
Metris®

Bo wysokie oczekiwania można spełnić  
na wielu poziomach.
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Metris. Hansgrohe

Woda jest elementarną częścią naszej codzienności i jest niezbęd
na w tak wielu sytuacjach. Na szczęście, modele baterii Metris są 
tak różnorodne, jak możliwości ich zastosowania. Od tej chwili nie 
musisz już iść na kompromis – wybierz baterię Metris o wysokości 
dopasowanej optymalnie do Twoich potrzeb. W Hansgrohe mamy 
nawet specjalne określenie na tę strefę dodaną przestrzeni dla 
Ciebie: ComfortZone.

Woda jest cennym zasobem. W Hansgrohe jesteśmy świadomi tej 
wartości tak bardzo, że gwarantujemy Ci utrzymanie jej przepływu 
na poziomie nie przekraczającym 5 l/min. EcoSmart to zaawanso
wana technologia opracowana dla bardziej wydajnego wykorzy
stania wody, która ogranicza jej zużycie nawet o 60 %. Odwiedź 
stronę www.hansgrohe-int.com/savings-calculator i odkryj, 
ile energii i wody możesz zaoszczędzić wybierając produkty 
Hansgrohe.

Jak wysoko 
jest dobrze  
dla Ciebie?
Odkryj nowy program produktów Metris.
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Bateria Highriser oferuje Ci najwyższy poziom swobody: ComfortZone 260. Naresz
cie możesz bez problemu napełnić nawet wysoki wazon. Nareszcie możesz umyć 
wygodnie włosy nad umywalką. Nareszcie możesz cieszyć się pełnią swobody  
w najwyższej strefie komfortu.

Metris 260
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Gdy wyższa wylewka to za mało, by sprostać Twoim wymaganiom, proponujemy 
Ci model z obrotową wylewką dodatkowo zwiększającą pole manewru. Mając do 
dyspozycji ComfortZone 230 w połączeniu z funkcjonalną obrotową wylewką, 
można z łatwością napełnić nawet akwarium dla złotej rybki. 

Metris 230

Co
m

fortZone 230



Za sprawą swojej wysokiej wylewki oferującej dodatkową przestrzeń ta bateria 
sprawdza się doskonale w życiu rodziny. Przy jej pomocy z łatwością napełnisz 
np. konewkę – i jest to jeden z wielu sposobów na doświadczenie zalet  
ComfortZone 200.

Metris 200
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Jeśli pragniesz większej swobody ruchów, aby uczynić bardziej wygodnym  
np. swój codzienny rytuał golenia, ComfortZone 110 jest doskonałym rozwiązaniem. 
Więcej przestrzeni to zauważalnie więcej wolności dla Ciebie ‒ każdego dnia.

Metris 110
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Nawet w niewielkiej przestrzeni można doświadczyć większego komfortu. Zapewnia 
to ComfortZone 100, dzięki której bateria umywalkowa spełnia nie tylko klasyczną 
funkcję, lecz stanowi także subtelny, stylowy element aranżacji Twojej łazienki 
gościnnej.

Metris 100
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Metris. Hansgrohe

Każda łazienka ma swoją własną atmosferę, aranżację, nie
powtarzalne formy i kolory. Najważniejsze w Twojej łazience 
jest to, abyś czuł się dobrze w jej wnętrzu, pozostawiając stresy 
dnia codziennego na zewnątrz. Pragnąc ułatwić Ci wykre
owanie Twojej osobistej przestrzeni dobrego samopoczucia, 
stworzyliśmy w Hansgrohe świat stylów. 

Czy preferujesz proste formy i klarowne linie, czy pełen sub
telności, organiczny design – wybór należy do Ciebie. Podoba 
Ci się wzornictwo minimalistyczne czy może trochę prze
wrotne lub raczej klasyczne? Jest ważny powód dla takiej 
różnorodności – abyś wśród naszych stylistycznych propozycji 
mógł odnaleźć siebie.

Świat stylów



Więcej informacji na temat asortymentu: www.hansgrohe.pl

Wanna

Metris® 3-otworowa
bateria jedno- 
uchwytowa do montażu 
na brzegu wanny
# 31190000

Metris® Jedno-
uchwytowa bateria 
wannowa 
natynkowa  
# 31480000

Ecostat® Select 
termostat wannowy 
natynkowy  
# 13141, 000, 400

Metris® Jedno-
uchwytowa bateria 
wannowa 
podtynkowa 
# 31493000

Metris® 4-otworowa 
bateria do montażu 
na brzegu wanny 
# 31442000

PuraVida® 
główka prysznicowa
# 28558, 000, 400

Metris. Hansgrohe



Prysznic 

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

Metris® Jedno-
uchwytowa bateria 
prysznicowa 
natynkowa 
# 31680000

Metris® Jedno-
uchwytowa bateria 
prysznicowa 
podtynkowa 
# 31685000

Raindance® Select 
Showerpipe 360 
# 27112, 000, 400

Dostępny od czerwca 2011

Raindance® Select
Raindance Select 150 Unica Set  
90 cm # 27803, 000, 400  
65 cm # 27802, 000, 400 (bez fot)

Dostępny od maja 2011

Termostat z zawo-
rem odcinającym
# 31572000

Więcej informacji na temat asortymentu: www.hansgrohe.pl



Metris® 110
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
# 31080000

Metris® 230
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z obrotową wylewką 
# 31087000

Metris® 200
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
# 31183000

Metris® 100
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do małej umywalki 
# 31088000

Metris® 260
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
# 31082000

Umywalka

Więcej informacji na temat asortymentu: www.hansgrohe.pl
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Metris® 260 
do montażu wolnostojącego za misą umywalkową

Metris® 230 
do montażu na umywalce

Metris® 200 
do montażu na umywalce stojącej

Metris® 110 
do montażu na zabudowanej umywalce

Która bateria do Twojej ceramiki?

W połączeniu z pasującą umywalką, armatura Metris będzie mogła najlepiej zaspokoić Twoje oczekiwania.  
Nasze rekomendacje nie stanowią sztywnych wytycznych, lecz pragniemy, aby były dla Ciebie wizualnym wsparciem  
w wyborze idealnej kombinacji dopasowanej do Twoich potrzeb.  Odkryj swój własny duet marzeń na:  
hansgrohe-keramikempfehlungen.com

Rekomendacje Hansgrohe.

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL62080 Tarnowo Podgórne · Infolinia 0801 011 299 
Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl
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