
 Najpiękniejsza 
przestrzeń w domu. 
 Dzięki innowacyjnym zlewozmywakom 
i bateriom kuchennym marki hansgrohe. 
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 Design  LAT  
 GWARANCJI 

 Gwarancja zadowolenia 
klientów 

 Aby móc na wszystkie nasze produkty 
udzielić 5-letniej gwarancji producenta, 
ustawiamy sobie poprzeczkę zawsze 
wysoko. 

 Wzornictwo – stworzone 
przez hansgrohe 

 W kooperacj i z Phoenix Design 
powstają produkty, które wyznaczają 
nowe standardy, tak w aspekcie estetyki 
jak i funkcjonalności. 

 Jakość wynikająca 
z tradycji 

 Jesteśmy zawsze przy Tobie. Możesz 
zatem zaufać na dobre naszej obietnicy 
jakości Made by hansgrohe. 
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4 hansgrohe Tradycja  

Firma Hansgrohe

Oryginał od 1901: Od samego  
początku wskazujemy nowe kierunki

Hans Grohe nie zadowalał się sta-
tus quo, ponieważ wiedział: Tylko z takim 
nastawieniem można tworzyć rzeczy nowe, 
niezwykłe i przełomowe. W czasach, gdy 
dopiero kiełkowały pierwsze pomysły o pry-
watnych łazienkach, a codzienny prysznic 
jeszcze był utopią, on tworzył już pierwsze 
główki prysznicowe. W ten sposób wyzna-
czał nowe standardy łazienkowe – dalece 
szerzej zakrojone niż granice Schwarzwaldu. 
Z 34 filiami, 21 biurami handlowymi i na ryn-

kach w 146 krajach na wszystkich kontynen-
tach oraz globalną dostępnością swoich pro-
duktów, marka hansgrohe uchodzi obecnie 
za jednego z nielicznych globalnych graczy 
branży sanitarnej. Tak jak kiedyś, tak i dziś, 
nasze przedsiębiorstwo realizuje większość 
swojej produkcji w Schiltach i Offenburgu – 
jest to nasz wyraz wierności standardom made 
in Germany i wartościom, którymi żyjemy w 
Hansgrohe. Jedną z najważniejszych wartości 
firmy jest podejmowanie społecznej odpowie-

dzialności. W ten sposób Grupa Hansgrohe to 
jeden z pionierów branży w dziedzinie odpo-
wiedzialności społecznej, ekologii i ochrony 
klimatu. Wyraża się to poprzez produkty 
oszczędzające wodę i energię, a także inte-
ligentne systemy do recyklingu ekologiczne 
technologie produkcji oraz udział w global-
nych projektach ochrony środowiska i eduka-
cji na rzecz odpowiedzialnego korzystania z 
zasobów wody.

Od 1901 roku Hansgrohe tradycyjnie jest o krok dalej w stosunku do swoich czasów.



  hansgrohe  Jakość  5

 Jakość, na którą możesz liczyć 

 Twoje oczekiwania 
są naszym wzorcem 

 W hansgrohe stawiamy na niemiecki 
know-how i osiągamy w ten sposób najwyż-
szą jakość w aspekcie formy i funkcji. Made 
in Germany jest i pozostanie naszą receptą na 
sukces: Niemal wszystkie produkty powstają 
w naszym rodzimym regionie Schwarzwald 
na południu Niemiec. Wymaganiem, które 
sobie stawiamy, jest dostarczać naszym klien-
tom długowieczne produkty, które wyzna-
czają standardy w aspekcie funkcjonalności 

i jakości. Dlatego z takim samym zaangażo-
waniem, jak pierwszego dnia działalności 
firmy, prowadzimy badania i rozwijamy nasze 
produkty, aby zapewnić Ci długotrwałe zado-
wolenie z korzystania z nich. Ten współcze-
sny duch wynalazcy w połączeniu z naszym 
bogatym w tradycję know-how stwarza fun-
dament dla przedsiębiorstwa, którego sukces 
wykracza daleko w przyszłość. 

 Inicjator branżowych innowacji:   Dzięki 
naszym nowym produktom, wprowadzonym 
na rynek w ciągu ostatnich 3 lat osiągamy w 
hansgrohe 30 % naszych obrotów. Za sprawą 
tego wysokiego wskaźnika witalności, nasze 
przedsiębiorstwo, jako specjalista branży 
sanitarnej, jest jednym z liderów innowacji w 
branży. Wszystko, co zostało w hansgrohe 
wymyślone i stworzone, spotyka się z ogrom-
nym aplauzem na całym świecie. Jako kuźnia 
pomysłów ze Schwarzwaldu spoglądamy 
wstecz na imponującą ilość zrealizowanych 
innowacji. Niektóre z tych pomysłów stały się 
częścią historii branży sanitarnej. 

 Z myślą o środowisku:   Odpowiedzial-
ność społeczna, ochrona środowiska i klimatu 
przyświecają całej działalności hansgrohe. 
Nasze projekty ochrony środowiska na skalę 
globalną i nasza działalność informacyjna 
wokół tematu dbałości o naturalne zasoby 
wody przyczyniają się do poprawy sytuacji 
ekologicznej na całym świecie. Sami w pro-
cesie naszej produkcji korzystamy z odna-
wialnych źródeł energii, wydajnych syste -
mów recyklingu i odzyskiwania ciepła w celu 
redukcji emisji CO2. Wybierając hansgrohe 
wybierasz długowieczną jakość z ekologicz-
nie odpowiedzialnego źródła. 

 Najwyższe standardy:   Dlatego w 
hansgrohe znajdują zastosowanie wyłącznie 
najwyższej jakości materiały odpowiednie 
dla wody pitnej. Sprawdzone w długotrwa-
łych testach, aby sprostać wszystkim wymo-
gom bezpieczeństwa w łazience. Dostoso-
wanie do obowiązujących norm i optymalne 
precyzyjne dopasowanie wszystkich części 
to gwarancja płynnej i wygodnej funkcjonal-
ności przez długie lata. Stworzone przez nas 
autorskie wytyczne dotyczące bezpieczeń-
stwa produktów najczęściej przerastają bran-
żowe standardy. Dlatego naszym klientom 
udzielamy dobrowolnej 5-letniej gwarancji 
producenta na nasze produkty. 

 LAT  
 GWARANCJI 



 Serce kuchni 

 Zestaw Combi  C51-F660-07





8 hansgrohe Design  

Nagrodzone za wybitne wzornictwo

Nowy sposób myślenia stwarza 
nowe możliwości

Po pierwsze – zlewozmywak musi 
być funkcjonalny i długowieczny. Kiedy do 
tego dodamy dobre wzornictwo, przepis na 
kuchnię marzeń jest gotowy. Zorientowane 
na indywidualizm zlewozmywaki marki 
hansgrohe łączą w sobie wszystkie te zalety. 
Najwyższa jakość tych zlewozmywaków 

kuchennych powstaje w rezultacie zastoso-
wania stali szlachetnej lub naturalnego gra-
nitu SilicaTec. Swoje przejrzyste wzornictwo 
nasze zlewozmywaki kuchenne zawdzięczają 
kwadratowej formie podstawowej, dzięki 
czemu minimalistyczne wzornictwo pasuje 
idealnie do nowoczesnych kuchni. Szeroki 

brzeg zlewozmywaka jest niepowtarzalny 
pod względem estetyki. Dzięki niemu zlewoz-
mywak i wylewka oraz opcjonalnie element 
obsługi tworzą estetyczną całość. Nowa 
koncepcja obsługi za pomocą dźwigni lub 
przycisku Select umożliwia znacznie bardziej 
komfortowe użytkowanie.

Produkty firmy Hansgrohe SE otrzymały już 
niemal 500 nagród za wzornictwo w 50 mię-
dzynarodowych konkursach – czyni to firmę 
Hansgrohe SE jednym z najczęściej wyróżnia-
nych przedsiębiorstw na rynku. W Rankingu 
iF 2017 znajduje się na 6. miejscu i zarazem 

jest najwyżej notowanym przedsiębiorstwem 
w branży. Przy tym wzornictwo nigdy nie jest 
dla nas celem samym w sobie, lecz wyrazem 
równowagi pomiędzy innowacyjną funkcjo-
nalnością i nowoczesną formą.

Zestaw Combi C71-F660-08



  hansgrohe  Design  9

 Stworzona we współpracy z Phoenix Design 
seria kuchennych zlewozmywaków jest rewo-
lucją pod względem wzornictwa i funkcji: jej 
podstawę stanowią materiały wykonane z 
dbałością o najwyższą jakość, a pełna roz-
machu linia inspirowana geometrią prosto-
kąta wpisuje się perfekcyjnie w nowoczesne 
aranżacje kuchenne. Szeroki brzeg zlewoz-
mywaka sprawia, że tworzy on estetyczną 
całość z baterią i elementem obsługi. Dla Two-
jej absolutnie indywidualnej samorealizacji w 
kuchni, do wyboru w asortymencie naszych 
zlewozmywaków masz szeroką gamę warian-
tów wzorniczych. 

 Za pomocą przycisku Select umieszczonego 
z przodu zlewozmywaka możesz z łatwością 
włączać i wyłączać strumień wody nie prze-
rywając pracy. Przekręcenie przycisku Select 
uruchamia komplet odpływowy. 

 Za pomocą uchwytu dźwigniowego można regulować objętość strumienia oraz temperaturę 
wody. Podczas pracy w strefie zlewozmywaka strumień wody można w każdym momencie 
zatrzymać i uruchomić ponownie za pomocą przycisku Select umieszczonego na baterii 
kuchennej. 



10 hansgrohe Zlewozmywaki w zestawach Combi i pojedyncze  

Nowe standardy w kuchni

Najwyższej jakości materiały,  
stal szlachetna i granit SilicaTec

Jako uzupełnienie zlewozmywaków 
ze stali szlachetnej marka hansgrohe posze-
rzyła asortyment o zlewozmywaki granitowe 
z SilicaTec. SilicaTec to materiał przyszłości, 
który wraz ze swoją naturalnością wprowa-

dza do kuchni nową organiczną kolorystykę. 
Ciepły charakter kreuje przytulną atmosferę 
w zgodzie z trendem na kuchnie wkompo-
nowane w przestrzeń wypoczynkową. Dla 
zapewnienia jeszcze większej indywidual-

ności, zlewozmywaki kuchenne SilicaTec 
dostępne są w trzech różnych wariantach 
kolorystycznych – dzięki temu we wnętrzu 
można świadomie stawiać akcenty.

Szlachetna jakość: Wykonane ze stali szlachetnej o grubości 1 mm zlewozmywaki błyszczą jakością wykonania dzięki swoim precyzyjnie 
wykończonym krawędziom.

stal szlachetna
-800

grafitowa czerń
-170

kamienna szarość
-290

szarość betonu
-380



  hansgrohe Materiał i kolory 11

Odporność: Dzięki zastosowaniu pochodzących z Niemiec cząstek kwarcu o zaokrąglonych krawędziach uzyskano twardą i odporną na 
uszkodzenia powierzchnię.

Efekt hydrofobowy: Na gładkiej i nieporowatej powierzchni,  
krople wody szybko znikają.

Naturalność: Materiał jest przyjemny w dotyku i przekonuje za 
sprawą swojej naturalności.



12 hansgrohe Zlewozmywaki w zestawach Combi i pojedyncze  

Magnes dla wzroku w kuchni

Rozmiary i warianty montażu  
dla każdej kuchni

Szeroki wybór rozmaitych kształ -
tów zlewozmywaków, takich jak np. małe, 
podłużne lub podwójne oraz rozmaite 
warianty montażu, umożliwiają realizację 

absolutnie indywidualnej aranżacji kuchen-
nej. Powierzchnia do osuszania powięk-
sza przestrzeń pracy. Duże zlewozmywaki 
sprawdzają się przez to szczególnie przy 

napełnianiu i myciu przedmiotów o dużych 
gabarytach. Podwójny zlewozmywak umoż-
liwia równoległe wykonywanie różnych eta-
pów pracy.

Zlewozmywak pojedynczy: Odpowiedni dla kuchennych szafek o szerokości powyżej 80 cm przy szerokości komory ok 66 cm oraz dla 
kuchennych szafek o szerokości powyżej 60 cm przy szerokości komory ok 45 cm.

Montaż na blacie:
Zlewozmywak montowany jest od góry 
w wycięty uprzednio otwór w kuchen-
nym blacie.

Montaż w jednej linii z blatem:
Zlewozmywak zostaje zlicowany z 
blatem. Powstaje płynne przejście. 
Ten wariant montażu możliwy jest w 
przypadku zlewozmywaków ze stali 
szlachetnej.

Montaż pod blatem:
Zlewozmywak jest mocowany do 
kuchennego blatu od dołu. W ten 
sposób kuchnia staje się bardziej 
przestronna.



  hansgrohe Rozmiary i warianty zabudowy 13

Zlewozmywak pojedynczy z powierzchnią do osuszania:
Odpowiedni dla kuchennych szafek o szerokości powyżej 60 cm przy szerokości komory ok 45 cm.

Zlewozmywak podwójny:
Odpowiedni dla kuchennych szafek o szerokości powyżej 90 cm przy szerokości komór po ok. 37 cm 
każda.

Zlewozmywak podwójny:
Odpowiedni dla kuchennych szafek o szerokości powyżej 80 cm przy szerokości komór ok 18 cm i ok. 
45 cm.



14 hansgrohe  Bateria kuchenna   

 Linia 71 z uchwytem dźwigniowym i przyciskiem Select 

 Spełnia wszystkie życzenia 
względem ergonomii 

 Za pomocą dźwigni następuje początkowe urucho-
mienie i końcowe wyłączenie strumienia oraz wybór 
temperatury wody. 

 Elastyczność pracy dzięki praktycznej 
wyciąganej wylewce (na długość do 76 cm) .

 Łatwe włączanie i wyłączanie wody 
za pomocą przycisku Select, bez prze-

rywania pracy. 

 Minimalistyczne wzornictwo kompo-
nuje się stylowo z każdą architekturą 
wnętrza. 

 Wylewka obrotowa do 150° dla 
mnóstwa funkcjonalnej przestrzeni w 
kuchni .

 Dużo miejsca pod wyciąganą 
wylewką, np. dla wygody przy napeł-

nianiu wysokich naczyń. 

 Przykład: Bateria kuchenna M7119-H200 

 Wyjątkową zaletą jest nowa koncepcja 
sterowania wodą na brzegu zlewozmywaka, 
dzięki której uchwyt przy baterii kuchennej 
stał się zbędny. Regulacja temperatury wody 
odbywa się za pomocą obrotu ergonomicznej 

dźwigni. Za sprawą przestawienia dźwigni 
możliwa jest regulacja objętości strumienia. 
Oprócz dźwigni, kolejną opcją obsługi jest 
intuicyjny przycisk Select zlokalizowany na 
baterii kuchennej. Dzięki niemu wodę można 

dodatkowo włączać i wyłączać za dotknię-
ciem przycisku, bez przerywania pracy. Tę 
baterię kuchenną znajdziesz w Linii 71 lub 
jako komponent zlewozmywaków kuchennych 
w zestawach combi. 
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16 hansgrohe  Bateria kuchenna   

 Linia 71 z przyciskiem Select i 2 rodzajami strumienia 

 Nowa ergonomia i funkcjonalność 
dla nowoczesnej kuchni 

 Forma podstawy dopasowana harmo-
nijnie do kształtu zlewozmywaka .

 Wylewka obrotowa do 150° dla 
mnóstwa funkcjonalnej przestrzeni w 
kuchni .

 Za pomocą ergonomicznego uchwytu następuje początkowe urucho-
mienie i końcowe wyłączenie strumienia oraz wybór temperatury wody. 

 Elastyczność pracy dzięki praktycznej 
wyciąganej wylewce (na długość do 76 cm) .

 Przełączaj pomiędzy dwoma rodza-
jami strumienia za pomocą przycisku. 

 Łatwe włączanie i wyłączanie wody za pomocą przycisku 
Select bez przerywania pracy. Otwieranie i zamykanie 
kompletu odpływowego odbywa się za pomocą obrotu 

pokrętła. 

 Dużo miejsca pod wyciąganą 
wylewką, np. dla wygody przy napeł-

nianiu wysokich naczyń. 

 Przykład: Bateria kuchenna M7120-H220 

 Intuicyjny przycisk Select jako element 
obsługi na brzegu zlewozmywaka umożliwia 
nowatorski sposób sterowania wodą w kuchni. 
Za pomocą ergonomicznego uchwytu można 
ustawić objętość strumienia oraz temperaturę 
wody. Wodę możesz włączać i wyłączać 

kiedy chcesz poprzez naciśnięcie przycisku 
Select, który umieszczony jest na brzegu zle-
wozmywaka. Automatyczny komplet odpły-
wowy uruchamiany jest za pomocą obrotu 
przycisku Select. Przycisk przełączający zlo-
kalizowany na baterii kuchennej umożliwia 

przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami 
strumienia. Tę baterię kuchenną znajdziesz w 
Linii 71 lub jako komponent zlewozmywaków 
kuchennych w zestawach combi. 
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18 hansgrohe  Bateria kuchenna   

 Linia 71 z przyciskiem Select 

 Perfekcyjne wzornictwo, 
które doskonale leży w dłoni 

 Forma podstawy dopasowana harmo-
nijnie do kształtu zlewozmywaka .

 Wylewka obrotowa do 150° dla 
mnóstwa funkcjonalnej przestrzeni w 
kuchni .

 Dużo miejsca pod wyciąganą 
wylewką, np. dla wygody przy napeł-

nianiu wysokich naczyń. 

 Łatwe włączanie i wyłączanie wody 
za pomocą przycisku Select bez prze-

rywania pracy. 

 Przykład: Bateria kuchenna M7115-H320 

 Nowe wzornictwo baterii kuchennych 
dla wygody obsługi bez nieprzyjemnego 
zginania nadgarstków. Za pomocą ergono-
micznego uchwytu można ustawić objętość 
strumienia oraz temperaturę wody. Dzięki 

opcji dodatkowego przycisku Select zlokali-
zowanego na baterii kuchennej wodę można 
włączać i wyłączać za dotknięciem przycisku 
bez przerywania pracy. Funkcja wyciąganej 
wylewki zwiększa promień działania w strefie 

zlewozmywaka o 76 cm. Tę lub podobne pod 
względem formy i funkcji baterie kuchenne 
znajdziesz w Linii 71 i Linii 51. 

 Elastyczność pracy dzięki praktycznej 
wyciąganej wylewce (na długość do 76 cm) .

 Za pomocą ergonomicznego uchwytu następuje 
początkowe uruchomienie i końcowe wyłączenie 

strumienia oraz wybór temperatury wody. 
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20 hansgrohe  Bateria kuchenna   

 Linia 51 z przyciskiem Select 

 Multitalent dla nowoczesnej kuchni 

 Elegancka i luksusowa estetyka ze 
względu na zwężający się korpus .

 Łatwa pielęgnacja: dzięki łagodnym 
przejściom od korpusu do obrotowej 
wylewki. 

 Długa obrotowa wylewka dla dużej 
swobody ruchów. 

 Dużo miejsca pod wyciąganą 
wylewką, np. dla wygody przy napeł-

nianiu wysokich naczyń. 

 Łatwe włączanie i wyłączanie wody 
za pomocą przycisku Select bez 

przerywania pracy. 

 Za pomocą uchwytu o dużej powierzchni następuje początkowe uruchomienie 
i końcowe wyłączenie strumienia oraz wybór temperatury wody. 

 Przykład: Bateria kuchenna M512-H300 

 Ponadczasowe i prostolinijne wzornic-
two z korpusem w kształcie stożka komponuje 
się idealnie w każdej nowoczesnej kuchni. Za 
pomocą uchwytu o dużej powierzchni można 
ustawić objętość strumienia oraz temperaturę 

wody. Dzięki opcji dodatkowego przycisku 
Select zlokalizowanego na baterii kuchennej, 
wodę można włączać i wyłączać za dotknię-
ciem palca, wierzchem dłoni lub ramieniem, 
bez przerywania pracy. Zwiększa to swobodę 

działania, a Ty możesz pracować jeszcze 
efektywniej. Tę lub podobne pod względem 
formy i funkcji baterie kuchenne znajdziesz w 
Linii 71, Linii 51 i Linii 41. 

 W Linii 71 możliwy jest montaż pod oknem dzięki funkcji 
horyzontalnego składania baterii, która umożliwia otwarcie okna 
sąsiadującego ze zlewozmywakiem. 
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 Bateria kuchenna  M512-H300



22 hansgrohe  Bateria kuchenna   

 Linia 52 z 2 rodzajami strumienia 

 Więcej swobody działania podczas 
gotowania i zmywania naczyń 

 Elegancka, dynamiczna wylewka .

 Długi, obrotowy uchwyt dla dużej 
swobody ruchów .

 Przełączaj pomiędzy dwoma rodzajami 
strumienia za pomocą przycisku. 

 AirPower wzbogaca strumień wody 
domieszką powietrza, dzięki czemu 

powstaje idealny, niepryskający strumień. 

 Purystyczne wzornictwo. 

 Przykład: Bateria kuchenna M5216-H220 

 Purystyczne i dynamiczne wzornictwo 
nadaje każdej kuchni elegancji. Za pomocą 
filigranowego uchwytu można ustawić obję-
tość strumienia oraz temperaturę wody. Funk-

cja przełączania zlokalizowana na baterii 
kuchennej umożliwia przełączanie pomiędzy 
dwoma rodzajami strumienia. Funkcja wycią-
ganej wylewki zwiększa promień działania 

w strefie zlewozmywaka o 76 cm. Tę lub 
podobne pod względem formy i funkcji bate-
rie kuchenne znajdziesz w Linii 51, Linii 52 i 
Linii 41. 

 W Linii 52 możliwy jest montaż pod oknem dzięki funkcji 
horyzontalnego składania baterii, która umożliwia otwarcie okna 
sąsiadującego ze zlewozmywakiem. 



Bateria kuchenna M5216-H220
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sBox

Więcej komfortu dzięki systemowi  
prowadnicy węża w kuchennej szafce

Zaprojektowane pod kątem 
standardowej zabudowy kuchennej.

Płaski profil obudowy poniżej 30 mm 
sprawia, że także w przypadku ograniczonej 

przestrzeni instalacja jest możliwa.

Wewnętrzne prowadzenie węża 
zapewnia cichą pracę i chroni wąż 
przed uszkodzeniami z zewnątrz.

Wąż wyciągany na długość nawet 
76 cm zapewnia wygodę pracy i dużą 
swobodę działania w całej strefie 
kuchennego zlewozmywaka.

Elastyczne i wszechstronne możliwości 
montażu.

4 elementy mocujące z możliwością 
przesuwania zapewniają elastyczność 
montażu sBox.

Obciążnik węża umożliwia 
niezakłócone korzystanie 
z wyciąganej wylewki.

Jako element składowy wersji combi, 
w połączeniu z każdą baterią kuchenną z 
wyciąganą wylewką, sBox zapewnia pewne 
i lekkie wyciąganie i powrót węża. sBox 
zabezpiecza wąż przed zablokowaniem i 

uszkodzeniem. Prowadzenie całego węża jest 
ciche, a wewnątrz sBox jest wolny od prze-
szkód, które mogłyby zablokować jego funk-
cję. Wysoki na 52 cm sBox mieści się w każ-
dej klasycznej szafce pod zlewozmywakiem. 

Dzięki temu zyskujesz także uporządkowaną 
szafkę kuchenną z miejscem na segregację 
odpadów.





 Przegląd 
asortymentu 



 Bateria kuchenna  M7116-H320
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Zlewozmywaki ze stali 
szlachetnej w zestawach

Dzięki zlewozmywakom w wersji 
combi marki hansgrohe istnieje pasujące pod 
względem wielkości i funkcji rozwiązanie dla 
każdej kuchni, które w połączeniu z harmo-
nizującą baterią tworzy nowoczesną całość. 
Połączenie jakości, wzornictwa i funkcjonal-
ności czyni zlewozmywaki w wersji combi 
nowym przebojem w kuchni. W przypadku 

baterii kuchennych istnieje wybór pomiędzy 
wariantem z przyciskiem Select i wariantem 
z dźwignią. Oba modele dostępne są każdo-
razowo w wersji chrom (-000) lub w wersji 
kolorystycznej stal szlachetna (-800). Wszyst-
kie pozostałe niezbędne elementy są zawarte 
w zestawie.

C71-F450-01
Zestaw Combi Select 450  
z 2-otworową baterią kuchenną 220
Szer. szafki min. 600 mm
# 43207, -000, -800

C71-F660-03
Zestaw Combi Select 660  
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 800 mm
# 43209, -000, -800

C71-F450-06
Zestaw Combi 450  
z 2-otworową baterią kuchenną  
Select 200
Szer. szafki min. 600 mm
# 43201, -000, -800

C71-F660-08
Zestaw Combi 660  
z 2-otworową baterią kuchenną  
Select 200
Szer. szafki min. 800 mm
# 43202, -000, -800

stal szlachetna
-800

Montaż na blacie Montaż w jednej linii 
z blatem

chrom
-000

stalowy
-800

Informacje dotyczące wymiarów zlewozmywaków znajdziesz na stronie 32.
Więcej informacji na www.hansgrohe.pl
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C71-F765-05
Zestaw Combi Select 370/370  
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 900 mm
# 43211, -000, -800

C71-F655-04
Zestaw Combi Select 180/450  
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 800 mm
# 43210, -000, -800

C71-F450-02
Zestaw Combi Select 450 z ociekaczem  
z 2-otworową baterią kuchenną 220
Szer. szafki min. 600 mm
# 43208, -000, -800

C71-F765-10
Zestaw Combi 370/370  
z 2-otworową baterią kuchenną  
Select 200
Szer. szafki min. 900 mm
# 43203, -000, -800

C71-F655-09
Zestaw Combi 180/450  
z 2-otworową baterią kuchenną  
Select 200
Szer. szafki min. 800 mm
# 43206, -000, -800

C71-F450-07
Zestaw Combi 450 z ociekaczem  
z 2-otworową baterią kuchenną  
Select 200
Szer. szafki min. 600 mm
# 43205, -000, -800
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Zlewozmywaki ze stali 
szlachetnej

Szeroki wybór rozmaitych kształ -
tów zlewozmywaków, takich jak np. małe, 
podłużne lub podwójne, umożliwia realizację 
absolutnie indywidualnej aranżacji kuchen-
nej. Powierzchnia ociekacza powiększa 
przestrzeń pracy. Duże zlewy sprawdzają się 
przez to szczególnie przy napełnianiu i myciu 
przedmiotów o dużych gabarytach. Podwójny 

zlewozmywak umożliwia równoległe wyko-
nywanie różnych etapów pracy. Ponieważ 
zlewozmywaki można łączyć z każdą bate-
rią kuchenną i zaaranżować w rozmaitych 
wariantach montażu, możesz wykreować 
kuchnię absolutnie zgodną z Twoimi indywi-
dualnymi upodobaniami.

stal szlachetna
-800

Montaż na blacie Montaż w jednej linii 
z blatem

Wszystkie zlewozmywaki mają głębokość 190 mm (główna misa) i dostępne są także z 2 otworami na armaturę oraz automatycznym kompletem odpływ/przelew. 
Wymiary zostały podane w mm. Więcej informacji znajdziesz na www.hansgrohe.pl

S711-F450 Zlewozmywak nablatowy 450
Szer. szafki min. 600 mm
# 43301, -800, z otworem na baterię
# 43920000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S711-F765 Zlewozmywak nablatowy 370/370
Szer. szafki min. 900 mm
# 43303, -800, z otworem na baterię
# 43922000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S711-F660 Zlewozmywak nablatowy 660
Szer. szafki min. 800 mm
# 43302, -800, z otworem na baterię
# 43921000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S715-F450 Zlewozmywak nablatowy 450 z ociekaczem
Szer. szafki min. 600 mm
# 43306, -800, z otworem na baterię
# 43920000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S711-F655 Zlewozmywak nablatowy 180/450
Szer. szafki min. 800 mm
# 43309, -800, z otworem na baterię
# 43924000 Komplet odpływ/przelew do manualnej obsługi
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Zlewozmywaki pod-
blatowe – stal szlachetna

Zlewozmywaki podblatowe za sprawą 
płynnego montażu wtapiają się w jedną 
całość z architekturą kuchni. W przypadku 
zlewozmywaków w tym wariancie montażu 
dostępny jest szeroki wybór rozmaitych roz-
miarów oraz opcja zlewozmywaka w wersji 
pojedynczej lub podwójnej. Zlewozmywaki 

do podbudowy mocuje się do blatu od dołu, 
dzięki czemu powstaje efekt dużej przestron-
ności. Ten sposób montażu jest rekomendo-
wany szczególnie dla blatów kuchennych 
wykonanych z materiałów odpornych na 
wilgoć, takich jak naturalny kamień, beton i 
kwarc.

stal szlachetna
-800

Montaż pod blatem

Wszystkie zlewozmywaki podblatowe. Mają głębokość 190 mm (główna misa) i dostępne są także z automatycznym kompletem odpływ/przelew. 
Wymiary zostały podane w mm. Więcej informacji znajdziesz na www.hansgrohe.pl

S719-U400 Zlewozmywak podblatowy 400
Szer. szafki min. 500 mm
# 43425, -800
# 43920000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S719-U660 Zlewozmywak podblatowy 660
Szer. szafki min. 800 mm
# 43428, -800
# 43921000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S719-U450 Zlewozmywak podblatowy 450
Szer. szafki min. 600 mm
# 43426, -800
# 43920000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S719-U655 Zlewozmywak podblatowy 180/450
Szer. szafki min. 800 mm
# 43429, -800
# 43924000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S719-U500 Zlewozmywak podblatowy 500
Szer. szafki min. 600 mm
# 43427, -800
# 43926000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S719-U765 Zlewozmywak podblatowy 370/370
Szer. szafki min. 900 mm
# 43430, -800
# 43922000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy
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Zlewozmywaki z granitu 
SilicaTec w zestawach combi

Dzięki zlewozmywakom w wersji 
combi marki hansgrohe istnieje pasujące pod 
względem wielkości i funkcji rozwiązanie dla 
każdej kuchni, które w połączeniu z harmo-
nizującą baterią tworzy nowoczesną całość. 
Połączenie jakości, wzornictwa i funkcjonal-

ności czyni zlewozmywaki w wersji combi 
nowym przebojem w kuchni. W przypadku 
baterii kuchennych istnieje wybór pomiędzy 
wariantem z przyciskiem Select i wariantem 
z dźwignią. Wszystkie pozostałe niezbędne 
komponenty dostępne są w wersji combi.

grafitowa czerń
-170

Montaż na blacie

chrom
-000

C51-F450-01
Zestaw Combi Select 450  
z 2-otworową baterią kuchenną 220
Szer. szafki min. 600 mm
# 43212, -000

C51-F660-02
Zestaw Combi Select 660  
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 800 mm
# 43213, -000

C51-F450-06
Zestaw Combi 450  
z 2-otworową baterią kuchenną  
Select 200
Szer. szafki min. 600 mm
# 43217, -000

C51-F660-07
Zestaw Combi 660  
z 2-otworową baterią kuchenną  
Select 200
Szer. szafki min. 800 mm
# 43218, -000

Informacje dotyczące wymiarów technicznych zlewozmywaków znajdziesz na stronie 36.
Więcej informacji na www.hansgrohe.pl
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C51-F770-05
Zestaw Combi Select 370/370  
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 900 mm
# 43216, -000

C51-F635-04
Zestaw Combi Select 180/450  
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 800 mm
# 43215, -000

C51-F450-03
Zestaw Combi Select 450 z ociekaczem  
z 2-otworową baterią kuchenną 220
Szer. szafki min. 600 mm
# 43214, -000

C51-F770-10
Zestaw Combi 370/370  
z 2-otworową baterią kuchenną  
Select 200
Szer. szafki min. 900 mm
# 43221, -000

C51-F635-09
Zestaw Combi 180/450  
z 2-otworową baterią kuchenną  
Select 200
Szer. szafki min. 800 mm
# 43220, -000

C51-F450-08
Zestaw Combi 450 z ociekaczem  
z 2-otworową baterią kuchenną  
Select 200
Szer. szafki min. 600 mm
# 43219, -000
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Zlewozmywaki granitowe 
SilicaTec

Szeroki wybór rozmaitych kształ -
tów zlewozmywaków, takich jak np. małe, 
podłużne lub podwójne, umożliwia realizację 
absolutnie indywidualnej aranżacji kuchen-
nej. Lewostronna powierzchnia do osuszania 
powiększa przestrzeń pracy. Duże zlewoz-
mywaki sprawdzają się przez to szczegól-
nie przy napełnianiu i myciu przedmiotów o 

dużych gabarytach. Podwójny zlewozmywak 
umożliwia równoległe wykonywanie różnych 
etapów pracy. Ponieważ zlewozmywaki 
można łączyć z każdą baterią kuchenną i 
zaaranżować w rozmaitych wariantach 
montażu, możesz wykreować kuchnię abso-
lutnie zgodną z Twoimi indywidualnymi 
upodobaniami.

Montaż na blacie

kamienna szarość
-290

szarość betonu
-380

grafitowa czerń
-170

Wszystkie zlewozmywaki mają głębokość 190 mm (główna misa) i dostępne są także z automatycznym kompletem odpływowo-przelewowym. 
Wymiary zostały podane w mm. Więcej informacji znajdziesz na www.hansgrohe.pl

S510-F450 Zlewozmywak nablatowy 450
Szer. szafki min. 600 mm
# 43312, -170, -290, -380
# 43927000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S510-F770 Zlewozmywak nablatowy 370/370
Szer. szafki min. 900 mm
# 43316, -170, -290, -380
# 43928000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S510-F660 Zlewozmywak nablatowy 660
Szer. szafki min. 800 mm
# 43313, -170, -290, -380
# 43927000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S514-F450 Zlewozmywak nablatowy 450 z ociekaczem
Szer. szafki min. 600 mm
# 43314, -170, -290, -380
# 43927000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S510-F635 Zlewozmywak nablatowy 180/450
Szer. szafki min. 800 mm
# 43315, -170, -290, -380
# 43928000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy
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Zlewozmywaki granitowe 
podblatowe

Zlewozmywaki podblatowe za sprawą 
płynnego montażu wtapiają się w jedną 
całość z architekturą kuchni. W przypadku 
zlewozmywaków w tym wariancie montażu 
dostępny jest szeroki wybór rozmaitych roz-
miarów oraz opcja zlewozmywaka w wersji 
pojedynczej lub podwójnej. Zlewozmywaki 

podblatowe mocuje się do blatu od dołu, 
dzięki czemu powstaje efekt dużej przestron-
ności. Ten sposób montażu jest rekomendo-
wany szczególnie dla blatów kuchennych 
wykonanych z materiałów odpornych na 
wilgoć, takich jak naturalny kamień, beton i 
kwarc.

Montaż pod blatem

kamienna szarość
-290

szarość betonu
-380

grafitowa czerń
-170

Wszystkie podblatowe mają głębokość 190 mm (główna misa) i dostępne są także z automatycznym kompletem odpływ/przelew. 
Wymiary zostały podane w mm. Więcej informacji znajdziesz na www.hansgrohe.pl

S510-U660 Zlewozmywak podblatowy 450
Szer. szafki min. 800 mm
# 43432, -170, -290, -380
# 43927000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S510-U450 Zlewozmywak podblatowy 450
Szer. szafki min. 600 mm
# 43431, -170, -290, -380
# 43927000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S510-U635 Zlewozmywak podblatowy 180/450
Szer. szafki min. 800 mm
# 43433, -170, -290, -380
# 43928000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

S510-U770 Zlewozmywak podblatowy 370/370
Szer. szafki min. 900 mm
# 43434, -170, -290, -380
# 43928000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy
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M7120-H320
Bateria kuchenna 2-otworowa  
Select 320, z wyciąganą wylewką,  
dwa rodzaje strumienia 
# 73806, -000, -800

M7120-H220
Bateria kuchenna 2-otworowa  
Select 220, z wyciąganą wylewką,  
dwa rodzaje strumienia 
# 73805, -000, -800

M7115-H320
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
Select 320 z wyciąganą wylewką 
# 73803, -000, -800

M7115-H240
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
Select 240 z wyciąganą wylewką 
# 73802, -000, -800

M712-H320
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
Select 320 z obrotową wylewką 
# 73810, -000, -800

M712-H260
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
Select 260 z obrotową wylewką 
# 73811, -000, -800

Wymiary zostały podane w mm. Więcej informacji znajdziesz na www.hansgrohe.pl
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chrom
-000

stalowy
-800

M7119-H200
2-otworowa bateria kuchenna  
Select 200 z wyciąganą wylewką 
# 73804, -000, -800

M7116-H320
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
320 z wyciąganą wylewką,  
dwa rodzaje strumienia 
# 73801, -000, -800

M7116-H220
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
220 z wyciąganą wylewką,  
dwa rodzaje strumienia 
# 73800, -000, -800

M7114-H320
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
320 z wyciąganą wylewką 
# 73812, -000, -800

M711-H320
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
320 z obrotową wylewką 
# 73813, -000, -800

M713-H320
do montażu pod oknem # 
73814000

M714-H320
z zaworem odcinającym  
urządzenia # 73815000

Definiuje obszar funkcjonalny 
baterii w aspekcie wysokości, 
zakresu obrotu i – w przypadku 
wyciąganej wylewki – długości 
zasięgu.

Wzbogaca wodę obfitą dawką 
powietrza. Dla miękkiego, przy-
jemnego w doznaniu i niepryska-
jącego strumienia.

Sterowanie strumieniem wody za 
dotknięciem przycisku: dziecinnie 
łatwe włączanie i wyłączanie 
strumienia.

Pozwala usunąć osady kamienia 
w łatwy sposób przez potarcie 
palcem silikonowych dysz.
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 chrom 
-000

 stalowy 
-800

M5216-H220
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
220 z wyciąganą wylewką, 
dwa rodzaje strumienia  # 73863, -000, -800

 Możliwy montaż pod oknem 

M5216-H170
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
170 z wyciąganą wylewką, 
dwa rodzaje strumienia  # 73860, -000, -800

M525-H170 
 do przepływowych podgrzewa-
czy wody  # 73861000

M5214-H260
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 
z wyciąganą wylewką 
# 73864, -000, -800

 Możliwy montaż pod oknem 

M521-H170
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
170 z obrotową wylewką 
# 73862, -000, -800

M521-H270
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
270 z obrotową wylewką 
# 73865, -000, -800

M524-H270 
 z zaworem odcinającym 
urządzenia  # 73866000

 Wymiary zostały podane w mm. Więcej informacji znajdziesz na www.hansgrohe.pl 
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 chrom 
-000

 stalowy 
-800

M5116-H200
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z 
wyciąganą wylewką, dwa rodzaje strumienia 
# 73851, -000, -800

M5115-H300
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
Select 300 z wyciąganą wylewką 
# 73853, -000, -800

M5116-H160
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
160 z wyciąganą wylewką, 
dwa rodzaje strumienia 
# 73850, -000, -800

M5115-H220
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
Select 220 z wyciąganą wylewką 
# 73852, -000, -800

M511-H260
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
260 z obrotową wylewką 
# 73855, -000, -800

M515-H260 
 do przepływowych podgrzewa-
czy wody  # 73856000

M512-H300
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
Select 300 z obrotową wylewką 
# 73854, -000, -800

M511-H220
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
220 z obrotową wylewką 
# 73857, -000, -800

M514-H220 
 z zaworem odcinającym 
urządzenia  # 73858000
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 chrom 
-000

 stalowy 
-800

M4116-H240
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
240 z wyciąganą wylewką, 
dwa rodzaje strumienia, obrotowa wylewka 
# 73880, -000, -800

M411-H160
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
160 z obrotową wylewką 
# 73885, -000, -800

M415-H160 
 do przepływowych podgrzewa-
czy wody  # 73886000

M414-H200 
 z zaworem odcinającym 
urządzenia  # 73887000

M411-H280
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
280 z obrotową wylewką 
# 73881, -000, -800

M416-W260
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
260 do montażu na ścianie, 
z obrotową wylewką 
# 73888, -000

M411-H260
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 
z obrotową wylewką 
# 73882, -000, -800

M415-H260 
 do przepływowych podgrzewa-
czy wody  # 73883000

M414-H260 
 z zaworem odcinającym 
urządzenia  # 73884000

 Wymiary zostały podane w mm. Więcej informacji znajdziesz na www.hansgrohe.pl 
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 Nasza codzienna motywacja: 
Jakość, która zachwyca 

 Wyciągana wylewka pryszni-
cowa z 2 rodzajami strumienia: 
 Wyciągana wylewka prysznicowa 
oferuje 2 rodzaje strumienia (normalny i 
prysznicowy), które można przełączać 
z łatwością. 

 QuickClean: 
 Na elastycznej tarczy kamień osadza 
się z trudem. A nawet jeśli, to osady 
kamienia można łatwo usunąć przez 
potarcie. 

 Wkład ceramiczny z blokadą 
uchwytu Boltic: 
 Stabilna obsługa i długowieczność 
baterii dzięki blokadzie uchwytu. 

 Quality made by hansgrohe:  
 wysokiej jakości materiały i zgodność 
z międzynarodowymi normami gwaran-
tują pewność, że klient nabywa warto-
ściowy produkt. 

 Ergonomiczne uchwyty: 
 Długie uchwyty o dużej powierzchni 
czynią obsługę wyjątkowo wygodną. 

 ComfortZone z funkcją obroto-
wej wylewki: 
 Zakres obrotu (110°/120°/150°) albo 
swoboda działania po okręgu (360°). 

sBox: 
 Dzięki sBox wąż wyciąganej wylewki 
jest precyzyjnie prowadzony i chro-
niony przed uszkodzeniami z zewnątrz. 

 Dowolne umiejscowienie 
uchwytu: 
 Odpowiednio do osobistych preferencji 
uchwyt można umiejscowić dowolnie w 
strefie zlewozmywaka. 

 ComfortZone z funkcją wyciąga-
nej wylewki: 
 Zwiększony o 76 cm zakres działania 
dzięki wyciąganej wylewce. Niekwe-
stionowana zaleta, np. podczas napeł-
niania dzbanka do herbaty. 

 Uchwyt magnetyczny  MagFit: 
 Dzięki tej funkcji wąż chowa się niemal 
bezdźwięcznie i stabilizuje w centrum 
wylewki. 

 Pionowa pozycja uchwytu: 
 Umożliwia instalację przy ścianie 
oszczędną pod względem przestrzeni. 
Dodatkową zaletą jest trudna dostęp-
ność dla dziecięcych rączek. 

 Wysokość ComfortZone: 
 Wybitnie wysoka wylewka oferuje 
mnóstwo przestrzeni np. do napełniania 
wysokich naczyń. 

 5 lat gwarancji: 
 jakości hansgrohe można zaufać. 
Zapewnia o tym 5-letnia dobrowolna 
gwarancja producenta. 

 LAT 
 GWARANCJI 

 Funkcja składania do montażu 
pod oknem: 
  Idealna w przypadku montażu pod 
oknem, wystarczy lekko unieść i złożyć 
armaturę w razie potrzeby. 

 Kolorystyka stali 
szlachetnej PVD: 
 Powierzchnie w kolorze stali szlachetnej 
powstają przy zastosowaniu technologii 
PVD i są wyjątkowo odporne na ściera-
nie i zarysowania. 

 Prosty montaż: 
 Elastyczne przyłącza oraz zintegro-
wana płytka stabilizująca ułatwiają 
montaż. Węże PEX są odporne na 
temperaturę oraz neutralne dla smaku 
i zapachu. 

hansgrohe  Technologie kuchenne 
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hansgrohe Sponsoring

Najwyższe osiągi  
w kolarstwie i w kuchni

Aby zespół mógł osiągać najlepsze 
wyniki, wszystkie składowe muszą być ze 
sobą zgrane i działać z absolutną precyzją. 
Dokładnie tak samo, jak baterie kuchenne i 
zlewozmywaki marki hansgrohe, które za 
sprawą innowacyjnej koncepcji obsługi two-
rzą perfekcyjnie zgrany zespół w kuchni. Z 
hansgrohe każda chwila w kontakcie z wodą 
jest najpiękniejszym przeżyciem. Dlatego wła-

śnie hansgrohe jest oficjalnym sponsorem tytu-
larnym pierwszoklasowej drużyny kolarskiej 
BORA-hansgrohe: Dyscyplina sportowa o 
tak imponujących osiągach i tak innowacyjna 
jak nasze produkty marki hansgrohe. Gdzie i 
kiedy nasi kolarze staną na starcie dowiesz 
się na www.bora-hansgrohe.com lub 
obserwując drużynę codziennie w kanałach 
społecznościowych:

Po lewej: Santos Tour Down Under 2018, Etap 4 ‒ 128,2 km z Norwood do Uraidla, zwycięzca etapu Peter Sagan.
Po prawej: Peter Sagan, Mistrz Świata w kolarstwie szosowym 2015/2016/2017.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.pl

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/HansgrohePolska
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App:
Do pobrania z Google Play  
Store lub Apple App Store.
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 Po dodaniu trzycyfrowej końcówki numer katalogowy (#) staje się ośmiocyfrowy, np. # 43312, -170, -290 = 
# 43312170 dla grafitowej czerni i # 43312290 dla kamiennej szarości. 

 Po dodaniu trzycyfrowej końcówki numer katalogowy (#) staje się ośmiocyfrowy, np. # 73806, -000, -800 = 
# 73806000 dla wersji chrom i # 73806800 dla koloru stal szlachetna. 

 Definiuje obszar funkcjonalny 
baterii w aspekcie wysokości, 
zakresu obrotu i – w przypadku 
wyciąganej wylewki – długości 
zasięgu. 

 Wzbogaca wodę obfitą dawką 
powietrza. Dla miękkiego, przy-
jemnego w doznaniu i niepryska-
jącego strumienia. 

 Sterowanie strumieniem wody za 
dotknięciem przycisku: dziecinnie 
łatwe włączanie i wyłączanie 
strumienia. 

 Pozwala usunąć osady kamienia 
w łatwy sposób przez potarcie 
palcem silikonowych dysz. 

 Możliwości zabudowy zlewozmywaków kuchennych 

 Warianty kolorystyczne i materiałowe zlewozmywaków kuchennych 

 Warianty powierzchni baterii kuchennych 

 chrom 
-000

 stalowy 
-800

 kamienna szarość 
-290

 szarość betonu 
-380

 grafitowa czerń 
-170

 Montaż na blacie :
 Zlewozmywak montowany jest od 
góry w wycięty uprzednio otwór 
w kuchennym blacie. 

 Montaż w jednej linii z blatem :
 Zlewozmywak zostaje całkowicie 
zintegrowany w kuchenny blat. 
Powstaje płynne przejście. Ten 
wariant montażu możliwy jest w 
przypadku zlewozmywaków ze 
stali szlachetnej. 

 Montaż pod blatem :
 Zlewozmywak jest mocowany do 
kuchennego blatu od dołu. W ten 
sposób kuchnia staje się bardziej 
przestronna. 

 stal szlachetna 
-800

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Koszykowa 65 · 00-667 Warszawa

Infolinia: 22 259 14 00 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl

 Ta broszura przedstawia jedynie wyselekcjonowany fragment naszego asortymentu. 
 Odkryj kompletną ofertę naszych produktów na www.hansgrohe.pl 


