Hansgrohe
Poradnik Fachowca

Projektowanie i instalacja ‒ także z nowymi
elementami zewnętrznymi ShowerSelect ®

iBox® universal

Jeden dla wszystkich …
Od czasu swojej premiery rynkowej iBox universal stanowi nieprzerwanie pierwszy
i jedyny element podtynkowy dla wszystkich typów klasycznej i termostatycznej armatury Hansgrohe i Axor. Tak wszechstronne jak możliwości jego zastosowania są także
jego cechy szczególne. iBox universal stwarza więcej przestrzeni i swobody aranżacyjnej w łazience, a jego montaż odbywa się w mgnieniu oka. Nie dziwi zatem fakt,
że iBox universal zajmuje czołową pozycję na rynku produktów sanitarnych.

Metris ®

Raindance ® Rainfall ®

Termostat z zaworem
odcinająco-przełączającym

Głowica prysznicowa z 3 rodzajami strumienia

Ecostat® S
Termostat z zaworem
odcinająco-przełączającym

Metris ®
Termostat Highﬂow

PuraVida ®
Jednouchwytowa bateria
wannowa podtynkowa
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PuraVida ®
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa podtynkowa
Raindance ® E
Głowica prysznicowa
z 2 rodzajami strumienia

iBox ® universal
Podtynki – także dla

… także dla radości za dotknięciem przycisku

ShowerSelect ®

iBox universal to elastyczne rozwiązanie instalacji podtynkowej. Kompatybilny także
z najnowszym osiągnięciem Hansgrohe, którym jest Technologia Select. Zintegrowana w główkach, głowicach prysznicowych i termostatach natynkowych technologia
Select gwarantuje więcej przyjemności pod prysznicem. Wystarczy dotknięcie przycisku, aby włączyć lub wyłączyć armaturę, wybrać odbiornik prysznicowy lub zmienić
strumień. Za sprawą nowych elementów zewnętrznych ShowerSelect innowacyjna
koncepcja obsługi Select stała się teraz, w połączeniu z iBox universal, możliwa do
realizacji także jako rozwiązanie podtynkowe.
Zapewnij sobie uniwersalną radość za dotknięciem przycisku na różne sposoby:
▪ Unowocześnianie istniejących łazienek przy zastosowaniu iBox universal jako
elementu podtynkowego
▪ Nowe budownictwo
▪ Renowacja lub modernizacja

iBox ® universal element

Blok funkcyjny

podstawowy

Element zewnętrzny
ShowerSelect ®

Tak jak wszystkie rozwiązania podtynkowe Hansgrohe, nowe elementy zewnętrzne
ShowerSelect można w prosty sposób zainstalować na iBox universal.
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Podtynk ‒ atrakcyjny sposób montażu armatury
Dzięki iBox universal technika armatury chowa się w ścianie. To gwarantuje atrakcyjny
wygląd, zwalnia więcej przestrzeni i dzięki temu zapewnia większy komfort kąpieli
pod prysznicem. Dodatkową zaletą jest elastyczność pod względem doboru systemu
montażu i elementów zewnętrznych. iBox universal można zainstalować zanim zostanie
wybrany konkretny system prysznicowy. iBox universal pasuje do wszystkich rozwiązań
podtynkowych Hansgrohe więc w każdej chwili można wymienić element zewnętrzny.

Montaż natynkowy
W przypadku montażu natynkowego element funkcyjny w całości znajduje się przed ścianą, czyli "na tynku". Wadą takiego rozwiązania jest
ograniczenie przestrzeni i związane z tym ograniczenie komfortu kąpieli.
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Montaż podtynkowy
W przypadku montażu podtynkowego element podstawowy znika
w ścianie, czyli "pod tynkiem". Na nim można zamontować elementy
zewnętrzne armatury i pryszniców różnych serii.

iBox® universal ‒ z każdej
strony przekonujący

iBox ® universal
Zalety instalacji
podtynkowej

iBox universal to najlepszy wybór w przypadku instalacji podtynkowej. Dowodzą
tego, oprócz wymienionych atrybutów, inne liczne zalety. Przekonaj się na kolejnych
stronach jak wiele do zaoferowania ma iBox universal Tobie i Twoim klientom.

Jeden blok montażowy dla wszystkich standardowych jednouchwytowych baterii wannowych/
prysznicowych i termostatów oraz dla głowic
prysznicowych z kilkoma rodzajami strumienia
Wiele możliwości mocowania,
kompatybilny z wszystkimi
popularnymi systemami
Punkty orientacyjne
dla poziomicy

Ochrona przed wilgocią,
absolutna wodoszczelność,
możliwość montażu
horyzontalnego

Symetryczna rotacja

Pomoc do ustawienia
w poziomie

Element do przepłukiwania instalacji

Przyłącza G ¾; przyłącze G ½
możliwe dzięki dołączonym
redukcjom, w komplecie z korkiem

Opatentowany system
tłumienia hałasu

Opatentowany pierścień regulujący
do różnej głębokości montażu
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iBox® universal ma wiele mocnych stron
Symetryczna rotacja montażu

Bezpieczny i ekonomiczny

symetryczna konstrukcja; wszystkie podłączenia

Uniwersalny zestaw podstawowy zawiera

są jednakowe.
jest ważne, aby podłączenie wody zimnej

jedynie blok przyłączeniowy. Cenny blok
funkcyjny jest dostarczany i montowany

było z prawej, a gorącej z lewej strony.

razem z elementem zewnętrznym.

w przypadku baterii wannowej odejście dolne
jest priorytetowe.

Zapobiega to problemom w fazie prac budowlanych, takim jak uszkodzenie, zabrudzenia
lub zamarznięcie elementów.

w przypadku baterii prysznicowej można
zastosować zarówno odejście górne jak
i dolne.

Zintegrowany system zabezpieczający

Różne możliwości instalacyjne
pasujący do wszystkich znanych systemów
instalacyjnych i typów kształtek.

brak potrzeby zastosowania dodatkowego
zewnętrznego przerywacza rurowego (odpowietrznika) i zaworów zwrotnych w przypadku
jednouchwytowej baterii wannowej w połączeniu
z wylewką wannową z odpływem i przelewem
Exaﬁll.

opatentowany regulowany pierścień mocujący.
uniwersalne rozwiązanie montażowe dzięki
systemowi dwupoziomowego mocowania
i przyłączom DN20.
możliwość montażu w ścianach murowanych,
z płyt kartonowo-gipsowych i prefabrykowanych.

nizsze koszty montażu i mniej elementów funkcyjnych w ścianie.
Przedłużka elementu podstawowego
w razie zbyt głębokiego osadzenia iBox
universal w ścianie, Hansgrohe oferuje zestaw

Szczelny ze wszystkich stron

przedłużający do montażu pomiędzy podtynkiem i blokiem funkcyjnym.

gumowe uszczelki wokół wszystkich czterech
przyłączy oraz rozeta nośna chroniąca przed
spływającą wodą od zewnątrz, stanowią pełną
ochronę ściany przed wilgocią.

>108
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133

Tłumienie szumów

Przedłużka do elementu zewnętrznego

mosiężny korpus iBox universal opiera się
na uszczelkach, co zapobiega przenoszeniu
szumów z instalacji wodnej.
przykręcenie rozety nośnej do obudowy iBox’a,
a nie do bloku funkcyjnego oraz dodatkowa
uszczelka tłumią szumy aż do poziomu płytek
ściennych.

zawarty w komplecie element do przepłukiwania, który można zamontować w różnych po
zycjach, umożliwia dokładne przepłukanie instalacji zgodnie z normą DIN 1988/EN, część 2.
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dzięki zastosowaniu elementu dystansowego,
głębokość wbudowania przestała stanowić
istotny problem.

<80

rozetę dystansową montuje się pomiędzy
płytkami i elementem zewnętrznym.

min
min.
58
58
Łatwe przepłukiwanie instalacji

to rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo
i chroni jednocześnie ścianę przed wilgocią.
korpus iBox universal jest teraz jeszcze cieńszy
i dlatego pasuje jeszcze lepiej nawet do rozwiązań płytszej zabudowy.
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Elastyczność, która wszystkim
dostarcza korzyści

iBox ® universal
Mocne strony

Od swojej premiery rynkowej w 2001 roku iBox universal marki Hansgrohe wyznacza
standardy w łazience. Jako prawdziwie uniwersalne rozwiązanie jest on dopasowany
do wszystkich popularnych systemów instalacji, rodzajów przyłączeń i elementów
zewnętrznych. Oferuje także wyjątkowe zalety, które niosą korzyści dla Ciebie, jako
instalatora czy handlowca, a także w przypadku realizacji projektów inwestycyjnych.

Oto co oferuje iBox® universal instalatorom:

▪ Wystarczy jeden element podtynkowy dla 16 rozwiązań
funkcjonalnych

▪ Do iBox universal pasuje ponad 200 elementów zewnętrznych
marki Hansgrohe i Axor

▪ Wystarczy posiadać na stanie tylko jeden element podtynkowy ‒
oszczędza to przestrzeń magazynową i koszty

▪ Długa żywotność za sprawą wielokrotnie sprawdzonego,
technicznie niezawodnego systemu

▪ Oszczędzasz czas, ponieważ iBox universal pozwala na szybki
i łatwy montaż

▪ iBox universal to innowacyjna gwarancja sukcesu: od ponad
12 lat sprawdzony i nieustannie udoskonalany

▪ iBox universal pasuje do wielu systemów instalacji, przyłączy
i elementów zewnętrznych

Oto co oferuje iBox® universal realizatorom projektów inwestycyjnych:

▪ iBox universal oferuje wysoki poziom elastyczności i wiele
opcji wzorniczych

▪ Wszystkie rozwiązania złożone nawet z 4 odbiorników można
zrealizować za pomocą iBox universal

▪ Uproszczenie na etapie projektowania: Jeden element podtynkowy ▪ Sprawdzony wielokrotnie system podtynkowy, na którym możesz
pasuje do wszystkich rozwiązań, a Ty masz więcej czasu na wybór
armatury

w pełni polegać

▪ iBox universal jest odpowiedni do zastosowań tak w sektorze
prywatnym jak i publicznym i spełnia normy obowiązujące na
całym świecie

Oto co oferuje iBox® universal klientom ostatecznym:

▪ Więcej czasu na wybór armatury

▪ Możliwość bezproblemowego zastąpienia starej armatury nową
podczas renowacji

▪

Atrakcyjność aranżacji łazienkowej, ponieważ cała technika jest
schowana w ścianie

▪ Niezawodność rozwiązania sprawdzonego od 12 lat

▪ Więcej swobody ruchów podczas kąpieli pod prysznicem
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Optymalna podstawa także
dla nowej technologii Select
Za sprawą elementów zewnętrznych ShowerSelect kompatybilnych z iBox universal,
innowacyjna technologia Select, która umożliwia sterowanie prysznicami za pomocą
przycisku, jest teraz dostępna także w wersji podtynkowej. Technologia Select zachwyca klientów swoim designem i koncepcją obsługi. W centrum uwagi znajduje się przycisk
Select. Proste dotknięcie przycisku wystarczy, aby włączyć i wyłączyć prysznic lub
zmienić strumień. Całość działa przy tym na zasadzie czysto mechanicznej. Zapewnia to długą żywotność produktów, a przez to długotrwałe zadowolenie klientów.

Bateria termostatyczna
ShowerSelect ® Highﬂow

Zawór odcinający
ShowerSelect ®
dla 3 odbiornikow

Bateria termostatyczna
ShowerSelect ®
podtynkowa dla
1 odbiornika

Raindance ® Select E 300 3jet
Głowica prysznicowa

Bateria termostatyczna
ShowerSelect ® podtynkowa
dla 2 odbiorników z FixFit i Porter

Bateria termostatyczna
ShowerSelect ® podtynkowa
dla 2 odbiorników
Bateria termostatyczna
ShowerSelect ® Highﬂow z 1 zaworem
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i dodatkowym wyjściem

Elementy zewnętrzne ShowerSelect®:
Harmonijne wzornictwo

iBox ® universal
Wzornictwo ShowerSelect ®

Geometryczna forma, która idealnie komponuje się w nowoczesnych łazienkach.
Przyciski, które są idealnie zintegrowane z całością. Koncepcja obsługi, która harmonizuje z potrzebą przyjemności w kąpieli pod prysznicem. Nowe, inteligentne elementy
zewnętrzne ShowerSelect przekonują za sprawą wzornictwa, w którym wszystko jest
do siebie dopasowane pod względem estetycznym i funkcjonalnym. Wzornictwa,
które jest stworzone z myślą o tym, aby przysporzyć Ci zadowolonych klientów.
Kontrasty za sprawą chromowanych i matowych powierzchni ‒
dla większego komfortu obsługi
Zintegrowane przyciski ‒ nowoczesna i ponadczasowa estetyka
oraz łatwa pielęgnacja

Architektoniczna forma, obszerne
płaszczyzny ‒ emanują szlachetnością

Przejrzyste wzornictwo na bazie
kwadratu ‒ dla ponadczasowej
aranżacji łazienki

Smukły cylindryczny uchwyt pin
i czytelny wskaźnik temperatury ‒
dla łatwej i intuicyjnej obsługi

Uhonorowane nagrodami wzornictwo
Asortyment elementów zewnętrznych ShowerSelect przekonał
Radę Wzornictwa swoją estetyczną formą oraz komfortem
użytkowania i otrzymał nagrodę "Design Plus Award".
Oprócz tego element zewnętrzny ShowerSelect dla dwóch
odbiorników otrzymał nagrodę "Komfort Łazienkowy dla
Generacji", przyznaną przez Centralny Związek Branży
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacyjnej (ZVSHK) za wybitny,
przekraczający bariery design.
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iBox® universal i ShowerSelect ®:
Nowy sposób na sterowanie przyjemnością
W przypadku nowych elementów zewnętrznych ShowerSelect forma i funkcja idą
w parze. Od elementów łatwych w obsłudze, przez intuicyjną ergonomię, po łatwą
pielęgnację: Dzięki swoim wielu zaletom elementy zewnętrzne ShowerSelect są
stworzone do tego, aby dostarczać przyjemności w łazience.

1

Intuicyjność:
Przyciski Select zapewniają
łatwą obsługę – nawet przy
ograniczonych możliwościach

2

Łatwość obsługi:
Przejrzyste symbole ułatwiają
obsługę.

ruchowych.

5

Czystość:
Za sprawą idealnego zintegrowania przycisków z korpusem powierzchnia jest gładka i wygodna
w pielęgnacji.
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3

Komfort dla użytkownika:
Wysunięty przycisk pozwala
natychmiast rozpoznać aktywne
odbiorniki. Zawarta w opakowa-

4

Wygoda:
Wygodne pokrętło umożliwia
precyzyjne ustawienie temperatury.

niu przedłużka przycisku umożliwia obsługę przy pomocy łokcia
lub pięści.

6

Atrakcyjny wygląd:
Kwadratowa forma komponuje się
doskonale z kafelkami w łazience
‒ pasuje do nowoczesnych aranżacji.

7

Oszczędność:
Przycisk zachęca aby go nacisnąć,
skłania do częstszego wyłączania
wody i pomaga w ten sposób
oszczędzać jej zasoby.
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Wygoda:
Równoczesne włączenie wszystkich odbiorników jest możliwe
‒ dla jeszcze większej przyjemności kąpieli.

ShowerSelect ® – wiele zalet
za dotknięciem przycisku

iBox ® universal
Zalety ShowerSelect ®

Oto co oferują elementy zewnętrzne ShowerSelect ® instalatorom:

▪ Nowe, wyjątkowe na rynku produkty o atrakcyjnym wzornictwie

▪ Wysoki potencjał w sektorze renowacji

na najwyższym poziomie

▪

▪ Długa żywotność za sprawą mechanicznych zaworów i dzięki
Dodatkowe szanse sprzedaży dzięki ukierunkowaniu na

temu zadowoleni klienci bez reklamacji

nowe grupy docelowe

▪

▪ Możliwość bezpośredniego zastosowania, ponieważ wszystkie
Kompletny asortyment dla szerokiego spektrum zastosowań

▪ Uniwersalny w połączeniach z wszystkimi prysznicami

logiczne kombinacje przycisków zawarte są w opakowaniu

▪ Wygodny montaż w przypadku rozwiązania dla 4 odbiorników

Raidance i Raindance Select oraz produktami konkurencji

▪ Prosty montaż na słynnym i sprawdzonym od 2001 roku
systemie podtynkowym iBox universal

Oto co oferują elementy zewnętrzne ShowerSelect® realizatorom projektów inwestycyjnych:

▪ Nowe, architektoniczne wzornictwo w asortymencie
podtynkowym Hansgrohe

▪ Przejrzyste, zredukowane, minimalistyczne linie i precyzja
formy ‒ dla ponadczasowej aranżacji łazienkowej

▪ Proste i pewne projektowanie, ponieważ kompatybilny z wszystkimi
rozwiązaniami nawet do 4 odbiorników

▪ Odpowiedni także do przestrzeni półpublicznych ze względu na
bezproblemową możliwość termicznej dezynfekcji

▪ Atrakcyjny segment cenowy

Oto co oferują elementy zewnętrzne ShowerSelect® klientom ostatecznym:

▪ Geometryczne wzornictwo ‒ dzięki temu pasuje do
wszystkich łazienek i typów płytek

▪ Szybka i ekonomiczna renowacja dzięki prostej wymianie
istniejących elementów zewnętrznych

▪ Intuicyjna i wygodna obsługa za dotknięciem przycisku

▪ Łatwa pielęgnacja dzięki idealnie zintegrowanym przyciskom

▪ Duże symbole ‒ dla łatwej obsługi i czytelności

▪ Oszczędność wody dzięki przyciskowi, który zachęca do częstego
wyłączania wody

▪

Niezawodna i czytelna regulacja temperatury za sprawą
smukłego, cylindrycznego uchwytu pin i wyrazistego
kolorowego wskaźnika temperatury

▪ Wysoki komfort za sprawą równoczesnej obsługi kilku odbiorników
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Asortyment elementów zewnętrznych ShowerSelect ®

Bateria termostatyczna
ShowerSelect® podtynkowa
dla 1 odbiornika
# 15762, -000

Przepływy przez samą baterię.

Legenda
Bateria termostatyczna
ShowerSelect® podtynkowa
dla 2 odbiorników
# 15763, -000

1

2 odejścia

2

1 odejście

Przepływy przez samą baterię.
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57

Legenda
1
2

G 1/2
12

Bateria termostatyczna
ShowerSelect® podtynkowa dla
2 odbiorników z FixFit i Porter
# 15765, -000

15 5
46
Ø 44

54 -82
20

66

2 odejścia
1 odejście

Przepływy przez samą baterię.

iBox® universal
Asortyment elementów
zewnętrznych ShowerSelect ®

Legenda
1
lewy
2
górny
Zawor odcinający ShowerSelect®
dla 3 odbiornikow
# 15764, -000

Bateria termostatyczna
ShowerSelect® Highﬂow
# 15760, -000

3

prawy

Przepływy przez samą baterię.

Przepływy przez samą baterię.

Legenda
1

Bateria termostatyczna
ShowerSelect® Highﬂow z 1
zaworem i dodatkowym wyjściem
# 15761, -000

2

2 odejścia
1 odejście

Przepływy przez samą baterię.
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Możliwość zastosowania dla 1 do 4 odbiorników
System prysznicowy z 1 odbiornikiem

System prysznicowy z 2 odbiornikami

Na przykład głowicą lub główką prysznicową

Na przykład głowicą i główką prysznicową

Bateria termostatyczna
ShowerSelect podtynkowa dla
1 odbiornika

Inne możliwe instalacje
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Bateria termostatyczna
ShowerSelect podtynkowa dla
2 odbiorników

Inne możliwe instalacje

Bateria termostatyczna
z zaworem odcinającym

Bateria termostatyczna
z zaworem odcinająco-przełączającym

Jednouchwytowa bateria prysznicowa

Jednouchwytowa bateria wannowa

iBox® universal
Możliwość zastosowania
dla 1 do 4 odbiorników

System prysznicowy z 3 odbiornikami

System prysznicowy z 4 odbiornikami

Na przykład głowicą (2 rodzaje strumienia) i główką prysznicową

Na przykład głowicą (3 rodzaje strumienia) i główką prysznicową

Zawor odcinający ShowerSelect

Zawor odcinający ShowerSelect

dla 3 odbiornikow

dla 3 odbiornikow

Bateria termostatyczna
ShowerSelect Highﬂow

Bateria termostatyczna
ShowerSelect Highﬂow z 1 zaworem
i dodatkowym wyjściem

Inne możliwe instalacje

Inne możliwe instalacje
Trio/Quattro

iControl

iControl

Zawór odcinający

Bateria termostatyczna Highﬂow

Bateria termostatyczna Highﬂow

Bateria termostatyczna Highﬂow

Zawór odcinający

Zawór odcinający
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Montaż 1 odbiornika
Sufit

A

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance S 120 3jet
# 26530000

Legenda
1
RainAir
2

Rain

3

Whirl

B

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Od • funkcja jest gwarantowana

Komponenty
Armatura
B

iBox universal
# 01800180
ShowerSelect Termostat
# 15762000
Alternatywa:
Metris Termostat
# 31572000

1000 mm

Prysznice
A
Główka prysznicowa
Raindance Select S 120
# 26530000
Uchwyt Porter S
# 28331000
Wąż prysznicowy Isiﬂex
# 28276000
C

D

Możliwe inne rozwiązania.

C

Przyłącze węża FixFit
# 27453000
System odpływowy Staro 90
# 60056000

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Poziom posadzki

D
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iBox® universal
Warianty montażu dla
1 i 2 odbiorników

Montaż 2 odbiorników
Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet
# 27378000

Sufit

2150 mm

A

Legenda
1
2

Rain
RainAir
DN 15

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance S 120 3jet
# 26530000

C

(½")

Legenda
1
RainAir
2

Rain

3

Whirl

B

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Od • funkcja jest gwarantowana

Komponenty
Armatura
B

iBox universal
# 01800180
ShowerSelect Termostat
# 15763000
Alternatywnie:
Metris Termostat z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 31573000
Możliwe inne rozwiązania.

1000 mm

Prysznice
A
Głowica prysznicowa
Raindance Select S 300 2jet
# 27378000
C
Główka prysznicowa
Raindance Select S 120
# 26530000
Uchwyt Porter S
# 28331000
Wąż prysznicowy Isiﬂex
# 28276000
D

Przyłącze węża FixFit
# 27453000

E

System odpływowy Staro 90
# 60056000

D

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Poziom posadzki

E
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Montaż 3 odbiorników: Select
Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 2jet
# 28433000

Sufit

2190 mm

A
+ iBox universal
DN 20

Legenda
1
RainAir
2
3

Rainﬂow
RainAir +

DN 15

(¾")

(½")

2

1

Rainﬂow

B

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance S 120 3jet
# 26530000

C
1400 mm
+ iBox universal
DN 20
(¾")

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

D

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Od • funkcja jest gwarantowana

Komponenty
Armatura
C

D

iBox universal
# 01800180
zawór ShowerSelect
dla 3 odbiorników
# 15764000

1000 mm

Prysznice
A
Raindance Rainfall 2jet
# 28433000
iBox universal
# 01800180
B

iBox universal
# 01800180
Termostat ShowerSelect
# 15760000
Alternatywnie:
Metris iControl
# 31958000
Metris Termostat Highﬂow
# 31571000
Możliwe inne rozwiązania.

E

Główka prysznicowa
Raindance Select S 120
# 26530000
Uchwyt Porter S
# 28331000
Wąż prysznicowy Isiﬂex
# 28276000

E

Przyłącze węża FixFit
# 27453000

F

System odpływowy Raindrain
XXL # 60067000

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Poziom posadzki

F
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iBox® universal
Warianty montażu
dla 3 odbiorników

Montaż 3 odbiorników: Standard
Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 2jet

Sufit

# 28433000

2190 mm

A
+ iBox universal
DN 20

DN 15

(¾")

(½")

2

1

Legenda
1

RainAir

2

Rainﬂow
RainAir +

3

Rainﬂow

B

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance S 120 3jet
# 26530000

C
1400 mm
DN 20
(¾")

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

D

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Od • funkcja jest gwarantowana

1000 mm

E
DN 15

Komponenty
Armatura

(½")

Prysznice

800 mm

C

Zestaw podtynkowy Trio
# 15981180
Element zewnętrzny Trio/
Quattro S # 15932000

A

Raindance Rainfall 2jet
# 28433000
iBox universal
# 01800180

D

iBox universal
# 01800180
Ecostat S Termostat Highﬂow
# 15715000
Zawór odcinający DN15
# 15974180
Element zewnętrzny S DN15/
DN20 # 15972000

B

Główka prysznicowa
Raindance Select S 120 3jet
# 26530000
Uchwyt Porter S
# 28331000
Wąż prysznicowy Isiﬂex
# 28276000

E

F

Przyłącze węża FixFit
# 27453000

G

System odpływowy Raindrain
XXL # 60067000

F

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Poziom posadzki

G
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Montaż 4 odbiorników: Select
Diagram przepływu
Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 3jet
# 28411000

Sufit

2190 mm

A
+ iBox universal

Legenda
1

Rain

2

Whirl
RainAir

3

3

1

2

B

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance S 120 3jet
# 26530000

DN 20

DN 20

(¾")

(¾")

DN 15
(½")

C

1400 mm

+ iBox universal
DN 20

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

(¾")

D

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Od • funkcja jest gwarantowana

Komponenty
Armatura
C

D

iBox universal
# 01800180
zawór ShowerSelect
dla 3 odbiorników
# 15764000

1000 mm

E

Prysznice
A
Raindance Rainfall 3jet
# 28411000
iBox universal
# 01800180
B

iBox universal
# 01800180
Termostat ShowerSelect
# 15761000

Główka prysznicowa
Raindance Select S 120
# 26530000
Uchwyt Porter S
# 28331000
Wąż prysznicowy Isiﬂex
# 28276000

E

Przyłącze węża FixFit
# 27453000

F

System odpływowy Raindrain
XXL # 60067000

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Poziom posadzki

F
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iBox® universal
Warianty montażu
dla 4 odbiorników

Montaż 4 odbiorników: Standard
Diagram przepływu

Sufit

Głowica prysznicowa Raindance Rainfall 3jet
# 28411000

2190 mm

A
+ iBox universal

Legenda
1

RainAir

2

Whirl
Rainﬂow

3

3

1

2

B

Diagram przepływu
Główka prysznicowa Raindance S 120 3jet
# 26530000

DN 20

DN 20

(¾")

(¾")

DN 15
(½")

C

1400 mm
DN 20

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

(¾")

D

1200 mm

+ iBox universal

G

DN 20
(½")

Od • funkcja jest gwarantowana

Komponenty
Armatura
C
Zestaw podtynkowy Quattro
# 15930180
Element zewnętrzny Trio/
Quattro S # 15932000
D
Zawór odcinający DN15
# 15970180
Element zewnętrzny S DN15/
DN20 # 15972000
E

F

1000 mm

DN 15
(½")

Prysznice
800 mm
A
Raindance Rainfall 3jet
# 28411000
iBox universal
# 01800180
B

iBox universal
# 01800180
Ecostat S Termostat
# 15715000
Zawór odcinający DN15
# 15974180
Element zewnętrzny S DN15/
DN20 # 15972000

E

Główka prysznicowa
Raindance Select S 120
3jet
# 26530000
Uchwyt Porter S
# 28331000
Wąż prysznicowy Isiﬂex
# 28276000

G

Przyłącze węża FixFit
# 27453000

H

System odpływowy Raindrain
XXL # 60067000

F

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Poziom posadzki
Możliwe inne rozwiązania.

H
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Montaż iBox® universal
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Wszystko w komplecie – iBox universal
plus kołnierz uszczelniający, 3 redukcje
z DN20 na DN15, 1 korek DN20, element
do przepłukiwania z korkiem do odcięcia wylewki wannowej Exaﬁll (z kompletem odpływ/
przelew), instrukcja montażu. Nie ma konieczności zamawiania dodatkowego osprzętu.

Porada montażowa – Aby przykręcić
elementy montażowe, należy przy pomocy
odcinka rurki z gwintem G ¾ umocować
iBox universal w imadle.

We właściwej pozycji – Punkty orientacyjne pomogą bez problemu ustawić iBox
universal we właściwej pozycji.

Idealne połączenie ‒ iBox universal jest
odpowiedni dla wszystkich znanych systemów
rurociągowych.

Pasujący do wszystkich systemów instalacyjnych – Dwa poziomy mocowania
i duży wybór sposobów montażu czynią iBox
universal odpowiednim dla każdego systemu
instalacyjnego.

Przepłukiwanie instalacji zgodnie
z normą DIN 1988 – Zawarty w komplecie
element umożliwia bezproblemowe i dokładne przepłukanie instalacji.

Korek do wyjścia pod Exaﬁll – Aby po
sprawdzeniu szczelności i napełnieniu wanny
poprzez wylewkę Exaﬁll można było zamknąć
dopływ, należy zablokować odpowiednie
odejście czerwonym korkiem zawartym w bloku do przepłukiwania.

Otwornica 127 mm – Okrągła forma iBox
universal umożliwia zastosowanie otwornicy.
Przyczynia się to do ułatwienia "zamykania"
ścian, np. płytą kartonowo-gipsową lub płytkami ceramicznymi.

Kołnierz uszczelniający do suchej zabudowy – Aby zapewnić absolutną szczelność
przy suchej zabudowie, przyklejamy zawarty
w komplecie kołnierz uszczelniający na ścianę
przy pomocy PCI Lastogum lub innego porównywalnego środka uszczelniającego.

Montaż elementu zewnętrznego
ShowerSelect ®

1–

2m

iBox® universal
Montaż

m

1-2 mm tolerancji – Po ułożeniu płytek
ceramicznych obcinamy pozostały brzeg
iBox universal przy pomocy noża do 2 mm
poza linię płytek. Proszę przy tym ochronić
płytki. Uszczelnienie silikonem.

Montaż bloku funkcyjnego – Najpierw
należy zdjąć element przepłukujący. Następnie nakładamy blok funkcyjny ShowerSelect
i przykręcamy za pomocą dołączonego
elementu mocującego.

Szablon w komplecie – Szablon z odpowiednimi otworami ułatwia skrócenie przedłużek przycisków.

SW 4 mm

Skrócenie przedłużek – Przedłużki przycisków należy spiłować w jednej linii z szablonem. Ewentualne nierówności należy zetrzeć
papierem ściernym, tak aby powstała gładka
powierzchnia.

X+

Regulacja śruby centrującej – przy pomocy klucza imbusowego wykręcić śrubę aż do
spodniej częsci szablonu.

Zdjęcie uchwytu sprężyny – Zdejmujemy
pociągając uchwyt sprężyny do góry.

11

X

2m

m

0m

m

1-

2m

m
°C
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Dokładne wymiarowanie – Przy pomocy linijki lub miary obliczamy długość śrub
mocujących rozety nośnej. Śruby z tworzywa
sztucznego należy skrócić do obliczonej
długości przy pomocy obcęgów.

Ustawienie przycisków – równo z rozetą
(0 mm), lub ponad powierzchnią rozety (2 mm)
z dodatkową nasadką przedłużającą.

Montaż elementu zewnętrznego –
Przykręcić rozetę nośną i nałożyć osłonę termostatu. Następnie założyć gumową uszczelkę na
rozecie. Rozetę i uszczelkę mocujemy razem na
rozecie nośnej. Montujemy uchwyt termostatu.
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Montaż przedłużki przycisku Select
Dzięki dołączonym nasadkom przedłużającym można zmienić pozycję przycisku o 2 mm.
W ten sposób można dodatkowo ułatwić obsługę elementów sterujących np. poprzez
możliwość obsługi łokciem lub pięścią w przypadku osób z ograniczeniami ruchowymi.
Bez nasadki przedłużającej

Przycisk Select, bez nasadki przedłużającej, zamknięty

Przycisk Select, bez nasadki przedłużającej, otwarty, 4 mm

Z nasadką przedłużającą

Przycisk Select, z nasadką przedłużającą, zamknięty, 2 mm

24

Przycisk Select, z nasadką przedłużającą, otwarty, 6 mm

Montaż standardowego elementu
zewnętrznego

iBox® universal
Montaż

iBox® universal – Wszystko gotowe do nadchodzącej przyjemności kąpieli: Blok funkcyjny,
zestaw śrub, rozeta nośna, tuleje pod uchwyty,
adapter uchwytu, uchwyty i instrukcja montażu.

28 mm tolerancji zabudowy – Po ułożeniu płytek obcinamy pozostały brzeg iBox universal przy pomocy noża do 2 mm poza linię
płytek. W taki sposób możemy zapewnić odpowiednią szczelność pomiędzy otworem
w ścianie i iBox'em.

Uszczelnienie silikonem – Aby zapewnić
całkowitą szczelność także względem wody
pryskającej od strony wnętrza kabiny, pozostałą szczelinę pomiędzy płytkami i iBox
universal uszczelniamy dokładnie silikonem.

Demontaż elementu do przepłukiwania – Przed zamontowaniem bloku funkcyjnego demontujemy element służący do przepłukiwania wykręcając śrubę kluczem
imbusowym 5. Należy pamiętać o wcześniejszym zamknięciu wody!

Montaż bloku funkcyjnego – Przy pomocy zawartych w komplecie śrub mocujemy blok
funkcyjny bezpośrednio z elementem przyłączeniowym iBox universal.

Przykręcenie rozety nośnej – Rozetę
nośną przykręcamy do korpusu iBox universal
przy pomocy specjalnych śrub z tworzywa.
Zapewni to skuteczne tłumienie szumów aż
do poziomu płytek. Uszczelka wokół rozety
chroni wnętrze przed spływającą wodą nawet
w obszarze fug.

Montaż rozety dekoracyjnej – Nałożenie
rozety dekoracyjnej na rozetę nośną nie wyma-

Mocowanie uchwytów – Ostatni krok to
odpowiednie przykręcenie uchwytów.

Finał – W rekordowo krótkim czasie, bez zamawiania dodatkowych elementów i pomocy
montażowych do różnych typów instalacji zamontowaliśmy iBox universal i na jego bazie
odpowiadający naszym wymaganiom element
zewnętrzny.

ga śrub. Zabezpieczająca przed pryskającą
wodą uszczelka z miękkiej gumy oraz pierścienie O-Ring wokół otworów na osłony uchwytów
zapewniają szczelność i pewne mocowanie.
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Informacje techniczne i rysunki wymiarowe
iBox® universal, informacje techniczne
Ciśnienie robocze
Zalecane ciśnienie robocze

max. 1 MPa
0,1–0,5 MPa

Ciśnienie testowe

1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura wody gorącej
Zalecana temperatura wody gorącej

max. 80 °C
65 °C

Wymiary przyłącza
Przyłącza
Swobodny przepływ przy
Bateria wannowa odejście wannowe
Bateria wannowa odejście prysznicowe
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
Termostat
Termostat z zaworem odcinającym
Termostat z zaworem
odcinająco-przełączającym
Termostat Highﬂow
Znak kontrolny

G¾
zimna z prawej, ciepła z lewej
0,3 MPa
31 l/min
24 l/min
32 l/min
43 l/min
26 l/min

iBox® universal widok z przodu i z boku

26 l/min
48 l/min
DVGW, SVGW

iBox® universal
Wyjście 2, np. prysznic
Woda zimna

Woda
gorąca
SW 5 mm

35x 2
Wyjście 1
9 x2

Przedłużka
25 mm
26

Przedłużka 22 mm (dla płytkiej instalacji)

iBox ® universal
Informacje techniczne

Wskazówki montażowe i porady instalacyjne
Wskazówki odnośnie montażu
surowego

Wskazówki montażowe

Płukanie instalacji
Kompletną instalację należy przepłukać zgodWyjście 2

nie z normą DIN 1988/EN, część 2. Strzałki
umieszczone na bloku płuczącym wskazują,
które przyłącza doprowadzające i wyprowadzające są ze sobą połączone, np. zimna
woda i przyłącze doprowadzające 1 oraz
ciepła woda i przyłącze doprowadzające
2. Jeżeli wymagane jest tylko jedno przyłącze
wyprowadzające, blok płuczący należy obrócić o 90° po ukończeniu pierwszego etapu
płukania.

ciepła

zimna

Wyjście 1

Wskazówki odnośnie napełniania wanny przez przelew

Element podstawowy zamontować tak, aby
przyłącze wody gorącej znajdowało się
z lewej strony, a przyłącze wody zimnej
‒ z prawej strony. Głębokość montażu
80 mm do 108 mm.
Zestaw przedłużający 25 mm przy zbyt
głębokim montażu:
# 13595000
Zestaw przedłużający 22 mm przy zbyt
płytkim montażu:
# 13596000 dla rozety Ø 170 mm
# 13597000 dla rozety Ø 150 mm
# 97407000 dla rozety Ø 172 mm
# 15597000 dla PuraVida
# 13593000 dla ShowerSelect
Element podstawowy można zamontować
odpowiednio do warunków zabudowy. iBox
universal jest odpowiedni zarówno do instalacji
wannowej jak i prysznicowej. W przypadku
jednouchwytowych baterii wannowych dolne
odejście (odejście 1) jest priorytetowe. W przypadku instalacji prysznicowej niewykorzystane
odejście należy uszczelnić za pomocą zaślepki.

(A)

iBox® universal w przypadku montażu
wylewki wannowej Exaﬁll w komplecie
z odpływem i przelewem:
Proszę odciąć wodę do Exaﬁll
w fazie budowlanej!
Instalacja wstępna:
1. Zamontowanie iBox universal (tylko w pionie)
2. Położyć instalację wodociągową do Exaﬁll
i zakorkować (korek metalowy)
3. Przepłukać instalację i sprawdzić szczelność
pod ciśnieniem

Montaż wanny:
1. Zakręcić wodę
2. Zamontować wannę z Exaﬁll i podłączyć
do przyłączy
3. Przepłukać instalację do Exaﬁll i sprawdzić
szczelność
4. Zakręcić wodę w zaworze głównym
dla piętra budynku
5. Zdemontować blok płuczący
6. Umieścić zaślepkę (A) w przyłączu
wyprowadzającym dla Exaﬁll
7. Zamontować blok płuczący
8. Odkręcić wodę

Symetryczny rotacyjnie element podstawowy
można zamontować zarówno horyzontalnie jak
i wertykalnie.
Wyjątek: Montaż armatury wannowej
z kombinacją zabezpieczającą ‒ tutaj
możliwy jest tylko montaż wertykalny!

Instrukcję montażu możesz ściągnąć tutaj pro.hansgrohe.pl
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Elementy zewnętrzne Hansgrohe® ‒ przegląd produktów
Elementy zewnętrzne termostatów / armatury

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

Bateria termostatyczna
Highﬂow
# 15760, -000

Bateria termostatyczna
Highﬂow z 1 zaworem
i dodatkowym wyjściem
# 15761, -000

Zawór odcinający
dla 3 odbiornikow
# 15764, -000

Bateria termostatyczna
dla 1 odbiornika
# 15762, -000

Bateria termostatyczna
dla 2 odbiorników
# 15763, -000

Bateria termostatyczna
dla 2 odbiorników
z FixFit i Porter
# 15765, -000

PuraVida ®

PuraVida ®

PuraVida ®

PuraVida ®

PuraVida ®

Termostat
# 15770, -000, -400

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 15775, -000, -400

iControl
# 15777, -000, -400

Bateria wannowa
# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400*

Bateria prysznicowa
# 15665, -000, -400

Bez fot.
Highﬂow
# 15772, -000, -400

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 15771, -000, -400

Metris ®

Metris ®

Metris ®

Metris ®

Metris ®

Termostat
# 31570, -000

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 31572, -000

iControl
# 31958, -000

Bateria wannowa
# 31493, -000
# 31487, -000*

Bateria prysznicowa
# 31685, -000

Bez fot.
Highﬂow
# 31571, -000

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 31573, -000

Metris ® S

Metris ® S

Metris ® Classic

Metris ® Classic

Metris ® Classic

Bateria wannowa
# 31465, -000
# 31466, -000*

Bateria prysznicowa
# 31665, -000

Bateria wannowa
# 31485, -000
# 31486, -000*

Bateria prysznicowa
# 31676, -000

Bateria termostatyczna
z zaworem odcinająco-przełączającym
# 15753, -000

Wybór rodzajów powierzchni znajdziesz w cenniku Hansgrohe lub Katalogu Hansgrohe.
28

iBox ® universal
Przegląd produktów
Elementy zewnętrzne

Talis ® E 2

Talis ® E 2

Talis ®/Talis ® S

Talis ®/Talis ® S

Talis ® Classic

Talis ® Classic

Bateria wannowa
# 31645, -000
# 31646, -000*

Bateria prysznicowa
# 31666, -000

Bateria wannowa
# 32475, -000
# 32477, -000*

Bateria prysznicowa
# 32675, -000

Bateria wannowa
# 14145, -000
# 14146, -000*

Bateria prysznicowa
# 14165, -000

Focus ®

Focus ®

Focus ® E

Focus ® E

Focus ® S

Focus ® S

Bateria wannowa
# 31945, -000
# 31946, -000*

Bateria prysznicowa
# 31965, -000

Bateria wannowa
# 31744, -000

Bateria prysznicowa
# 31761, -000

Bateria wannowa
# 31743, -000

Bateria prysznicowa
# 31763, -000

Ecostat ® S

Ecostat ® S

iControl ® S

Termostat
# 15711, -000

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 15701, -000

Zawór odcinającoprzełączający
# 15955, -000

Bez fot.
Highﬂow
# 15715, -000

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 15721, -000

Głowice prysznicowe/Komplety prysznicowe Showerpipe - z iBox ®
Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet

Raindance ® Select E 300 3jet

Raindance ® E 420 Air 2jet

Bez oświetlenia
# 28411, -000, -400
Z oświetleniem # 28410, -000, -400

Głowica prysznicowa
# 28433, -000, -400

Głowica prysznicowa
# 26468, -000, 400

Głowica prysznicowa
# 27372, -000

Raindance ® 240

Komplet prysznicowy
# 27145, -000

* z systemem zabezpieczającym zgodnie z EN 1717.
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Elementy zewnętrzne Axor ® ‒ przegląd produktów
Elementy zewnętrzne termostatów / armatury

Axor ® Massaud

Axor ® Massaud

Axor ® Massaud

Axor ® Massaud

Axor ® Starck
Organic

Axor ® Starck
Organic

Axor ® Starck
Organic

Axor ® Starck
Organic

Termostat
# 18740, -000

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 18745, -000

Bateria wannowa
# 18455, -000
# 18457, -000*

Bateria prysznicowa
# 18655, -000

Termostat
# 12710, -000

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 12715, -000

Bateria wannowa
# 12415, -000
# 12416, -000*

Bateria prysznicowa
# 12605, -000

Bez fot.
Highﬂow
# 18741, -000

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 18750, -000

Bez fot.
Highﬂow
# 12711, -000

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 12716, -000

Axor ® Starck

Axor ® Starck

Axor ® Starck

Axor ® Starck

Axor ® Starck X

Axor ® Starck X

Axor ® Starck X

Axor ® Starck X

Termostat
# 10710, -000

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 10700, -000

Bateria wannowa
# 10416, -000
# 10418, -000*

Bateria prysznicowa
# 10616, -000

Termostat
# 10716, -000

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 10706, -000

Bateria wannowa
# 10445, -000
# 10447, -000*

Bateria prysznicowa
# 10645, -000

Bez fot.
Highﬂow
# 10715, -000

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 10720, -000

Bez fot.
Termostat Highﬂow
# 10717, -000

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 10726, -000

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Termostat
# 11730, -000

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 11732, -000

Bateria wannowa
# 11425, -000
# 11426, -000*

Zestaw wylewka
wannowa/uchwyt
Porter
# 11435, -000

Bateria prysznicowa
# 11625, -000

Bez fot. Highﬂow
# 11731, -000

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 11733, -000

Wybór rodzajów powierzchni znajdziesz w cenniku Hansgrohe lub Katalogu Hansgrohe.
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iBox ® universal
Przegląd produktów
Elementy zewnętrzne Axor

Axor ® Bouroullec

Axor ® Bouroullec

Axor ® Bouroullec

Axor ® Bouroullec

Axor ® Uno2

Axor ® Uno2

Axor ® Uno2

Axor ® Uno2

Termostat
# 19700, -000

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 19704, -000

Bateria wannowa
# 19421, -000
# 19422, -000*

Bateria prysznicowa
# 19621, -000

Termostat
# 38375, -000

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 38700, -000

Bateria wannowa
# 38425, -000
# 38427, -000*

Bateria prysznicowa
# 38625, -000

Bez fot. Highﬂow
# 19702, -000

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 19706, -000

Bez fot.
Highﬂow
# 38715, -000

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 38720, -000

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio M

Axor ® Citterio M

Axor ® Citterio M

Axor ® Citterio M

Termostat
# 39715, -000
# 39710, -000**

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 39705, -000
# 39700, -000**

Bateria wannowa
# 39455, -000
# 39457, -000*

Bateria prysznicowa
# 39655, -000

Termostat
# 34715, -000

Termostat
z zaworem odcinającym
# 34705, -000

Bateria wannowa
# 34425, -000
# 34427, -000*

Bateria prysznicowa
# 34625, -000

Bez fot.
Highﬂow
# 39716, -000
# 39711, -000**

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 39725, -000
# 39720, -000**

Bez fot.
Highﬂow
# 34716, -000

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 39725, -000

Axor ® Carlton

Axor ® Carlton

Axor ® Montreux

Axor ® Montreux

Termostat
# 17710, -000, -090
# 17715, -000,
-090***

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 17700, -000, -090
# 17705, -000,
-090***

Termostat
# 16810, -000, -820

Termostat
z zaworem
odcinającym
# 16800, -000, -820

Bez fot.
Highﬂow
# 17712, -000, -090
# 17716, -000,
-090***

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 17720, -000, -090
# 17725, -000,
-090***

Bez fot.
Highﬂow
# 16815, -000, -820

Bez fot. z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 16820, -000, -820

* z systemem zabezpieczającym zgodnie z EN 1717.
** z uchwytami jednoramiennymi.
*** z uchwytami krzyżowymi.
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Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby ten prospekt był przyjazny dla środowiska.
Ty także możesz przyczynić się do ochrony środowiska przekazując ten katalog innym
zainteresowanym lub oddając go do recyclingu.

Dział Handlowy Hansgrohe
Zapytania telefoniczne na temat produktów
i terminów dostawy.

Oferta PartnerPlus
dla Instalatorów:

Serwis Fachowy Hansgrohe
Specjaliści branży sanitarnej chętnie udzielą
Ci odpowiedzi na wszystkie pytania, służąc
wyczerpującą wiedzą na temat całego programu produktów Hansgrohe. Części zamienne
i serwisowe są dla Ciebie dostępne w możliwie
najszybszy sposób.
Czekamy na Twoje zapytania:
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 – 16:00
Infolinia: 801 011 299
Fax:
61 816 86 26
Email:
serwis@hansgrohe.pl

Czekamy na Twoje zapytania:
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 – 16:00
Infolinia: 801 011 299
Fax:
61 816 86 09
Email:
sprzedaz@hansgrohe.pl
Gwarancja dostępności Hansgrohe
Gwarantujemy dostępność części zamiennych
do 10 lat od momentu zakupu produktu.
Możesz być spokojny nawet o projekty zrealizowane jakiś czas temu.
Walizka serwisowa Hansgrohe
Gwarancja szybkiego i niezawodnego serwisu
u Klienta. Walizka serwisowa oferuje Ci wiele
zalet: zawiera np. 45 najważniejszych i najpopularniejszych części zamiennych, mobilny
arkusz przeglądowy i gotowy formularz ułatwiający składanie zamówień na części zamienne.

Gwarancja jakości Hansgrohe
Najwyższa jakość jest kluczowym elementem
filozofii firmy Hansgrohe. Dlatego z własnej
inicjatywy oferujemy użytkownikowi 5 lat gwarancji producenta na nasze produkty. Szczegóły
znajdziesz na www.hansgrohe.pl/gwarancja.
Aquademia Hansgrohe
Aquademia to nasze centrum kulturalne, w którym możesz doświadczyć kontaktu z wodą
w wielu wymiarach. Odkryj podczas spaceru
po naszej ekspozycji jak światowe gwiazdy
designu zmieniają łazienkę w oazę dobrego
samopoczucia. Pozwól nam zademonstrować
Ci, jak innowacyjne technologie czynią oszczędzanie wody przyjemnym.
Zapraszamy do Aquademii w Polsce
(w Tarnowie Podgórnym): od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Infolinia: 801 011 299 · Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl

pl-PL Poradnik Fachowca iBox ® universal · Zastrzega się zmiany techniczne produktów oraz odchylenia kolorystyczne z przyczyn technicznych druku.

prysznicem, więcej swobody ruchów i elastyczność w planowaniu łazienki. Do tego jest
łatwy w montażu. Więcej na www.pro.hansgrohe.pl/ibox
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iBox universal ﬁrmy Hansgrohe jest wszechstronny. Zapewnia więcej wolnej przestrzeni pod

