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„A klímaváltozás nem a távoli jövő, hanem a jelen valósága. 

A  légkört károsító szén-dioxid mennyiségének csökkentéséhez 

az egész társadalomnak hozzá kell járulnia. Mindez nem csak 

ökológiai, hanem gazdasági ésszerűség is. Át kell állítanunk 

a váltókat, a holnap érdekében.“

Klaus Grohe, 1992



1987
Mistral Eco kézizuhany, 50 száza-
lékkal kevesebb vízfogyasztással

1992
Waterdim vízkorlátozó szettek 
minden zuhanyfejbe

1993/94
Napkollektorok kerülnek az 
off enburgi gyárépület tetejére 
és a Hansgrohe szolártorony 
is megkezdi működését

1995
Környezetvédelmi díj Baden-
Württemberg tartománytól

1997
A rozsdamentes acélból készült 
Axor Steel csaptelep az első, 
amely ökológiai minősítést kap 
és elnyeri az iF Awardot

2001
Az első, 3 liter/perc vízfogyasz-
tású zuhanyfej új fejezetet nyit 
meg

2001
A szürkevizet feldolgozó Pontos 
AquaCycle piaci bevezetése, a 
zuhanyzás során felhasznált víz 
újrahasznosításáért

2004
A Hansgrohe megjelenteti első 
jelentését a fenntartható fejlő-
désről

2007
A víz- és energiatakarékos 
 EcoSmart technológiájú csaptele-
pek és zuhanyok bevezetése

2008
A Hansgrohe első víz-szimpózi-
uma a schiltachi Aquadémiában

2009
A jövőorientált és a fenntart-
ható technológiákat alkalmazó 
 Masdar City (Abu Dhabi) kivá-
lasztott szállítója

Fotó: A Menzenschwandi vízesés 
(Fekete-erdő)



H2O. Ennek az őselemnek a nagy mennyiségben való előfordulása teszi lehetővé az életet a Földön. A bolygó 71 százalékát víz 
borítja. A teljes vízmennyiség 1.386 milliárd köbkilométerre tehető. Mindebből 96,5 százalék sósvíz és csak 3,5 százalék édes-
víz. Utóbbiból is csak mindössze fél százalék hasznosítható ivóvízként. Drága kincsről van tehát szó, amelynek védelme és tisz-
tántartása már régóta a Hansgrohe tevékenységének homlokterében van.

Víz
A mi elemünk



A víz éltetőelemünk. Csaptelep- és zuhanyfejgyártóként tudatosan bánunk vele. Éppen ez az a mágikus életelixír, amely 
naponta lelkesít minket. Mindegy, hogy lágy nyári esőről, novemberi ködről, frissítő szomjoltóról vagy egy forró fürdőről, éltető 
zuhanyozásról van-e szó – víz nélkül mindez nem lenne lehetséges Földünkön.

A Raindance AIR tányér fejzuhany 
demomodellje egyértelműen szemlél-
teti a víz és levegő keveredését a fej-
zuhanyban.



A víz keverése és szabályozása A víz élvezete

Előre
Gondolkodni

A Hansgrohe mindig is a szaniterszakma egyik leginnovatívabb szereplőjének számított. Ennek a címnek az 
évtizedek során útmutató találmányokkal és fejlesztésekkel igyekeztünk megfelelni. Magától értetődő volt és ma is az számunkra, 
hogy a régit megkérdőjelezzük és újragondoljuk, ha szükséges, hogy termékeink és ezáltal az emberek életminőségét folyamato-
san javíthassuk. Ehhez tartozik, hogy hozzájárulunk az értékes ivóvíz védelméhez és megóvásához. A vízhez fűződő szenvedé-
lyünk újabb és újabb megoldások felé terel minket. A víz számunkra nem pusztán víz, hanem egy drága és titokzatos életelixír, 



A víz elvezetése A víz újrahasznosítása

amely megalapozza azt az igényünket, hogy a lehető legjobb csaptelepeket és zuhanyrendszereket állítsuk elő. Tudatosítaniuk 
kell az emberek számára is a víz értékét és tiszteletet kell ébreszteniük ezen őselem irányába. A víz legtakarékosabb felhaszná-
lása számunkra központi kérdés. Bármit teszünk a vízzel kapcsolatosan – a vízkeverésről a szabályozáson át, egészen az újra-
hasznosításig minden e körül forog.



Remek szórakozás
Nagy hatásfok

Raindance® S 150 AIR

1 liter
víz

3 liter
levegő

4 liter
jóérzés

AirPower technológia. A víz hatékonyabb felhasználása 
érdekében előnyben részesítjük a víz és a nagy mennyiségű 
levegő keverékét. A levegő a sugárkorong teljes felületén áram-
lik, és összekeveredik a beáramló vízzel. Minden egyes liter víz-
hez kb. 3 liter levegő kerül felhasználásra. Ennek eredménye-
képp a cseppek telítettebbek, könnyebbek és lágyabbak lesznek. 
Állandó értékű vízfogyasztás mellett növekszik az élvezet – ezál-
tal nagyobb hatásfokot, kellemesebb zuhanyélményt biztosít.





Zuhanyozás nagyban
Kevesebb víz, energia és CO2

Crometta® 85 Green
kézizuhany, 6 l/perc

EcoSmart technológia. Hogy tudna kis mennyiségű víz-
ből nagyon sok vizet csinálni? Egyszerűen csak a Hansgrohe 
 EcoSmart technológiáját kell alkalmaznia. A kifinomult átfolyás-
korlátozás, a speciális fúvókák és a víz levegővel történő keve-
rése akár 6 vagy 9 l/percre is lecsökkentheti a vízfogyasztást – 
miközben tökéletesen kényelmes zuhanyozást biztosít.

Raindance® 
S 150 AIR EcoSmart 
kézizuhany, 9 l/perc

Esőztető 
zuhany a 
Hansgrohe 
EcoSmart 
technológia 
nélkül

Esőztető 
zuhany a 
Hansgrohe 
EcoSmart 
technológia 
alkalmazásával

EcoSmart 
átfolyás- 
szabályozás



*Az ugyanolyan, de EcoSmart technológia nélküli 
termékhez viszonyítva. Egy négyfős német család 
átlaga 2009-ben.

Éves megtakarítás Raindance 
S 150 AIR használata esetén*

Éves megtakarítás Crometta 85 
Green használata esetén*

Víz kb. 24.024 liter
 CO2 kb. 180 kg
Vízdíj és energiaköltség kb. 181 €

Víz kb. 43.680 liter
 CO2 kb. 326 kg
Vízdíj és energiaköltség kb. 329 €
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Magas komfort
Feleakkora átfolyási mennyiség

Metris® S 
mosdócsaptelep, 5 l/perc

A több kevesebb. Mindez a víz vonatkozásában nem mindig 
egyértelmű. De aki egyszer már kipróbálta egy Hansgrohe csap-
telep puha, de telített vízsugarát, rögtön megérti, hogy miről is 
van szó. A Hansgrohe csaptelepek nemcsak olyan átfolyás-kor-
látozóval vannak felszerelve, melyek a nyomástól függetlenül 
csökkentik az átfolyó víz mennyiségét, hanem egy olyan speciá-
lis, a kifolyóba épített perlátorral is el vannak látva, amely a víz 
és levegő keveredése által igen kellemes vízsugarat hoz létre – 
még akár 5 l/perces alacsony átfolyási mennyiség mellett is.

EcoSmart 
átfolyás- 
szabályozás



*Hagyományos mosdócsaptelephez viszonyítva. 
Egy négyfős német család átlaga 2009-ben.

Éves megtakarítás EcoSmart
mosdócsaptelep használatánál*

Víz kb. 37.128 liter
 CO2 kb. 247 kg
Vízdíj és energiaköltség kb. 271 € 
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Érintés nélküli kezelés
Milliókat spórolni

A moszkvai ELSE-Club wellness parkjában a Hansgrohe 
elektronikus csaptelepei teljesítenek szolgálatot.

Könnyed hatékonyság. A nyilvános és részben nyilvános helyiségek számára a Hansgrohe speciális termékeket fejleszt ki: 
csaptelepeket, amelyek teljesen automatikusan takarékoskodnak a vízzel. Például a beépített szenzoros technológiával rendel-
kező elektronikus csaptelepek a vízfogyasztást önmaguk szabályozzák: csak akkor folyik víz a csapból, ha valaki alátartja a 
kezét – az átfolyási mennyiség akkor is csupán 5 l/perc. Léteznek még az úgynevezett önzáró csaptelepek, amelyek egy előre 
meghatározott idő után maguktól kikapcsolnak. Minden ilyen csaptelepben közös, hogy nem csak jól néznek ki, hanem – az erős 
igénybevétel miatt – különösen robosztusak és hosszú élettartamúak. A szemközti oldalon látható táblázat a megtakarítható érté-
kes ivóvíz, energia és a CO2 mennyiségét mutatja be a tipikus Hansgrohe csaptelepek és zuhanyok vonatkozásában.



 

1)  Német átlag, a szennyvíz díjat és az alapdíjat is beleértve (kb. 5,50 €/1000l). A vízdíj jelentősen változik a különböző régiók esetében.
2)  1 liter víz hőmérsékletének 1 Celsius fokkal történő megemeléséhez szükséges energia: 1 kcal vagy 0,00116 kWh. 1 liter víz hőmérsékletének 10 Celsius fokról (hideg csap-

víz hőmérsékletéről) 35 Celsius fokra (a melegvíz hőmérsékletére) történő megemeléséhez szükséges energia: 0,029 kWh/liter víz. 1 liter víz hőmérsékletének 10  Celsius 
 fokról (hideg csapvíz hőmérsékletéről) 38 Celsius fokra (a zuhanyvíz hőmérsékletére) történő megemeléséhez szükséges energia: 0,03248 kWh/liter víz. A számítások 
a Nemzetközi Mértékegység Rendszer (SI) általános számítási alapelvein alapuló energiaképlettel történtek. A kWh olajra történő átszámítása: 10 kWh = 1 liter olaj.

3)  A CO2 kibocsátás számítása: 1 kWh olaj = 0,26 kg CO2/1 kWh gáz = 0,20 kg CO2.

Számítsa ki saját vízfogyasztását a www.hansgrohe-int.com/savings-calculator 
weblap segítségével!

Raindance 
Kézizuhany

Croma 100 
Kézizuhany

Crometta 85 
Kézizuhany

Mosdócsaptelep
hagyományos és Hansgrohe EcoSmart

E150 AIR

14,5 l/perc

E150 AIR 
EcoSmart

9 l/perc

Multi

18,5 l/perc

Multi 
EcoSmart

9 l/perc

Variojet

16 l/perc

1jet Green

6 l/perc

hagyomá-
nyos

13,5 l/perc

Hansgrohe  
Eco Smart

5 l/perc

elektronikus
EcoSmart

5 l/perc

Napi kb. 3 perces 
vízfogyasztás

43,5 liter 27 liter 55,5 liter 27 liter 48 liter 18 liter 40,5 liter 15 liter 15 liter

Négyfős család éves 
hozzávetőleges 
vízfogyasztása

63 336 liter 39 312 liter 80 808 liter 39 312 liter 69 888 liter 26 208 liter 58 968 liter 21 840 liter 21 840 liter

Éves hozzávetőleges 
vízdíj négyfős család 
esetén1

348 € 216 € 444 € 216 € 384 € 144 € 324 € 120 € 120 € 

Éves vízdíj-
megtakarítás kb.

132 € 228 € 240 € 204 € 204 €

Vízmelegítés éves olaj/
gáz költsége, kb.2

129 € 80 € 164 € 80 € 142 € 53 € 107 € 
  

40 € 40 €

Éves energiaköltség- 
megtakarítás, kb.

49 € 84 € 89 € 67 € 67 € 

Összes éves megta-
karítás, kb.

181 € 312 € 329 € 271 € 271 € 

Éves CO2 megta-
karítás, kb.3

180 kg 310 kg 326 kg 247 kg 247 kg

Gépkocsinál 
(150g CO2/km), kb.

1200 km 2060 km 2170 km 1650 km 1650 km

A termék megtérülési 
ideje hónapokban, kb.

6 2 1 7 20

Víz, ener gia 
megtaka-
rítás kalku-
látor



Olyan értékes
Használja kétszer

Intelligens víz-újrahasznosítás. Minden német állampolgár átlagosan 129 liter értékes ivóvizet fogyaszt naponta – ez 
egy olyan jelentős mennyiség, amelyet csökkenteni kellene. Például a WC-k öblítéséhez nincs szükség ivóvízre, ezek nagyon köny-
nyen üzemeltethetők újrahasznosított vízzel is. A Pontos AquaCycle a zuhanyozó és a fürdőkád vizét, az ún. szürkevizet tisztán 
biológiai-mechanikai úton tisztítja meg. A végtermék higiénikus, megtisztított ipari víz, mely WC öblítéshez, mosáshoz és öntözés-
hez használható fel. A víz kétszeri felhasználása ökológiai és ökonómiai szempontból egyaránt fontos, mert nem csupán az ivó-
víz-fogyasztás, hanem a keletkező szennyvíz mennyisége is akár 50 %-kal csökkenthető. A költségtényező különösen a közmű és 
a közmű jellegű szektorokban lényeges – például nyilvános uszodákban, kollégiumokban vagy hotelekben.

Piscine de Yerres, 
uszoda, Franciaország
Pontos AquaCycle 36000
Zuhanyvíz visszaforgatás
Megtakarítás: 9000 m3/év
Üzembehelyezve: 2007
Felhasználás: mosáshoz

Városi mosoda, Hamburg, 
Németország
Pontos AquaCycle 21000
Zuhanyvíz visszaforgatás
Megtakarítás: 2200 m3/év
Üzembehelyezve: 2005
Felhasználás: mosáshoz

Casa Camper Hotel, 
Barcelona, Spanyolország
Pontos AquaCycle 4500
Zuhanyvíz visszaforgatás
Megtakarítás: 1500 m3/év
Üzembehelyezve: 2005
Felhasználás: mosáshoz

Pontos AquaCycle 2500





Hangsúly
Az erőforrások védelmén

Megújuló energiafor-
rások. A Hansgrohe minden-
kinél előbb helyezett hang-
súlyt a nyersanyagforrások 
védelmére és a megújuló 
energiaforrásokra. Az 1993-
ban üzembe helyezett napkol-
lektor-rendszer az offenburgi, 
zuhanyrendszereket előállító 
gyárépület tetején, abban az 
időben Európa legnagyobb 
ilyen rendszere volt. A vállal-
kozás környezet-tudatosságá-
nak másik jele volt az 1994-
ben felépített szolártorony, 
amelyet mind a mai napig 
látogatnak az érdeklődők. 
Nem véletlen tehát, hogy 
1995-ben vállalatunk volt az 
első ipari vállalkozás, amelyet 
Baden-Württemberg szövet-
ségi tartomány környezetvé-
delmi díjjal tüntetett ki.



Lazacok telepítése 
a Kinzig folyóba.
Egy olyen cég esetében, 
melynek napi munkája szo-
rosan kötődik a vízhez, a 
Hansgrohe Cégcsoport szá-
mára is magától értetődő, 
hogy a szociális küldetésének 
egyik kulcsfontosságú pillére 
erre az erőforrásra épüljön. 
2009-ben a Hansgrohe elin-
dított egy, a helyi vizek ökoló-
giai minőségére összpontosító 
kezdeményezést. A Baden-
Würtenbergi Halászati Szö-
vetséggel (www.wfbw.de) 
együttműködve a Hansgrohe 
lépéseket tett annak érdeké-
ben, hogy visszatelepítsék a 
lazacokat a Kinzig folyóba – 
közvetlenül a vállalat gyárka-
pujával szemben.

Víz – kulcskérdés 
a jövőre nézve.
A víz létfenntartó funkciójá-
nak tudatosítása céljából a 
Hansgrohe 2008-tól kezdő-
dően évente megrendez egy 
szimpóziumot, a víz és annak 
változatos tulajdonságai 
jegyében. A szimpózium két 
napja folyamán a megbeszé-
lések, szakmai műhelyek és 
viták mind ekörül az értékes 
erőforrás körül forognak. Ez 
2010-ben is folyatódni fog, 
mivel Klaus Grohe leszögezte: 
„az a feladatunk, hogy meg-
mutassuk a nyilvánosságnak, 
a víz a jövőnk egyik legfonto-
sabb kérdése”.

Hansgrohe 
Water Symposium

Masdar City.
A jövőorientált és a fenntart-
ható technológiákat alkal-
mazó Masdar City az Abu 
Dhabi sivatagban épül fel 
(www.masdarcity.ae). A befe-
jezését követően egy nagyvá-
ros által kínált összes kénye-
lemmel rendelkezni fog, 
azonban ezt széndioxid kibo-
csátása és hulladék vagy 
szennyvíz keletkezése nélkül 
valósítja meg. Ebben a pro-
jektben a Hansgrohe Cégcso-
port is részt vesz – EcoSmart 
csaptelepeket szállít, melyek 
a város legelső épületében, 
a Masdar Tudomámyos és 
Műszaki Intézetben kerülnek 
beszerelésre.

Fenntartható építészet.
A Német Fenntartható Építé-
szeti Társaság (www.dgnb.de) 
elkötelezte magát a fenn-
tartható építészet alapelveit 
követő projektek támogatása 
mellett. Tevékenysége a terve-
zés és építés mellett az épü-
letek hasznosítására is kiter-
jed. A DGNB a munkáját egy 
olyan, épületekre vonatkozó 
tanúsító rendszer kialakítá-
sára összpontosítja, amely szi-
gorúan a környezetbarát, erő-
forrás-takarékos és kényelmes 
megoldásokhoz ragaszkodik. 
A Hansgrohe, mint a DGNB 
egyik alapító tagja, ezt a kez-
deményezést kezdettől fogva 
tevékenyen támogatta.



Felelősség vállalás
Környezetvédelem

Szigorú környezettudatosság.
A környezetvédelem terén a Hansgrohe már a 
klímaváltozással kapcsolatos viták előtt is aktív 
szereplő volt. A következetesen alkalmazott 
környezetvédelmi menedzsment módszerekkel, 
innovatív gyártási technológiákkal, a források-
kal takarékoskodó termékekkel vállalatunk min-
dig is hozzájárult a környezetvédelmi szem-
pontokat is figyelembe vévő gazdasághoz és a 
fenntartható fejlődéshez.

Galvanizálás.
A Hansgrohe folyamatosan új szabványokat ala-
kít ki a galvanizálási folyamat terén, különös 
tekintettel a víz és a vegyszerek használatának 
csökkentésére. Innovatív, saját fejlesztésű eljá-
rások segítségével a Hansgrohe 2009-ben újra 
jelentősen csökkenteni tudta energiafelhasználá-
sát és környezetszennyező kibocsátásait.



Hulladék-menedzsment. A legmo-
dernebb módszereknek köszönhetően a 
Hansgrohe képes arra, hogy a gyártás során 
keletkező hulladék 90 százalékát újrahaszno-
sítsa. Így például a galvanizálóban keletkező, 
nikkelt tartalmazó iszapot ismételten nikkel elő-
állításához használják fel, a csiszolás során 
keletkező fémport pedig összegyűjtik és ismét 
réztömbökké olvasztják össze.

Optimalizálás. 
A Hansgrohe kutatási- és fejlesztési osztá-
lya folyamatosan törekszik a cég által gyár-
tott zuhanyok és csaptelepek vízfogyasztá-
sának optimalizálásra. A laboratóriumban a 
csaptelepek és zuhanyok vízsugarainak minő-
ségét úgy igyekeznek fejleszteni, hogy maxi-
mális komfort mellett is minimális legyen a víz-
fogyasztás.



Hansgrohe csaptelepek
Rendszeres takarékoskodás

Hansgrohe mosdó- és elektronikus csaptelepek
A standard átfolyási mennyiség 5 l/perc az EcoSmart technológiának köszönhetően.

Kivonat a Hansgrohe csaptelep-programjából. A termékek részletes áttekintéséhez, a rendelkezésre álló összes felületi kikészítést is beleértve, kérjük, tekintse meg Hansgrohe katalógusunkat, 
vagy látogasson el a www.hansgrohe.hu weboldalunkra.

Metris® E
# 31070000

Metris® S
# 31060000

Talis® E2

# 31612000
Talis® S2

# 32040000
Talis® Classic
# 14111000

Focus® E2

# 31730000

Elegance Style

Metris

Classic

Focus® S
# 31701000

PuraVida®

# 15070000

Metris® S Elektronikus csaptelep
# 31100000

Talis® S2 Elektronikus csaptelep
# 32110000

Metris® Classic
# 31075000

Talis

Focus PuraVida



Axor csaptelepek
Fenntartható dizájn és felhasználás

Axor mosdó- és elektronikus csaptelepek
A standard átfolyási mennyiség 5 l/perc az EcoSmart technológiának köszönhetően.

Kivonat az Axor kollekciókból. A termékek részletes áttekintéséhez, a rendelkezésre álló összes felületi kikészítést is beleértve, kérjük, tekintse meg Axor katalógusunkat, 
vagy látogasson el a www.hansgrohe.hu weboldalunkra.

Axor® Uno2

# 38020000

Axor® Starck
# 10111000

Axor® Starck Classic
# 10010000

Axor® Starck X
# 10070000

Axor® Citterio
# 39031000

Axor® Steel
# 35002800

Axor® Terrano
# 37001000

Axor® Carlton
# 17010000

Axor® Montreux
# 16502000

Axor® Starck X 
# 10170000

Axor® Starck 
# 10101000

Axor® Urquiola
# 11020000

Axor® Citterio M
# 34010000

Axor® Massaud
# 18010000



Hansgrohe EcoSmart zuhanyok
Nagyobb élvezet kevesebb vízzel

Crometta 85 Croma 100

 Crometta® 85 Green 6 l/perc 
 Kézizuhany víztakarékos 
Normál vízsugárral 
 # 28561000 

 Croma® 100 Multi EcoSmart 9 l/perc 
 Kézizuhany Rain, Mono és Masszázs 
vízsugárral 
 # 28538000 

 Croma® 100 Vario EcoSmart 9 l/perc 
 Kézizuhany állítható Vario vízsugárral 
 # 28537000 

 Croma® 100 Multi EcoSmart 9 l/perc 
 Fejzuhany gömbcsuklóval DN15, 
Normál, Mono és Masszázs vízsugárral 
 # 28460000 
 Tetszőleges zuhanykar DN15 
 # 27411000 

 Croma® 100 Vario EcoSmart 9 l/perc 
 Fejzuhany gömbcsuklóval DN15, 
állítható Vario vízsugárral 
 # 28462000 
 Tetszőleges zuhanykar DN15 
 # 27411000 

 Croma® 160 EcoSmart 9 l/perc 
 Fejzuhany gömbcsuklóval DN15, 
Rain vízsugárral 
 # 28450000 
 Tetszőleges zuhanykar DN15 
 # 27412000 

 Crometta® 85 Green 1jet 6 l/perc 
 Fejzuhany gömbcsuklóval DN15, 
víztakarékos Normál vízsugárral 
 # 28423000 
 Tetszőleges zuhanykar DN15 
 # 27411000 

 Croma® 100 Showerpipe 
zuhanycsapteleppel EcoSmart 9 l/perc 
 Termosztátos verzió, 
Croma® 100 Vario kézizuhany 
 Ø 160 mm   # 27159000 
 Croma® 100 Showerpipe 
kádcsapteleppel EcoSmart 9 l/perc 
 Termosztátos verzió, 
Croma® 100 Vario kézizuhany 
 Ø 160 mm   # 27144000   (kép nélkül) 



Raindance

 Raindance® Showerpipe zuhanycsapteleppel
EcoSmart 9 l/perc 
 Termosztátos verzió 
Raindance® S 100 AIR 3jet,
Zuhanykar 460 mm 
 Ø 180 mm   # 27165000 
 Raindance® Showerpipe kádcsapteleppel
EcoSmart 9 l/perc 
 Termosztátos verzió 
Raindance® S 100 AIR 3jet,
Zuhanykar 350 mm 
 Ø 180 mm   # 27141000   (kép nélkül) 
 Zuhanykar 460 mm 
 Ø 180 mm   # 27146000   (kép nélkül) 

 Raindance® Showerpipe Connect
EcoSmart 9 l/perc 
 hengeres kézizuhany kétféle 
vízsugárral, zuhanykar 460 mm 
 Ø 180 mm   # 27166000 
 Sarokszett 
 # 27158000   (kép nélkül) 

 Raindance® E 150 AIR 3jet EcoSmart 9 l/perc 
 Kézizuhany Rain AIR, Whirl AIR 
és Balance AIR vízsugárral 
 # 28551000 
 Raindance® E 120 AIR 3jet EcoSmart 9 l/perc 
 Kézizuhany Rain AIR, Whirl AIR 
és Balance AIR vízsugárral 
 # 28549000   (kép nélkül) 
 Raindance® E 100 AIR 3jet EcoSmart 9 l/perc 
 Kézizuhany Rain AIR, Whirl AIR 
és Balance AIR vízsugárral 
 # 28553000   (kép nélkül) 

 Raindance® S 150 AIR 3jet EcoSmart 9 l/perc 
 Kézizuhany Rain AIR, Whirl AIR 
és Balance AIR vízsugárral 
 # 28550000 
 Raindance® S 120 AIR 3jet EcoSmart 9 l/perc 
 Kézizuhany Rain AIR, Whirl AIR 
és Balance AIR vízsugárral 
 # 28554000   (kép nélkül) 
 Raindance® S 100 AIR 3jet EcoSmart 9 l/perc 
Kezizuhany Rain AIR, Whirl AIR
es Balance AIR vizsugarral
 # 28552000   (kép nélkül) 

 Raindance® 240 AIR EcoSmart 9 l/perc 
 Fejzuhany zuhanykarral DN15 383 mm 
 Ø 240 mm   # 27461000 
Raindance® 180 AIR EcoSmart  9 l/perc
 Fejzuhany zuhanykarral DN15 383 mm 
 Ø 180 mm   # 27462000   (kép nélkül) 

 Raindance® 180 AIR EcoSmart 9 l/perc 
 Fejzuhany mennyezeti csatlakozóval 
DN15 100 mm 
 Ø 180 mm   # 27464000 
Raindance® 240 AIR EcoSmart  9 l/perc
 Fejzuhany mennyezeti csatlakozóval 
DN15 100 mm 
 Ø 240 mm   # 27463000   (kép nélkül) 



1. Ne hagyja folyni kézmosás, fogmosás, vagy borotválkozás 
közben a vizet. A csapteléptől függően ilyenkor kb. 5 – 20 liter 
vizet pazarol el, percenként. Használjon fogmosópoharat. A 
borotválkozáshoz elég egy egészen kicsi mennyiség, amelyet 
borotválkozás előtt folyasson a mosdókagylóba!

2. Egy kád megtöltéséhez kb. 140 liter vízre van szükség. 
A zuhanyozás során ellenben nagyságrendekkel kevesebb 
vizet használunk el, főleg ha egy EcoSmart technológiával fel-
ruházott Hansgrohe zuhanyfejet használunk. A legtöbbet a 
Crometta 85 Green zuhanyfejjel spórolhat; percenként mind-
össze hat literre van szüksége. Egy háromperces zuhanyozás 
esetén csak 18 liter víz kell – mindez teljes zuhanyélmény mel-
lett.

3. Ha nem áll rendelkezésre napenergia, akkor a víz mele-
gítéséhez fosszilis tüzelőanyagokra van szükség. Ezért azok, 
akik meleg vizet takarítanak meg, csökkentik az üvegházhatást 
kiváltó gázok keletkezését. Négyfős háztartás esetén a víz-
takarékos zuhanyok és csaptelepek a széndioxid- kibocsátást 
akár 600 kg-mal is csökkenthetik évente.

4. A háztartásokban felhasznált víz nagy része – kb. 35 liter/
perc/fő – a wc öblítése során kerül felhasználásra. Az 
öblítőstop vagy a kétféle öblítési mennyiség beépítése értel-
mes gondolat, hiszen a kisebb szükségletek elvégzése során 
3 liter is elegendő. Ezzel egy személy évente tízezer liter ivóvi-
zet képes megtakarítani.

5. A háztartási gépek, mint például a mosógép és mosogató-
gép is vizet használnak működésük során. Új gépek vásárlása 
előtt figyeljen azok energiahatékonyságára és válassza az A 
vagy még inkább az A+ illetve A++ besorolásúakat.

6. Természetesen a legtöbb vizet azzal takaríthatja meg, ha 
kétszer használja fel azt. Az új lakások tervezésekor, vagy 
lakásfelújításkor egyszerűen integrálható háztartási szürkevíz 
visszaforgató-rendszer megtisztítja a fürdőben, zuhanyzóban 
használt vizet, és ipari vízként újra felhasználhatóvá alakítja – 
például a wc öblítéséhez vagy a kert öntözéséhez. Az eresz-
csatornába elhelyezett esővízterelővel történő esővízgyűjtés is 
jelentős hatású lehet.

7. Fogyasztói szokásaink a vízfogyasztást is befolyásolják. Pél-
dául 1 kg új papír előállításához 100 liter vízre van szükség, 
míg az újrahasznosított papírhoz csak 15 literre, ami nagyban 
hozzájárul az erőforrások védelméhez. Higiéniai és írópapír 
vásárlásakor figyelje a kék környezetvédelmi angyal jelzést.

8. Az élelmiszergyártás során is hatalmas mennyiségű vizet 
használnak fel. Így például a zöldségültetvények mesterséges 
locsolása súlyos környezetvédelmi problémákat okoz a vízben 
és csapadékban szegény régiókban. Környezettudatosabb és 
emelett egészségesebb is a szezonális termékek fogyasztása, 
illetve azok helyi termelőktől való beszerzése.

Minden vízcsepp számít
Tippek a Hansgrohe-tól



Hansgrohe Calendar 2010

További információk:
www.hansgrohe-int.com/savings-calculator
www.hansgrohe.com/ecosmart
www.hansgrohe.com/sustainability



Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ennek a 
brossúrának a nyomtatása környzetbarát módon történjen. Egy 
újfajta papír (Revive Pure) felhasználásával több mint 70 %-kal 
tudtuk csökkenteni a gyártási eljárás CO2 -kibocsátását az 
előző kiadáshoz képest. Ön azzal járulhat hozzá környeze-
tünk megóvásához, hogy miután elolvasta, átadja másoknak a 
brossúrát, vagy gondoskodik az újrafeldolgozásáról.

Ezt a brossúrát az FSC által tanúsított papírra nyomtatták. 
A papír előállításához felhasznált fa FSC tanúsítvánnyal ren-
delkező erdőkből származik. Az Erdőgondozási Tanács 
(Stewardship Council) rendszeresen megvizsgálja, hogy az 
erdőt környezetvédelmi szempontokból megfelelően, társa-
dalmilag hasznos módon és gazdaságosan kezelik-e. Az 
FSC címke szigorú ellenőrzéssel jár, és a felügyeleti láncot 
is magában foglalja.
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 Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13. · Telefon +36 1 2369090
Telefax +36 1 2369098 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu


