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„Zmiany klimatyczne to nie odległa przyszłość – to rzeczywistość. 
W zmniejszenie emisji szkodliwego dla klimatu CO2 musi zaangażo-
wać się całe społeczeństwo. Obok argumentów ekologicznych  ważne 
są też względy ekonomiczne. Podwaliny pod nasze jutro kładziemy 
już dziś.“

Klaus Grohe, 1992



1987
Główka prysznicowa Mistral Eco 
z 50 % mniejszym zużyciem wody

1997
Armatura ze stali szlachetnej 
Axor Steel – pierwsza armatura 
z bilansem ekologicznym – otrzymu-
je nagrodę iF Award

2007 
Wprowadzenie do programu prysz-
nicowego Hansgrohe technolo-
gii EcoSmart oszczędzającej wodę 
i energię 

1992
Od tej pory komplet Waterdim 
ogranicza przepływ wody we 
wszystkich główkach i głowicach 
prysznicowych

2001
Pierwszy prysznic z przepływem 
3 l narzuca nowe standardy

2008 
W Aquademii w Niemczech od-
bywa się pierwsze Sympozjum po-
święcone Wodzie pod patronatem 
Hansgrohe

1993/94
Rusza elektrownia słoneczna na bu-
dynku fabryki w Off enbrgu i Wieża 
Solarna Hansgrohe

2001
Wprowadzenie na rynek systemu 
Pontos AquaCycle do recyclingu 
wody po kąpieli i nie tylko

1995
Hansgrohe odbiera Nagrodę 
„Umweltpreis” Landu Badenii- 
Wirtembergii

2004
Ukazuje się pierwszy „zielony 
raport” z bilansem korporacyj-
nej odpowiedzialności społecznej 
Hansgrohe 

Wodospad w dolinie Mohnbach 
w Schwarzwaldzie



H2O. Obfi tość wody na naszej planecie dała początek zamieszkującemu ją życiu. Obecnie pokrywa ona 71 % powierzchni Ziemi. 
Całkowita ilość wody to ok. 1,386 mld l sześciennych, z czego 96,5 % to woda słona, a zaledwie 3,5 % woda słodka. Z tych 3,5 % za-
ledwie 0,5 % to woda zdatna do picia. Niezwykle cenny skarb, w którego ochronę i utrzymanie w czystości, Hansgrohe angażuje się od 
dawna.



Woda to nasz żywioł. Jako producent armatury i systemów prysznicowych, codziennie poświęcamy jej uwagę. Ten życiodajny eliksir 
pełen magii fascynuje nas i zaskakuje wciąż od nowa. W każdej postaci: orzeźwiającego letniego deszczu i gęstej listopadowej mgły, 
jako napój najlepiej gaszący pragnienie; podczas rozgrzewającej, odprężającej kąpieli w wannie lub pod prysznicem – bez wody nie 
sposób sobie wyobrazić życia.

Model głowicy tale-
rzowej Raindance AIR 
uwidacznia proces 
mieszania się wody 
i powietrza wewnątrz 
korpusu.



Myśleć
Perspektywicznie

Hansgrohe to jeden z liderów innowacji sanitarnych na świecie. Na 
taką renomę pracowaliśmy przez dziesięciolecia rozwijając pionier-
skie rozwiązania i wynalazki. Naturalne było dla nas kwestionowa-
nie obecnego stanu rzeczy w celu podniesienia jakości produktów 
– i w rezultacie – jakości życia. Wiąże się z tym również ochrona 
przyrody i dbałość o utrzymanie naturalnych źródeł wody pitnej. 
To pasja dla Żywiołu mobilizuje nas do nieustannego poszukiwania 
postępowych rozwiązań Jemu służących.

Woda ma dla nas głębokie znaczenie. Jest drogocennym eliksirem 
życia i pełnym tajemnic żywiołem, który inspiruje nas do tworzenia 
armatury i systemów prysznicowych bliskich doskonałości Wody. 
Ich przeznaczeniem jest budzić świadomość wartości i szacunek 
dla majestatu substancji, z której życie bierze swój Początek. Punk-
tem wyjścia w pracy nad produktem jest dla nas zawsze pytanie: 
jak można właściwiej wykorzystać wodę? Tak powstaje nasza tech-
nologia – od mieszania i regulacji temperatury, po wodny recycling.

Woda – mieszaj i reguluj Woda – rozkoszuj się



Woda – odprowadzaj Woda – odzyskuj



+ =

Wielka przyjemność
Małe zużycie

1 litr
wody

3 litry
powietrza

4 litry
dobrego 
samopoczucia

Raindance® S 150 AIR
dysk prysznicowy

Technologia AIR POWER

Dodanie do wody powietrza umożliwia jej wydajniejsze wyko-
rzystanie. Poprzez tarczę strumieniową powietrze zasysane jest 
do wewnątrz główki, gdzie zostaje zmieszane z napływającą 
wodą. Na każdy litr wody przypada aż 3 litry powietrza!

Efekt: krople nabierają objętości, lekkości i delikatności. Zużycie 
wody zmniejsza się. A przyjemność? Rośnie!





Wielki prysznic
Optimum wody

Technologia EcoSmart

Jak wydobyć z wody maksimum? To proste – 
dzięki technologii Hansgrohe EcoSmart. Sprytny 
ogranicznik przepływu, specjalne dysze strumie-
niowe i domieszka powietrza zapewniają pe-
łen komfort kąpieli przy zużyciu wody zminimali-
zowanym do 6 lub max. 9,5 l/min. A ponieważ 
trzeba podgrzać mniejszą ilość wody – oszczę-
dzamy też energię. W ten sposób przyczyniasz 
się do ochrony klimatu już podczas kąpieli pod 
prysznicem.

Deszcz prysznicowy 
z EcoSmart

Deszcz prysznicowy 
bez EcoSmart

6 lub max. 9,5 l/min

Crometta® 85 Green
główka prysznicowa, 
6 l/min

Raindance® E 120
EcoSmart główka prysz-
nicowa, 9,5 l/min





Mniej znaczy więcej. W odniesieniu do wody nie brzmi to cał-
kiem przekonująco. Ale kto choć raz miał do czynienia z miękkim, 
pełnym strumieniem z armatury Hansgrohe, doskonale rozumie, 
o czym mowa. Nasze baterie są bowiem wyposażone nie tylko 
w genialny ogranicznik, utrzymujący przepływ wody na stałym, 
określonym poziomie, niezależnie od aktualnego ciśnienia. 

W wylewce ukryliśmy dodatkowo specjalny perlator, który wzboga-
cając wodę w powietrze, pozwala uzyskać obfi ty strumień przy zu-
życiu zaledwie 7,2 l/min.

Pełen komfort
Połowa przepływu

Metris® S
Bateria umywalkowa 7,2 l/min





Do obiektów użyteczności publicznej fi rma Hansgrohe stworzyła 
specjalną gamę produktów: armaturę, która oszczędza wodę auto-
matycznie. I tak np. baterie elektroniczne ze zintegrowaną techni-
ką sensoryczną, z których woda płynie tylko wówczas, gdy znajdą 
się pod nią dłonie – a nawet wtedy, maksymalnie 6 l/min. Arma-
tura samoczynna z kolei, wyłącza wodę po upływie określonego 
wcześniej czasu. Wspólne dla wszystkich tych baterii jest nie tylko 
doskonałe wzornictwo, ale także – odpowiadająca ich częstej eks-
ploatacji – niezwykła wytrzymałość i trwałość. Ile cennej wody pit-
nej udaje się ocalić dzięki naszej armaturze – trudno oszacować. 
Ale ponieważ użytkowana jest na całym świecie, każdego dnia są 
to z pewnością miliony litrów.

Bezdotykowe działanie 
Milionowe oszczędzanie

6 l/min

W moskiewskim Parku Wellness ELSE-Club także 
zastosowano elektroniczną armaturę Hansgrohe.





Sprzątanie, podlewanie

Picie, gotowanie Codzienne średnie zużycie kosztownej wody pitnej w gospodar-
stwie domowym w Niemczech wynosi 129 l. Z tego wiele można 
by zaoszczędzić – np. nie stosując jej do spłukiwania toalet. Tak-
że rośliny ogrodowe czy pralka, nie wymagają wody zdatnej do 
picia. Tu wkracza Pontos AquaCycle. System ten w procesie me-
chaniczno – biologicznym przetwarza wodę zużytą do kąpie-
li w wannie lub pod prysznicem, tzw. „szarą wodę”, w higienicz-
nie czystą wodę, doskonale nadającą się do toalety, podlewania, 
prania w pralkach automatycznych, sprzątania czy nawadnia-
nia terenów zielonych. Działanie niezwykle rozsądne – tak z eko-
logicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia, gdyż w ten 
sposób o 50 % redukujemy zużycie wody pitnej i ilość odprowa-
dzanych ścieków. To się sprawdza – zarówno w indywidualnych 
gospodarstwach domowych jak i obiektach użyteczności publicz-
nej.

To co ma Wartość
Warto wykorzystać ponownie

Pontos® AquaCycle® 900

Pranie

Kąpiel w wannie i pod prysznicem

Ilustracja obrazuje średnie zu-
życie wody w Niemczech przez 
jedną osobę w ciągu 1 dnia 

Odzyskana czysta woda – 
oszczędność wody pitnej 
i eliminacja odpadów.

Nadająca się do ponownego wy-
korzystania tzw. „szara woda“

Woda pitna

WC





Stawiamy akcenty
Dbamy o zasoby

Odnawialne źródła 
energii
Hansgrohe AG jest fi rmą pio-
nierską pod względem dbałości 
o zasoby naturalne i wykorzy-
stanie źródeł energii odnawial-
nej. Uruchomiona w 1993 roku 
elektrownia słoneczna na da-
chu fabryki w Off enburgu była 
wówczas największą tego typu 
instalacją w Europie. Symbolem 
zaangażowania fi rmy w ochro-
nę środowiska jest ukończona 
w 1994 roku Wieża Solarna, 
która do dziś stanowi ciekawe 
rozwiązanie ekologiczne i jest 
chętnie odwiedzanym punk-
tem w Off enburgu.  Hansgrohe 
nie przypadkiem jest laure-
atem  licznych nagród za wkład 
w ochronę środowiska, m.in. 
jako pierwsze przedsiębiorstwo
przemysłowe otrzymaliśmy 
 Nagrodę „Umweltpreis” Landu 
Badenii-Wirtembergii



Gospodarka zasobami 
wodnymi
1,2 miliarda ludzi nie ma dostę-
pu do czystej wody. Hansgrohe 
wspiera projekty, mające na 
celu zażegnanie tych proble-
mów. W roku 2007 nasza fi rma 
wsparła projekty w Indiach i na 
Haiti, dotyczące odpowiedzial-
nej gospodarki zasobami wod-
nymi i umożliwiające przetrwa-
nie tamtejszej ludności. 

Woda – temat przyszłości
Aby rozbudzić świadomość zna-
czenia Wody, w marcu 2008 
roku, Firma Hansgrohe zorgani-
zowała w Aquademii w Niem-
czech Sympozjum w całości 
poświęcone tajemnicom tego 
Żywiołu. Przez dwa dni, wo-
kół tematu „Woda – żywioł i mi-
sterium” toczyły się wykłady, dys-
kusje i warsztaty.
Ciąg dalszy nastąpi już za rok, 
bo – jak mówi Klaus Grohe – 
„Naszą misją jest zwrócenie pu-
blicznej uwagi na fakt, że woda 
to jeden z głównych tematów 
przyszłości”.

Rozwój w harmonii 
z wodą
Tegoroczna światowa wysta-
wa Expo 2008 w Saragos-
sie odbywa się pod hasłem 
„Rozwój w harmonii w wodą“. 
Hansgrohe jest jednym z part-
nerów Niemieckiego Pawilonu, 
gdzie zainscenizowano nie tyl-
ko fascynującą podróż do cu-
downego świata Wody, ale też 
prezentację innowacyjnych tech-
nologii wspierających odpowie-
dzialną gospodarkę wodnymi 
zasobami. 

Odpowiedzialne 
budownictwo
Zadaniem utworzonego 
w 2007 roku Niemieckiego To-
warzystwa Budownictwa Od-
powiedzialnego Społecznie 
(www.dgnb.de) jest wpieranie 
rozwiązań realizujących odpo-
wiedzialne budownictwo. Doty-
czy to zarówno projektowania, 
wykonawstwa, jak i eksploata-
cji budynków. W programie To-
warzystwa znalazło się również 
przyznawanie odznaczeń jako-
ści dla budynków szczególnie 
przyjaznych środowisku natural-
nemu, oszczędzających zasoby 
Ziemi. Hansgrohe będąc człon-
kiem-założycielem wspiera tę 
inicjatywę od samego początku.



Biznes odpowiedzialny
W trosce o środowisko

Nasze działania na rzecz ochrony środowiska zaczęły się już 
wiele lat przed debatą klimatyczną. Hansgrohe wspiera gospo-
darkę pro-ekologiczną i odpowiedzialny rozwój poprzez konse-

kwentne metody zarządzania zasobami naturalnymi, innowacyjne 
technologie produkcyjne oraz produkty przyjazne dla środowiska 
i oszczędzające surowce.



Gospodarka odpadami
Dzięki zastosowaniu najnowocześniej-
szych metod gospodarki odpadami wy-
korzystujemy ponownie do 90 % odpa-
dów powstających w procesie produkcji. 
I tak, z powstającego w procesie gal-
wanizacji szlamu, odzyskujemy nikiel, 
a z pyłu zawierającego opiłki metalu – 
poprzez przetapianie -mosiądz.

Galwanizacja
Proces galwanizacji w fabrykach 
Hansgrohe nieustannie wyznacza nowe 
standardy. To właśnie nam powiodła 
się redukcja zużycia wody i chemika-
liów. Tym samym obniżyliśmy też zuży-
cie energii i emisję szkodliwych substan-
cji. Z powstających w procesie produkcji 
i galwanizacji odpadów, systematycznie 
wyodrębniane są surowce naturalne, któ-
re po odpowiednim przetworzeniu mogą 
być ponownie wykorzystane.

Optymalizacja wydajności
Departament Badań i Rozwoju Hansgrohe 
nieustannie pracuje nad optymalizacją funk-
cji naszej armatury i systemów prysznico-
wych. W specjalistycznych laboratoriach 
udoskonalamy jakość strumienia, tak aby 
uzyskać maksymalny komfort użytkowania 
przy minimalnym zużyciu wody.



Armatura Hansgrohe i Axor
Seryjna oszczędność

Metropol® E
# 14070xxx

Metropol® S
# 14061xxx

Metris® E
# 31070000

Metris® S
# 31060000

Talis® E2

# 31612000
Talis® S2

# 32040000
Talis® S
# 32020000

Focus® E2

# 31730000

Baterie umywalkowe Hansgrohe – seryjnie technologia EcoSmart, przepływ 7,2 l/min

Focus® S
# 31701000

Armatura elektroniczna Hansgrohe – seryjnie 6 l/min

Metris® S
# 31100000

Talis® S2

# 32110000

7,2 l/min

Fragment programu armatury Hansgrohe. Kompletny przegląd 
asortymentu znajduje się w Katalogu Hansgrohe.



Axor® Uno2

# 38020000
Axor® Uno
# 38000000

Axor® Starck
# 10111000

Axor® Starck Classic
# 10010000

Axor® Starck X*
# 10070000

Axor® Citterio
# 39010000

Axor® Steel
# 35002800

Axor® Terrano
# 37001000

Axor® Carlton
# 17010xxx

Axor® Montreux
# 16502xxx

* Przepływ tylko 5 l/min

Axor® Starck X*
# 10170000

Axor® Starck
# 10101000

Kolekcje Axor – fragment. Kompletny asortyment znajduje 
się w Katalogu Axor.

Axor® Massaud*
# 18010000

Axor® Citterio M
# 34010000

Armatura Axor – seryjnie technologia EcoSmart, przepływ 7,2 l/min

Armatura elektroniczna Axor – seryjnie 6 l/min

7,2 l/min



Główki prysznicowe

Prysznice Hansgrohe EcoSmart
Wiele radości z odrobiną wody

Głowice prysznicowe
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Crometta® 85 Green 1jet
Główka prysznicowa, 6 l/min
# 28561000

Crometta® 85 Green 1jet
Głowica prysznicowa, 6 l/min
# 28423000
Ramię prysznicowe
# 27411000

Croma® 100 Multi EcoSmart
Główka prysznicowa, 9,5 l/min
# 28538000

Croma® 100 Vario EcoSmart
Główka prysznicowa, 9,5 l/min
# 28537000

Raindance® E 150 EcoSmart 3jet
Główka prysznicowa, 9,5 l/min
# 28551000
Raindance® E 120 EcoSmart 3jet
Główka prysznicowa, 9,5 l/min
# 28549000 (bez fot.)
Raindance® E 100 EcoSmart 3jet
Główka prysznicowa, 9,5 l/min
# 28553000 (bez fot.)

Raindance® S 150 EcoSmart 3jet
Główka prysznicowa, 9,5 l/min
# 28550000
Raindance® S 120 EcoSmart 3jet
Główka prysznicowa, 9,5 l/min
# 28554000 (bez fot.)
Raindance® S 100 EcoSmart 3jet
Główka prysznicowa, 9,5 l/min
# 28553000 (bez fot.)

Raindance® AIR 240 mm
Głowica prysznicowa z ramieniem, 
9,5 l/min
# 27461000
Raindance® AIR EcoSmart 180 mm
Głowica prysznicowa z ramieniem,
9,5 l/min
# 27462000 (bez fot.)

Raindance® AIR EcoSmart 180 mm
Głowica talerzowa, przyłącze sufi towe,
9,5 l/min
# 27464000
Raindance® AIR EcoSmart 240 mm
Głowica talerzowa, przyłącze sufi towe,
9,5 l/min
# 27463000 (bez fot.)

Croma® 100 Multi EcoSmart
Głowica prysznicowa, 
9,5 l/min
# 28460000
Ramię prysznicowe
# 27411000

Croma® 100 Vario EcoSmart
Głowica prysznicowa, 
9,5 l/min
# 28462000
Ramię prysznicowe
# 27411000

Croma® 160 EcoSmart
Głowica talerzowa z 
przegubem kulowym,
9,5 l/min
# 28450000
Ramię prysznicowe
# 27412000



Zestawy prysznicowe Showerpipes

6 i 9,5 l/min

Croma® 100 Multi EcoSmart/
Unica®’ C Set 90 cm, 9,5 l/min
# 27655000
Croma® 100 Multi EcoSmart/
Unica®’ C Set 65 cm, 9,5 l/min
# 27777000 (bez fot.)

Raindance® Showerpipe
EcoSmart 180, 9,5 l/min
# 27165000
Raindance® Showerpipe 180
Wanna, Ramię prysznicowe 
350 mm, EcoSmart, 9,5 l/min
# 27141000 (bez fot.)
Raindance® Showerpipe 180
Wanna, Ramię prysznicowe 460 mm
EcoSmart, 9,5 l/min
# 27146000 (bez fot.)

Raindance® Connect 
EcoSmart 180 Showerpipe,
9,5 l/min
# 27166000

Raindance® S 150 EcoSmart 3jet/
Raindance® Unica®’ S Set 90 cm,
9,5 l/min
# 27658000

Raindance® E 150 EcoSmart 3jet/
Raindance® Unica®’ Set 90 cm,
9,5 l/min
# 27657000

Croma® 100 Vario EcoSmart/
Unica®’ C Set 90 cm, 9,5 l/min
# 27653000
Croma® 100 Vario EcoSmart/
Unica®’ C Set 65 cm, 9,5 l/min
# 27776000 (bez fot.)

Crometta® 85 Green 1jet/
Unica®’ Crometta Set 90 cm
6 l/min
# 27651000
Crometta® 85 Green 1jet/
Unica®’ Crometta Set 65 cm
6 l/min
# 27652000 (bez fot.)

Croma® 100 Showerpipe EcoSmart,
9,5 l/min
# 27159000
Croma® 100 Showerpipe EcoSmart
Wanna, 9,5 l/min (bez fot.)
# 27144000



1. Postaraj się, by woda nie płynęła niepotrzebnie podczas mycia 
rąk, zębów czy golenia. W zależności od baterii, z każdą minutą 
ucieka od 7 do 20 l wody. Wodę można odkręcić w razie potrze-
by lub przyzwyczaić się do używania kubka do płukania zębów. 
Do golenia wystarczy niewielka ilość wody, którą można zawczasu 
nalać do umywalki.

2. Do kąpieli w wannie potrzeba ok. 140 l wody. Podczas kąpie-
li pod prysznicem zużywa się jej znacznie mniej, zwłaszcza gdy 
korzysta się z prysznica Hansgrohe wyposażonego w technologię 
EcoSmart. Najbardziej oszczędną kąpiel gwarantuje nasza 6-litro-
wa główka Crometta 85 Green. 3-minutowy prysznic to zaledwie 
18 litrów wody, przy zachowaniu pełnego komfortu kąpieli.

3. Kto nie stosuje kolektorów słonecznych w celu uzyskania cie-
płej wody zużywa chcąc nie chcąc energię pochodzącą ze źródeł 
nieodnawialnych. Dlatego warto pamiętać: oszczędzając ciepłą 
wodę ograniczasz emisję szkodliwego dwutlenku węgla. W czte-
roosobowym gospodarstwie domowym, korzystając z pryszniców 
oszczędzających wodę, można zmniejszyć produkcję CO2 aż do 
700 kg rocznie.

4. Dużą część ze zużywanej w gospodarstwie domowym wody 
– ok. 35 l na osobę dziennie – stanowi woda do spłukiwania toale-
ty. Korzystne jest zastosowanie spłuczki z funkcją „stop” lub spłucz-
ki dwuprzyciskowej z opcją 3 l. Rocznie daje to oszczędności rzę-
du 10.000 l wody pitnej na osobę.

5. Również takie urządzenia domowe jak zmywarka czy pralka 
zużywają wodę. Przy zakupie nowego sprzętu warto zwrócić uwa-
gę na klasę energetyczną i wybrać model z klasy A, a jeszcze le-
piej A+ bądź A++.

6. Najwięcej wody oszczędzisz, wykorzystując ją dwukrotnie. 
Przydomowa oczyszczalnia tzw. „szarej wody” którą bez proble-
mu można zainstalować w nowych budynkach lub przy okazji ge-
neralnego remontu, oczyszcza wodę odpływającą z wanny i prysz-
nica i umożliwia jej ponowne wykorzystanie np. do podlewania 
ogrodu lub spłukiwania toalety. Sensowne jest też gromadzenie 
i wykorzystanie do tych celów deszczówki.

7. Wpływ na ilość zużywanej wody mają też nasze przyzwycza-
jenia konsumenckie. I tak np. przy produkcji 1 kg papieru z nowych 
surowców powstaje 100 l ścieków, podczas gdy produkcja papie-
ru makulaturowego generuje zaledwie 15 l ścieków. Przy kupnie 
papieru toaletowego i papieru do pisania należy zatem wybierać 
produkty powstałe z powtórnego wykorzystania makulatury.

8. Ogromne ilości wody zużywane są także przy produkcji żyw-
ności. Sztuczne nawadnianie plantacji warzywnych w rejonach 
ubogich w wodę i o słabym natężeniu opadów skutkuje poważny-
mi problemami dla środowiska naturalnego. Bardziej przyjazna dla 
środowiska jest zatem żywność sezonowa i pochodząca z oferty 
regionalnej.

Bo cenna jest każda kropla
Porady Hansgrohe dla Ceniących Wodę
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