności i komfortu.

Najnowszy jeszcze mniejszy i szybciej reagujący kartusz termostatu, 
umieszczony w eleganckim smukłym korpusie o średnicy zaledwie 38 mm, 
umożliwia precyzyjną regulację temperatury wody.

Szybkie wyrównanie wahań ciśnienia i temperatury chroni przed poparzeniem 
gwarantując maksymalny komfort kąpieli.

Wysoka szybkość reakcji termostatu zmniejsza konieczność manualnej regulacji, 
co pozwala na oszczędność wody i energii.

Prezentując dwa warianty wzornicze firma Hansgrohe nie tylko spełnia oczeki-
wania dotyczące zredukowanych rozmiarów armatury lecz także stara się wyjść 
naprzeciw preferencjom dotyczącym design’u. Nowe termostaty Ecostat E i 
Ecostat S idealnie współgrają z liniami stylistycznymi E i S armatury Hansgrohe.

Komfortowe, niezawodne i piękne zarazem: 
nowe baterie Ecostat od Hansgrohe
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Dla jednych najważniejsze jest bezpieczeństwo i ochrona przed poparzeniem 
gorącą wodą, podczas gdy drudzy najwyżej cenią sobie komfort niezmiennej 
temperatury wody podczas kąpieli. Technika termostatów Hansgrohe spełnia 
oba te wymagania. Świadczy o tym zaawansowane technicznie wnętrze baterii 
termostatycznych przy jednoczesnym zachowaniu łatwości obsługi. Można tego 
doświadczać ciągle od  nowa, podczas każdej kąpieli w wannie czy pod 
prysznicem. 

Komfort i bezpieczeństwo za jednym 
przyciśnięciem
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1. Kartusz
Całkowicie nowy, jeszcze  
mniejszy element termosta-
tyczny ultra szybko reaguje  
na wahania temperatury i  
ciśnienia. Wmontowany jako 
kartusz można w razie potrzeby 
bez problemu wymienić

6. Blokada wody gorącej
Termostaty zapewniają 
bezpieczeństwo przez duże 
„B”. Blokada wody gorącej 
uniemożliwia niezamierzony 
wybór zbyt wysokiej temperatury, 
co chroni przed poparzeniem.

2. Funkcja Safety
Zintegrowany ogranicznik wody 
gorącej umożliwia płynną regu-
lację aż do uzyskania żądanej 
temperatury. 

5. Ecostop®

Woda jest kosztowna. Dzięki 
funkcji Ecostop można za-
oszczędzić do 50% ilości  
wody, a co za tym idzie także 
cennej energii.

4. AirPower Funkcja
Umiejscowiona w wylewce 
wannowej funkcja AirPower po-
woduje zassanie powietrza 
i wymieszanie go z wypływającą 
wodą. Efekt: piękny, miękki 
strumień o dużej objętości.

3. QuickClean®

Wapień  nie przylega do 
silikonowych tarcz perlatora 
QuickClean. A jeśli nawet 
powstanie niewielki osad, 
można go bez trudu usunąć 
poprzez potarcie palcem.
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Ecostat ® E
Ponadczasowa elegancja

Ecostat E zachwyca dyskretną elegancją: wysmukły korpus armatury 
doskonale harmonizuje ze spłaszczonymi uchwytami i ze stożkowo 
zakończonymi rozetami. Kompaktowa i lekka budowa nie tylko pięknie
i nowocześnie wygląda, ale również pozostawia więcej miejsca na kąpiel 
pod prysznicem. Niezawodne funkcje termostatu – Safety, Safety Stop, 
Ecostop są gwarancją bezpieczeństwa i komfortu podczas kąpieli.

Ecostat E termostat podtynkowy
Jeden zestaw podstawowy – wiele 
możliwości.  Z podtynkowym termostatem 
Ecostat E na bazie iBox universal niemal 
każde kąpielowe marzenie może stać się 
rzeczywistością – można wybierać od 
najprostszej głowicy prysznicowej po 
skomplikowane systemy prysznicowe z 
głowicami, główkami i dyszami bocznymi.

Ecostat E termostat natynkowy do wanny
Wylewka termostatu do wanny jest spłasz-
czona u góry. Ten szczegół można odna-
leźć także w bateriach umywalkowych z  
linii E. Zintegrowany perlator zapewnia 
obfity, regularny strumień.

World of Styles
Zamaszyste formy, opływowe linie, 
estetyczne zaokrąglenia – armatura 
Hansgrohe z linii E pełna jest nowoczesnej 
elegancji. W świecie design’u piękne 
przedmioty zawsze znajdą swoje miejsce. 
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Metris® E
Bateria umywalkowa

Talis® E2

Bateria umywalkowa
Focus® E  
Bateria umywalkowa

Termostat Ecostat E perfekcyjnie harmonizuje z armaturą Hansgrohe z linii E.
Organiczne, opływowe kształty, miękkie, zaokrąglone linie dodają armaturze 
dynamiki i elegancji zarazem.

Elegance

Ecostat® E
Termostat natynkowy  
do prysznica

Ecostat® E
Termostat natynkowy  
do wanny

Pasujące baterie umywalkowe z linii armatury E

Ecostat® E
Termostat podtynkowy

Ecostat® E
Termostat podtynkowy ze 
zintegrowanym zaworem 
odcinającym

Ecostat® E
Termostat podtynkowy ze 
zintegrowanym zaworem 
odcinająco-przełączającym

Ecostat® E
Termostat podtynkowy
Start/Stop

Zawór odcinający Trio®/Quattro® 
Zawór przełączającyl
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Ecostat ® S
Minimalistyczny design, maksymalny komfort

Prostolinijny, bez zbędnych ozdób i wyjątkowo wysmukły – termostat Ecostat S 
idealnie wpasowuje się w świat nowoczesnych, minimalistycznych łazienek. 
Co do techniki – Ecostat S to maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Zarówno 
wersja natynkowa jak i podtynkowa wyposażone zostały w funkcje Safety
i Safety Stop. Ecostat S jest też idealną bazą najróżniejszych zestawów 
prysznicowych oraz kompletu prysznicowego Croma 100. Proste podłączenie
głowicy prysznicowej do drążka prysznicowego, spełniającego jednocześnie 
funkcje uchwytu i przewodu doprowadzającego wodę to czysta radość kąpieli.

Przejrzyste i poręczne
Prosta, cylindryczna forma, cylindryczny 
przycisk i minimalistyczny uchwyt – więcej 
nie potrzeba, by w każdej sytuacji pewnie
i komfortowo użytkować termostat Ecostat S.

World of Styles
Więcej znaczy mniej! Taka zasada przy-
świeca armaturze linii S. Przejrzyste, smukłe 
sylwetki i geometryczne formy kształtują 
nową, purystyczną łazienkową rzeczywi-
stość. W kwestii komfortu minimalizm ma 
jednak swoje granice: Ecostat S zawsze 
gwarantuje maksymalną radość kąpieli w 
wannie i pod prysznicem.

Ecostat S Termostat podtynkowy
Termostat Ecostat S Highflow to wersja o 
zwiększonym przepływie, która w połączeniu 
z nowym systemem prysznicowym XXL 
umożliwia maksymalną radość kąpieli. 
Podobnie jak pozostałe wersje podtynkowe 
montowany jest na bazie iBox universal.
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Metris® S
Bateria umywalkowa

Focus® S
Bateria umywalkowa

Talis® S2

Bateria umywalkowa

Termostat Ecostat S bliski jest armaturze linii S. Podstawowe formy geometryczne 
– koło, prosta, kąt prosty i przekątna tworzą cały design. Tworzona konsekwentnie 
aż po najmniejszy detal linia S przekonuje swą orzeźwiającą przejrzystością form.

Style

Zawór odcinający Trio®/Quattro® 
Zawór przełączający

Pasujące baterie umywalkowe z linii armatury S 

Ecostat® S
Termostat natynkowy do prysznica

Ecostat® S
Termostat natynkowy do wanny

Ecostat® S
Termostat podtynkowy

Ecostat® S
Termostat podtynkowy 
ze zintegrowanym 
zaworem odcinającym

Ecostat® S
Termostat podtynkowy 
ze zintegrowanym zaworem 
odcinająco-przełączającym

Ecostat® S
Termostat podtynkowy
Start/Stop
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Elegance

Zawór odcinający 
Element zewnętrzny E
# 15971, -000, -090, -880

Trio®/Quattro® Zawór przełączający
Element zewnętrzny E
# 15931, -000, -090, -880

Zawory

Ecostat® E 
# 15710, -000, -090, -880

Termostaty podtynkowe E

Ecostat® E
ze zintegrowanym 
zaworem odcinającym
# 15700, -000, -090, -880

Ecostat® E 
ze zintegrowanym zaworem 
odcinająco-przełączającym
# 15720, -000, -090, -880

Ecostat® E
Start/Stop
# 15740, -000

Termostaty natynkowe E

Ecostat® E  do prysznica 
# 13125, -000

Ecostat® E do wanny 
# 13145, -000



XXL
240

XXL
160
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Ecostat® S
# 15711, -000, -880
Termostat Highflow
# 15715, -000 (bez fot.)

Ecostat® S 
ze zintegrowanym 
zaworem odcinającym
# 15701, -000, -880

Ecostat® S 
ze zintegrowanym zaworem 
odcinająco-przełączającym
# 15721, -000, -880

Ecostat® S 
Start/Stop
# 15740, -800

Zawór odcinający 
Element zewnętrzny S
# 15972, -000, -880

Trio®/Quattro® Zawór przełączający 
Element zewnętrzny S
# 15932, -000, -880

Ecostat® S do prysznica
# 13235, -000

Ecostat® S do wanny
# 13245, -000 

Termostaty podtynkowe S

Termostaty natynkowe S

Raindance® Showerpipe
Ø 240 mm # 27160, -000
Raindance® Showerpipe  
EcoSmart 9,5 l/min. 
Ø 180 mm # 27165, -000

ShowerpipeZawory

Croma® 100 Showerpipe
Ø 160 mm # 27169, -000
(dostępny od kwietnia 2008)

Style
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Więcej informacji na temat nowych 
termostatów oraz wzornictwa znajdziesz
na stronie www.hanshgrohe.pl, chętnie 
odpowiemy także na Twoje pytania pod 
adresem info@hansgrohe.pl 

Kompetentną pomoc w projektowaniu 
łazienki zapewniają nasi przedstawiciele
i partnerzy handlowi.

Informację o przedstawicielach 
w najbliższej okolicy znajdziesz 
w zakładce kontakt – dystrybutorzy 
na stronie www.hansgrohe.pl
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