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World of Styles. Ludzie są różni, i w różny sposób kreują swoją życiową
przestrzeń. Dla jednych łazienka musi być przytulna i elegancka, inni preferują
styl zredukowany, przejrzysty. Wszyscy jednakowo cenią sobie oszczędność
wydatków. Tak jak w przypadku nowej linii armatury Focus.

Doświadczyć harmonii. Lubisz bawić się ładnymi przedmiotami, tworzyć
z nich pełną harmonii całość. W opływowych liniach, ciepłych barwach i gładkich powierzchniach Twojego otoczenia jak w lustrze odbija się wiele twarzy
Twojej osobowości. Zmysłowo, namiętnie i odrobinę z głową w chmurach.

Przestrzeń dla osobowości. Zrezygnowałeś z wszelkich zbędnych ozdób
w swoim otoczeniu. Kochasz wolną, szeroką przestrzeń, której nie ograniczają
niepotrzebne sprzęty; przejrzyste linie i purystyczne formy. Kreacją Twojego
otoczenia rządzi minimalizm – chłodne kolory, geometryczne kształty, główne
role grają powietrze i światło. Bo tylko tam, gdzie otoczenie nie przytłacza
jest miejsce na rozwój własnej osobowości.
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Focus ® E 2. Dynamiczna sylwetka, ergonomiczny uchwyt, przyjemne zaokrąglenia – design linii nowej armatury Focus E² wyraźnie odzwierciedla filozofię
elegancji. Równie skromnie i wytwornie zarazem prezentuje się zestaw
Crometta 85 Vario/Unica’Crometta, stanowiący harmonijne uzupełnienie baterii do wanien i pryszniców.

Focus ® E 2
bateria umywalkowa

Focus ® E 2
bateria wannowa

Zestaw Crometta ® 85 Vario/
Unica ® Crometta

Focus ® E 2
bateria prysznicowa
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Focus ® S. Walec, kula i stożek – na tych podstawowych bryłach geometrycznych oparta jest koncepcja linii armatury Focus S2. Charakterystyczny smukły
i prosty uchwyt ułatwia obsługę baterii. Zredukowaną formę ma też zestaw
prysznicowy Crometta 85 / Unica Crometta z regulacją wysokości prysznica.

Focus ® S
bateria umywalkowa

Focus ® S
bateria wannowa

Zestaw Crometta ® 85 Multi/
Unica ® Crometta

Focus ® S
bateria prysznicowa
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Świadomy design, skromna cena. Armatura Focus i prysznice
Crometta 85 to uznane produkty markowej jakości i o atrakcyjnym design’ie –
po prostu made by Hansgrohe. Duża ilość egzemplarzy i zoptymalizowany
proces produkcji umożliwiły ustalenie atrakcyjnej ceny. Armatura linii Focus trafia bowiem nie tylko do prywatnych łazienek, ale również do obiektów użyteczności publicznej, gdzie prócz ceny i wyglądu liczy się także wytrzymałość

Boltic®. Opatentowana
blokada uchwytu
chroni armaturę przed
powstaniem poluzowań,
na długie lata.
Blokada wody gorącej.
Uniemożliwia przypadkowe
ustawienie zbyt wysokiej
temperatury chroniąc
przed poparzeniem.

Ceramiczny wkład
mieszacza. Najwyższej jakości, łatwy
w obsłudze, trwały
i niezawodny. W razie
konieczności można go
łatwo wymienić. Próba
szczelności wykazała,
że wytrzymuje ciśnienie
do 60 bar.

Testy i certyfikaty.
Armatura Hansgrohe
dopuszczona jest do
użytku w prywatnych
gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej,
spełnia wszelkie normy
hałasu i przepływu.
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produktu. Sprawdzona w milionach egzemplarzy niezawodna technika baterii
umywalkowych Focus z blokadą uchwytu Boltic, ceramicznym wkładem mieszacza i systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia QuickClean znalazły podobne uznanie jak niskie zużycie wody pryszniców Crometta 85
Green, wyposażonych w funkcję EcoSmart, zapewniającą najwyższy komfort
kąpieli przy zużyciu zaledwie 6 l wody na minutę.

ComfortZone. Duży zakres
wody zmieszanej i łatwa obsługa uchwytu zapewniają
prostą i optymalną regulację
temperatury wody. Więcej
komfortu dzięki większej
przestrzeni: wysokość i zasięg armatury pozostawiają
wiele wolnego miejsca na
mycie rąk.

AIRPower. Bardziej miękki,
pełniejszy strumień dzięki
napowietrzeniu.

Długotystansowiec. Osad
wapienny można w prosty
sposób usunąć poprzez
potarcie ręką – dzięki temu
produkty Hansgrohe wyglądają doskonale i funkcjonują
bezbłędnie przez długie lata.
Wersja dla oszczędnych.
Crometta 85 jest najbardziej oszczędną główką
prysznicową spośród asortymentu Crometta – dzięki
innowacyjnej technice
strumieniowej wystarcza
jej przepływ wynoszący
zaledwie 6 l/min.

QuickClean. Funkcja
zapobiegająca osadzaniu
się kamienia nie pozostawia
osadom żadnych szans!

EcoSmart. Mały ale genialny Waterdimmer oszczędza
czas i pieniądze.

Materiał: Korpus armatury z najwyższej
jakości mosiądzu. Uchwyty z metalu są
przyjemne w dotyku i precyzyjne w obsłudze. Ekstremalnie odporna powierzchnia
dzięki najnowszej metodzie powlekania.
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Focus® E2

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Jednouchwytowa bateria
bidetowa

# 31730, - 000

# 31920, - 000

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
Project (bez cięgła)
# 31733, - 000 (bez fot.)

Jednouchwytowa bateria
bidetowa
z łańcuszkiem
# 31921, - 000 (bez fot.)

Jednouchwytowa bateria
wannowa
Montaż podtynkowy

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa
Montaż podtynkowy

# 31945, - 000

# 31965, - 000

Jednouchwytowa bateria
wannowa
Montaż natynkowy

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa
Montaż natynkowy

# 31940, - 000

# 31960, - 000

Zestaw podstawowy do
iBox ® universal z mosiądzu
# 01800180

z systemem zabezpieczającym
# 31946, - 000

Wylewka wannowa
# 13414, - 000

Jednouchwytowa armatura
kuchenna

Zestaw Crometta ® 85 Vario/
Unica ® ’Crometta ® z wężem
prysznicowym Metaflex 1,60 m
90 cm # 27762, - 000
65 cm # 27763, - 000 (bez fot.)

# 31780, - 000

Logis®

Dozownik mydła w płynie,
szklany
# 40514, - 000
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Mydelniczka

Haczyk

Uchwyt na szczotkę do WC

# 40515, - 000

# 40511, - 000

# 40522, - 000

Focus® S

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Jednouchwytowa bateria
bidetowa
Jednouchwytowa bateria
bidetowa
z łańcuszkiem
# 31726, - 000 (bez fot.)

Jednouchwytowa bateria
wannowa
Montaż natynkowy

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa
Montaż natynkowy

# 31701, - 000

# 31721, - 000

Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
Project (bez cięgła)
# 31711, - 000 (bez fot.)

# 31742, - 000

# 31762, - 000

Jednouchwytowa bateria
wannowa
Montaż podtynkowy

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa
Montaż podtynkowy

Zestaw podstawowy do
iBox ® universal z mosiądzu

# 31743, - 000

# 31763, - 000

Wylewka wannowa

Jednouchwytowa armatura
kuchenna

# 13414, - 000

# 01800180

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

# 31786, - 000

Uchwyt do papieru toaletowego bez osłony

Uchwyt do zapasowego
papieru toaletowego

# 40526, - 000

# 40517, - 000

Wieszak na ręcznik
# 40512, - 000

Wieszak na ręcznik kąpielowy
300 mm
# 40513, - 000
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