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 Jeśli pozostawisz tę stronę rozłożoną, pomoże Ci ona w łatwej nawigacji po świecie Hansgrohe 
podczas przeglądania katalogu. 

avantgarde

Modern

Classic

 armatura 

PuraVida® 110 PuraVida® 150 PuraVida® 400

Metris ® 110 raindance® Select 150 raindance® e 360

Talis ® 80 Croma® 100 Croma® 160

Focus ® 70 Crometta ® 85 Crometta ® 85

Metris ® Classic 100 raindance® Classic 100 raindance® Classic 240

Talis ® Classic 80 Croma® Classic 100 Croma® Classic 100

 Główka prysznicowa  Głowica prysznicowa 



 Łazienka .
 Światy Avantgarde,  Modern i 

Classic pozwalają na wybór ulubionej 
stylistyki, która nada wyrazisty charak-
ter indywidualnej aranżacji łazienko-
wej. Rozkładana strona zawierająca 
przegląd stylów prezentuje rekomen-
dowane połączenia modeli armatury i 
pryszniców. Pozwala to na optymalny 
dobór produktów z szerokiego asorty-
mentu Hansgrohe. 

 Firma .
 Od 110 lat Hansgrohe jest pio -

nierem branży sanitarnej. Innowacyj-
ność i funkcjonalność naszych produk-
tów manifestuje się poprzez doskonały 
design. Standardy, które sami dla sie -
bie wyznaczamy, motywują nas i pro-
wadzą nieustannie od satysfakcji z 
naszych nagrodzonych osiągnięć do 
rozwoju kolejnych innowacji, takich jak 
AirPower czy ecoSmart, które wyzna-
czają trendy na przyszłość. 

 Przyjemność kąpieli .
 najróżniejsze głowice, główki i 

systemy prysznicowe dostarczają indy-
widualnej przyjemności kąpieli. nie-
zależnie od tego, czy chcesz podnieść 
swój komfort przez wymianę prysznica 
lub renowację całej łazienki – bogata 
oferta produktów do montażu natynko-
wego lub podtynkowego, od pryszni-
ców, przez termostaty, po eleganckie 
systemy odpływowe, pozwala na wy-
bór zawsze optymalnego rozwiązania. 

 Kuchnia .
 eleganckie w swojej formie ele -

menty stylistyczne w połączeniu z in-
nowacyjną funkcjonalnością. Szcze-
gólnie podczas gotowania, wygodna, 
a zarazem inteligentna obsługa arma-
tury, ma duże znaczenie. Jeszcze wię -
cej przyjemności w kontakcie z wodą, 
także w kuchni. 



 Z pasją tworzymy nieustannie 
nowe, coraz lepsze i jeszcze bardziej 
wydajne rozwiązania dedykowane Wo-
dzie. naszym celem są innowacyjne tech-
nologie i produkty łączące maksymalną 
przyjemność czerpaną z wody z troską 
o jej naturalne zasoby. W ten sposób po-
wstało już wiele innowacji, które zrewo-
lucjonizowały kulturę łazienkową. W po-
niższym katalogu prezentujemy przegląd 
kompletnej oferty marki Hansgrohe oraz 
nasze najnowsze produkty. Bogate port -

folio nagród za  design oraz w dziedzi -
nie zarządzania przedsiębiorstwem, 
odpowiedzialności społecznej i ekolo-
gii umacnia nas w naszym dążeniu, aby 
kontakt z wodą uczynić zmysłowym do-
świadczeniem, dobroczynnym tak dla 
człowieka, jak i środowiska. Dlatego każ-
da kropla jest dla nas na wagę złota.

Richard Grohe 

 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/sustainability 

 najnowsze wiadomości na temat wody i Hansgrohe znajdziesz na 

www.facebook.com/hansgrohe www.twit ter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 W Hansgrohe cenna jest każda kropla. 
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Hans Grohe był człowiekiem, któ -
ry nigdy nie spoczywał na laurach, po-
nieważ miał świadomość, że tylko w ten 
sposób można tworzyć nieustannie coś 
nowego, nadzwyczajnego i przełomo-
wego. w czasach, gdy myśli o prywat-
nej łazience dopiero zaczynały się ro-
dzić, a codzienny prysznic jeszcze był 
utopią, on opracował już pierwsze głów-
ki prysznicowe. w ten sposób zapocząt-

kował ustanawianie nowych standar-
dów dla łazienki, które rozprzestrzeniły 
się daleko poza granice Schwarzwaldu. 
Dzięki przedstawicielstwom i filiom w do-
tychczas 37 krajach na wszystkich kon-
tynentach oraz za sprawą dostępności 
swoich produktów na całym świecie, mar-
ka Hansgrohe stała się jednym z niewie-
lu globalnych graczy branży sanitarnej. 
Tak jak kiedyś, naznaczone silnie rodzin-

ną tradycją przedsiębiorstwo, produkuje 
przede wszystkim w rodzimych fabrykach 
w Schiltach i Offenburgu – jest to wyraz 
filozofii jakości „made in Germany“ i za-
razem manifest wartości wyznawanych 
w firmie Hansgrohe. o tym, jak bardzo 
jesteśmy przekonani do jakości naszych 
produktów świadczy 5- letnia gwarancja, 
którą udzielamy na każdy z nich.

Zamiłowanie do wody to  
u nas rodzinne.

5YearS
GuARAnTee

MADe In
GerMaNY

Hans Grohe z synem Klausem, 1937. Klaus Grohe z synami Philippe i richardem, 
2007.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/tradition

Młody Hans Grohe zakłada firmę w 1901 roku.
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Zachwyt dla wody jest w Hansgrohe 
nierozerwalnie związany z silnym po-
czuciem odpowiedzialności za jej dro-
gocenne zasoby naturalne. nieustan-
nie pracujemy nad rozwojem produktów 
oszczędzających wodę i energię, opar-
tych na innowacyjnych technologiach, 
takich jak ecoSmart. nie bez przyczyny 

jesteśmy też jednym z pierwszych przed-
siębiorstw, którego produkty zostały wy-
różnione przez Branżowy Związek eu-
ropejskich Producentów Armatury nowo 
utworzonym certyfikatem WeLL-Zertifikat. 
WeLL oznacza „Water efficiency Label“. 
nasze baterie umywalkowe Talis, Focus 
i Metris oraz nasza główka prysznicowa 

Crometta 85 Green zdobywając za każ-
dym razem poziom a w segmencie Home 
osiągnęły najlepszy z możliwych wyni -
ków. Wyzwaniem, jakie stawiamy sobie 
na przyszłość, jest rozwijanie produktów 
mających pozytywny wpływ na Twoje ży-
cie i środowisko.

Przedsiębiorstwo Hansgrohe aG jest członkiem - założycielem Niemieckiego Stowarzyszenia na 
rzecz Zrównoważonego Budownictwa (DGNB e.V.) i partnerem Programu WaterSense amery-
kańskiej agencji Ochrony Środowiska ePa.

Czysta przyjemność z wody za  
sprawą klarownego strumienia.

Metris® 110

Dzięki technologii ecoSmart przepływ wody w bateriach umywalkowych Hansgrohe wynosi 
tylko 5 litrów na minutę.

Przepływ wody w prysznicach ecoSmart wynosi zaledwie 9 lub 6 litrów na minutę.

Crometta ® 85 
Green

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/sustainability
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ecoSmart

Technologia ecoSmart
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To oddaje filozofię Hansgrohe:  
wykorzystać wodę i ciepło dwukrotnie.

Kolejne dwie innowacje wyraża-
jące filozofię odpowiedzialności spo-
łecznej Hansgrohe: Pontos AquaCycle 
i Pontos HeatCycle. Przyświeca im idea 
powtórnego wykorzystania wody i ener-
gii. Ostatecznie połowy wykorzystywa-
nej w gospodarstwie domowym wody nie 
musi cechować jakość wody pitnej: do 
spłukiwania toalet, sprzątania czy podle -
wania ogrodu wystarczy woda powtórnie 

odzyskana. Pontos  AquaCycle oczyszcza 
w procesie biologicznym wodę wykorzy-
staną do kąpieli pod prysznicem i w wan-
nie i przygotowuje ją do ponownego wy-
korzystania, np. do spłukiwania toalet.  
W przypadku wyboru kombinacji dwóch 
systemów  Pontos  AquaCycle i  Pontos 
 HeatCycle lub zastosowania tylko syste -
mu Pontos HeatCycle, ciepło uzyskane 
podczas kąpieli pod prysznicem jest ma-

gazynowane i wykorzystywane ponow-
nie do podgrzania wody. Pozwala to na 
efektywną oszczędność energii. Osta-
tecznie ochrona klimatu rozpoczyna się 
już na etapie mycia rąk czy kąpieli pod 
prysznicem, bo mniejsze zużycie energii 
oznacza mniejszą emisję CO2, a to jest do-
bre dla nas wszystkich.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/pontos

Pontos aquaCycle
uzdatnianie „ szarej wody” 
do powtórnego wykorzystania.

Pontos HeatCycle
Odzysk ciepła z wody po  
kąpieli pod prysznicem lub  
w wannie.



Austritt
Trinkwasser,
vorerwärmt
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Baseny. Dzięki systemowi Pontos 
aquaCycle woda z basenów w Yerres jest 
wykorzystywana powtórnie do podlewania 
ogrodów i sprzątania miasta.

Sprzątanie komunalne. Zakład Usług 
Komunalnych w Hamburgu wykorzystuje 
wodę z pryszniców i umywalek powtórnie 
do sprzątania ulic.

Hotelarstwo. Hotel Mosaic House w  Pradze 
oprócz innych produktów Hansgrohe wy-
posażony jest także w systemy Pontos 
 aquaCycle i Pontos HeatCycle.

Technologia Pontos HeatCycle

Wypływ wody 
pitnej, wstęp-
nie ogrzanej

Przygotowanie 
ciepłej wody

Dopływ zimnej 
wody pitnej
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na całym świecie inwestorzy i wy-
konawcy we współpracy z architekta-
mi realizują ambitne projekty. nieodzow-
ne do tego są produkty stanowiące piękną 
oprawę dla wody i zarazem umożliwiają-

ce jej inteligentne wykorzystanie. Arma-
tura, prysznice i kolekcje łazienkowe ze 
Schwarzwaldu stanowią dla czołówki świa-
towych adresów „kropkę nad i” w aspekcie 
designu i komfortu. Dlatego można je spo-

tkać w imponujących hotelach i obiektach 
użyteczności publicznej, w prywatnych re -
zydencjach i królewskich pałacach, w eks-
kluzywnych klubach sportowych, na pro -
mach i luksusowych jachtach.

Hotel Budersand, Sylt. Produkty Hansgrohe: raindance rainfall oraz 
raindance S dysk prysznicowy. Foto: jana-ebert.de

Hotel Bella Sky, Kopenhaga. Produkty: Croma 160 głowica prysznico-
wa i Croma Vario 100 główka prysznicowa. Foto: Claus Starup, Bella Center

Hotel PlayaMar Tres Cantos, Meksyk. Produkty Hansgrohe: Metris S 
bateria umywalkowa, Talis S2 bateria prysznicowa i zestaw  
Croma 100 Multi/Unica ’C.

 
Zadomowieni na całym świecie. 

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/references
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Scarlet Hotel, Kornwalia. Produkty: raindance  głowica prysznicowa, 
Talis S bateria umywalkowa i Pontos aquaCycle 9000.

royal Spa, Kitzbühel. Produkty Hansgrohe: raindance głowica prysz-
nicowa, termostat ecostat e. Foto: Harald eisenberger/Warimpex

Hotel Balcones Del atlántico, republika Dominikany. Produkty: 
Metris S bateria umywalkowa i Croma 100 zestaw prysznicowy.

Hotel Chateau Bethlehem, Maastricht. Produkty Hansgrohe: baterie 
umywalkowe Metris S, Talis S, Metropol S i PuraVida oraz raindance 
rainmaker, ecostat S i system prysznicowy Croma 100 Showerpipe.

Celebrity equinox prom wycieczkowy. Produkty Hansgrohe: Talis S 
 bateria umywalkowa. Foto: Meyer Werft
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Według nas, design nie jest wyłącz-
nie kwestią smaku; to nastawienie, a wręcz 
pasja. Ostatecznie czerpiemy przyjem-
ność z wody przy zaangażowaniu wszyst -
kich zmysłów. Dlatego firma Hansgrohe 
postawiła na współpracę z projektantami 
o międzynarodowej renomie, dzięki czemu 
powstają doskonałe kreacje. Rezultat: po-

nad 350 międzynarodowych nagród przy-
znanych dotychczas markom Hansgrohe 
i Axor uczyniło firmę Hansgrohe AG nume-
rem 1 w branży łazienkowej i uplasowało 
nas wśród jedenastki najbardziej uhonoro-
wanych firm na świecie. Design, który two-
rzymy, wyraża nasze dążenie do harmo-
nii pomiędzy formą i funkcją. Poszukujemy 

najbardziej inteligentnych rozwiązań, aby 
nasze prysznice, armatura i kompletne ko-
lekcje łazienkowe wyróżniały się najwyż-
szą jakością, która gwarantuje nieustającą 
satysfakcję z produktów. w ten sposób po-
wstają nowe standardy estetyczne.

absolutnie doskonały design dla  
 absolutnej przyjemności z wodą.

Prezentujemy wybór naszych nagrodzonych produktów:

1999 20001986198619811974

2003 2003 2003 2004 20052005 2005 2005

200720072006 2007 20082006 2009

20052004

200019971974

2003 2004 2006 2006 200620062006

200820082007 20072007

Tribel®

Dysk prysznicowy
allegroh
Bateria umywalkowa

Uno
Bateria umywalkowa

Duo
Bateria umywalkowa

Duschtempel 160 aktiva a8
Dysk prysznicowy

raindance® rainmaker®

Głowica prysznicowa
raindance® royale 350 
Głowica prysznicowa

raindance® S 150
Dysk prysznicowy

raindance® rainbow
Zestaw prysznicowy

raindance® allrounder 
Zestaw prysznicowy

raindance®

Dysk prysznicowy

Metris® S
Bateria elektroniczna

Focus ® S
Bateria umywalkowa

Talis ® e 2

Bateria umywalkowa
raindance® S 120 
Dysk prysznicowy

Croma® 100 Multi
Dysk prysznicowy

raindance® rainfall®

Głowica prysznicowa
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2007 2007 200820082008

2009 2009200920092009

2010 2010

2009

20102010 20112011

2008 2010 201020102011

20112011 2011

20082008

2009

2010 20092009 2009

2009

2010

2010

2007 2007 2008

2012

20122012

Crometta ® 85 Green
Dysk prysznicowy

PuraVida® 240
Bateria umywalkowa

PuraVida® 110
Bateria umywalkowa

PuraVida® 150 3jet
Dysk prysznicowy

PuraVida® 400
Głowica prysznicowa

rainBrain®

Sterowanie do prysznica

raindance® e 420
Showerpipe

Focus ® e 2

Bateria umywalkowa
raindance® 240
Showerpipe

raindance® e 420
Głowica prysznicowa

PuraVida®

Bateria elektroniczna
raindance® Select 150
Dysk prysznicowy

raindance® Connect 240
ecoSmar t Showerpipe

raindance® S 150/ 
raindance® Unica® S Set

ecostat® e
Termostat wannowy

Croma® 100
Showerpipe

Talis ® Classic
Bateria umywalkowa

Talis ® S 2

Bateria umywalkowa
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naszym celem jest zagwarantowa-
nie dzięki naszym produktom optymalnej 
przyjemności w kontakcie z wodą z jej wy-
dajnym wykorzystaniem. Aby to osiągnąć 
i jednocześnie oferować coraz wygodniej -
sze rozwiązania, nieustannie rozwijamy 

i optymalizujemy nasze technologie w labo-
ratorium strumieni Hansgrohe. Rezultatem 
są takie rozwiązania jak ComfortZone, XXL 
Performance, AirPower czy QuickClean, 
które stanowią zarazem potwierdze-
nie standardów jakości naszych produk-

tów. Produkty wyposażone w technologię 
ecoSmart zapewniają stały, niski przepływ 
wody, niezależnie od ciśnienia, za sprawą 
zintegrowanego systemu regulacji. W ten 
sposób Hansgrohe dba o współistnienie 
przyjemności z ekologią.

Doskonała symbioza  
wydajności i komfortu.

umożliwia łatwe usuwanie osadu 
kamienia po prostu przez  
potarcie silikonowych dysz.

Rozprowadza wodę na dużej po -
wierzchni tarczy prysznicowej. 
w ten sposób całe ciało spowija -
ją przyjemne w odczuciu krople 
wody.

Pozwala wybrać indywidualną 
przestrzeń komfor tu pomiędzy 
umywalką i armaturą.  
Odpowiedź na zróżnicowany  
poziom wymagań.

Obfite napowietrzenie strumienia 
wody wpływa na jego miękkość, 
zapobiega pryskaniu i generuje 
krople o dużej objętości.

Ogranicza przepływ minimalizu -
jąc zużycie wody i energii. Przy-
jemność z troską o przyszłość.

Przegląd wszystkich technologii znajdziesz na końcu katalogu na rozkładówce okładki.  
Dzięki temu informacje na temat naszych innowacyjnych rozwiązań będą zawsze pod ręką.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/technologies
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airPower: wyjątkowa przyjemność kąpieli i wielkie krople dzięki obfitej domieszce powietrza.

QuickClean: wolne od kamienia i niezawodnie funkcjonalne prysznice dzięki silikonowym dyszom, które można oczyścić przez potarcie.

Fi
rm

a
Ła

zi
en

ka
Pr

zy
je

m
no

ść
 k

ą
p

ie
li

K
uc

hn
ia



18



19

Metris® 260 i na Metris® 110Talis ® 150Focus ® 240

Spełnienie na wielu poziomach:  
ComfortZone.

Wysokość, na jakiej umieszczona 
jest armatura łazienkowa, określa wszech-
stronność użycia wody na co dzień. Czy 
zależy Ci tylko na większej swobodzie ru-
chów podczas mycia rąk czy też potrzebu-

jesz więcej przestrzeni dla łatwego napeł -
nienia konewki do podlewania kwiatów? 
Jedno jest pewne: im wyżej umieszczona 
jest wylewka, tym więcej elastyczności za-
pewnisz sobie w czasie codziennego użyt -

kowania. Tej skrojonej na miarę przestrzeni 
pomiędzy umywalką i armaturą nadaliśmy 
nazwę: ComfortZone. Więcej komfortu. 
Więcej swobody. na co dzień.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/comfortzone
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20 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/comfortzone

Indywidualne podejście oznacza 
wybór armatury, której wysokość jest ide -
alnie dopasowana do Twoich wymagań 
i komponuje się harmonijnie z aranżacją 
Twojej łazienki. Ale dopiero pasująca cera-

mika wydobywa wszystkie atuty armatury. 
Preferujesz umywalkę wiszącą czy nabla-
tową? w laboratorium strumieni Hansgrohe 
dokładnie przetestowaliśmy nasze baterie 
pod kątem niezawodnej funkcji w zestawie-

niu z różnymi typami ceramiki. Dzięki temu, 
z absolutną pewnością możesz zdać się na 
nasze rekomendacje.

Idealny duet:  
armatura z ceramiką.
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Dzięki trzem stylistycznym światom 
urzeczywistnij swoją łazienkę marzeń.

Łazienka awansowała już dawno 
z roli pomieszczenia czysto funkcjonalne -
go do roli przestrzeni mieszkalnej. Coraz 
więcej osób realizuje wielofunkcyjne po-
koje kąpielowe, w których design i klimat 
wnętrza liczą się równie mocno, jak prze-
myślana funkcjonalność. Kultura dobrego 

samopoczucia odgrywa w tym trendzie klu-
czową rolę: łazienka służy już od dłuższe-
go czasu odprężeniu i oderwaniu się od 
dnia codziennego, służy za pomieszczenie, 
w którym spędza się czas. nasza armatu-
ra odzwierciedla ten trend poprzez równo-
wagę między perfekcyjną funkcjonalnością 

i pięknym wzornictwem. Trzy stylistyczne 
światy, które proponujemy, pozwolą na łat -
wiejszą nawigację w drodze do realizacji 
Twojej wymarzonej łazienki i dostarczą in-
spiracji niezależnie od estetycznych upodo-
bań.

PuraVida wyróżnia się czystością i świeżo-
ścią formy i linią pełną elegancji. Innowa-
cyjny proces wykończenia w technologii 
DualFinish pozwolił połączyć kontrastową 

biel i chrom w szlachetnie harmonijną ca-
łość. Skulpturalna estetyka armatury nada-
je łazience niepowtarzalną nutę.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/world-of-styles

PuraVida® 

avantgarde.

Neue 
Texte 
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Czytelny i klarowny styl. nie ma tu miejsca 
na nadmiar i przerysowanie. Minimalistycz-
ny design linii Metris, Talis i Focus pozwa-
la zaistnieć przemyślanej funkcjonalności 

w pierwszoplanowej roli. Modele baterii 
mają różną wysokość, dzięki temu spełnia-
ją wymagania na wielu poziomach.

Opływowe, zaokrąglone kształ ty armatury 
nadają łazience ciepły i przyjazny klimat. 
nowoczesna interpretacja klasycznych 
form przywodzi na myśl urok minionych 
czasów, a zarazem wnosi dodatkowe zale -

ty: od ergonomii, przez zróżnicowanie wy-
sokości baterii, po technologię wydajności. 
w ten sposób piękno idzie w parze z inte -
ligencją.

Metris® Classic 

Talis ® Classic

Metris®

Talis ® 

Focus ® 
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Odwaga wobec nowatorskiej formy:

avantgarde.
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Kierunek stylistyczny Avantgarde 
prezentuje purystyczny design w najczyst -
szej formie. Zmysłowy minimalizm podkre-
ślony przez klarowność formy i szlachet-
ność materiałów zajmuje dyskretną pozycję 
we wnętrzu i wprowadza do przestrzeni 
poczucie spokoju i harmonii stawiając sub-
telne akcenty. Wielokrotnie nagrodzona 

na arenie międzynarodowej linia PuraVida 
w szczególnie imponujący sposób wyraża 
filozofię Avantgarde. Technologia powle -
kania DualFinish nadaje armaturze unikal -
ne wykończenie sprawiając, że biel i chrom 
idealnie przenikają się nawzajem tworząc 
lśniącą całość.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/avantgarde

Umywalka

 
Czysta. Zmysłowa. Żywa.
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28 Wszystkie produkty na zdjęciach w kolorze biel/chrom (-400).

Umywalka

Bidet

PuraVida®

3 -otworowa bateria  
bidetowa 
# 15273, -000, -400

PuraVida®

Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 15270, -000, -400

PuraVida® 240
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 15072, -000, -400
 
 
 
 
 
 

   

PuraVida® 200
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 15081, -000, -400
 
 
 
 
 
 

   

PuraVida® 110
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z Push -Open 
# 15070, -000, -400 
z cięgłem 
# 15074, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 100
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do małej umywalki 
# 15075, -000, -400
 
 
 
 
 

   

PuraVida®

Bateria elektroniczna 
z regulacją temperatury 
na baterie 
# 15170, -000, -400 
zasilana z siecie 230 V 
# 15172, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida® 
Bateria elektroniczna 
bez regulacji temperatury 
na baterie 
# 15171, -000, -400 
zasilana z siecie 230 V 
# 15173, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida® 100
Zawór stojący  
do małej umywalki 
# 15132, -000, -400
 
 
 
 
 
 

   

PuraVida® 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
225 mm # 15085, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida® 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
165 mm # 15084, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida® 100
3-otworowa bateria  
umywalkowa 
# 15073, -000, -400
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Kuchnia

akcesoria

PuraVida®

2-otworowa elektroniczna  
bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 120° 
(na fot. w kolorze stalowym) 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

PuraVida®

2-otworowa jednouchwytowa  
bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 120° 
(na fot. w kolorze stalowym) 
# 15812, -000, -800
 
 
 

   

PuraVida® 
Dozownik na myło w płynie  
ceramiczny  
# 41503, -000

PuraVida® 
Kubek 
ceramiczny 
# 41504, -000

PuraVida® 
Mydelniczka  
ceramiczna 
# 41502, -000

PuraVida® 
Haczyk pojedynczy  
# 41501, -000

PuraVida® 
uchwyt do papieru toaletowego  
# 41508, -000

PuraVida® 
uchwyt na szczotkę WC 
ceramiczny 
# 41505, -000

PuraVida® 
Wieszak na ręcznik 
podwójny  
# 41512, -000

PuraVida® 
uchwyt 
300 mm 
# 41513, -000

PuraVida ® 
Wieszak na ręcznik  
600 mm 
# 41506, -000

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/puravida
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Również produkty i akcesoria wan-
nowe konsekwentnie i w każdym detalu wy-

rażają czysty, klarowny i zmysłowy charak-
ter linii PuraVida.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/puravida

Wanna

 
Zdecydowany charakter na całej linii.



31

Wanna

Prysznic

PuraVida® 150 3jet  
Dysk prysznicowy
# 28557, -000, -400 
ecoSmar t # 28567, -000, -400
 
 
 

   

     

PuraVida® 120 1jet  
Główka prysznicowa
# 28558, -000, -400 
ecoSmar t # 28568, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
do montażu wolnostojącego, 
z główką prysznicową PuraVida 1jet 
# 15473, -000, -400
 
 
 

PuraVida®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
natynkowa 
# 15472, -000, -400
 
 
 
 

PuraVida®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
podtynkowa 
# 15445, -000, -400 
jw., z zabezpieczeniem 
# 15447, -000, -400

PuraVida® 
Wylewka wannowa 
natynkowa 
# 15412, -000, -400
 
 
 
 
 

PuraVida®

3 -otworowa bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny 
# 15432, -000, -400
 
 
 

PuraVida®

3 -otworowa bateria wannowa 
# 15448, -000, -400
 
 
 
 

PuraVida® 
4 -otworowa bateria wannowa  
do montażu na brzegu wanny 
# 15446, -000, -400
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32 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/puravida

Prysznic

 
Przyjemność kąpieli  
w imponującym formacie.

PuraVida to najpiękniejszy dowód na 
to, że słynna dla Hansgrohe przyjemność 
kąpieli jest imponująca, nawet gdy produkt 
emanuje subtelną, minimalistyczną formą. 
To wzornictwo czyni każde doznanie bar-

dziej odczuwalnym. Stylistyczna konsek-
wencja perfekcyjnie harmonizujących ze 
sobą pryszniców, baterii i elementów ste -
rujących stwarza przestrzeń na estetyczną 
doskonałość.
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Prysznice i sterowanie

Wiecej informacji na temat produktów do sterowania prysznicem na str. 70.

PuraVida® 100 
Dysza boczna 
# 28430, -000, -400
 
 
 
 
 
 

 

 

PuraVida® 120 1jet 
TravelShower 
# 28564, -400
 
 
 
 
 
 

 

PuraVida® 400 
Głowica prysznicowa  
z ramieniem 387 mm 
# 27437, -000, -400 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27390, -000, -400 (bez fot.)
 
 
 

   

PuraVida® 150 3jet  
Dysk prysznicowy
# 28557, -000, -400 
ecoSmar t # 28567, -000, -400  
 
 
 
 
 

   

   

Fixfit®

Przyłącze węża 
z ogranicznikiem  
przepływuDn15 
# 27414, -000

Zestaw PuraVida®/Unica®

z dyskiem prysznicowym  
PuraVida 150 3jet 
90 cm # 27853, -000, -400 
PuraVida/unica drążek prysznicowy 
90 cm # 27844, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Porter ’S
uchwyt prysznicowy 
# 28331, -000

PuraVida® 120 1jet  
Główka prysznicowa
# 28558, -000, -400 
ecoSmar t # 28568, -000, -400  
 
 
 
 
 

   

iControl®

z zaworem odcinająco -
przełączającym 
element zewnętrzny
# 15777, -000, -400

iControl® mobile
elektroniczny zawór  
odcinająco -przełączający 
element zewnętrzny
# 15776, -000, -400

rainBrain®

Sterowanie do prysznica 
z regulacją wielkości przepływu 
# 15842, -000, -400 
bez możliwości regulacji  
wielkości przepływu 
# 15841, -000, -400

PuraVida® 
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
natynkowa 
# 15672, -000, -400

PuraVida® 
Bateria termostatyczna 
prysznicowa 
podtynkowa z zaworem 
odcinająco -przełączającym 
# 15771, -000, -400 
z zaworem odcinającym 
# 15775, -000, -400

PuraVida® 
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
podtynkowa  
# 15665, -000, -400

PuraVida® 
Bateria termostatyczna 
prysznicowa 
podtynkowa 
# 15770, -000, -400 
Termostat Highflow,  
podtynkowy 
# 15772, -000, -400
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Sztuka redukcji: 

Modern.
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Stylistyce Modern przyświeca idea 
lekkości formy i uwolnienia od nadmiaru, 
a zatem koncentracji na tym, co najistot -
niejsze. Ten design przemawia klarownym 
językiem, który nie pozostawia pytań bez 
odpowiedzi: czysta linia oferuje kluczowe 

korzyści. Każdy szczegół został poddany 
pod rozwagę. w rezultacie powstała prze-
myślana całość sprowadzona do esencji. 
Planując aranżację pod kątem Twojego in-
dywidualnego stylu warto poświęcić uwa-
gę dopasowaniu ceramiki, która pozwoli 

w pełni zaistnieć armaturze. Konfigurator 
Hansgrohe pomoże Ci znaleźć idealne po-
łączenie armatury z linii Metris, Talis 
i Focus z wiszącą, nablatową lub wolno-
stojącą umywalką.

 
Minimalizm. Styl. Funkcjonalność.

Umywalka

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/modern
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Umywalka

Prezentujemy przegląd wszystkich, 
zróżnicowanych pod względem wysokości, 
modeli armatury ComfortZone dostępnych 
w nowoczesnej stylistyce linii Metris, Talis 
i Focus. Połączenie z odpowiednią cera-

miką pozwala tym bateriom ujawnić w ca-
łej pełni swoje zalety. Przekonaj się sam, 
jak wspaniale poszczególne linie armatu-
ry komponują się w konkretnym otoczeniu. 
Przygotowaliśmy kilka przykładów ilustru-

jących, jaki efekt może wywrzeć armatura 
Hansgrohe, gdy się jej na to pozwoli: 
www.hansgrohe-int.com/configurator

Metris®
Metris ® 260 Metris ® 230

Talis®
Talis ® 250

Focus®
Focus ® 240

 
Sekret polega na dopasowaniu.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/configurator

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z ruchomą wylewką 120° 
# 31087, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31082, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z ruchomą wylewką 60° 
z obrotową końcówką 
# 32055, -000

Jednym ruchem dłoni do zwiększonej strefy 
ComfortZone: nowatorska wylewka obrotowa oka-
zuje się nieocenioną pomocą w wielu sytuacjach co-
dziennego użytkowania.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z ruchomą wylewką 120° 
# 31609, -000
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Metris ® 200 Metris ® 110 Metris ® 100

Talis ® 150 Talis ® 80 Talis ® 80

Focus ® 190 Focus ® 100 Focus ® 70

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31183, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31080, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
# 31088, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31608, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
# 31607, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
# 31730, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z obrotową wylewką 
# 32052, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z obrotową wylewką 
# 32053, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
do małej umywalki 
# 32040, -000
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Umywalka i bidet

Metris®

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/metris

Metris®

Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 31280, -000
 
 
 
 

 

Metris®

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
165 mm # 31085, -000
 
 
 

   

Metris®

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
225 mm # 31086, -000
 
 
 

   

Metris® 100
3-otworowa bateria umywalkowa 
# 31083, -000
 
 
 
 
 
 

     

Metris® 100
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
# 31088, -000
 
 
 
 
 
 

     

Metris® 110
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z cięgłem # 31080, -000 
bez cięgła # 31084, -000 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31074, -000
 
 
 

     

Metris® 200 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31183, -000
 
 
 
 
 

     

Metris® 230 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z cięgłem # 31087, -000 
z Push -Open # 31187, -000 
bez cięgła # 31081, -000
 
 
 

     

Metris® 260 
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31082, -000
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Metris® S

Metris® S
Bateria elektroniczna 
bez regulacji temperatury 
na baterie # 31101, -000 
zasilana z sieci 230 V 
# 31103, -000
 
 
 

 

Metris® S
Bateria elektroniczna 
z regulacją temperatury 
na baterie # 31100, -000 
zasilana z sieci 230 V 
# 31102, -000
 
 
 

 

Metris® S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
do montażu na ścianie 
165 mm # 31162, -000 (bez fot.) 
225 mm # 31163, -000
 
 
 
 

   

Metris® S
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 31060, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31068, -000
 
 
 

     

Metris® S
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z obrotową wylewką 120° 
z Push -Open # 31161, -000 
z cięgłem # 31159, -000
 
 
 

     

Metris® S
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 31022, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31023, -000
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Umywalka i bidet

Talis®

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/talis

Talis ®

Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 32240, -000
 
 
 
 

 

Talis ®

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
165 mm # 31618, -000
 
 
 

   

Talis ®

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
225 mm # 31611, -000
 
 
 

   

Talis ® 230
3-otworowa bateria umywalkowa 
# 32310, -000
 
 
 
 
 

     

Talis ® 80
Zawór stojący 
do małej umywalki 
# 32130, -000 
# 13132, -000 (bez fot.)
 
 
 

     

Talis ® 80
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 32040, -000
 
 
 
 

     

Talis ® 80
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z obrotową wylewką 
# 32053, -000
 
 
 

     

Talis ® 150
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z obrotową wylewką 
# 32052, -000
 
 
 
 

     

Talis ® 210
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
z ruchomą wylewką 120° 
z Push -Open # 32082, -000 
z cięgłem # 32084, -000 
z nieruchomą wylewką # 32080, -000
 
 
 

   

Talis ® 250
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 60° 
z obrotową końcówką 
# 32055, -000
 
 
 

     

Talis ® Care
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
# 32037, -000
 
 
 

Talis ® Care
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 32035, -000
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Talis ® 
Bateria elektroniczna 
bez regulacji temperatury 
na baterie # 32111, -000 
zasilana z sieci 230 V  
# 32113, -000
 
 
 

 

Talis ® 
Bateria elektroniczna 
z regulacją temperatury 
na baterie # 32110, -000 
zasilana z sieci 230 V 
# 32112, -000
 
 
 

 

Talis ® 
Dwuuchwytowa bateria 
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 120° 
# 32030, -000
 
 
 
 

     

Talis ® S
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 360° 
# 32070, -000 
z ruchomą wylewką 120° 
# 32073, -000
 
 
 

     

Talis ® S
Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 150° 
# 32851, -000, -800 
do przepływowych  
ogrzewaczy wody 
# 32852, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 32855, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

Talis ® S
Bateria kuchenna 
z wyciąganą końcówką prysznicową 
z ruchomą wylewką 150° 
# 32841, -000, -800 
do przepływowych  
ogrzewaczy wody 
# 32842, -000
 
 
 
 

 

Talis ® S 2 Variarc
Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 110/150/360° 
# 14870, -000, -800 
do przepływowych  
ogrzewaczy wody 
# 14873, -000, -800 
z zaworem do zmywarki 
# 14875, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

Talis ® S 2 Variarc
Bateria kuchenna 
z wyciąganą końcówką 
z ruchomą wylewką 150° 
# 14872, -000, -800
 
 
 
 
 
 
 

   

Talis ® S 2 Variarc
Bateria kuchenna 
z wyciąganą końcówką 
prysznicową z ruchomą  
wylewką 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 
 
 

   

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/kitchen

Kuchnia

Talis®

Talis® S
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Umywalka

Focus®

Bidet i kuchnia

Focus®

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/focus

Focus ®

Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 31920, -000
 
 
 
 
 
 
 

 

Focus ®

Bateria elektroniczna 
bez regulacji temperatury 
na baterie # 31172, -000 
zasilana z sieci 230 V # 31174, -000
 
 
 

 

Focus ®

Bateria elektroniczna 
z regulacją temperatury 
na baterie # 31171, -000 
zasilana z sieci 230 V # 31173, -000
 
 
 

 

Focus ® 70
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
# 31730, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31733, -000
 
 
 

     

Focus ® 100
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31607, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31517, -000
 
 
 
 

     

Focus ® 190
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
# 31608, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31518, -000
 
 
 
 

     

Focus ® 240
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
z ruchomą wylewką 120° 
# 31609, -000 
bez systemu odpływowego 
# 31519, -000
 
 
 

   

Focus ®

Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 360° 
# 31806, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31804, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 31803, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

Focus ®

Bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 110/150/360° 
# 31820, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31822, -000, -800
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akcesoria

Logis®

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/accessories

Dozownik na  
mydło w płynie
szklany 
# 40514, -000, -820

Kubek do  
mycia zębów
szklany 
# 40518, -000, -820

Mydelniczka
szklana 
# 40515, -000, -820

Haczyk pojedynczy
# 40511, -000, -820

Uchwyt do papieru  
toaletowego
# 40523, -000, -820

Uchwyt do papieru  
toaletowego
bez przykrywki 
# 40526, -000, -820

Uchwyt do zapasowego 
papieru toaletowego
# 40517, -000, -820

Pojemnik na  
szczotkę WC
szklany 
# 40522, -000, -820

Wieszak na ręcznik
# 40512, -000, -820

Uchwyt
300 mm 
# 40513, -000, -820

Wieszak na ręcznik
600 mm 
# 40516, -000, -820

Comtess de Luxe
lusterko kosmetyczne 
z oświetleniem i wtyczką 
# 73520, -000
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46 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/metris

Im bardziej minimalistyczne wnętrze, 
tym ważniejsze stają się detale. Tam, gdzie 
dominuje przejrzystość przestrzeni, a sztu-
ka redukcji doprowadzona jest do perfekcji, 
żadna linia nie może być przypadkowa. Ar-

matura wannowa w stylistyce Modern wy-
znacza nowe standardy w tej dyscyplinie. 
Funkcja napotyka na jedyny w swoim ro-
dzaju design.

Wanna

 
Forma dopracowana w każdym detalu.
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Wanna

Metris®

Metris® S

Metris®

4 -otworowa bateria do montażu 
na brzegu wanny 
# 31442, -000
 
 
 
 

 

Metris®

3 -otworowa jednouchwytowa 
bateria do montażu na brzegu 
wanny 
# 31190, -000
 
 
 

 

ecostat® Select
Bateria termostatyczna 
wannowa 
natynkowa 
# 13141, -000, -400
 
 
 

   

Metris®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
podtynkowa 
# 31493, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 31487, -000

Metris®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
natynkowa  
# 31480, -000
 
 
 

 

Metris® S
4-otworowa bateria do 
montażu na brzegu wanny 
# 31446, -000
 
 
 
 

 

Metris® S
Jednouchwytowa bateria
wannowa 
podtynkowa 
# 31465, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 31466, -000

Metris ® S
Jednouchwytowa bateria
wannowa 
natynkowa 
# 31460, -000
 
 
 

 

Metris® S
Wylewka wannowa 
natynkowa 
# 14420, -000
 
 
 
 

 

Metris®

Wylewka wannowa 
natynkowa  
# 31494, -000
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Wanna

Talis®

Focus®

Talis ®

Wylewka wannowa 
natynkowa 
# 13414, -000
 
 
 

 

Talis ®

4 -otworowa bateria do montażu 
na brzegu wanny 
# 32314, -000
 
 
 

 

ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna  
wannowa 
natynkowa 
# 13114, -000
 
 
 

 

Talis ®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
podtynkowa 
# 32475, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 32477, -000

Talis ®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
natynkowa 
# 32440, -000
 
 
 

 

Focus ®

Wylewka wannowa 
natynkowa 
# 13414, -000
 
 
 
 

 

ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna 
wannowa 
natynkowa 
# 13114, -000
 
 
 

 

Focus ®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
podtynkowa 
# 31945, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 31946, -000

Focus ®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
natynkowa 
# 31940, -000
 
 
 

 

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/talis i na www.hansgrohe-int.com/focus
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Prysznic

 
Przejrzyste linie to idealna oprawa  
dla przejrzystości wody.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/metris i na www.hansgrohe-int.com/raindance

Prostota formy nie zna kompromi-
sów. z bezpośredniością sprowadzoną do 
detalu demonstruje koncentrację na mate -
rii, której istnienie usprawiedliwia czysta 
funkcjonalność. Każdy pojedynczy produkt 

w stylistyce Modern emanuje klarownością, 
która odzwierciedla tę filozofię. Taka kon-
sekwencja ma decydującą zaletę: dowol-
na kombinacja elementów prysznicowych 
urzeka harmonią.

50
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ecostat® e
Bateria termostatyczna 
prysznicowa 
podtynkowa  
# 31570, -000 
Termostat Highflow,  
podtynkowy 
# 31571, -000

ecostat® e
Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
podtynkowa 
z zaworem odcinająco -
przełączającym 
# 31573, -000 
z zaworem odcinającym 
# 31572, -000

Metris ®

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
podtynkowa 
# 31685, -000

Metris®

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
natynkowa 
# 31680, -000

Metris® S
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
podtynkowa 
# 31665, -000

Metris® S
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
natynkowa 
# 31660, -000

raindance® Select 150
Dysk prysznicowy 
# 28587, -000, -400 
ecoSmar t # 28588, -000, -400 
 
 
 

   

   

Zestaw raindance® Select 150/  
Unica® ’S Puro
90 cm # 27803, -000, -400 
65 cm # 27802, -000, -400 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Prysznic

Metris®

Metris® S

raindance® Select
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Termostat ecostat Select umożliwia 
indywidualną regulację temperatury wody 
i objętości strumienia. Wyjątkowo duża po-
wierzchnia półki oferuje dodatkową prze-

strzeń na akcesoria prysznicowe. niemal 
przy okazji łazienka nabiera luksusowe-
go stylu, ponieważ design termostatu jest 
równie wyjątkowy, jak jego inteligentna, 

zorientowana na użytkownika, funkcjonal -
ność.

Prysznic

 
Więcej przestrzeni na Twój komfort.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/ecostat_select

Więcej bezpieczeństwa.
Blokada temperatury chroni przed popa-
rzeniem przez zbyt gorącą wodę. Dodat-
kowe zabezpieczenie stanowi doskonała 
izolacja korpusu. Zaaokrąglone krawędzie 
minimalizują ryzyko otarć podczas kąpieli.

Więcej oszczędności.
Dzięki zintegrowanej technologii ecoSmart 
przepływ wody jest ograniczony do 10 li -
trów na minutę.

Więcej kontroli.
Optymalnie intuicyjna obsługa dla utrzy-
mania przepływu i temperatury wody na 
stałym poziomie.

Więcej przestrzeni.
Idealnie gładka powierzchnia z odpornego 
na st łuczenie szkła hartowanego zapewnia 
wystarczającą przestrzeń na prysznicowe 
akcesoria.
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Prysznic

ecostat®

Talis®

Focus®

ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
natynkowa 
# 13116, -000
 
 
 

ecostat®

Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
podtynkowa 
z zaworem odcinającym 
# 15701, -000 
z zaworem odcinająco -przełączającym 
# 15721, -000

Talis ®

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
podtynkowa 
# 32675, -000

Talis ®

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
natynkowa 
# 32640, -000

Focus ®

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
podtynkowa 
# 31965, -000

Focus ®

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
natynkowa 
# 31960, -000

ecostat® Select
Bateria termostatyczna  
prysznicowa 
natynkowa 
# 13161, -000, -400
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Koncepcja elegancji:

Classic.
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56 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/classic

Umywalka

Ponadczasowość. Zmysłowość.  
Harmonia.

Styl Classic to współczesna inter-
pretacja klasycznego pojęcia piękna. Ten 
kierunek stylistyczny przypomina tradycyj -
ne wartości, takie jak elegancja, ciepło 

i harmonia, w nowoczesnym ujęciu. Wy-
jątkowa harmonia kształ tów linii Metris 
 Classic i Talis Classic czyni design tej ar-
matury ponadczasowym.
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Umywalka i bidet

Metris® Classic

Talis® Classic

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/metris_classic i na www.hansgrohe-int.com/talis_classic

Metris® Classic 250
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 31078, -000, -820
 
 
 
 
 

     

Metris® Classic 100
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 31075, -000, -820 
bez systemu odpływowego 
# 31077, -000, -820
 
 
 

     

Metris® Classic 100
3-otworowa bateria umywalkowa 
# 31073, -000, -820
 
 
 
 

     

Metris® Classic
3-otworowa bateria bidetowa 
# 31273, -000, -820
 
 
 
 

 

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 31275, -000, -820
 
 
 

 

Talis ® Classic 230
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 14116, -000, -820
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis ® Classic 80
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 14111, -000, -820 
bez systemu odpływowego 
# 14118, -000, -820 
do przepływowych 
ogrzewaczy wody 
# 14115, -000, -820
 
 
 

     

Talis ® Classic Natural 90
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 14127, -000, -820
 
 
 
 
 
 
 
 

Talis ® Classic 80
3-otworowa bateria  
umywalkowa 
# 14113, -000, -820
 
 
 

     

Talis ® Classic
3-otworowa bateria bidetowa 
# 14123, -000, -820
 
 
 
 

 

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa  
do montażu na ścianie 
225 mm # 31003, -000, -820
 
 
 
 

   

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do montażu na ścianie 
165 mm # 31000, -000, -820
 
 
 
 

   

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 14120, -000
 
 
 

 



59Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/accessories

akcesoria

Logis®

Dozownik na myło w płynie
ceramiczny 
# 41614, -000, -820

Kubek do  
mycia zębów
ceramiczny 
# 41618, -000, -820

Mydelniczka
ceramiczna 
# 41615, -000, -820

Haczyk pojedynczy
# 41611, -000, -820

Uchwyt do papieru  
toaletowego
# 41623, -000, -820

Uchwyt do papieru  
toaletowego
bez przykrywki 
# 41626, -000, -820

Uchwyt do zapasowego 
papieru toaletowego
# 41617, -000, -820

Pojemnik na  
szczotkę WC
ceramiczny 
# 41632, -000, -820

Wieszak na ręcznik
# 41612, -000, -820

Uchwyt
300 mm 
# 41613, -000, -820

Wieszak na ręcznik
600 mm 
# 41616, -000, -820
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Wanna

 
Przestronna przytulność.

Ten styl odpowiada na potrzebę 
bezpieczeństwa ale wnosi coś więcej: wy-
smakowaną odpowiedź na współczesne 
trendy. Również asortyment produktów do 

wanny przemawia tym samym językiem har-
monijnych form. Design złożony z płynnie 
przenikających się linii nadaje łazience at-
mosferę przytulnego wnętrza.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/metris_classic i na www.hansgrohe-int.com/talis_classic

raindance® Classic 100 Air
3jet Dysk prysznicowy 
# 28548, -000, -820
 
 
 
 

 

   

Zestaw raindance® Classic 
100 Air 3jet/ Unica® ’Classic
90 cm # 27841, -000, -820 
65 cm # 27843, -000, -820 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Prysznic

Wanna

Metris® Classic

Talis® Classic

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria
wannowa 
natynkowa 
# 31478, -000, -820
 
 
 

 

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria
wannowa 
podtynkowa 
# 31485, -000, -820 
z systemem zabezpieczającym 
# 31486, -000, -820

Metris ® Classic
Wylewka wannowa 
natynkowa 
# 13413, -000, -820
 
 
 
 

 

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
wannowa 
natynkowa 
# 14140, -000, -820
 
 
 

 

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
wannowa 
podtynkowa 
# 14145, -000, -820 
z systemem zabezpieczającym 
# 14146, -000, -820

Talis ® Classic
Wylewka wannowa 
natynkowa 
# 14148, -000, -820
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Świadomość stylu i przytulny cha-
rakter wnętrza nie muszą się wykluczać. 
Wprost przeciwnie: armatura Classic do-
wodzi, że nowoczesna interpretacja mięk-

kich kształ tów, subtelnej przewrotności for-
my i nawiązań do tradycyjnych pryszniców 
ubiegłego stulecia jest jak najbardziej moż-
liwa. nie tyle nostalgia, co klasyczne uję -

cie piękna znajduje swoją współczesną 
kontynuację w tej linii armatury.

Prysznic

 
Klasyczne piękno.

Sterowanie do prysznica

Prysznic

Metris® Classic

Talis® Classic

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/classic

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
natynkowa 
# 31672, -000, -820

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
podtynkowa 
# 31676, -000, -820

Zestaw raindance® Classic 
100 Air 3jet/ Unica® ’Classic
90 cm # 27841, -000, -820 
65 cm # 27843, -000, -820 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
natynkowa 
# 14161, -000, -820

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa, 
podtynkowa 
# 14165, -000, -820

ecostat® Classic
Bateria termostatyczna prysznicowa 
podtynkowa 
# 15751, -000 
Highflow 
# 15754, -000, -820

ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna prysznicowa
natynkowa 
# 13116, -000
 
 
 

ecostat® Classic
Bateria termostatyczna prysznicowa 
podtynkowa  
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15753, -000, -820 
zintegrowany z zaworem odcinającym 
# 15752, -000, -820

Zestaw Croma® 100 Classic Multi
90 cm # 27768, -000, -820 
65 cm # 27769, -000, -820 (bez fot.)
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Doskonałość doznania: 
Przyjemność kąpieli.
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Najbardziej osobisty sposób  
na delektowanie się wodą.

Woda powinna być taka, jak chcesz. 
Choć jej forma się zmienia, jest zawsze dos - 
konała. Jednak „doskonałość” dla każde-
go oznacza coś innego. Jedni lubią silny 
masaż, inni wolą delikatny dotyk deszczu. 

Aby urzeczywistnić ideę osobistej przyjem-
ności kąpieli, opracowaliśmy szereg tech-
nologii, takich jak AirPower, dzięki której 
całe ciało spowijają obficie napowietrzo-
ne krople; albo jak głowice prysznicowe 

z funkcją XXL Performance, które generują 
rozłożysty strumień skrojony na szerokość 
ramion. Decydując się na produkt w warian-
cie ecoSmart, możesz sprawić przyjemność 
nie tylko sobie, ale także środowisku.
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Aby każdy mógł zrealizować swoje 
wyobrażenie o idealnej strefie prysznica, 
proponujemy różnorodność rozwiązań, któ -
re pozwalają doświadczyć wyjątkowości 
naszych produktów: od prostych zestawów 
prysznicowych po kombinacje termostatu, 
główki i głowicy prysznicowej. Dla ideal -

nych doznań w kontakcie z wodą możesz 
wybrać różnorodne strumienie, aż do sied-
miu rodzajów. Pełną elastyczność zapew-
nia również wybór sposobu montażu: jeśli 
realizujesz całkiem nową łazienkę, możesz 
zdecydować się na dyskretny montaż pod-
tynkowy; jeśli natomiast planujesz wymie-

nić tylko prysznic, najprostszym rozwiąza-
niem będzie produkt w wersji natynkowej. 
Dzięki rozmaitym wariantom kombinacji 
prysznicowych każdy znajdzie optymalne 
rozwiązanie dla siebie i swojej nowej lub 
wymagającej remontu łazienki.

Niepowtarzalne jak każdy dzień:  
nasze prysznice w kombinacjach.

Zaprojektuj swój perfekcyjny prysznic na www.hansgrohe-int.com/showerplaner
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Shower family
Kąpiel pod prysznicem nie może być bar-
dziej zróżnicowana. Od wodospadu 
aż po wszechogarniającą przyjemność 
w kroplach wody.

Zestaw prysznicowy
Proste rozwiązanie oferuje pełną przy-
jemność kąpieli, a do tego można je w ła -
twy sposób zamontować na ścianie.

Panel prysznicowy
Połączenie głowicy, główki prysznicowej 
i dysz bocznych w jednym systemie. Przycią-
ga spojrzenia. Montaż natynkowy.

Komplet prysznicowy
Łatwy montaż natynkowy – dla pełni moż-
liwości przy niewielkim nakładzie. Ideal -
ny w przypadku remontu.

Zestaw prysznicowy z głowicą
Dla odświeżenia lub relaksu – gdyż każ-
dy dzień zasługuje na inne doznania. Do 
montażu podtynkowego.

rain.
Idealny do spłukiwania szamponu 
z włosów.

Massage.
Silny, pulsujący strumień masujący.

rainair XXL.
niespotykanie obfita objętość stru-
mienia spowija całe ciało w delikat -
ne krople.

Caresseair.
Idealny po aktywności sportowej lub 
ciężkim dniu: dynamiczny, energety-
zujący strumień masujący.

Whirl.
Skoncentrowany strumień, dzięki któ -
remu w sposób ukierunkowany mo-
żesz masować określone partie ciała.

rainair.
Wraz z łagodnym deszczem pryszni -
cowym złożonym z napowietrzonych 
kropel, miniony dzień odpływa… 
 kropla po kropli.

rainFlow.
Szeroki strumień wachlarzowy który 
przywołuje doznania beztroskiej ką-
pieli w lagunie. Każdego dnia.

Mix.
Harmonijna kombinacja delikatnych 
kropli i dynamicznego strumienia.

Mono.
Skoncentrowany strumień laminarny 
do ukierunkowanego masażu.
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70 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/shower-control

Zarządzaj swoją przyjemnością kąpieli: 
armatura i termostaty Hansgrohe.

Zaawansowany system sterowania to  
najdoskonalsze uzupełnienie wymarzonej 
strefy prysznica. Oferujemy szeroki asorty-

ment opcji sterowania umożliwiający dopa-
sowanie rozwiązania do ilości pryszniców, 
oczekiwanego komfortu obsługi, preferen-

cji estetycznych i skali zamierzonych prac 
budowlanych. Przyjemność kąpieli pod 
kontrolą!

Sterowanie manualne – montaż natynkowy

Termostaty natynkowe są montowane na ścianie na istniejących przyłączach. Re-
komendujemy to rozwiązanie w przypadku, gdy wymiany wymaga tylko armatura lub 
 termostat.

Bateria natynkowa –  
do jednego prysznica.
Bateria jednouchwytowa do manualnej 
kontroli przepływu i temperatury wody.

Termostat natynkowy –  
do  jednego prysznica.
Lewe pokręt ło służy do sterowania objęto -
ścią strumienia, a prawe – do regulacji tem-
peratury. Wkład termostatyczny ustawia 
temperaturę w przeciągu sekund i utrzymu-
je ją na stałym poziomie.

Termostat natynkowy –  
do jednego prysznica.
ecostat Select wyróżnia się przyszłościo -
wą formą. Dodatkowa powierzchnia pół -
ki pomieści wszystkie niezbędne akcesoria 
prysznicowe.

Neuer Text
#3771
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Sterowanie elektroniczne – montaż podtynkowy

Sterowanie manualne – montaż podtynkowy

Podtynkowe modele elektronicznych rozwiązań sterujących są również montowane 
w ścianie i niewidoczne z zewnątrz. Projektując całkowicie nową łazienkę warto od same-
go początku przewidzieć integrację inteligentnej technologii prysznicowej.

Za sprawą montażu podtynkowego, korpus armatury schowany jest w ścianie, a wi-
doczne pozostają jedynie elementy sterujące i płaska rozeta. Polecamy to rozwiązanie 
w przypadku kompleksowego remontu łazienki lub instalacji dwóch lub większej ilości 
pryszniców.

rainBrain® – prysznicowa elektro-
nika dla jeszcze większej swobody 
wyboru.
Panel dotykowy do obsługi wszystkiego – 
to jak Twój osobisty prysznicowy komputer. 
Prysznice, rodzaje strumieni, oświetlenie 
czy muzyka z Twojego iPod’a – wszystkim 
możesz sterować intuicyjnie przy pomocy 
dotyku.

iControl® mobile, termostat podtyn-
kowy z jednostką sterującą – do 
trzech pryszniców.
Termostat podtynkowy utrzymuje wybraną 
temperaturę. Drugi element służy do elek-
tronicznego sterowania trzema odbiorni -
kami prysznicowymi i oświetleniem. Dzięki 
technologii radiowej, panel sterujący moż-
na zdjąć i używać jako pilot zdalnego ste -
rowania.

Termostat podtynkowy –  
do dwóch pryszniców.
Ten termostat umożliwia regulację tempe-
ratury wody i sterowanie dwoma odbiorni -
kami prysznicowymi poprzez zintegrowany 
zawór odcinająco-przełączający.

iControl®, termostat podtynkowy 
z jednostką sterującą – do trzech 
pryszniców.
Regulacja temperatury odbywa się przy 
pomocy termostatu. Drugi element służy do 
manualnej obsługi nawet do trzech różnych 
odbiorników prysznicowych.

Termostat podtynkowy –  
do jednego prysznica.
Rozwiązanie wyróżniające się eleganckim 
wyglądem. Termostat pozwala na jedno-
czesną regulację temperatury i strumienia 
wody za sprawą zintegrowanego zaworu 
odcinającego.
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Dzięki rozmaitym wariantom sys-
temów prysznicowych Showerpipe marki 
Hansgrohe możesz doświadczyć harmonij -
nego współbrzmienia przemyślanej techno-
logii, doskonałej formy i optymalnie dopa-

sowanych komponentów. Ich montaż jest 
prosty i odbywa się w kilku krokach, nawet 
na istniejących przyłączach i bez potrzeby 
pracochłonnej instalacji podtynkowej.

Głowica prysznicowa.
Woda ogarnia z góry całe ciało, dzięki 
czemu zapewnia niesamowicie zmysłowe 
doznania. w ten sposób poranny prysznic 
budzi Cię, a wieczorny odpręża – dostar-
czając nieporównywalnej przyjemności.

Główka prysznicowa.
Główka prysznicowa Raindance Select ofe -
ruje dodatkowy komfort za sprawą przyci -
sku Select, który umożliwia błyskawiczną 
zmianę strumienia z trybu RainAir na Mix 
lub CaresseAir.

Termostat.
Wszystkie termostaty urzekają łatwością 
obsługi elementów regulujących i eleganc-
ką formą. Temperaturę i objętość strumie -
nia możesz w komfortowy sposób dostoso-
wać do swoich potrzeb. Termostat ecostat 
Select oferuje dodatkową porcję swobody: 
gładka powierzchnia półki to przestrzeń na 
prysznicowe akcesoria.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/raindance

Perfekcyjna kompozycja głowicy,  
główki prysznicowej i termostatu.
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Wanna

Systemy prysznicowe Showerpipe

Wielkość przepływu przy ciśnieniu 0.3 MPa. Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/raindance

raindance® Select 360
Showerpipe do wanny 
z głowicą prysznicową Raindance e 360 Air 1jet  
(17 l/min), dyskiem prysznicowym Raindance  
Select 150 (15 l/min) i wylewką wannową ecostat 
Select (20 l/min), ramię głowicy 380 mm 
# 27113, -000, -400
 
 
 
 
 
 
 

   

   

raindance® 180 ecoSmar t
Showerpipe do wanny 
z głowicą prysznicową Raindance S 180 1jet  
(9 l/min), dyskiem prysznicowym  Raindance  
S 100 Air 3jet (9 l/min) i wylewką wannową  
ecostat S (20 l/min), ramię głowicy 350 mm 
# 27141, -000 
Wersja z baterią jednouchwytową 
(20 l/min), ramię głowicy 350 mm 
# 27103, -000 (bez fot.) 
Możliwość skrócenia drążka
 
 
 
 

     

   

raindance® 240
Showerpipe do wanny 
z głowicą prysznicową Raindance S 240 Air 1jet 
(19 l/min), dyskiem prysznicowym Raindance 
S 100 Air 3jet (16 l/min) i wylewką wannową 
ecostat S (20 l/min), ramię głowicy 350 mm 
# 27142, -000 
Wersja z baterią jednouchwytową 
Ramię głowicy 350 mm 
# 27101, -000 (bez fot.)  
Możliwość przedłużenia drążka
 
 
 

   

   

Croma® 100 
Showerpipe do wanny 
z głowicą prysznicową Croma 160 1jet  
(18 l/min), główką prysznicową Croma 100  
Vario (10–19 l/min) i wylewką wannową  
ecostat S (20 l/min), ramię głowicy 270 mm 
# 27143, -000 
ecoSmar t # 27144, -000 (bez fot.)
Wersja z baterią jednouchwytową 
(20 l/min) # 27201, -000 (bez fot.) 
ecoSmar t # 27202, -000 (bez fot.) 
Możliwość skrócenia drążka
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raindance® Select 360
Showerpipe do prysznica 
z głowicą prysznicową Raindance e 360 1jet  
(17 l/min), dyskiem prysznicowym Raindance 
Select 150 (15 l/min) i termostatem ecostat 
Select, ramię głowicy 380 mm 
# 27112, -000, -400
 
 
 

   

   

Prysznic

Systemy prysznicowe Showerpipe

raindance® e 420
Showerpipe do prysznica 
z głowicą prysznicową Raindance e 420 2jet  
(RainAir: 17 l/min, RainFall: 22 l/min), główką  
prysznicową 1jet (16 l/min) i termostatem,  
ramię głowicy 400 mm 
# 27149, -000
 
 
 

   

 

raindance® Select 240
Showerpipe do prysznica 
z głowicą prysznicową Raindance S 240 1jet  
(17 l/min), dyskiem prysznicowym Raindance  
Select 150  (15 l/min) i termostatem ecostat  
Comfor t, ramię głowicy 450 mm 
# 27115, -000 
Możliwość skrócenia drążka
 
  
 

   

   

raindance® Select 300
Showerpipe do prysznica 
z obrotową głowicą prysznicową Raindance  
S 300 1jet (17 l/min), dyskiem prysznicowym  
Raindance Select 150 (15 l/min) i termostatem 
ecostat Comfor t, ramię głowicy 450 mm 
# 27114, -000, -400 
Możliwość skrócenia drążka
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Croma® 100 
Showerpipe do prysznica
z głowicą prysznicową Croma 160 1jet  
(17 l/min), główką prysznicową Croma 100  
Vario (10–19 l/min) i termostatem ecostat S, 
ramię głowicy 270 mm 
# 27169, -000
ecoSmar t # 27159, -000 (bez fot.)
Wersja z baterią jednouchwytową 
# 27154, -000 (bez fot.)
ecoSmar t # 27155, -000 (bez fot.) 
Możliwość skrócenia drążka
 
 
 

   

     

raindance® 180 ecoSmar t
Showerpipe do prysznica 
z głowicą prysznicową Raindance S 180 1jet  
(9 l/min), dyskiem prysznicowym Raindance S 100  
Air 3jet (9 l/min) i termostatem ecostat 1001 SL,  
ramię głowicy 460 mm  
# 27165, -000
Wersja z baterią jednouchwytową 
Ramię głowicy 460 mm 
# 27191, -000 (bez fot.) 
Możliwość skrócenia drążka
 
 
 
 

     

   

raindance® 240
Showerpipe do prysznica 
z głowicą prysznicową Raindance S 240 1jet  
(17 l/min), dyskiem prysznicowym Raindance S 100  
Air 3jet (13 l/min) i termostatem ecostat 1001 SL, 
ramię głowicy 460 mm 
# 27160, -000
Wersja z baterią jednouchwytową 
Ramię głowicy 460 mm # 27193, -000 (bez fot.)
z główką prysznicową, z 2 rodzajami strumienia, 
ramię głowicy 460 mm # 27167, -000 (bez fot.) 
Możliwość skrócenia drążka
 
 
 

   

   

raindance® 240
Showerpipe do prysznica 
z obrotową głowicą prysznicową Raindance  
S 240 1jet (17 l/min), dyskiem prysznicowym  
Raindance S 100 Air 3jet (13 l/min) i termostatem 
podtynkowym, ramię głowicy 460 mm 
# 27145, -000 
Możliwość skrócenia drążka
 
 
 
 
 
 
 

   

     

iBox

Prysznic

Systemy prysznicowe Showerpipe

Wielkość przepływu przy ciśnieniu 0.3 MPa. Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/raindance
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Uniwersalne

Systemy prysznicowe Showerpipe

raindance® Connect 240 
Showerpipe 
z głowicą prysznicową Raindance S 240  
1jet (14 l/min), główką prysznicową z  
dwoma rodzajami strumienia (17 l/min),  
ramię głowicy 460 mm 
# 27164, -000
Ramię głowicy 350 mm 
# 27421, -000 (bez fot.)
Zestaw do montażu  narożnikowego 
# 27158, -000 (bez fot.) 
Możliwość skrócenia drążka
 
 
 

   

Croma® 100 Showerpipe Reno
z głowicą prysznicową Croma 160 1jet  
(16 l/min), główką prysznicową Croma 100  
Vario (14 l/min), bez baterii, ramię głowicy  
270 mm 
# 27139, -000
Zestaw do montażu  narożnikowego 
# 27158, -000 (bez fot.) 
Możliwość skrócenia drążka
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Głowice, główki prysznicowe i dy-
sze boczne zapewniają różne rodza-
je strumieni, jak na przykład RainFlow lub 
ożywczy dla całego ciała strumień masu-
jący z dysz bocznych; panele prysznicowe 

Hansgrohe oferują wszechstronną radość 
kąpieli poprzedzoną prostym montażem. 
Możesz wykorzystać istniejące przyłącza 
w celu renowacji strefy prysznica – integra-
cja w ścianie nie jest konieczna. w ten szyb-

ki i nieskomplikowany sposób wyposażysz 
swoją łazienkę w funkcję przyjemności ką-
pieli w wymiarze XXL.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/raindance-lift

Panel prysznicowy –  
urozmaicenie pod prysznicem.
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Panel prysznicowy

Croma® 100 Panel prysznicowy
z główką prysznicową Croma 100 Mult i, 
wersja z baterią jednouchwytową 
# 27105, -000
 
 
 

     

raindance® Lift Panel prysznicowy
z głowicą prysznicową Raindance Rainfall 180 
Air 2jet, główką prysznicową PuraVida 120 1jet 
i termostatem, regulacja wysokości 200 mm 
# 27008, -400
 
 
 
 

   

 

raindance® S Panel prysznicowy
z dyskiem prysznicowym Raindance S 150  
Air 3jet, 6 dyszami bocznymi i termostatem,  
montaż natynkowy  
# 27005, -000
 
 
 

 

   

Lift 2 Panel prysznicowy
z głowicą prysznicową Raindance S 180 Air 
1jet, główką prysznicową Axor uno 3jet, 
6 dyszmi bocznymi i termostatem, regulacja 
wysokości 200 mm 
# 26871, -000
 
 
 

     

 

Skyline Panel prysznicowy
z głowicą prysznicową Raindance 150 1jet,  
prysznicem do masażu ramion Raindance 100  
3jet, prysznice i podpórka pod nogi - składane 
# 26017, -000
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80 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/showers

Kombinacja o miłej aparycji: dys-
ki prysznicowe Raindance Select urzekają 
nie tylko swoim wyglądem, ale także funk-
cjonalnością – możesz zmienić strumień od 
trybu RainAir, przez Mix, po CaresseAir za 

jednym kliknięciem. Szczególnie w połą-
czeniu z termostatem ecostat Select powsta-
je akcent przykuwający wzrok w łazience. 
Oprócz atrakcyjnego wzornictwa termo-
stat ma wiele do zaoferowania w aspek-

cie funkcjonalności: innowacyjna płaska 
powierzchnia półki oferuje przestrzeń na 
prysznicowe akcesoria.

Komfort dzięki indywidualnej aranżacji: 
zestawy prysznicowe.

80
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Zestawy prysznicowe

Croma® 100 Multi/ 
ecostat® e Combi
Zestaw z termostatem 
90 cm # 27055, -000 
65 cm # 27056, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Croma® 100 Multi/ 
ecostat® S Combi
Zestaw z termostatem 
90 cm # 27053, -000 
65 cm # 27054, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Croma® 100 Multi/ 
ecostat® 1001 SL Combi
Zestaw z termostatem 
90 cm # 27085, -000 
65 cm # 27086, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

raindance® Select 150/ 
ecostat® Select Combi
Zestaw z termostatem 
90 cm # 27037, -000, -400 
65 cm # 27036, -000, -400 (bez fot.)
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PuraVida® raindance®

Zestawy prysznicowe

Zestaw raindance® allrounder
z Raindance e 150 Air 3jet 
# 28110, -000 
Adapter do montażu podtynkowego 
# 28108, -000 (bez fot.) 
Adapter do montażu w narożniku 
# 28105, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Zestaw PuraVida®/Unica®

90 cm # 27853, -000, -400
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Zestaw raindance® Select 150/  
Unica® ’S Puro
90 cm # 27803, -000, -400 
65 cm # 27802, -000, -400 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 

 

   

Zestaw raindance® e 150 Air 3jet/ 
raindance® Unica®

90 cm # 27874, -000 
150 cm # 27888, -000 (bez fot.)
Zestaw raindance® e 150 Air 3jet 
ecoSmar t/ raindance® Unica®

90 cm # 27657, -000 (bez fot.)
 
 
 
 

   

   

Zestaw raindance® e 150 Air 3jet/ 
Unica® ’D
90 cm # 27894, -000 
65 cm # 27897, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Zestaw raindance® e 100 Air 3jet/ 
Unica® ’D
90 cm # 27881, -000 
65 cm # 27883, -000 (bez fot.)
Zestaw raindance® e 120 Air 3jet/ 
Unica® ’D
90 cm # 27885, -000 (bez fot.) 
65 cm # 27887, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Zestaw raindance® S 150 Air 3jet/ 
raindance® Unica® ’S
90 cm # 27893, -000 
150 cm # 27638, -000 (bez fot.)
Zestaw raindance® S 150 Air 3jet 
ecoSmar t/raindance® Unica® ’S
90 cm # 27658, -000 (bez fot.)
 
 
 
 

   

   

Zestaw raindance® rainbow®

z Raindance S 150 Air 3jet 
90 cm # 27876, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Zestaw raindance® S 120 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro
90 cm # 27884, -000 
65 cm # 27886, -000 (bez fot.)
Zestaw raindance® S 100 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro
90 cm # 27880, -000 
65 cm # 27882, -000 (bez fot.)
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Zestaw raindance® S 150 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro
90 cm # 27895, -000 
65 cm # 27898, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Zestaw raindance® Classic 100 Air 3jet/ 
Unica® ’Classic
90 cm # 27841, -000, -800 
65 cm # 27843, -000, -800 (bez fot.)
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Croma® 100

Zestawy prysznicowe

Crometta® 85

Zestaw Croma® 100 Multi/Unica® ’C
90 cm # 27774, -000 
65 cm # 27775, -000 (bez fot.) 
ecoSmar t, 90 cm # 27655, -000 (bez fot.) 
ecoSmar t, 65 cm # 27777, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

     

Zestaw Croma® 100 Vario/Unica® ’C
90 cm # 27771, -000 
65 cm # 27772, -000 (bez fot.) 
ecoSmar t, 90 cm # 27653, -000 (bez fot.) 
ecoSmar t, 65 cm # 27776, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

     

Zestaw Croma® 100 1jet/Unica® ’C
90 cm # 27724, -000 
65 cm # 27717, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 

Zestaw Crometta ® 85 Multi/ 
Unica® ’Crometta ®

90 cm # 27766, -000 
65 cm # 27767, -000 (bez fot.)
Zestaw Crometta® 85 Green 1jet/ 
Unica® ’Crometta ® 6 l/min
90 cm # 27651, -000 (bez fot.) 
65 cm # 27652, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Zestaw Crometta ® 85 Vario/ 
Unica® ’Crometta ®

90 cm # 27762, -000 
65 cm # 27763, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 

 

Zestaw Crometta ® 85  1jet/ 
Unica® ’Crometta ®

90 cm # 27729, -000 
65 cm # 27728, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 

Zestaw Croma® 100 Classic Multi/ 
Unica® ’Classic
90 cm # 27768, -000, -820 
65 cm # 27769, -000, -820 (bez fot.)
 
 
 

     

Zestaw Croma® 100 Multi/Unica® ’reno Lift
105 cm # 27791, -000
Zestaw Croma® 100 Vario/Unica® ’reno Lift
105 cm # 27811, -000 (bez fot.)
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PuraVida®

raindance®

Główki prysznicowe

PuraVida® 150 3jet Dysk prysznicowy
# 28557, -000, -400 
ecoSmar t # 28567, -000, -400 
 
 
 

   

   

PuraVida® 120 1jet Główka prysznicowa
# 28558, -000, -400 
ecoSmar t # 28568, -000, -400 
 
 
 

   

raindance® Select 150 3jet  
Dysk prysznicowy
# 28587, -000, -400 
ecoSmar t # 28588, -000, -400 
 
 
 

   

   

raindance® e 150 Air 3jet  
Dysk prysznicowy
# 28518, -000 
ecoSmar t # 28551, -000 
 
 
 

   

   

raindance® e 120 Air 3jet  
Dysk prysznicowy
# 28507, -000 
ecoSmar t # 28549, -000 
 
 
 

   

   

raindance® e 100 Air 3jet  
Dysk prysznicowy
# 28502, -000 
ecoSmar t # 28553, -000 
raindance® e 100 Air 1jet  
Dysk prysznicowy
# 28508, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

   

raindance® S 150 Air 3jet  
Dysk prysznicowy
# 28519, -000 
ecoSmar t # 28550, -000 
raindance® S 150 Air 1jet  
Dysk prysznicowy
# 28505, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

   

raindance® S 120 Air 3jet  
Dysk prysznicowy
# 28514, -000 
ecoSmar t # 28554, -000 
 
 
 
 
 
 

   

   

raindance® S 100 Air 3jet  
Dysk prysznicowy
# 28504, -000 
ecoSmar t # 28552, -000 
raindance® S 100 Air 1jet  
Dysk prysznicowy
# 28509, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

   

PuraVida® 120 1jet TravelShower
# 28564, -400
 
 
 
 

 

raindance® Classic 100 Air 3jet  
Dysk prysznicowy
# 28548, -000, -820
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Croma® 100

Crometta® 85

Główki prysznicowe

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/showers

Croma® 100 Multi
Główka prysznicowa 
# 28536, -000 
ecoSmar t # 28538, -000 
 
 
 

 

   

Croma® 100 Vario
Główka prysznicowa 
# 28535, -000 
ecoSmar t # 28537, -000 
 
 
 

 

     

Croma® 100 1jet 
Główka prysznicowa 
# 28580, -000 
ecoSmar t # 28583, -000 
 
 
 

 

Croma® 100 Classic Multi
Główka prysznicowa 
# 28539, -000, -820
 
 
 

   

Crometta ® 85 Multi
Główka prysznicowa 
# 28563, -000 
ecoSmar t # 28608, -000 
 
 
 

 

   

Crometta ® 85 Vario
Główka prysznicowa 
# 28562, -000 
ecoSmar t # 28607, -000 
 
 
 

 

 

Crometta ® 85 1jet
Główka prysznicowa 
# 28585, -000 
ecoSmar t # 28606, -000 
 
 
 

 

Crometta ® 85 Green
Główka prysznicowa 
# 28561, -000
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raindance®

Zestawy Porter

Główki prysznicowe dla dzieci

Croma® 100

Crometta® 85

raindance® S 100 Air 3jet
Dysk prysznicowy z nakładką 
„Froggy” 
ecoSmar t # 28545, -000
 
 
 

   

   

Joco®

Główka prysznicowa 
# 28560, -000
 
 
 
 

 

 

raindance® e 100 Air 1jet/ 
Porter ’D Zestaw
1,25 m # 27572, -000 
1,60 m # 27573, -000 
 
 
 

 

   

raindance® S 100 Air 1jet/ 
Porter ’S Zestaw
1,25 m # 27580, -000 
1,60 m # 27581, -000 
 
 
 

 

   

Croma® 100 Multi/ 
Porter ’S Zestaw
1,25 m # 27593, -000 
1,60 m # 27595, -000 
 
 
 

     

Croma® 100 Vario/ 
Porter ’S Zestaw
1,25 m # 27592, -000 
1,60 m # 27594, -000 
 
 
 

     

Croma® 100 1jet/ 
Porter ’S Zestaw
1,25 m # 27574, -000 
1,60 m # 27575, -000 
 
 
 

Crometta ® 85 Multi/ 
Porter ’C Zestaw
1,25 m # 27568, -000 
1,60 m # 27569, -000 
 
 
 

   

Crometta ® 85 Vario/ 
Porter ’C Zestaw
1,25 m # 27558, -000 
1,60 m # 27559, -000 
 
 
 

 

Crometta ® 85 1jet/ 
Porter ’C Zestaw
1,25 m # 27576, -000 
1,60 m # 27577, -000 
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Termostaty natynkowe

Baterie jednouchwytowe natynkowe

Wanna

ecostat® Select
Bateria termostatyczna wannowa 
# 13141, -000, -400
 
 
 

   

ecostat® e
Bateria termostatyczna wannowa 
# 13145, -000
 
 
 

     

ecostat® S
Bateria termostatyczna 
wannowa 
# 13245, -000
 
 
 

     

ecostat® 1001 SL
Bateria termostatyczna 
wannowa 
# 13241, -000
 
 
 

     

Metris®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
# 31480, -000
 
 
 

 

Talis ®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
# 32440, -000
 
 
 

 

Focus ®

Jednouchwytowa bateria
wannowa 
# 31940, -000
 
 
 

 

ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna wannowa 
# 13114, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria
wannowa  
# 31478, -000, -820
 
 
 

 

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
wannowa 
# 14140, -000, -820
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Jednouchwytowe baterie podtynkowe

Wanna

Przegląd pozostałych baterii jednouchwytowych z linii PuraVida, Metris, Talis i Focus od str. 31.

Metris®

Jednouchwytowa bateria wannowa, 
podtynkowa 
# 31493, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 31487, -000 

Talis®

Jednouchwytowa bateria wannowa, 
podtynkowa 
# 32475, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 32477, -000 

Focus ®

Jednouchwytowa bateria wannowa, 
podtynkowa 
# 31945, -000 
z systemem zabezpieczającym 
# 31946, -000 

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
podtynkowa 
# 31485, -000, -820 
z systemem zabezpieczającym 
# 31486, -000, -820 

Talis® Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
podtynkowa 
# 14145, -000, -820 
z systemem zabezpieczającym 
# 14146, -000, -820 
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Termostaty natynkowe

Baterie jednouchwytowe natynkowe

Prysznic

ecostat® Select
Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 13161, -000, -400
 
 
 

ecostat® e
Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 13125, -000
 
 
 

ecostat® S
Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 13235, -000
 
 
 

ecostat® 1001 SL
Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 13261, -000
 
 
 

ecostat® Comfort
Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 13116, -000
 
 
 

Metris®

Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 31680, -000

Talis ®

Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 32640, -000

Focus®

Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 31960, -000

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 31672, -000, -820

Talis® Classic
Jednouchwytowa bateria prysznicowa 
# 14161, -000, -820
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Termostaty podtynkowe

Prysznic

PuraVida®

Bateria termostatyczna prysznicowa 
zintegrowana z zaworem odcinającym 
# 15771, -000, -400 
zintegrowany z zaworem odcinającym 
# 15775, -000, -400 (bez fot.)

PuraVida®

Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 15770, -000, -400 
Termostat Highflow, podtynkowy 
# 15772, -000, -400 (bez fot.)

ecostat®

Bateria termostatyczna prysznicowa  
# 15710, -000

ecostat® e
Bateria termostatyczna prysznicowa 
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 31570, -000 
Termostat Highflow podtynkowy 
# 31571, -000 (bez fot.) 

ecostat®

Bateria termostatyczna prysznicowa  
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15720, -000 
zintegrowana z zaworem odcinającym 
# 15700, -000 (bez fot.)

ecostat® e
Bateria termostatyczna prysznicowa 
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 31573, -000 
zintegrowana z zaworem odcinającym 
# 31572, -000 (bez fot.)

ecostat® S
Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 15711, -000 
Termostat Highflow, podtynkowy 
# 15715, -000 (bez fot.)

ecostat® S
Bateria termostatyczna prysznicowa 
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15721, -000 
zintegrowany z zaworem odcinającym 
# 15701, -000 (bez fot.)

ecostat®

Bateria termostatyczna prysznicowa  
Star t/Stop 
# 15740, -000

ecostat® Classic
Bateria termostatyczna prysznicowa 
# 15751, -000 
Termostat Highflow, podtynkowy 
# 15754, -000 (bez fot.)

ecostat® Classic
Bateria termostatyczna prysznicowa  
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15753, -000, -820 
zintegrowana z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15752, -000, -820 (bez fot.)

Talis ®

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa 
# 32675, -000

Focus ®

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa 
# 31965, -000

Metris ®

Jednouchwytowa bateria
prysznicowa 
# 31685, -000

Metris® Classic
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa 
# 31676, -000, -820

Talis ® Classic
Jednouchwytowa bateria
prysznicowa 
# 14165, -000, -820

Przegląd pozostałych baterii jednouchwytowych z linii PuraVida, Metris, Talis i Focus od str. 33.

Baterie jednouchwytowe podtynkowe
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Drążki prysznicowe

Mydelniczki

Uchwyt prysznicowy

Porter ’D
uchwyt prysznicowy 
z możliwością regulacji, 
kąt nachylenia do 42° 
# 27526, -000, -450

Porter ’Classic
uchwyt prysznicowy 
# 28324, -000, -820

Casetta ® ’S Puro
pasująca do drążków  
prysznicowych unica ‘S Puro 
# 28679, -000

Casetta® ’C
pasująca do drążków 
prysznicowych unica ‘Cromet ta 
# 28678, -000

Casetta ® ’D
pasująca do drążków  
prysznicowych unica ‘D 
# 28664, -000

Casetta® ’S
pasująca do drążków  
prysznicowych unica ‘S 
# 28684, -000

Porter ’C
uchwyt prysznicowy 
# 27521, -000

Porter ’S
uchwyt prysznicowy 
# 28331, -000

raindance® Unica® ’S
Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27636, -000 
150 cm # 27637, -000 (bez fot.)

raindance® Unica®

Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27590, -000

Unica® ’S Puro
Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 28631, -000 
65 cm # 28632, -000 (bez fot.)

Unica® ’Classic
Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Sensoflex 1,60 m 
90 cm # 27616, -000, -820 
65 cm # 27617, -000, -820 (bez fot.)

Unica® ’D
Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27930, -000 
65 cm # 27933, -000 (bez fot.)

Unica® ’C
Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27610, -000 
65 cm # 27611, -000 (bez fot.)

Unica® ’Crometta ®

Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Metaflex 1,60 m 
90 cm # 27614, -000 
65 cm # 27615, -000 (bez fot.)

PuraVida® Unica®

Drążek prysznicowy, z wężem 
prysznicowym Isif lex 1,60 m 
90 cm # 27844, -000
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Węże prysznicowe

Przyłącza węża

Porter ’a
uchwyt prysznicowy,
kąt nachylenia do 25° 
# 27520, -000

Porter ’e
uchwyt prysznicowy z możliwością 
regulacji, kąt nachylenia do 42°,  
z wężem prysznicowym Isif lex 1,25 m 
# 27507, -000 
j.w. bez podejścia ściennego 
# 27504, -000

Fixfit® przyłącze węża Dn15
z ogranicznikiem przepływu Dn15 
# 27414, -000

Fixfit® e przyłącze węża Dn15
# 27454, -000 
z ogranicznikiem przepływu 
# 27458, -000 (bez fot.)

Fixfit® e przyłącze węża Dn15
z obrotową złączką i zaworem  
zwrotnym 
# 27505, -000

Fixfit® S przyłącze węża Dn15
# 27453, -000

Zawór odcinający Fixfit® Stop
z przyłączem węża Dn15
z gwintowaną złączką Dn20 
# 27452, -000

Fixfit® S przyłącze węża Dn15
z obrotową złączką i zaworem  
zwrotnym 
# 27506, -000

Isiflex®

wąż prysznicowy z tworzywa sztucznego 
z imitacją powierzchni metalicznej 
i nakrętką stożkową w przyłączu węża 
z obu stron 
1,25 m # 28272, -000, -450 
1,60 m # 28276, -000, -450 
2,00 m # 28274, -000, -450

Sensoflex®

wąż prysznicowy z metalu z powłoką 
z tworzywa sztucznego i nakrętką 
stożkową, nadaje się do wody pitnej 
zgodnie z normą DVGW 
1,25 m # 28132, -000, -820 
1,60 m # 28136, -000, -820 
2,00 m # 28134, -000, -820

Metaflex®

wąż prysznicowy z tworzywa sztucznego 
z imitacją powierzchni metalicznej 
z dodatkowym uzwojeniem 
1,25 m # 28262, -000 
1,60 m # 28266, -000 
2,00 m # 28264, -000
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 Deszcz w najpiękniejszej  odsłonie: 
głowice prysznicowe. 

 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/overhead-shower 

 Prysznic z charakterem, który 
 pasuje do Ciebie.
Silnie rewitalizujący strumień, a może jed-
nak krople deszczu, które opływają Cię 
miękko na całej szerokości ramion? Pod po-
jęciem idealnego prysznica każdy wyobra-
ża sobie coś innego. Dlatego oferujemy Ci 
wybór pomiędzy prysznicami o różnych 
średnicach, od 180 do 600 mm. 

 Klarowny design.
Wybierz swoją ulubioną formę prysznica 
także w aspekcie geometrii. Oprócz opty-
malnego dla siebie rozmiaru, wybierz tak-
że swój ulubiony kształ t – okrągły lub pro-
stokątny. 

 Ulubiony rodzaj strumienia dla 
każdego.
niezależnie od tego, jaki strumień pasu-
je dziś do Twojego nastroju, wszystkie gło -
wice prysznicowe wyposażone są w funk-
cję strumienia deszczowego RainAir, dzięki 
któremu codzienne napięcie odpływa kro-
pla po kropli. Dodatkową dawkę przy-
jemności w kontakcie z wodą zapewnia 
głowica Raindance e 420, która swoim stru-
mieniem wodospadowym RainFlow budzi 
uśpione energie. 

 Tak jak różni są ludzie, tak różne są 
preferencje co do codziennego prysznica. 
Szeroki asortyment form, rozmiarów i ro -
dzajów strumienia umożliwia wybór pro-

duktów, które spełnią Twoje wyjątkowe 
oczekiwania i będą dla Ciebie źródłem 
skrojonej na miarę przyjemności w kontak-
cie z wodą.  

raindance® rainmaker® Air raindance® royale S 350 Air raindance® S 240 Air raindance® S 180 Air

raindance® rainmaker® Air raindance® e 420 Air 2jet raindance® e 360 Air 1jet raindance® e 240 Air 1jet 

raindance® S 300 Air
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98 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/overhead-shower

PuraVida® raindance®

Głowice prysznicowe i dysze boczne

raindance® S 180 Air
Głowica prysznicowa  
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27478, -000 
z ramieniem 233 mm 
# 27476, -000 (bez fot.) 
z ramieniem 383 mm 
# 27468, -000 (bez fot.) 
ecoSmart z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 28450, -000 
z ramieniem 383 mm 
# 27412, -000
 
 
 

     

raindance® S 240 Air
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 383 mm 
# 27474, -000 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27477, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 
 

   

raindance® S 300 Air
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 383 mm 
# 27493, -000 
z ramieniem 450 mm 
# 27492, -000 (bez fot.) 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27494, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 

   

raindance® Classic 240 Air
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 383 mm 
# 27424, -000, -820 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27405, -000, -820 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

raindance® Classic 300 Air
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 450 mm 
# 27430, -000, -820 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27406, -000, -820 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

raindance® royale Classic 350 Air
Głowica prysznicowa z obrotowym 
przyłączem 
# 28435, -000, -820 
ramieniem 470 mm 
# 27410, -000, -820 (bez fot.) 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27418, -000, -820 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 

   

raindance® royale S 350 Air 
Głowica prysznicowa 
# 28420, -000 
z ramieniem 470 mm 
# 27410, -000, -820 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27418, -000, -820 (bez fot.)
 
 
 
 
 
 
 

   

raindance® e 240 Air 1jet
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 223 mm 
# 27370, -000 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27380, -000 (bez fot.) 
ecoSmar t 
z ramieniem 223 mm 
# 27375, -000 (bez fot.) 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27383, -000 (bez fot.)
 
 
 

     

raindance® e 360 Air 1jet
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 223 mm 
# 27371, -000 
z przyłaczem sufitowym 100 mm 
# 27381, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

raindance® e 420 Air 2jet
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 385 mm 
montaż z iBox universal 
# 27373, -000
 
 
 
 

     

iBox

 

raindance® e 420 Air 1jet
Głowica prysznicowa 
z ramieniem 389 mm 
# 27372, -000
 
 
 
 
 

   

PuraVida® 400
Głowica prysznicowa  
z ramieniem 387 mm 
# 27437, -000, -400 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27390, -000, -400 (bez fot.)
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raindance® Classic 180 Air
Głowica prysznicowa 
z przyłączem sufitowym 100 mm 
# 27400, -000, -820 
z ramieniem 383 mm 
# 27428, -000, -820 (bez fot.)
 
 
 

   

Prysznic wachlarzowy
Dn15 # 28441, -000 
Dn20 # 28440, -000
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croma® 160
Głowica prysznicowa z obrotowym 
przyłączem Dn15 
# 27450, -000 
ecoSmar t 
# 28450, -000 (bez fot.) 
Opcjonalne ramię 
# 27412, -000 (bez fot.)
 
 
 
 
 

   

Croma® 100 Classic Multi
Głowica prysznicowa z obrotowym 
przyłączem Dn15 
# 27436, -000, -820
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

raindance® Classic 150 Air 3jet
Głowica prysznicowa z obrotowym 
przyłączem Dn15 
# 28471, -000, -820
 
 
 
 
 

   

   

Zestaw Croma® 100 Vario
Głowica prysznicowa 
# 27441, -000 (bez fot.) 
Opcjonalne ramię 
# 27411, -000 (bez fot.)
Croma® 100 Vario ecoSmar t
Głowica prysznicowa 
# 28462, -000 (bez fot.) 
Opcjonalne ramię 
# 27411, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

   

Croma® 100 Multi
Głowica prysznicowa z obrotowym 
przyłączem Dn15 
# 27443, -000
Croma® 100 Multi ecoSmar t
Głowica prysznicowa z obrotowym 
przyłączem Dn15 
# 28460, -000
 
 
 
 
 

 

     

Crometta ® 85 Green 1jet ecoSmar t
Głowica prysznicowa z obrotowym 
przyłączem Dn15 
# 28423, -000 
Opcjonalne ramię 
# 27411, -000 (bez fot.)
 
 
 

  

Crometta ® 85 Vario
Głowica prysznicowa z obrotowym 
przyłączem Dn15 
# 28424, -000 
Opcjonalne ramię 
# 27411, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

Crometta ® 85 Multi
Głowica prysznicowa z obrotowym 
przyłączem Dn15 
# 28425, -000 
Opcjonalne ramię 
# 27411, -000 (bez fot.)
 
 
 

  

Crometta® 85

Croma® 100

Fi
rm

a
Ła

zi
en

ka
Pr

zy
je

m
no

ść
 k

ą
p

ie
li

K
uc

hn
ia

99



100

avantgarde

Modern

Zawory manualne

Zawór odcinający
element zewnętrzny e 
# 31677, -000

Trio®/Quattro®

zawór odcinająco -
przełączający  
element zewnętrzny e 
# 31634, -000

iControl®

zintegrowany z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 31958, -000

Zawór odcinający
do PuraVida 
# 15978, -000, -400

Trio®/Quattro®

zawór odcinająco -przełączający 
do PuraVida, e lement zewnętrzny 
# 15937, -000, -400

iControl®

zintegrowany z zaworem 
odcinająco -przełączającym do 
PuraVida, element zewnętrzny 
# 15777, -000, -400

PuraVida®

Bateria termostatyczna 
prysznicowa 
Highflow, element 
zewnętrzny 
# 15772, -000, -400

ecostat® e
Bateria termostatyczna 
prysznicowa 
Highflow, element zewnętrzny 
# 31571, -000

Zawór odcinający
element zewnętrzny S 
# 15972, -000

Trio®/Quattro®

zawór odcinająco -przełączający 
element zewnętrzny S 
# 15932, -000

iControl® S
zintegrowany z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15955, -000

ecostat® S
Bateria termostatyczna prysznicowa 
Highflow, element zewnętrzny 
# 15715, -000

Zawór odcinający
element zewnętrzny e 
# 15971, -000

Trio®/Quattro®

zawór odcinająco -przełączający 
element zewnętrzny e 
# 15931, -000

iControl® e
zintegrowany z zaworem
odcinająco -przełączającym 
# 15958, -000

ecostat®

Bateria termostatyczna prysznicowa 
element zewnętrzny 
# 15710, -000
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Classic

Prysznicowe systemy sterujące

Inne produkty do sterowania prysznicem na str. 70. Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/rainbrain

Zawór odcinający
element zewnętrzny Classic 
# 15961, -000, -820

Trio®/Quattro®

zawór odcinająco -przełączający 
element zewnętrzny Classic 
# 15934, -000, -820

ecostat® Classic
Bateria termostatyczna prysznicowa 
Highflow, element zewnętrzny 
# 15754, -000

iControl® mobile
elektroniczny zawór odcinająco -przełączający 
może spełniać funkcję pilota 
element zewnętrzny do PuraVida 
# 15776, -000, -400

rainBrain® element zewnętrzny
elektroniczne sterowanie do prysznica 
z możlwością regulacji przepływu 
# 15842, -000, -400 
bez możliwości regulacji przepływu 
# 15841, -000, -400 (bez fot.)

iControl® mobile Porter Set
elektroniczny zawór odcinająco -przełączający 
może spełniać funkcję pilota 
do Rainmaker z oświetleniem 
# 15952, -000 
do Rainfall bez oświetlenia 
# 15951, -000 (bez fot.) 
iControl mobile Por ter 
# 15950, -000 (bez fot.)

iControl® mobile
elektroniczny zawór odcinająco -przełączający 
może spełniać funkcję pilota 
do Rainmaker z oświetleniem 
# 15945, -000 
do Rainmaker bez oświetlenia 
# 15943, -000 (bez fot.) 
do Rainfall z wewnętrznym  oświetleniem 
# 15944, -000 (bez fot.) 
do Rainfall bez oświetlenia 
# 15942, -000 (bez fot.)
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Nowy wymiar prysznica.

Raindance Rainmaker – nie spo-
sób wyobrazić sobie przyjemności kąpie -
li w większym formacie i głowicy pryszni -
cowej, która byłaby bardziej funkcjonalna. 
Tarcza strumieniowa w rozmiarze XXL ge-

neruje deszczowe krople wzbogacone po-
wietrzem za sprawą technologii AirPower. 
Ponieważ głowica prysznicowa Raindance 
Rainmaker montowana jest w suficie, po-
wstaje fantastyczna przestrzeń wypełnio -

na wodą w jednej z form strumienia, który 
wybierzesz: w zależności od opcji, RainAir, 
RainAir XXL, Whirl lub Mix.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/rainmaker

rainair.
Głowica prysznicowa generuje obfity 
deszcz dzięki technologii AirPower.

rainair XXL.
Rozłożysty miękki deszcz dzięki technolo -
gii AirPower.

Whirl.
Dysze strumieni masujących wychylają się 
do przodu w chwili odkręcenia wody.

raindance® rainmaker Air
600 mm w komplecie z termostatem
podtynkowym o dużym przepływie
Highflow na bazie iBox universal
i oświetleniem 
# 28404, -000 
j.w. bez oświetlenia 
# 28403, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

   

raindance® rainmaker® Air
680 x 460 mm, z oświetleniem # 28418, -000 
j.w. bez oświetlenia # 28417, -000 (bez fot.)
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Pierwotna moc żywiołu wody.

Raindance Rainfall czyni codzienny 
prysznic wyjątkowo zmysłowym doświad-
czeniem. Poziomy panel deszczowy za-
pewnia mnóstwo przestrzeni na swobodę 
ruchów pod prysznicem i nadaje niepow-

tarzalny styl łazience. Raindance Rainfall 
180 rozpieszcza dzięki dwóm rodzajom 
strumienia: RainAir, o odprężających wiel -
kich kroplach inspirowanych letnim desz-
czem i RainFlow, dodający energii niczym 

wodospad. Raindance Rainfall 240 oferu-
je jeszcze trzeci, przyjemnie masujący stru-
mień Whirl.

raindance® rainfall® 240 Air 3jet
# 28411, -000
 
 
 

     

iBox

   

raindance® rainfall® 180 Air 2jet
# 28433, -000, -400
 
 
 

     

iBox

 

rainair.
Centralna funkcja głowicy prysznicowej 
z technologią AirPower.

Whirl.
Trzy rotujące strumienie do masażu 
z technologią AirPower.

rainFlow.
Strumień wodospadowy jest prawdziwą 
rozkoszą dzięki ciepłej wodzie.



105Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/rainfall

Dysze boczne

Bodyvette®

Dysza boczna 
# 28466, -000
Bodyvette® Stop 
z manualną funkcją wyłączania 
# 28467, -000, -800 (bez fot.)
 
 
 

raindance® Classic  Air 100
Dysza boczna 
# 28445, -000, -820
 
 
 
 
 
 

 

raindance® Air 100
Dysza boczna 
# 28477, -000
 
 
 
 
 
 

 

PuraVida® 100
Dysza boczna 
# 28430, -000, -400
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106 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/rainbrain

RainBrain to mały komputer, który 
umożliwia wyjątkowo wygodne sterowa-
nie prysznicem za pomocą panela dotyko-
wego. Dzięki temu rozwiązaniu przyjem-
ność kąpieli pod Raindance Rainmaker lub 

Raindance Rainfall może być jeszcze więk-
sza. Od zmiany rodzaju strumienia, przez 
regulację temperatury z dokładnością do 
0,5 °C, po sterowanie ulubioną muzyką 
przesyłaną do RainBrain za pośrednictwem 

 Bluetooth. Wystarczy muśnięcie dotykowe-
go panela, aby relaksujący prysznic zmie-
nił się w rewitalizujący masaż całego ciała. 

Najinteligentniejszy sposób  
na delektowanie się komfortem.

106
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rainBrain

Prysznicowe systemy sterujące

Opcja programowania indywidualnych ustawień użytkowników.

iControl® mobile
elektroniczny zawór odcinająco -
przełączający 
może spełniać funkcję pilota 
element zewnętrzny do PuraVida 
# 15776, -000, -400

rainBrain® element zewnętrzny
Sterowanie do prysznica z regulacją 
wielkości przepływu 
# 15842, -000, -400 
bez możliwości regulacji przepływu 
# 15841, -000, -400

iControl® mobile
elektroniczny zawór odcinająco -
przełączający 
może s łużyć jako pilot,  
do Rainmaker z oświetleniem 
# 15945, -000 
do Rainmaker bez oświetlenia 
# 15943, -000 (bez fot.) 
do Rainfall z wewnętrznym  oświetleniem 
# 15944, -000 (bez fot.) 
do Rainfall bez oświetlenia 
# 15942, -000 (bez fot.)

iBox® universal
Zestaw podstawowy iBox universal 
# 15941180 
Rozeta przedłużająca 
# 13595, -000 (bez fot.) 
Rozeta przedłużająca 
Ø 170 mm # 13596, -000, -880 
(bez fot.) 
Rozeta przedłużająca 
Ø 150 mm # 13597, -000, -880 
(bez fot.) 
Komplet szyn montażowych 
# 96615, -000 (bez fot.)

iControl® mobile Porter Set
elektroniczny zawór odcinająco -
przełączający 
może s łużyć jako pilot,  
do Rainmaker z oświetleniem 
# 15952, -000 
do Rainfall bez oświetlenia 
# 15951, -000 (bez fot.) 
iControl mobile Por ter 
# 15950, -000 (bez fot.)

Funkcja głowicy prysznicowej

Funkcja główki prysznicowej

Dysze boczne i prysznic naprzemienny

Oświetlenie (funkcja włącz/wyłącz)

Funkcja warm-up

Regulacja wielkości przepływu

Menu, inne opcje

Panel muzyczny

Funkcja kaskady

Panel temperatury

Zegar

Gałka do regulacji: zimno/ciepło, przerwa

Funkcja włącz/wyłącz 

ustawienia użytkowników (do 5 programów)
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Rewolucyjne rozwiązanie instala-
cji podtynkowej: iBox universal, jeden 
system kompatybilny z produktami marki 
Hansgrohe i Axor w ponad 200 modelach 
wzornictwa i funkcji, umożliwia schowanie 
korpusu armatury w ścianie i dzięki temu za-
pewnia mnóstwo przestrzeni na swobodę 

ruchów pod prysznicem lub w wannie. Ten 
pierwszy i jedyny element podtynkowy do 
wszystkich modeli armatury i termostatów 
Hansgrohe ma jeszcze jedną, kluczową za-
letę: elastyczność w aspekcie wzornictwa 
i aranżacji - widoczny element zewnętrzny 
armatury montowany jest dopiero w fazie 

końcowej, co pozostawia więcej czasu na 
wybór optymalnego rozwiązania. Oprócz 
tego iBox universal stanowi element pod-
tynkowy również dla głowic prysznicowych 
o kilku rodzajach strumienia.

Multitalent za kulisami: 
iBox universal.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/ibox

rozeta zapewnia stylowe wykończenie. Więcej przestrzeni dzięki praktycznemu rozwiązaniu instalacji podtynkowej.

element podtynkowy do wszystkich modeli armatury i termostatów.
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iBox universal

raindance® e 420 
Głowica prysznicowa  
z dwoma rodzajami strumienia

raindance® rainfall® 180
Głowica prysznicowa  
z dwoma rodzajami strumienia

raindance® 240
Showerpipe do prysznica

iControl® S  
do sterowania nawet 
trzema prysznicami

ecostat® S  
termostat z zaworem 
odcinająco -przełą -
czającym do dwóch 
pryszniców

ecostat® S  
termostat  podtynkowy 
 Highflow do głowic 
 prysznicowych o dużym 
przepływie

PuraVida®

Jednouchwytowa bateria 
prysznicowa

ecostat® S  
termostat z zaworem 
odcinającym do jed-
nego prysznicaPuraVida®

Jednouchwytowa bateria prysz-
nicowa z zaworem przełącza-
jącym do wylewki wannowej 
i główki prysznicowej

ecostat® S  
termostat podtynkowy do 
 regulacji temperatury
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110 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/waste-systems

Czystość jest niezbędnym wa-
runkiem, aby czuć się komfortowo w ła-
zience. Z tego powodu opracowaliśmy 
w Hansgrohe szeroki wybór innowacyjnych 

systemów odpływowych. Dzięki nim woda 
po użyciu może odpłynąć w szybki i nie -
skomplikowany sposób. Wszechstronne mo-
dele, jak exafill, Flexaplus, Raindrain czy 

Flowstar umożliwiają prosty montaż i obsłu-
gę. Regulacja przelewu oraz inne przemy-
ślane funkcje zapewniają komfort na lata – 
także w strefie prysznica.

eleganckie w każdym detalu:  
nasze systemy odpływowe.

Push-Open. Zawór Push-Open zamyka 
się i otwiera pod wpływem nacisku i czy-
ni napełnianie lub opróżnianie umywalki 
wyjątkowo wygodnym.

Flowstar®. Komplet odpływowy Flow-
star stanowi estetyczne rozwiązanie stre -
fy pod umywalką.
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Wanna: exafill S. Oddzielna wylewka wannowa staje się zbędna, ponieważ zintegro-
wany, delikatny strumień wachlarzowy umożliwia wygodne napełnienie wanny bez roz-
pryskiwania wody. exafill S łączy w sobie wszystkie funkcje: wylewkę wannową, odpływ 
i przelew. Dodatkowo zapewnia komfortową i prostą instalację oraz konserwację dysz 
strumienia dzięki funkcji QuickClean.

Flexaplus® S. nigdy więcej przelewającej się wody podczas napełniania wanny – ten 
system odpływu i przelewu kontroluje i usuwa nadmiar wody za pomocą elementu steru-
jącego przelewem. Dodatkowo poziom wody w wannie można podnieść o 25 mm – dla 
jeszcze większego komfortu w wannie.

Prysznic: Raindrain® 90 XXL. Przeznaczony szczegónie do wielkoformatowych prysz-
niców o dużym przepływie jak Raindance Rainfall czy Raindance Rainmaker. Zapewnia 
szybki i nieskomplikowany odpływ niezależnie od typu brodzika. Dzięki rekordowej wy-
dajności 51 l/min i prostej instalacji – idealny system odpływowy.
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Syfony

Systemy odpływowe do brodzika

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/waste-systems

Flowstar® S Syfon design
# 52105, -000

Flowstar® Syfon design
# 52100, -000, -820 
w komplecie: 1 Flowstar, 2 kątowe 
kolanka doprowadzające  
(bez zaworów kątowych) 
# 52110, -000 (bez fot.) 
w komplecie: 1 Flowstar, 2 kątowe 
kolanka doprowadzające  
(z zaworami kątowymi) 
# 52120, -000 (bez fot.)

Zawór kątowy e
# 13902, -000

Zawór kątowy S
# 13901, -000

Zawór umywalkowy
Push -open 
# 50100, -000, -820

Zawór umywalkowy
z korkiem 
# 50001, -000, -800, -820

Komplet odpływowy
z dźwignią 
# 94139, -000, -450

raindrain® 90 XXL
Zestaw podstawowy 
51 l/min 
# 60065180

raindrain® 90 XXL
element zewnętrzny 
# 60066, -000, -450

raindrain® 90 XXL
Zestaw kompletny 
51 l/min 
# 60067, -000

Staro® ’90
Zestaw podstawowy 
29 l/min 
# 60054180

Staro® ’90
element zewnętrzny 
# 60055, -000

Staro® ’90
Zestaw kompletny 
29 l/min 
# 60056, -000

Starolift® ’52
Zestaw podstawowy 
33 l/min 
# 60052180

Starolift® ’52
element zewnętrzny 
# 60053, -000

Staro® ’52
Zestaw kompletny 
33 l/min 
# 60060, -000
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Komplety wannowe

Flexaplus® S
Zestaw kompletny odpływ/przelew 
ze stywnym wężem przelewowym 
do wanien standardowych 
# 58155, -000

Flexaplus®

Zestaw podstawowy odpływ/przelew 
ze sz tywnym wężem przelewowym 
do wanien standardowych 
# 58145180

Flexaplus®

Zestaw kompletny odpływ/przelew 
ze sz tywnym wężem przelewowym 
do wanien standardowych 
# 58148, -000

Flexaplus®

Zestaw kompletny odpływ/przelew 
z elastycznym wężem przelewowym 
do wanien standardowych 
# 58143, -000

Flexaplus®

element zewnętrzny 
# 58185, -000, -450

Flexaplus®

Zestaw podstawowy odpływ/
przelew z elastycznym wężem 
przelewowym do wanien 
niestandardowych 
# 58141180

Flexaplus® S
Zestaw kompletny odpływ/przelew 
z elastycznym wężem przelewowym 
do wanien standardowych 
# 58150, -000

Flexaplus®

Zestaw podstawowy odpływ/przelew 
z elastycznym wężem przelewowym 
do wanien standardowych 
# 58140180

Flexaplus® S
element zewnętrzny 
# 58186, -000, -820

Flexaplus®

Zestaw podstawowy odpływ/
przelew ze sz tywnym wężem 
przelewowym do wanien 
niestandardowych 
# 58146180

exafill®

Wylewka wannowa z zestawem 
kompletnym odpływ/przelew 
do wanien standardowych 
# 58123, -000

exafill® S
Wylewka wannowa z zestawem  
podstawowym odpływ/przelew 
do wanien standardowych 
# 58115180

exafill® S
Wylewka wannowa z zestawem  
podstawowym odpływ/przelew 
do wanien niestandardowych 
# 58116180

exafill® S
Wylewka wannowa z zestawem  
kompletnym odpływ/przelew 
do wanien standardowych 
# 58113, -000

exafill®

element zewnętrzny 
# 58127, -000

exafill® S
element zewnętrzny 
# 58117, -000,  
- 090, -820

exafill®

Wylewka wannowa z zestawem 
podstawowym odpływ/przelew 
do wanien standardowych 
# 58125180

exafill®

Wylewka wannowa z zestawem 
podstawowym odpływ/przelew 
do wanien niestandardowych 
# 58126180
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rozszerzenie asortymentu 
ComfortZone: armatura kuchenna 
Hansgrohe.
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116 Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/kitchen

Wybierz jeden z trzech indywidualnie zaprogramowanych poziomów temperatury 
przez jedno- dwu- lub trzykrotne naciśnięcie elementu sterującego. Obróć, aby dosto-
sować temperaturę. Objętość strumienia możesz ustawić przez jednoczesne przyciśnię-
cie i obrót. Naciśnij element sterujący aby automatycznie wyłączyć wodę.

Naciśnij trzy razy, a element 
sterujący zaświeci na czer-
wono, sygnalizując gorącą 
wodę .

Naciśnij raz, a element steru-
jący zaświeci na niebiesko, 
 sygnalizując zimną wodę.

Naciśnij dwa razy, a element 
sterujący zaświeci na poma-
rańczowo, sygnalizując cie-
płą wodęj.

 
Inteligentna forma przyjemności.

Dla wielu z nas gotowanie jest czyn-
nością, przy której możemy się zrelakso-
wać i odprężyć. w tym sensie łazienka 
i kuchnia mają ze sobą wiele wspólnego. 
Zmysłowy i zarazem funkcjonalny design 
PuraVida umożliwia komfortową obsługę 

armatury. Do wyboru sposobu sterowania 
proponujemy manualny uchwyt lub inno-
wacyjną elektronikę. Obydwa elementy 
można zamontować na zlewie kuchen-
nym niezależnie od armatury, co zapew-
nia dużą wygodę. elektroniczny element 

regulujący to nieduży przycisk o dużych 
możliwościach. Aby dostosować tempera-
turę i objętość strumienia do Twoich po-
trzeb naciskasz i obracasz pokręt łem. Ar-
maturę łazienkową w tej samej stylistyce 
znajdziesz na str. 28.

PuraVida®

2-otworowa elektroniczna bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 120° 
(na fot. w kolorze stalowym) 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

PuraVida®

2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 
z ruchomą wylewką 120° 
(na fot. w kolorze stalowym) 
# 15812, -000, -800
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ComfortZone. Im więcej przestrzeni pomiędzy armaturą, a umywalką, tym większa swoboda ruchów.

Wyciągana wylewka. Do 50 cm większy pro-
mień zasięgu dzięki elastycznej wylewce 
prysznicowej.

rodzaje strumienia. Wyciągana wylewka 
prysznicowa oferuje dwa rodzaje strumie-
nia: normalny i prysznicowy.

Obrotowa wylewka. Możliwość obrotu na-
wet o 150°.

Więcej informacji na www.hansgrohe-int.com/kitchen

Praktyczne rozwiązania  
umilają codzienne czynności.

Obszerna strefa obrotu wylewki 
i wyciągana końcówka z dwoma rodza-
jami strumienia potrafi uprzyjemnić na-
wet codzienne zmywanie. Dodatkowo, ta 

armatura stanowi dowód na to, że strefa 
ComfortZone podnosi standard życia nie 
tylko w łazience, ale także w innych po-
mieszczeniach mieszkalnych spełnia in-

teligentną funkcję. Armaturę łazienkową 
w stylistyce Modern znajdziesz na str. 40.
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Talis®

Focus®

Kuchnia

Focus ® S
Bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 360° 
# 31786, -000 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31785, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 31783, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

Focus ® e
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 360° 
# 31780, -000 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31784, -000
 
 
 
 
 

 

Focus ®

Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 360° 
# 31806, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31804, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 31803, -000 (bez fot.)
 
 
 

 

Focus ®

Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 110/150/360° 
# 31820, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 31822, -000, -800
 
 
 
 
 

   

Talis ® S 2 Variarc
Bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 110/150/360° 
# 14870, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 14873, -000, -800 
z zaworem do zmywarki 
# 14875, -000 (bez fot.)
 
 
 

   

Talis ® S 2 Variarc
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
wyciąganą końcówką 
z obrotową wylewką 150° 
# 14872, -000, -800
 
 
 
 
 
 

   

Talis ® S 2 Variarc
Bateria kuchenna 
wyciąganą końcówką prysznicową 
z obrotową wylewką 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 
 
 

   

Talis ® S
Bateria kuchenna 
wyciąganą końcówką prysznicową 
z obrotową wylewką 150° 
# 32841, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 32842, -000
 
 
 
 

 

Talis ® S
Bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 150° 
# 32851, -000, -800 
do przepływowych ogrzewaczy wody 
# 32852, -000 
z zaworem do zmywarki 
# 32855, -000 (bez fot.)
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avantgarde

Modern

Classic

PuraVida® 110 PuraVida® 150 PuraVida® 400 

Metris® 110 raindance® Select 150 raindance® e 360

Talis ® 80 Croma® 100 Croma® 160

Focus ® 70 Crometta ® 85 Crometta ® 85

Metris ® Classic 100 raindance® Classic 100 raindance® Classic 240

Talis ® Classic 80 Croma® 100 Classic Croma® 100 Classic

Przegląd stylów.
armatura Dysk prysznicowy Głowica prysznicowa
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Notatki
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Zdjęcia Marcus Berner, Stut tgart; Serge Guerand, Paryż; Jonas von der Hude, Hamburg; uli Maier, Stut tgart Stylizacja Peter 
 Fehrentz (we wnętrzu; płytki Modern braun fehrentz gbr.) Litografia eder GmbH, Ostfildern Postprodukcja sevengreen,  Hamburg 
CGI Recom, Stut tgart Druk Mohn Media, Gütersloh Ilustracje Technical Art, Dietzenbach; Media 4D, Bad Boll Koncepcja/ 
Projekt/Skład Kolle Rebbe, Hamburg

redakcja.





 Kolory powierzchni 

 Po wskazaniu koloru powierzchni numer 
katalogowy (#) staje się 8 -cyfrowy  
 np.  28500, -000 =  Chrom 

- 000  Chrom 

- 090 Chrom/złoto

- 400  Biały/Chrom 

- 450  Biały 

- 800  Stalowy 

- 820  Nikiel szczotkowany 

 rodzaje strumienia 

 Rozprowadza wodę na dużej 
powierzchni tarczy prysznico -
wej. W ten sposób całe ciało 
spowijają przyjemne w odczuciu 
krople wody. 

 Pozwala wybrać indywidualną 
przestrzeń komfor tu pomiędzy 
umywalką i armaturą. 
Odpowiedź na zróżnicowany 
poziom wymagań. 

 Delikatny deszcz z kroplami 
wzbogaconymi powietrzem. 

 umożliwia łatwe usuwanie 
osadu kamienia po prostu przez 
potarcie silikonowych dysz. 

 Dynamiczny, rewitalizujcy 
strumień masujący. 

 Obfite napowietrzenie strumie -
nia wody wpływa na jego mięk-
kość, zapobiega pryskaniu i ge -
neruje krople o dużej objętości. 

 Kombinacja delikatnego desz-
czu i dynamicznego strumienia. 

 Ogranicza przepływ minimalizu -
jąc zużycie wody i energii. Przy-
jemność z troską o przyszłość. 

 Silny, rozłożysty strumień 
wodospadowy. 

 Technologia 

 Idealny do spłukiwania 
szamponu z włosów. 

 Skoncentrowany, relaksujący 
strumień masujący. 

 Miękki deszcz prysznicowy 
na całej szerokości. 

 Silny, pulsujący strumień 
masujący. 

 Strumień punktowy do ukierun-
kowanego masażu. 

Whirl Mono

Rain
Air XL

Massage



 Technologia .

 Oszczędność wody / ecoSmart    08

 Przyjemność kąpieli / AirPower    16

 usuwanie kamienia / QuickClean    16

 Prysznice w wielkim formacie / XXL Performance    16

 Baterie o różnych wysokościach / ComfortZone    18

 Światy stylów .

 Avantgarde    24

 Modern    34

 Classic    54

 Produkty .

PuraVida®   28

Metris®   40

Talis®   42

Focus®   44

Metris® Classic   58

Talis® Classic   58

 Baterie kuchenne    29, 43, 114

RainBrain®   107

Rainfall®   104

Rainmaker ®   103

ecostat ® Select   52

Systemy prysznicowe Raindance® Showerpipes   72

 Przegląd treści .
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 Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne

Infolinia: 0801 011 299 · Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl 
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 Więcej informacji ze świata Hansgrohe znajdziesz na 
www.hansgrohe-int.com 

 Więcej informacji na temat zaangażowania Hansgrohe na rzecz wody 
znajdziesz na www.hansgrohe-int.com/sustainability 

 niniejszą broszurę wydrukowano przy jak najmniejszym obciążeniu środowiska. 
 Dzięki zastosowaniu nowego papieru udało się zmniejszyć emisję CO2 o ponad 30 %. 
Również Ty możesz mieć swój udział w ochronie środowiska przekazując niniejszą 
broszurę po zapoznaniu się z jej treścią innym zainteresowanym lub oddając ją do 
 recyklingu. 

 O tym, ile energii i wody możesz zaoszczędzić dzięki produktom Hansgrohe, dowiesz 
się na www.hansgrohe-int.com/savings-calculator 

 Projektowanie z Hansgrohe@home 

 Odkryj wir tualnie za pomocą swojego iPhone’a lub iPad’a, jak doskonale armatura 
Hansgrohe pasuje do Twojej umywalki www.hansgrohe-int.com/iphone 


