Pomysły na łazienkę.
Armatura · Prysznice · Systemy prysznicowe

Zamiłowanie do wody to
u nas rodzinna tradycja.
Od 1901 roku, z pokolenia na pokolenie, coraz więcej radości z wody.

„Mój dziadek był wyjątkowym człowiekiem, wizjonerem, perfekcjonistą. Nieustannie
poszukującym, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nigdy nie zadowalał się tym, co jest; zawsze szukał coraz lepszych i skuteczniejszych
rozwiązań. To zadanie stawiamy przed sobą
także dziś. Doskonałość w kontakcie z wodą
to, według nas, przeżycie emocjonalne. Z tym
uczuciem łączy się świadomość czynienia czegoś dobrego nie tylko dla siebie, lecz także
dla środowiska. Dlatego nieustannie rozwijamy nowe technologie, które potęgują radość
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/tradycja

kąpieli przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody. Nasza pasja to obmyślanie, udoskonalanie i uszlachetnianie. Nawet gdy coś jest
już takie, jak ma być, pracujemy dalej, aż będzie jeszcze lepsze. Tym samym z naszych pomysłów dedykowanych wodzie powstają innowacje dedykowane Twojej łazience. Odkryj
wielokrotnie nagradzany design w połączeniu
z innowacyjną energooszczędną technologią
i wyjątkowym doznaniem wody.“
Richard Grohe

Firma
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w w w.t witter.com/hansgrohe_ pr

w w w.youtube.com/hansgrohe
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Czysta przyjemność z wody za
sprawą klarownego strumienia.
W Hansgrohe cenna jest każda kropla.

Woda jest żywiołem, który przynosi
orzeźwienie, dodaje sił i któremu od 110 lat
jesteśmy oddani ciałem i duchem. Ta wielka
namiętność znajduje swoje odzwierciedlenie w doskonałym wzornictwie i zobowiązuje nas do odpowiedzialnego korzystania
z wody. Dlatego opracowujemy coraz nowsze, dalekosiężne technologie, jak na przy-

kład AirPower i ecoSmart, aby chronić cenne zasoby naturalne. Nie bez przyczyny
jesteśmy też jednym z pierwszych przedsiębiorstw, którego produkty zostały wyróżnione przez Branżowy Związek europejskich
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 każdym razem poziom A
w segmencie Home osiągnęły najlepszy
z możliwych wyników. Wyzwaniem, jakie
stawiamy sobie na przyszłość, jest rozwijanie produktów mających pozytywny wpływ
na Twoje życie i środowisko.

Technologia ecoSmart

Crometta ® 85 Green
l/min

6,0

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

Technologia
ecoSmart

Metris ® 110
l/min

5,0

Dzięki technologii ecoSmart przepływ wody w bateriach umywalkowych Hansgrohe wynosi
tylko 5 litrów na minutę.
Technologia wydajności ecoSmart w produktach Hansgrohe
pozwala na oszczędność wody i energii i zmniejszenie
emisji CO 2. Dowiedz się, ile wody możesz zaoszczędzić
na www.hansgrohe.pl/kalkulator
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/odpowiedzialnosc
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Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Moja łazienka

Firma

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.
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MADE IN
GERMANY
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Year
Guarantee

Firma

Innowacyjne technologie dla osobistej przyjemności z wody.

po całym dniu. Naszym wyzwaniem, które z
zapałem podejmujemy, jest tworzenie skrojonych na miarę rozwiązań dla indywidualnej przyjemności kąpieli. Z tego powodu nieprzerwanie prowadzimy prace badawcze,

udoskonalamy i uszlachetniamy nasze osiągnięcia. W rezultacie powstają tak wyjątkowe produkty, jak ComfortZone czy prysznice
z funkcją AirPower, która przeistacza kąpiel
w najdelikatniejsze doznanie.

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

Ogranicza przepływ minimalizując zużycie wody i energii. Przyjemność z troską
o przyszłość.

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

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

Pozwala wybrać indywidualną przestrzeń
komfortu pomiędzy umywalką i armaturą.
Odpowiedź na zróżnicowany poziom wymagań.
Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Przyjemność kąpieli jest dla każdego czymś innym. Jedni preferują odświeżający prysznic, inni łagodny i ciepły strumień.
Jedni potrzebują go rano, aby się obudzić,
inni wieczorem, bo woda cudownie odpręża

Moja łazienka

Żyjemy dla wody.
Poczuj to.

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.pl/technologie
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Absolutnie doskonały design dla
a bsolutnej przyjemności z wodą.
Hansgrohe nieustannie wyznacza nowe standardy w dziedzinie wzornictwa.

Według nas, design nie jest wyłącznie kwestią smaku; to nastawienie, a wręcz
pasja. Ostatecznie czerpiemy przyjemność z wody przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów. Dlatego firma Hansgrohe postawiła na współpracę z projektantami o
międzynarodowej renomie, dzięki czemu
powstają doskonałe kreacje. Rezultat: po-

nad 350 międzynarodowych nagród przyznanych dotychczas markom Hansgrohe i
Axor uczyniło firmę Hansgrohe AG numerem 1 w branży łazienkowej i uplasowało
nas wśród jedenastki najbardziej uhonorowanych firm na świecie.
Design, który tworzymy, wyraża nasze dążenie do harmonii pomiędzy formą

i funkcją. Poszukujemy najbardziej inteligentnych rozwiązań, aby nasze prysznice,
armatura i kompletne kolekcje łazienkowe
wyróżniały się najwyższą jakością, która
gwarantuje nieustającą satysfakcję z produktów. W ten sposób powstają nowe standardy estetyczne.

Prezentujemy wybór naszych nagrodzonych produktów:

Tribel ®
Główka pr ysznicowa

Allegroh
Bateria umy walkowa

Uno
Bateria umy walkowa

Duo
Bateria umy walkowa

Duschtempel 160

Aktiva A8
Główka pr ysznicowa

1974

1981

1986

1986

1997

1999

Raindance ® Allrounder
Zestaw pr ysznicow y

Raindance ® Rainbow
Zestaw pr ysznicow y

Raindance ® S 150
Dysk pr ysznicow y

Raindance ® Royale 350 Raindance ® Rainmaker ®
Głowica pr ysznicowa
Głowica prysznicowa

2003

2004

2005 2006 2006

2005 2005

1974

Raindance ®
Dysk pr ysznicow y

2003

2003

2004

2003

2004

2005 2006

2006

2000

2000

2005 2006

Metris ® S
Bateria elektroniczna

Focus ® S
Bateria umy walkowa

Raindance ® S 120
Dysk pr ysznicow y

Talis ® E 2
Bateria umy walkowa

Croma ® 100 Multi
Główka pr ysznicowa

Raindance ® Rainfall ®
Głowica pr ysznicowa

2006

2006

2007

2007

2007

2007

8

2007

2007

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/design

2008

2008

2008

2009

Firma
Raindance ® Connect 240
Komplet pr ysznicow y

Croma ® 100
Komplet pr ysznicow y

Raindance ® S 150/
Raindance ® Unica ® S

Ecostat ® E
Termostat wannow y

Talis ® Classic
Bateria umy walkowa

2007 2007

2007

2008

2008

2008

2008

2008

2010

2009

Crometta ® 85 Green
Dysk pr ysznicowa

PuraVida ® 240
Bateria umy walkowa

PuraVida ® 400
Głowica pr ysznicowa

PuraVida ® 150
Dysk pr ysznicow y

2008

2009

2009

2009

2010

2009

2011

2010

2009

2010

2009

2009

PuraVida ® 110
Bateria umy walkowa

RainBrain ®
Sterowanie pr ysznica

2009

2009

2009

2010

2012

Focus ® E 2
Bateria umy walkowa

Raindance ® E 420
Komplet pr ysznicow y

Raindance ® 240
Komplet pr ysznicow y

Raindance ® E 420
Głowica prysznicowa

PuraVida ®
Bateria elektroniczna

Raindance ® Select 150
Dysk pr ysznicow y

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2010

2011

2012

2012
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Moja prz yjemność pod pr ysznicem

2008

Moja łazienka

Talis ® S
Bateria umy walkowa

Dzięki trzem stylistycznym światom
urzeczywistnij swoją łazienkę marzeń.
Zaprojektuj swoją przestrzeń dobrego samopoczucia w stylistyce Avantgarde, Modern lub Classic.

Łazienka awansowała już dawno
z roli pomieszczenia czysto funkcjonalnego do roli przestrzeni mieszkalnej. Coraz
więcej osób realizuje wielofunkcyjne pokoje kąpielowe, w których design i klimat
wnętrza liczą się równie mocno, jak przemyślana funkcjonalność. Kultura dobrego

samopoczucia odgrywa w tym trendzie kluczową rolę: łazienka służy już od dłuższego czasu odprężeniu i oderwaniu się od
dnia codziennego, służy za pomieszczenie,
w którym spędza się czas. Nasza armatura odzwierciedla ten trend poprzez równowagę między perfekcyjną funkcjonalnością

i pięknym wzornictwem. Trzy stylistyczne światy, które proponujemy, pozwolą na
łatw iejszą nawigację w drodze do realizacji Twojej wymarzonej łazienki i dostarczą inspiracji niezależnie od estetycznych
upodobań.

Avantgarde.

Dzięki uwodzicielskim detalom wzornictwa pełnego emocji nadasz swojemu wnętrzu szczególny rodzaj zmysłowości.
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/world-of-styles

Dlaczego nie przekonać się teraz, która bateria p asuje najlepiej do Twojej łazienki? Sięgnij
po a plikację Hansgrohe@home dostępną na
www.hansgrohe.pl/iphone

Firma

Modern.

Moja łazienka

Ten styl poddaje reinterpretacji formę i funkcję.
W rezultacie wnętrze emanuje spokojem za sprawą przejrzystych i zmysłowych kształtów.

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Classic.

Stylistyka odpowiadająca klasycznemu pięknu i tworząca ciepłą, harmonijną atmosferę.
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Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Moja łazienka

Odwaga wobec nowatorskiej formy:

Avantgarde.

13
Firma

Umywalka i kuchnia

Czysta. Zmysłowa. Żywa.
Avantgarde to coś więcej niż
przyszłościowy trend, to absolutnie unikatowa stylistyka. Wzornictwo, które otwiera przestrzeń dla inspiracji za sprawą wyjątkowego połączenia form. W skrócie: kto
ceni subtelny indywidualizm, pokocha linię PuraVida. Opływowe linie i organiczne kształty emanują kreatywną pełnią życia. Unikalne połączenie tworzywa i formy
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w produktach PuraVida to wizytówka całej gamy stylistycznej Avantgarde. Ponadto: armatura PuraVida jest dostępna w różnych wariantach wysokości dopasowanych
do indywidualnych wymagań codziennego komfortu. Ta indywidualna przestrzeń
nosi u nas nazwę ComfortZone. Dla Ciebie
oznacza to więcej swobody podczas codziennych czynności.

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

Firma
PuraVida ® 110
Jednouchw ytowa bateria umy walkowa
# 15070, - 000, - 400

PuraVida ® 100
3 - ot worowa bateria umy walkowa
# 15073, - 000, - 400

PuraVida ®
Jednouchw ytowa bateria umy walkowa
do montażu na ścianie
225 mm # 15085, - 000, - 400
165 mm # 15084, - 000, - 400 (bez fot.)

PuraVida ®
Jednouchw ytowa bateria
bidetowa
# 15270, - 000, - 400

PuraVida ®
Bateria elektroniczna
z regulacją temperatur y,
na baterie
# 15170, - 000, - 400

PuraVida ®
2- ot worowa elektroniczna bateria kuchenna
z obrotową w ylewką 120°
(fot. stal szlachetna)
# 15805, - 000, - 800

PuraVida ®
2- ot worowa jednouchw ytowa bateria kuchenna
z obrotową w ylewką 120°
(fot. stal szlachetna)
# 15812, - 000, - 800

Moja łazienka

PuraVida ® 200
Jednouchw ytowa bateria umy walkowa
# 15081, - 000, - 400

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

PuraVida ® 240
Jednouchw ytowa bateria umy walkowa
# 15072, - 000, - 400
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Wanna i prysznic

Zdecydowany charakter na całej linii.
Podobnie, rozwiązania w stylistyce
Avantgarde dla wanny i prysznica, umożliwiają realizację kreatywnych, indywidualnych pomysłów aranżacyjnych. Armatura
PuraVida może stać się rzeźbą samą w so-
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bie i dopełnieniem stylistyki wnętrza, w którym miłośnicy oryginalności czują się u siebie. Najlepszy przykład na potwierdzenie
tezy, że funkcjonalna łazienka może mieć
równocześnie niepowtarzalny charakter.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/puravida

PuraVida ®
3 - ot worowa jednouchw ytowa b ateria
wannowa do montażu na b rzegu
w anny # 15432, - 000, - 400

PuraVida ®
Jednouchw ytowa bateria
pr ysznicowa, nat ynkowa
# 15672, - 000, - 400

PuraVida ®
Jednouchw ytowa bateria
pr ysznicowa, podt ynkowa
# 15665, - 000, - 400

PuraVida ®
Bateria termostat yczna
pr ysznicowa z zaworem
o dcinająco -przełączającym,
p odt ynkowa
# 15771, - 000, - 400

PuraVida ® 150 3jet Dysk pr ysznicow y
# 28557, - 000, - 400
EcoSmart # 28567, - 000, - 400 (bez fot.)
PuraVida ® 120 1jet Główka pr ysznicowa
# 28558, - 000, - 400
EcoSmart # 28568, - 000, - 400 (bez fot.)

PuraVida ® 400
Głowica pr ysznicowa z ramieniem 387 mm
# 27437, - 000, - 400
Z prz yłączem sufitow ym 100 mm
# 27390, - 000, - 400 (bez fot.)

PuraVida ®
Jednouchw ytowa bateria
wannowa, do montażu w pod łodze, z główką pr ysznicową
PuraVida 120 1jet
# 15473, - 000, - 400

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet
# 28433, - 000, - 400
Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet
# 28411, - 000 (bez fot.)

RainBrain ®
sterowanie pr ysznica z możliwością
regulacji wody,element zewnętrzny
# 15842, - 000, - 400

Raindance ® E 420
Showerpipe z główką pr ysznicową
# 27149, - 000

Firma

PuraVida ®
Jednouchw ytowa bateria
wannowa, podt ynkowa
# 15445, - 000, - 400
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Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Moja łazienka

PuraVida ®
Jednouchw ytowa bateria
wannowa, nat ynkowa
# 15472, - 000, - 400

18

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Moja łazienka

Modern.
Sztuka redukcji:

19
Firma

Umywalka

Minimalizm. Styl. Funkcjonalność.
Modern to styl, który wyraża ideę
redukcji formy i koncentracji na tym, co stanowi jej esencję. Przejrzysty design nie pozostawia pytań bez odpowiedzi. Klarowna
linia prowadzi do niezawodnej funkcji. Każ-

20

dy szczegół został poddany weryfikacji.
Rezultatem jest skondensowana, doskonale
zaprojektowana całość. Warto przemyśleć
aranżację strefy umywalki, ponieważ dopasowana ceramika eksponuje piękno armatu-

ry. Skorzystaj z pomocy konfiguratora, aby
znaleźć swój wymarzony zestaw z wiszącą, wolnostojącą lub nablatową umywalką.
www.hansgrohe.pl/configurator
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Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Moja łazienka

Firma

Umywalka

Który poziom jest dla Ciebie?
Każdy z nas korzysta z wody w inny
sposób, każdy ma swoje codzienne rytuały
i swój gust. Tym różnorodnym wymaganiom
starają się sprostać nasze nowe serie armatury – w aspekcie wysokości, formy i funkcji. Wysokość armatury łazienkowej określa jej funkcjonalność podczas korzystania

22

z wody na co dzień. Tą indywidualnie dopasowaną przestrzeń pomiędzy umywalką
i armaturą nazwaliśmy ComfortZone. Wybierz wysokość dostosowaną do Twoich potrzeb i aranżacji wnętrza.
www.hansgrohe-int.com/comfortzone

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

Talis

®

Focus

®

Talis ® 250
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
z ruchomą w ylewką 60°
z obrotową końcówką
# 32055, - 000

Metris ® 230
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
z ruchomą w ylewką 120°
# 31087, - 000

Talis ® 210
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
z ruchomą w ylewką 120°
# 32082, - 000

Focus ® 240
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
z ruchomą w ylewką 120°
# 31609, - 000

Metris ® 200
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
# 31183, - 000

Talis ® 150
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
z obrotową w ylewką
# 32052, - 000

Focus ® 190
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
# 31608, - 000

Metris ® 110
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa # 31080, - 000

Talis ® 80
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa z obrotową w ylewką
# 32053, - 000

Focus ® 100
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa # 31607, - 000

Metris ® 100
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa # 31088, - 000

Talis ® 80
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa # 32040, - 000

Focus ® 70
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa # 31730, - 000

Firma

Metris ® 260
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
# 31082, - 000

Moja łazienka

®

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Metris

23

Umywalka

Tu znajdziesz pozostałe modele
armatury do Twojej umywalki.
Metris

24

®

Talis

®

Metris ® S
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
z ruchomą w ylewką 120°
# 31161, - 000
z odpł y wem # 31159, - 000

Talis ® S
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
z ruchomą w ylewką 360°
# 32070, - 000
w ylewka 120° # 32073, - 000

Metris ® 100
3 - ot worowa bateria umy walkowa
# 31083, - 000

Talis ® 230
3 - ot worowa bateria umy walkowa
# 32310, - 000

Metris ®
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
do montażu na ścianie
225 mm # 31086, - 000
165 mm # 31085, - 000 (bez fot.)

Talis ®
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
do montażu na ścianie
225 mm # 31611, - 000
165 mm # 31618, - 000 (bez fot.)

Metris ®
Bateria elektroniczna
z regulacją temperatur y,
na baterie
# 31100, - 000

Talis ®
Bateria elektroniczna
z regulacją temperatur y,
na baterie
# 32110, - 000

Focus

®

Focus ® S
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
z ruchomą w ylewką 360°
# 31710, - 000

Focus ®
Bateria elektroniczna
z regulacją temperatur y,
na baterie
# 31171, - 000

Bidet i kuchnia

Oraz uzupełniające rozwiązania
dla bidetu i kuchni.

Metris ®
Jednouchw ytowa bateria
bidetowa
# 31280, - 000

®

Talis ®
Jednouchw ytowa bateria
bidetowa
# 32240, - 000

Talis ®
Bateria kuchenna
z ruchomą w ylewką
110/150/360°
# 14870, - 000, - 800

Focus

®

Firma

Talis

Focus ®
Jednouchw ytowa bateria
bidetowa
# 31920, - 000

Moja łazienka

®

Focus ®
Bateria kuchenna
z ruchomą w ylewką
110/150/360°
# 31820, - 000, - 800

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Metris

25

Wanna

Forma dopracowana w każdym detalu.
Im bardziej minimalistyczne wnętrze,
tym ważniejsze stają się detale. Tam, gdzie
dominuje przejrzystość przestrzeni, a sztuka redukcji doprowadzona jest do perfekcji,
żadna linia nie może być przypadkowa. Ar-
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matura wannowa w stylistyce Modern wyznacza nowe standardy w tej dyscyplinie.
Funkcja napotyka na jedyny w swoim rodzaju design.

®

Talis

®

Focus

®

Firma

Metris

podt ynkowa
# 32475, - 000
(po prawej)

Ecostat ® Select
Bateria termostat yczna wannowa
nat ynkowa
# 13141, - 000, - 400

Ecostat ® Comfort
Bateria termostat yczna wannowa
nat ynkowa
# 13114, - 000

Metris ®
4 - ot worowa bateria wannowa
do montażu na brzegu wanny # 31442, - 000
Metris ®
3 - ot worowa jednouchw ytowa bateria wannowa
do montażu na brzegu wanny
# 31190, - 000 (bez fot.)

Talis ®
4 - ot worowa bateria wannowa
do montażu na brzegu wanny
# 32314, - 000

Focus ®
Jednouchw ytowa bateria
wannowa
nat ynkowa
# 31940, - 000
(po lewej)

podt ynkowa
# 31945, - 000
(po prawej)

Moja łazienka

podt ynkowa
# 31493, - 000
(po prawej)

Talis ®
Jednouchw ytowa bateria
wannowa
nat ynkowa
# 32440, - 000
(po lewej)

Ecostat ® Comfort
Bateria termostat yczna wannowa
nat ynkowa
# 13114, - 000

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Metris ®
Jednouchw ytowa bateria
wannowa
nat ynkowa
# 31480, - 000
(po lewej)
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Prysznic

Otwartość na „to coś“.
Subtelne, ponadczasowe i zarazem technologicznie na najwyższym poziomie: Komplety prysznicowe Raindance
Select przeistaczają nowoczesną łazienkę
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w przestrzeń wyjątkowej celebracji kąpieli. Design nie ustępuje przy tym w niczym
funkcjonalności. Łatwy montaż i duży wybór spośród kombinacji głowic i główek

Więcej na temat asortymentu prysznicowego od strony 38.

prysznicowych oraz różnorodnych termostatów idą w parze z otwartością i indywidualizmem.

®

Talis

®

Focus

®

Firma

Metris

Metris ®
Bateria termostat yczna
pr ysznicowa
z zaworem odcinająco przełączającym
podt ynkowa
# 31573, - 000
(po prawej)

Raindance ® Select 360
Showerpipe do pr ysznica
z dyskiem pr ysznicow ym
Raindance Select 150 i termo statem Ecostat Select
półka biała # 27112, - 400
półka chrom
# 27112, - 000 (bez fot.)

Ecostat ® Comfort
Bateria termostat yczna
pr ysznicowa
nat ynkowa
# 13116, - 000
(po lewej)

podt ynkowa
# 32675, - 000
(po prawej)

Ecostat ® S
Bateria termostat yczna
pr ysznicowa
z zaworem odcinająco przełączającym
podt ynkowa
# 15721, - 000
(po prawej)

Raindance ® Select 300
Showerpipe do pr ysznica
z obrotową głowicą pr ysznicową, dyskiem pr ysznicow ym
Raindance Select 150 i termo statem Ecostat Comfort
# 27114, - 000

Focus ®
Jednouchw ytowa bateria
pr ysznicowa
nat ynkowa
# 31960, - 000
(po lewej)

Ecostat ® Comfort
Bateria termostat yczna
pr ysznicowa
nat ynkowa
# 13116, - 000
(po lewej)

podt ynkowa
# 31965, - 000
(po prawej)

Ecostat ® S
Bateria termostat yczna
pr ysznicowa
z zaworem odcinająco przełączającym
podt ynkowa
# 15721, - 000
(po prawej)

Raindance ® Select 240
Showerpipe do pr ysznica
z obrotową głowicą pr ysznicową, dyskiem pr ysznicow ym
Raindance Select 150 i termo statem Ecostat Comfort
# 27115, - 000

Moja łazienka

Ecostat ® Select
Bateria termostat yczna
pr ysznicowa
nat ynkowa
# 13161, - 000, - 400
(po lewej)

podt ynkowa
# 31685, - 000
(po prawej)

Talis ®
Jednouchw ytowa bateria
pr ysznicowa
nat ynkowa
# 32640, - 000
(po lewej)

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Metris ®
Jednouchw ytowa bateria
pr ysznicowa
nat ynkowa
# 31680, - 000
(po lewej)
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Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Moja łazienka

Koncepcja elegancji:

Classic.

31
Firma

Umywalka

Ponadczasowość. Zmysłowość. Harmonia.
Styl Classic jest interpretacją klasycznego pojęcia piękna na miarę współczesności. Stylistyka ta łączy tradycyjne
wartości, takie jak elegancję, ciepło i harmonię, z elementami nowoczesnymi. Wyważone formy wyrażają intencję ponadczasowości wzornictwa. Nadaj swojemu
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wnętrzu indywidualny charakter, wybierając spośród palety Classic armaturę w najwłaściwszej dla siebie wysokości. Zdecyduj
już teraz, ile wolnej przestrzeni potrzebujesz na co dzień, aby czuć się naprawdę
dobrze. Wybierz już teraz swoją indywidualną ComfortZone.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/classic

Metris Classic

Talis Classic
®

Firma

®

Talis ® Classic 230
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
# 14116, - 000, - 820

Metris ® Classic 100
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
# 31075, - 000, - 820

Talis ® Classic 80
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
# 14111, - 000, - 820

Metris ® Classic 100
3 - ot worowa bateria umy walkowa
# 31073, - 000, - 820

Talis ® Classic 80
3 - ot worowa bateria umy walkowa
# 14113, - 000, - 820

Metris ® Classic
Jednouchw ytowa bateria
bidetowa
# 31275, - 000, - 820

Talis ® Classic
Jednouchw ytowa bateria
bidetowa
# 14120, - 000, - 820

Talis ® Classic Natural 90
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
# 14127, - 000, - 820

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Moja łazienka

Metris ® Classic 250
Jednouchw ytowa bateria
umy walkowa
# 31078, - 000, - 820
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Wanna i prysznic

Przestronna przytulność.
Stylistyka Classic została zaprojekto
wana dla tych, którzy lubią wnętrza stylowe
i przytulne jednocześnie. Miękka linia subtelnie i figlarnie nawiązująca do klasycznej armatury z ubiegłego stulecia współgra
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z nowoczesnością i świeżością designu. Raczej aspekt klasyczny, niż nostalgiczny, został uwypuklony, rozwinięty i poddany nowej interpretacji.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/classic

Metris Classic

Talis Classic
®

Metris ® Classic
Jednouchw ytowa bateria
wannowa
podt ynkowa
nat ynkowa
# 31485, - 000, - 820
# 31478, - 000, - 820
(po prawej)
(po lewej)

Talis ® Classic
Jednouchw ytowa bateria
wannowa
podt ynkowa
nat ynkowa
# 14145, - 000, - 820
# 14140, - 000, - 820
(po prawej)
(po lewej)

Metris ® Classic
Jednouchw ytowa bateria
pr ysznicowa
podt ynkowa
nat ynkowa
# 31676, - 000, - 820
# 31672, - 000, - 820
(po prawej)
(po lewej)

Talis ® Classic
Jednouchw ytowa bateria
pr ysznicowa
nat ynkowa
podt ynkowa
# 14161, - 000, - 820
# 14165, - 000, - 820
(po lewej)
(po prawej)

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

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Raindance ® Classic 100
Air 3jet Główka
pr ysznicowa
# 28548, - 000, - 820

Moja łazienka

Firma

®

Ecostat ® Classic
Bateria termostat yczna z zaworem odcinająco -przełączającym podt ynkowa
# 15753, - 000, - 820

Ecostat ® Classic
Bateria termostat yczna podt ynkowa
# 15754, - 000, - 820

35

36

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Moja łazienka

Firma

Doskonałość doznania:
Przyjemność kąpieli.
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Poddaj się dotykowi.
Na tysiąc sposobów.
Spośród naszej palety pryszniców wybierz dla siebie wymarzone rozwiązanie.

Miękki letni deszcz, moc wodospadu, orzeźwiający strumień czy wszystko na
raz? Niezależnie od tego, jak wyobrażasz
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sobie idealne doznania prysznicowe, dzięki szerokiej palecie oferowanych przez nas
produktów, przeistoczysz swoje marzenie w

Zaprojektuj swój perfekcyjny prysznic na www.hansgrohe.pl/poradnik-prysznicowy

perfekcyjną realizację. Zaaranżuj swoją indywidualną strefę prysznica – w konfiguracji dopasowanej do Twoich oczekiwań.

Firma

Panel prysznicowy
Połączenie głowicy, główki prysznico wej i dysz bocznych w jednym systemie.
Przyciąga wzrok w łazience, w wariancie do montażu natynkowego.

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

Shower family
Kąpiel pod prysznicem nie może być bardziej zróżnicowana. Od wodospadu
aż po wszechogarniającą przyjemność
w kroplach wody.

Zestaw prysznicowy
Proste rozwiązanie oferuje pełną przyjemność kąpieli, a do tego można je w łatwy
sposób zamontować na ścianie.

RainAir.
Wraz z łagodnym deszczem prysznicowym złożonym z napowietrzonych
kropel, miniony dzień odpływa…
k ropla po kropli.

RainAir XXL.
Niespotykanie obfita objętość strumienia spowija całe ciało w delikatne krople.

RainFlow.
Szeroki strumień wachlarzowy który
przywołuje doznania beztroskiej kąpieli w lagunie. Każdego dnia.

Whirl.
Skoncentrowany strumień, dzięki któremu w sposób ukierunkowany możesz masować określone partie ciała.

CaresseAir.
Idealny po aktywności sportowej lub
ciężkim dniu: dynamiczny, energetyzujący strumień masujący.

Mix.
Harmonijna kombinacja delikatnych
kropli i dynamicznego strumienia.
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Komplet prysznicowy
Łatwy montaż natynkowy – dla pełni możliwości przy niewielkim nakładzie. Idealny w przypadku remontu.

Zarządzaj swoją przyjemnością kąpieli:
baterie i termostaty Hansgrohe.
Znajdź najlepsze rozwiązanie łączące armaturę i prysznic z naszej bogatej oferty.

Wybrałeś już swój wymarzony prysznic? Teraz wszystko czego potrzebujesz, to
decyzja, w jaki sposób chcesz sterować
strumieniem wody, który będzie budzić Cię

rano. Proponujemy Ci szeroką ofertę opcji
sterowania, dzięki czemu możesz wybrać
rozwiązanie dopasowane do ilości pryszniców oraz Twoich preferencji estetycznych

i oczekiwań w zakresie komfortu obsługi,
a także warunków przestrzeni w zakresie
instalacji.

Sterowanie manualne – montaż natynkowy
Termostaty natynkowe są montowane na ścianie na istniejących przyłączach. Rekomendujemy 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.
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Termostat natynkowy –
do j ednego prysznica.
Lewe pokrętło służy do sterowania objętością strumienia, a prawe – do regulacji temperatury. Wkład termostatyczny ustawia
temperaturę w przeciągu sekund i utrzymuje ją na stałym poziomie.

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/termostaty

Termostat natynkowy –
do jednego prysznica.
Ecostat Select wyróżnia się przyszłościową formą. Dodatkowa powierzchnia półki pomieści wszystkie niezbędne akcesoria
prysznicowe.

Sterowanie manualne – montaż podtynkowy

Firma

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

Termostat podtynkowy –
do jednego prysznica.
Rozwiązanie wyróżniające się eleganckim
wyglądem. Termostat pozwala na jednoczesną regulację temperatury i strumienia
wody za sprawą zintegrowanego zaworu
odcinającego.

Termostat podtynkowy –
do dwóch pryszniców.
Ten termostat umożliwia regulację temperatury wody i sterowanie dwoma odbiornikami prysznicowymi poprzez zintegrowany
zawór odcinająco-przełaczający.

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.
®

Moja łazienka

Sterowanie elektroniczne – montaż podtynkowy

iControl mobile, termostat podtyn kowy z jednostką sterującą – do
trzech pryszniców.
Termostat podtynkowy utrzymuje wybraną
temperaturę. Drugi element służy do elektronicznego sterowania trzema odbiornikami
prysznicowymi i oświetleniem. Dzięki technologii radiowej, panel sterujący można zdjąć i
używać jako pilot zdalnego sterowania.
®

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

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

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.
®

41

42

Wspaniała różnorodność
kształtów.

wybierzesz, systemy Komplet prysznicowy
możesz w prosty sposób zamontować na
istniejących przyłączach ściennych.

Raindance ® E 420
Showerpipe z główką pr ysznicową
i termostatem
# 27149, - 000

Raindance ® Select 360
Showerpipe z dyskiem pr ysznicow ym
Raindance Select 150 i termostatem
Ecostat Select
Pr ysznic # 27112, - 000, - 400
Wanna # 27113, - 000, - 400 (bez fot.)

Raindance ® Select 300
Showerpipe z obrotow gowicą
pr ysznicową, dyskiem pr ysznicow ym
Raindance Select 150
i termostatem Ecostat Comfort
# 27114, - 000

Raindance ® Select 240
Showerpipe z obrotową głowicą
pr ysznicową, dyskiem pr ysznico w ym Raindance Select 150 i
termostatem Ecostat Comfort
# 27115, - 000

Raindance ® Connect 240
Showerpipe z główką pr ysznicową,
ramię głowicy 460 mm
# 27164, - 000
EcoSmart # 27166, - 000 (bez fot.)
Ramię głowicy 350 mm
# 27421, - 000 (bez fot.)

Croma ® 100
Showerpipe z główką pr ysznicową
Croma 100 i termostatem Ecostat S
# 27169, - 000
EcoSmart # 27159, - 000 (bez fot.)

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/raindance
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Moja łazienka

Hansgrohe w różnych wariantach. Niezależnie co preferujesz: tej przyjemności kąpieli nie będziesz chciał z niczym porównać. Obojętnie, jaki design czy kombinacjię

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Zalety połączenia przemyślanej
technologii, perfekcyjnej formy i dokładnie dopasowanych komponentów możesz
poczuć dzięki kompletom prysznicowym

Firma

Odkryj kombinację składającą się z termostatu, główki prysznicowej i deszczownicy.
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Poddaj się przyjemności kąpieli
ze wszystkich kierunków.

wykorzystać istniejące przyłącza w celu
renowacji strefy prysznica – integracja
w ścianie nie jest konieczna. W ten szybki i nieskomplikowany sposób wyposażysz
swoją łazienkę w funkcję przyjemności kąpieli w wymiarze XXL.

Skyline Showerpanel ®
z głowicą pr ysznicową Raindance
150 1jet, pr ysznicem na kark
Raindance 100 3jet, główką pr ysznicową, 5 dyszami bocznymi i skła daną podpórką pod nogę
# 26017, - 000

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/raindance-lift

Moja łazienka

Lift 2 Showerpanel ®
z głowicą pr ysznicową Raindance
S 180 Air 1jet, główką pr ysznicową
A xor Uno 3jet i 6 dyszami bocznymi,
regulacja w ysokości 200 mm
# 26871, - 000

Raindance ® S Showerpanel ®
z dyskiem pr ysznicow ym Raindance
S 150 3jet i 6 dyszami, montaż
n at ynkow y
# 27005, - 000

Moja prz yjemność pod pr ysznicem

200 mm

200 mm

Głowice, główki prysznicowe i dysze
boczne zapewniają różne rodzaje strumieni, jak na przykład RainFlow lub ożywczy
dla całego ciała strumień masujący z dysz
bocznych; panele prysznicowe Hansgrohe
oferują wszechstronną radość kąpieli poprzedzoną prostym montażem. Możesz

Raindance ® Lift Showerpanel ®
z głowicą pr ysznicową Raindance
Rainfall 180 Air 2jet i główką
pr ysznicową 1jet,
regulacja w ysokości 200 mm
# 27008, - 400

Firma

Panel prysznicowy – urozmaicenie pod prysznicem.
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Odkryj swoją własną
formę perfekcji.
Dobrze prezentujące się połączenie. Dyski prysznicowe Raindance Select
zostały wyróżnione prestiżową międzynarodową nagrodą IF design award i dzięki
trzem rodzajom strumieni gwarantują absolutnie doskonałe doznania podczas kąpie-

li. Wszystkie przedstawione poniżej prysznice są dostępne osobno lub w zestawach,
zaczynając od podstawowego modelu
Crometta, przez model Croma, aż po luksusowy dysk prysznicowy Raindance Select.
Dzięki możliwości połączenia z termosta-

Firma

Poczuj indywidualny komfort w aspekcie formy i funkcji.
tem Ecostat Select, obsługa dysku prysznicowego Raindance Select jest teraz wygodniejsza, niż kiedykolwiek. Półka stwarza
dodatkowo wrażenie dużej ilości miejsca
pod prysznicem.

Croma ® 100 Vario
Główka pr ysznicowa
# 28535, - 000
EcoSmart # 28537, - 000
(bez fot.)

Crometta ® 85 1jet
Główka pr ysznicowa
# 28585, - 000
EcoSmart # 28561, - 000
(bez fot.)

Raindance ® Select 150 Zestaw
0,90 m # 27803, -000, -400
0,65 m # 27802, -000, -400
(bez fot.)

Croma ® 100 Vario/Unica ® ’C Zestaw
0,90 m # 27771, - 000
0,65 m # 27772, - 000 (bez fot.)
EcoSmart 0,90 m # 27653, - 000 (bez fot.)
EcoSmart 0,65 m # 27776, - 000 (bez fot.)

Crometta ® 85/
Unica ® Crometta Zestaw
# 27729, - 000
EcoSmart # 27651, - 000
(bez fot.)

Ecostat ® Select
Termostat
nat ynkow y
do pr ysznica # 13161, - 000, - 400
do wanny # 13141, - 000, - 400 (bez fot.)

Ecostat ® Comfort
Termostat
nat ynkow y
do pr ysznica # 13116, - 000
do wanny # 13114, - 000 (bez fot.)

Focus ®
Jednouchw ytowa bateria
pr ysznicowa
podt ynkowa
# 31965, - 000

Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/prysznice
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Raindance ® Select 150 3jet
Dysk pr ysznicow y
# 28587, - 000, - 400
EcoSmart # 28588, - 000, - 400
(bez fot.)
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Otul swoje ciało w dobrostan.
Z tych głowic prysznicowych płynie najwspanialszy rodzaj deszczu.

Raindance e 420 pozwala doświadczyć dotyku niezwykle miękkich kropli lub
silnego strumienia wodospadowego na całej szerokości ramion. Doznanie doskona-

łości pod prysznicem. Wszystkie głowice prysznicowe Raindance wyposażone w
technologię AirPower spowijają całe ciało w deszcz złożony z kropel o imponują-

cej objętości. Całością można sterować
w komfortowy sposób przy pomocy podtynkowego termostatu.

raindance ® e 420 AIR 2jet
Głowica pr ysznicowa z ramieniem 385 mm
# 27373, - 000
element podt ynkow y: iBox universal

PuraVida ® 400 Air 1jet
Głowica pr ysznicowa z ramieniem 387 mm
# 27437, - 000, - 400
Z prz yłączem sufitow ym 100 mm
# 27390, - 000, - 400 (bez fot.)

raindance ® e 360 Air 1jet
Głowica pr ysznicowa z ramieniem 223 mm
# 27371, - 000

raindance ® royale 350 Air 1jet
Głowica pr ysznicowa # 28420, - 000
Ramię głowicy 470 mm
# 27410, - 000, - 820

raindance ® S 300 Air 1jet
Głowica pr ysznicowa z ramieniem 389 mm
# 27493, - 000
raindance ® S 240 Air 1jet
Głowica pr ysznicowa z ramieniem 389 mm
# 27474, - 000 (bez fot.)

raindance ® 240 Classic Air 1jet
Głowica pr ysznicowa z ramieniem 383 mm
# 27424, - 000, - 820
Ramię głowicy 470 mm
# 27410, - 000, - 820 (bez fot.)

PuraVida ®
Bateria termostat yczna pr ysznicowa
z zaworem odcinająco -przełączającym
podt ynkowa
# 15771, - 000, - 400

ecostat ® S
Bateria termostat yczna pr ysznicowa
z zaworem odcinająco -przełączającym
podt ynkowa
# 15721, - 000

ecostat ® Classic
Bateria termostat yczna pr ysznicowa
z zaworem odcinająco -przełączającym
podt ynkowa
# 15753, - 000, - 820

iBox
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Więcej informacji na www.hansgrohe.pl/prysznice
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Moja prz yjemność pod pr ysznicem

Moja łazienka

Firma

Kąpiel w strefie luksusu.
RainBrain – pozwala zarządzać Twoją przyjemnością kąpieli jak komputer.
®

RainBrain to mały komputer umożliwiający niezwykle komfortową obsługę
prysznica przy pomocy dotykowego ekranu. Dla jeszcze większego komfortu kąpieli w przypadku systemów Rainmaker
czy Rainfall. Począwszy od zmiany rodzaju strumienia, poprzez ustawienie tempe-

ratury z dokładnością do 0,5° stopnia aż
po sterowanie ulubioną muzyką przez Bluetooth. RainBrain sprawia, że Twój prysznic staje się inteligentny, a codzienną kąpiel zmienia w idealne doznanie. Lekkim
dotknięciem panelu sterowania możesz np.
przełączyć delikatny strumień na energety-

zujący masaż całego ciała.. i otworzyć
się na nowe doznania. Prysznicem można oczywiście sterować w dalszym ciągu manualnie poprzez iControl. Wybór
należy do Ciebie. Luksus kąpieli w najczystszym wydaniu.

raindance ® rainmaker ® Air
600 mm w komplecie z termostatem podt ynkow ym o
duż ym przepł y wie 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.)

raindance ® rainfall ® 180 Air 2jet
# 28433, - 000, - 400
raindance ® rainfall ® 240 Air 3jet
# 28411, - 000 (bez fot.)

rainBrain ®
element zewnętrzny
# 15842, - 000, - 400

iControl ® mobile
pilot zdalnego sterowania,
element zewnętrzny
# 15945, - 000

iControl ® S
z zaworem odcinająco -przełączającym,
element zewnętrzny
# 15955, - 000
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Find out more at www.hansgrohe.pl/rainbrain

Technologie

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

Ogranicza przepływ minimalizując zużycie wody i energii.
Przyjemność z troską o przyszłość.

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

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

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

rodzaje strumienia

Rain
Air XL

Delikatny deszcz z kroplami
wzbogaconymi powietrzem.

Miękki deszcz prysznicowy
na całej szerokości.

Dynamiczny, rewitalizujcy
strumień masujący.

Silny, rozłożysty strumień
wodospadowy.

Kombinacja delikatnego
deszczu i dynamicznego
strumienia.

Idealny do spłukiwania
szamponu z włosów.

Whirl

Skoncentrowany, relaksujący
strumień masujacy.

Kolory powierzchni
Po wskazaniu koloru powierzchni numer zamówienia (#) staje się 8 -cyfrowy
np. 28500, - 000 = Chrom
000 Chrom | 400 Biały/Chrom | 800 Stalowy | 820 Nikiel szczotkowany

Przegląd zawartości .
Technologie .

Więcej informacji ze świata Hansgrohe znajdziesz na
www.hansgrohe.pl
04

Przyjemność kąpieli /AirPower

06

Usuwanie kamienia /QuickClean

06

Prysznice w wielkim formacie / XXL Performance

06

Baterie o różnych wysokościach /ComfortZone
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Avantgarde

12

Modern

18

Classic

30

Metris
Talis

®

14

Projektowanie z Hansgrohe@home.

23

Odkryj wirtualnie za pomocą swojego iPhon’a lub iPad’a, jak doskonale armatura
Hansgrohe pasuje do Twojej umywalki www.hansgrohe.pl/iphone

23

®

Focus

Niniejszą broszurę wydrukowano przy jak najmniejszym obciążeniu środowiska.
Dzięki zastosowaniu nowego papieru udało się zmniejszyć emisję CO 2 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.pl/kalkulator

Produkty.
®

Adres Partnerów handlowych i Specjalistów Hansgrohe w Twojej okolicy znajdziesz
na www.hansgrohe.pl/sprzedaz

Więcej informacji na temat zaangażowania Hansgrohe na rzecz wody
znajdziesz na www.hansgrohe.pl/odpowiedzialnosc

Świat stylów.

PuraVida

Fachową poradą podczas projektowania łazienki służą nasi Partnerzy handlowi
i Specjaliści w zakresie instalacji. Prosimy mieć na uwadze, że w niniejszej broszurze
prezentujemy tylko fragment pełnego asortymentu. Kompletną ofertę znajdziesz na
naszej stronie internetowej.
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®

Metris Classic
®

33

Talis Classic
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®

Baterie kuchenne
RainBrain
Rainfall
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®

50

®

Rainmaker
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®
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ecostat Select
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Raindance Showerpipe
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®

®
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