
Unica® ’Comfort – 
więcej bezpieczeństwa i komfortu  
w łazience

Hansgrohe
Sprawdzone przez TÜV nowości 
prysznicowe

NOWOŚĆ



Zestaw prysznicowy Unica® ’Comfort

Zestaw prysznicowy Raindance® Select S 120/Unica® ’Comfort
Z główką prysznicową Raindance Select S 120 i drążkiem prysznicowym 
Unica ’Comfor t 1,10 m, po lewej stronie, uchwytem, zdejmowaną półką  
i dodatkowym uchwytem główki prysznicowej Por ter
# 26324, -000, -400
# 26325, -000, -400 EcoSmar t

Zestaw prysznicowy Raindance® Select S 120/Unica® ’Comfort
Z główką prysznicową Raindance Select S 120 i drążkiem prysznicowym 
Unica ’Comfor t 1,10 m, po prawej stronie, uchwytem, zdejmowaną półką 
i dodatkowym uchwytem główki prysznicowej Por ter
# 26326, -000, -400
# 26327, -000, -400 EcoSmar t

Zestaw prysznicowy Raindance® Select S 120/Unica® ’Comfort
Z główką prysznicową Raindance Select S 120 i drążkiem prysznicowym 
Unica ’Comfor t 0,65 m
# 26320, -000, -400
# 26321, -000, -400 EcoSmar t

Zestaw prysznicowy Raindance® Select S 120/Unica® ’Comfort
Z główką prysznicową Raindance Select S 120 i drążkiem prysznicowym 
Unica ’Comfor t 0,90 m
# 26322, -000, -400
# 26323, -000, -400 EcoSmar t



Unica® ’Comfort drążki prysznicowe, uchwyt, podpórka pod stopę

Unica® ’Comfort drążek prysznicowy 
1,10 m, po lewej stronie, z uchwytem, zdejmowaną 
półką i dodatkowym uchwytem główki prysznicowej 
Porter
# 26403, -400

Unica® ’Comfort drążek prysznicowy 
1,10 m, po prawej stronie, z uchwytem, zdejmowaną 
półką i dodatkowym uchwytem główki prysznicowej 
Porter
# 26404, -400

Uchwyt Comfort
Ze zdejmowaną półką i uchwytem główki prysznicowej 
Porter do montażu po prawej lub lewej stronie
# 26328, -400

Podpórka pod stopę Comfort
Metal, z antypoślizgowym pokryciem z tworzywa
# 26329, -000

Unica® ’Comfort drążek prysznicowy 
0,90 m
# 26402, -000

Unica® ’Comfort drążek prysznicowy 
0,65 m
# 26401, -000



Unica® ’Comfort – stabilność uchwytu dzięki  
wysokiej wytrzymałości na nacisk
Sprawdzony przez TÜV

Wytrzymały drążek prysznicowy o wszechstronnych możliwościach

Asortyment Unica ’Comfort oferuje doskonałe parametry komfortu i bezpieczeństwa w łazience. 

Wytrzymałe drążki prysznicowe wykazują wysoką wytrzymałość na nacisk wynoszącą nawet  

2000 N i dzięki temu mogą spełniać dodatkowo funkcję uchwytu. Połączenie chromowanego 

drążka z mosiądzu o grubości 25 mm i solidnych metalowych przyłączy gwarantuje mocne  

i stabilne wsparcie.

Oprócz funkcji uchwytu, drążki prysznicowe z linii Unica ’Comfort 

oferują jeszcze wiele innych zalet :

• Prosta obsługa za sprawą samostabilizującego  

elementu uchwytu główki prysznicowej

• Wygodne przełączanie strumienia przy pomocy  

przycisku Select 

• Bezstopniowa regulacja kąta nachylenia główki  

prysznicowej nawet do 90°

Dzięk i  sze rok iemu spek t r um produk tów asor t ymen t  o fe ru je 

przemyś lane  rozwiązan ia  d la  każde j  łaz ienk i  i  wszys tk ich  

grup wiekowych. Ponadto, za sprawą solidnych i wytrzymałych 

mate r ia łów,  p roduk t y  t e  doskona le  wp i su ją  s ię  w pro jek t y 

inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem hoteli.



Unica® ’Comfort – więcej miejsca w łazience

Od mycia stóp po golenie nóg, podpórka pod stopę Comfort wspaniale ułatwia codzienne rutynowe czynności. Antypoślizgowe  
pokrycie z tworzywa zapewnia przy tym bezpieczeństwo i stabilność. Dzięki wytrzymałym przyłączom ściennym z metalu, sprawdzo-
na przez TÜV podpórka pod stopę jest stabilnie zamontowana w ścianie i gwarantuje pełne bezpieczeństwo.

Podpórka pod stopę

• Połączenie półki, uchwytu i uchwytu głów-
ki prysznicowej Porter jako kompaktowe  
rozwiązanie w łazience

• Zdejmowana półka z solidnego białego two-
rzywa oferuje mnóstwo miejsca na pryszni-
cowe akcesoria wszelkiego rodzaju

• Uchwyt główki prysznicowej Porter można 
zamontować dowolnie z prawej lub lewej 
strony – dla jeszcze większej ilości miejsca  
i możliwości zastosowań

• Drążki prysznicowe oraz uchwyt sprawdzają 
się doskonale także w strefie wanny
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Unica® ’Comfort zestaw prysznicowy

Półka
Z solidnego tworzywa, zdejmowana dla 
większej wygody utrzymania w czystości 
‒ komfort dodatkowej przestrzeni na 
prysznicowe akcesoria.

Ergonomiczna obsługa
Regulacja kąta nachylenia uchwytu Porter 
do 90°, samostabilizujący i wytrzymały 
metalowy element uchwytu dla wygodnej 
obsługi.

Wąż prysznicowy
Z rdzeniem obrotowym po stronie główki 
prysznicowej eliminującym uciążliwe 
skręcanie węża.

Przyłącza ścienne
Wykonane z metalu, dla niezawodnej 

stabilności.

Uchwyt
Drążek prysznicowy spełnia dodatkową 
funkcję uchwytu, sprawdzony przez TÜV.

Dodatkowy uchwyt główki  
prysznicowej Porter
Zdejmowany, z różnymi opcjami usta-
wienia główki prysznicowej, idealny dla 
biorących kąpiel na siedząco.


