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 PuraVida już jest. Zmysłowe 
doznanie w przestrzeni 
łazienki. Poetycka czystość 
i nieskazitelność. Poczuj 
wodę i strumień odnowy. 
Dotknij bieli – świetlistej 
i lekkiej. Biel symbolizuje 
świeżość i czystość, która 
przenika Ciebie. O poranku 
i o zmierzchu – Twoje zmysły
łączą się z wodą w pełnię 
doskonałą. Nieskazitelna – 
Zmysłowa – Żywa. PuraVida. 



PuraVida®
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 Biały design ma w sobie 
wyrazistość, prawdę 
i odwagę, by lśnić. Biel 
wymaga nieskazitelności 
formy. PuraVida powstała 
z marzeń Hansgrohe, by 
podjąć to wyzwanie. Jej 
zmysłowa i pełna gracji 
sylwetka jest czystą esencją, 
w której kołyszą się emocje 
i przegląda Człowiek. 



 W produktach PuraVida połączenie bieli i chromu wydobywa poezję z materii. 
 Niespodziewana, nieskazitelna, precyzyjna, wyrafinowana – ta forma przemawia do zmysłów 
 płynnie i z lekkością. Czystość inspiruje, jest jasnym, pięknym, optymistycznym natchnieniem. 
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 Wyrazista linia wydobywa unikalne, olśniewające doskonałością detale. Połączone w rodzinę 
produkty tworzą harmonijną i niezaprzeczalną – całość doskonałą. PuraVida od samego początku 
gromadzi nagrody za swój wizjonerski, innowacyjny w każdym detalu, design. 

 Andreas Haug i Tom Schönherr, 
założyciele Phoenix Design, 
tworzą produkty absolutnie 
wyjątkowe. Nie rozpraszają 
ich przemijające trendy i sław-
ny przez chwilę pojedynczy 
produkt – powołują do życia 
formy ponadczasowe i jakość, 
która trwa. Najwyższe stan-
dardy i wybitna kreatywność 
ich realizacji zostały wielokrot -
nie docenione nagrodami za 
design.
 Filozofię swojej twórczości 
Andreas Haug i Tom Schönherr 
określają jako życiową pos-
tawę, w której kluczową rolę 
odgrywają takie wartości, jak 
estetyka, etyka, ekonomia, eko-
logia, precyzja i ergonomia. 
Projektanci gotowi są uznać 
produkt za ukończony dopiero 
wtedy, gdy jest on zdolny prze-
konać intelekt, zainspirować 
wyobraźnię i oczarować serce. 

 PuraVida dodała już 
kolejne do kolekcji ponad 
200 nag ród za design w 
port folio firmy  Hansgrohe, 
które są docenieniem 
naszego  zaangażowania 
w rolę  lidera, również w tej 
dziedzinie. 



 DualFinish. Innowacyjny i unikalny sposób na połączenie dwóch materiałów. Bateria umy-
walkowa została wykonana z jednego odlewu. Dzięki temu granica pomiędzy powierzchniami 
jest nieskazitelna – komunikuje najwyższą jakość i perfekcję formy. 
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 PuraVida® Poetycka, czysta i nieskazitelna. 
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 Bateria umywalkowa PuraVida®. Forma, która zaprasza, by jej dotknąć i uruchamia 
 intuicję. Bezszelestna regulacja jest elementem zaklętej w bryłę doskonałości, która uwalnia 
strumień. Woda nareszcie jest sobą – przejrzysta i spokojna. 
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 Fot. po lewej stronie: PuraVida bateria umywalkowa 

 PuraVida bateria umywalkowa 
Highriser

Wysokość baterii PuraVida 
 Highriser jest idealnie dopaso-
wana do wolnostojących misek 
umywalkowych. Skoncentro -
wany strumień płynący z dużej 
wysokości podkreśla rzeźbiar-
ską formę. 

 Kąt strumienia we wszystkich 
bateriach umywalkowych może 
być kierowany do przodu lub 
do tyłu, co umożliwia jego 
indywidualne dopasowanie i 
zwiększa komfort użytkowania. 

 Wielkość przepływu zredukowana 
została do poziomu 7,8 l/min. Zuży-
cie wody zostało zminimalizowane 
poprzez zastosowanie  specjalnego 
kształ townika strumienia oraz 
 ogranicznika przepływu. 



 PuraVida dysk prysznicowy 

 PuraVida® to nowy wymiar kąpieli pod prysznicem. Krople deszczu, charakterystyczne dla 
 technologii Hansgrohe AirPower, spowijają ciało w ciepły płaszcz delikatnych pereł, porywają-
cych energią Raindance. Duży dysk prysznicowy zapewnia emocje w wielkim formacie.
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Dzięki łatwym w pielęgnacji dyszom strumieniowym z systemem QuickClean, wystarczy przetarcie 
dłonią, by utrzymać prysznic długo w świetnej formie. Funkcja Caresse łączy pięć strumieni w jeden, 
o absolutnie innowacyjnym kształcie – fale powolne i silne masują i rewitalizują. 



Rain Air Mix Caresse Air

AIR
POWER

XXL
PERFORMANCE

QUICK
CLEAN

 EasyClick to nowatorski zintegrowany system wyboru strumienia. Naciskając przycisk można 
 intuicyjnie przechodzić pomiędzy trzema poziomami. 

 PuraVida dysk prysznicowy 
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 Główka prysznicowa PuraVida 

 Główka prysznicowa pasuje idealnie do wanny. Wygodnie obmywa ciało i włosy. Dzięki 
zaokrąglonej tarczy i pochyleniu dysz strumieniowych uzyskano wyjątkowo szeroki kąt strumienia. 



 PuraVida głowica prysznicowa 

 Prysznic na miarę ludzkiego ciała. Czysta przyjemność na całej linii. Format głowicy prysz-
nicowej został dopasowany ergonomicznie do szerokości ramion. W ten sposób obfity i jedyny 
w swoim rodzaju strumień deszczowy w technologii Hansgrohe AirPower opływa całą sylwetkę.
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Prysznic w większym formacie i kształcie, który z gracją zdaje się lewitować. Dysze z systemem 
QuickClean można łatwo utrzymać w czystości – wystarczy przetarcie dłonią. 



 RainBrain®. Inteligentny prysznic i jeszcze większa przyjemność kąpieli. 
RainBrain to elektroniczny system sterujący który kreuje cudowne doznania pod prysznicem chwila 
za chwilą.  Indywidualny program kąpieli można w prosty, wręcz intuicyjny sposób reżyserować 
za pomocą czytelnych symboli na ekranie dotykowym, jak np. funkcja Warm-up, która ustawia 
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RainBrain®

wybraną  temperaturę wody jeszcze przed rozpoczęciem kąpieli. Urozmaicony prysznic z dyna-
micznie  zmieniającymi się strumieniami i temperaturą doda Ci energii. Szczęścia dopełni nastro-
jowa  muzyka przeniesiona z odtwarzacza mp3 przez bluetooth – tak zmienia się kąpiel w rytuał 
 doskonały. Czy można pragnąć czegoś więcej? 

 RainBrain może być także zastosowany w połączeniu z innymi prysznicami Hansgrohe. Więcej informacj na stronie 
www.hansgrohe.pl i u Partnerów Handlowych. 



 Przy pomocy jednego przycisku można uruchamiać 
i sterować wszystkimi prysznicami, od główki przez 
głowicę prysznicową po dyszę boczną. Dysze boczne 
zostały wyposażone w funkcję kaskady, która umożliwia 

 RainBrain® stymuluje zmysłowy odbiór rzeczywistości. Inteligentny system automatycznie 
 rozpoznaje wybrane przez Ciebie prysznice i funkcje i tylko one pozostają widoczne na 
dotykowym ekranie. 

 Tryskające źródło. 
automatyczną wędrówkę strumienia z góry na dół 
w zaprogramowanym rytmie. RainBrain zapamiętuje do 
pięciu indywidualnych konfi guracji, więc każdy użytkownik 
może szybko aktywować własną ulubioną. 
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Temperatura 
 Regulator temperatury reaguje precyzyjnie w odstępach 
co 0,5 C°. Również w tym przypadku można wprowadzić 
do pamięci ustawienia nawet pięciu użytkowników. Dzięki 
funkcji naprzemiennego prysznica stworzysz swoją wyma-
rzoną kombinację interwałów temperaturowych i wodnych 
sekwencji. 

 Muzyka 
 Swoją ulubioną muzykę możesz przenieść z odtwarzacza 
MP3 do RainBrain za pośrednictwem bluetooth. Wybierz 
utwór na ekranie dotykowym i zanurz się w przyjemność. 



 PuraVida® Harmonia wszystkich elementów staje się oczywista od pierwszego wejrzenia. 

 Fot. po lewej stronie: wanna z podtynkową baterią wannową PuraVida, wylewka wannowa, główka prysznicowa z uchwytem 
Porter, umywalka z baterią umywalkową PuraVida, prysznic z zamontowaną na ścianie głowicą prysznicową PuraVida, dysk 
prysznicowy z uchwytem Porter, bateria prysznicowa podtynkowa. 
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Kod designu PuraVida konsekwentny w każdym detalu. Świetlistość, równowaga, nieskazitelność. 

 Ceramika sanitarna, wanny, brodziki i lustra: Duravit AG, Hornberg 
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 Czysta, spokojna, zmysłowa. PuraVida®

 



 PuraVida® Bateria umywalkowa Highriser 
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 Jednouchwytowa bateria bidetowa 

 Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa Highriser 

 Jednouchwytowa 
bateria umywalkowa 

 Bateria umywalkowa 3-otworowa 

 Bateria bidetowa 3-otworowa 



 Zestaw prysznicowy PuraVida® Głowica prysznicowa PuraVida oraz dysze boczne PuraVida 
z elektronicznym systemem sterującym RainBrain 
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 Dysk prysznicowy  Główka prysznicowa  Dysza boczna 

 Głowica prysznicowa z ramieniem 

 Bateria termostatowa podtynkowa
z zaworem odcinająco-przełączającym 

 Bateria prysznicowa natynkowa  RainBrain elektroniczny 
system sterujący 



 PuraVida® Bateria wannowa do montażu w podłodze, z główką prysznicową PuraVida 
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 Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa 

 Bateria wannowa do montażu w podłodze, 
z główką prysznicową 

 Jednouchwytowa bateria 
wannowa, podtynkowa 

 Wylewka wannowa 



PuraVida®  Przegląd produktów 

 PuraVida w wersji White Chrome (-400) 

 Umywalka i bidet 

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

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
 # 15070, -000, -400 

 Jednouchwytowa bateria umywalkowa , 
 Highriser 
 # 15072, -000, -400 
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 Jednouchwytowa bateria
bidetowa 
 # 15270, -000, -400 

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

 3-otworowa bateria umywalkowa 
 # 15073, -000, -400 

 PuraVida w wersji Pure Chrome (-000) 



 Prysznice 

 Dysk prysznicowy 150 3jet 
 # 28557, -000, -400 

 Główka prysznicowa 120 1jet 
 # 28558, -000, -400 

 Głowica prysznicowa 400 mm 
z ramieniem prysznicowym 
DN15 
 # 27437, -000, -400 
 z przyłączem sufi towym DN15 
 # 27390, -000, -400 

 Zestaw Unica 90 cm 
 # 27853, -000, -400 
 Drążek prysznicowy Unica 
 # 27844, -000   (bez fot.) 

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

 Prysznic
 

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

 Bateria termostatowa 
podtynkowa z zaworem 
odcinająco-przełączającym 
 # 15771, -000, -400 
 z zaworem odcinającym 
 # 15775, -000, -400   (bez fot.) 

 Termostat podtynkowy 
 # 15770, -000, -400 
 Termostat podtynkowy Highfl ow 
 # 15772, -000, -400 

 Jednouchwytowa bateria wan-
nowa, podtynkowa 
 # 15445, -000, -400 
 z systemem zabezpieczającym 
 # 15447, -000, -400 

 Wylewka wannowa 
 # 15412, -000, -400 

 Jednouchwytowa bateria wan-
nowa do montażu w podło-
dze, z główką prysznicową 
 # 15473, -000, -400 

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

 Dozownik na myło w płynie  
 ceramiczny 
 # 41503, -000 

 Uchwyt na szczotkę WC  
 ceramiczny 
 # 41505, -000 

 Wieszak na ręcznik, dwuramienny 
 # 41512, -000 

 Akcesoria 

 Wanna
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Hier 
kommt 
Bild mit 
ange-
passten 
Sym-
bolen

 Dysza boczna 100 
 # 28430, -000, -400 

 Porter ’S 
 # 28331, -000 

 TravelShower 120 1jet 
 # 28564, -400 

 Fixfi t złącze węża DN15 
 # 27414, -000 

 RainBrain elektroniczny system 
sterujący, element zewnętrzny, 
z możliwością regulacji ilości wody 
 # 15842, -000, -400 
 bez możliwości regulacji ilości wody 
 # 15841, -000, -400   (bez fot.) 

 Prysznicowe systemy sterujące 

 iControl mobile elektroniczna 
jednostka sterująca, element 
zewnętrzny 
 # 15776, -000, -400 

 iControl zawór ze zintegrowanym 
zaworem odcinająco-przełączającym, 
element zewnętrzny 
 # 15777, -000, -400 

 Zawór odcinający, 
element zewnętrzny 
 # 15978, -000, -400 

 Trio-/Quattro, 
element zewnętrzny 
 # 15937, -000, -400 

 Uchwyt do papieru 
 toaletowego 
 # 41508, -000 

 Kubek do mycia zębów  
 ceramiczny 
 # 41504, -000 

 Mydelniczka  
 ceramiczna 
 # 41502, -000 





 PuraVida 
jest pozdrowieniem 
światła w Tobie. 



 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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