Értékesítési kézikönyv

Minden a csaptelepekkel,
zuhanyokkal és szereléssel
kapcsolatos, szakértő
tanácsadáshoz
hansgrohe fürdőszobai termékek választéka

Technológiák

Egyszerű gombnyomással
szabályozza a víz folyását:- beés kikapcsolás, illetve a zuhany
vagy a vízsugár fajták közötti
váltás gyerekjáték.

Csökkenti az átfolyást, így vizet
és energiát takarít meg. A fenntartható élményért.

A vízkőlerakódások egy
könnyed ujjmozdulattal egész
egyszerűen ledörzsölhetők
a szilikon gombokról.

Bőségesen levegőt kever a
vízhez. A lágy, fröccsenésmentes vízsugárhoz és a telt
zuhanycseppekhez.

Hot

Cool
Start

A víz eloszlik a nagy felületű
vízsugártárcsán. Így az egész
testet jóleső cseppekkel burkolja
be.

Cool

Meghatározza a mosdókagyló
és a csaptelep közötti, egyénileg
használható teret. Kényelem
minden szinten.

Kinyitásakor alaphelyzetben
csak hidegvíz folyik. Csak akkor
fogyaszt meleg vizet, amikor
tényleg szüksége van rá.

A hidegvíz ellenőrzött hozzávezetésével hűt, így megakadályozza a felmelegedést. A még
biztonságosabb zuhanyozásért.

Egyedülálló zuhanyélmény
az egész testet gyengéden
beborító mikrocseppeknek
köszönhetően.

Mikrofinomságú cseppekből
álló, intenzív sugár a hatékony
zuhanyozásért.

Teljes zuhanyeső,
hajmosáshoz ideális.

Óriási zuhanyélmény
a teljes testfelületen.

Lágy zuhanyeső levegővel
dúsított cseppekkel.

A nagy vízsugár lágy cseppekkel borítja be egész testét.

Intenzív, aktiváló és ébresztő
hatású vízsugár

Intenzív, frissítő hatású
zuhanyeső.

Simogató, lágy vízsugár.

A lágy zuhanycseppek és
a dinamikus sugár harmonikus
kombinációja.

Koncentrált, kellemes
masszázssugár.

Energiával tölt fel a fárasztó
nap végén.

Pontszerű vízsugár a jóleső wellness pillanatokhoz.

A bőrrel nagy felületen érintkező, erőteljes hullámsugár.

Lágy sugarakból álló,
dús zuhany.

Vízsugár fajták

Massage

Erős, célzottan élénkítő
masszázssugár.

Felületek
A felület megadásával minden rendelési szám (#) 8 jegyűvé válik,
Például 28500, - 000 = Króm

-000

-090

-140

-340

-400

-450

-600

-670

-700

-800

-990

Króm

Króm-arany
hatású

Szálcsiszolt
bronz

Szálcsiszolt
fekete króm

Fehér Króm

Fehér

Fekete Króm

Matt fekete

Matt fehér

rozsdamentes
acél hatású

Polírozott
arany
hatású

A -140, -340, -670, -700 és -990 felületek szállítási határidejét mindig egyeztesse a hansgrohe beszerzési osztályával.
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EZÉRT A
HANSGROHE
Meet the beauty of water.

hansgrohe Ezért a hansgrohe – Vállalat 5

Örömteli vizes pillanatok

A víz iránti szenvedély nálunk
családi vonás
A hansgrohe neve egyet jelent a fürdőszobai és konyhai innovációval, dizájnnal és
minőséggel. Cégünk 1901 óta meghatározó
alakítója a fürdőszobai és konyhai termékek múltjának, jelenének és jövőjének is. A
hansgrohe forradalmasította a kezelés kényelmét, hogy még kényelmesebbé, biztonságosabbá és takarékosabbá tegye a vízfelhasználást. E téren kezdettől fogva maga az ember
és igényei álltak a középpontban. Győződjön

meg saját maga is csaptelep családjaink letisztult formavilágáról és trendi színösszeállításáról. A vállalat termékeinek gyártása továbbra
is főként Schiltachban és Offenburgban folyik,
ami ékes bizonyítéka a „Made in Germany”
hitvallásnak, egy olyan minőség ígéretének,
amelyre nyugodt szívvel rábízhatja magát.
Erre kiváló termékeink választéka a legjobb
bizonyíték, melyek eddig soha nem látott
vizes élményeket és előnyöket kínálnak. A

különböző formákat, színeket, anyagokat
és sokoldalú funkciókat felvonultató termékcsaládok széles választékával szinte minden
vásárlói igényt képesek vagyunk kielégíteni. A
fürdőszoba egyedi jellegének kialakításához
pedig rugalmas szerelési lehetőségeket kínálunk, melyekre a Zuhanytervezés című fejezetben mutatunk be példákat, és adunk hozzájuk
hasznos tippeket.

1901

alapítás éve

ügyfélorientált

55

telephely világszerte

Innováció

fenntartható

22

33

értékesítési iroda

Az iparág úttörője

társaság

Dizájn

Több mint 600 díj

143

ország minden
földrészen

Minőség

Made in Germany

Ezért a hansgrohe
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Kiválóság az innováció, a dizájn, a minőség és a szolgáltatások terén

Az Ön igényei a mi mércénk –
ezért a hansgrohe
Innováció
▪ Forradalmi innovációk
▪ A szaniteripar úttörője
▪ Jövőbemutató technológiák

A hansgrohe innovációi forradalmasították a szaniteripart.
Ezen ötletek némelyike szaniter-, sőt néhányuk kultúrtörténelmet is ír. Saját kutató- és fejlesztőlaborral rendelkező, fekete-erdői ötletgyárként újabb és újabb ötleteken dolgozunk.
Felkerültünk a TOP 100 ranglistára, és több mint 16 000
aktív szabadalmunkkal még ma is a világ meghatározó szaniteripari vállalatai közé tartozunk. A hansgrohénél mindig
a vásárló, a termék nyújtotta előnyök és a használat öröme
állnak a középpontban.

Bővebben az innovációról a 8. oldaltól

Dizájn
▪ Több mint 600 díj
▪ Dizájn minden stílushoz
▪ Nemzetközi referenciák

Forma, esztétikum, stílus: A dizájn szónak sok szinonimája van.
A hansgrohe számára a dizájn többet jelent a jó kinézetnél.
Neves dizájnerekkel együttműködve a kiváló termékminőségre, a sikeres termékdizájnra és az optimális vásárlói előnyökre helyezzük a hangsúlyt. Termékeinket immár több mint
600 alkalommal jutalmazták különböző nemzetközi díjakkal.
Akár modern, akár klasszikus, akár avantgárd: a hansgrohe
minden stílushoz kínál hozzáillő felszerelést. Meggyőződésünk, hogy a kitűnő dizájn minden esetben túléli a rövid életű
divattrendeket, s ezzel megteremti a beruházás biztonságát.

Bővebben a dizájnról a 10. oldaltól
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Minőség
▪ Szakértelem 1901 óta
▪ Made in Germany
▪ 5 év garancia

Az emberek 1901 óta világszerte megbíznak a hosszú élettartamú és kiváló minőségű, fekete-erdői termékekben. A kereken
80 százalékban németországi gyártási arány is bizonyítja,
hogy a „Made in Germany” a filozófiánk szerves része.
Termékeinkre 5 év gyártói garanciát és 15 év utánrendelési
garanciát vállalunk, mert 100 százalékban biztosak vagyunk
termékeink magas minőségében. Kizárólag magas minőségű,
ivóvízre ártalmatlan alapanyagokat használunk. Ezeket tartóstesztek keretében vizsgáljuk, hogy minden követelménynek
megfeleljenek. Minőség, amelyre rábízhatja magát.

Bővebben a minőségről a 12. oldaltól

Szolgáltatások
▪ Elérhetőség és megbízhatóság
▪ Információk és részvétel
▪ Tervezés és kipróbálás

A hansgrohe kezdettől fogva a vásárlói elégedettségre
helyezi a hangsúlyt. Azért, hogy Ön sikeres legyen, szakértő
tanácsadással és digitális segédeszközökkel állunk a rendelkezésére. Mi, a hansgrohe a kereskedők és a kivitelezők
partnereként tekintünk magunkra. Vállalati filozófiánk szerves
része, hogy mindenkor a legkiválóbb minőséget és személyre
szabott kiszolgálást nyújtsunk ügyfeleinknek, legyen szó kérdésekről, problémákról vagy speciális igényekről.

Bővebben a szolgáltatásokról a 14. oldaltól

Ezért a hansgrohe
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Előrelátónak lenni, előrehaladni

Innováció:
ötletek kiapadhatatlan forrása
A modern otthoni fürdőszoba története elválaszthatatlan a hansgrohe történetétől. Ötleteinek gazdagságával, úttörő
szellemiségével és művészi szintre emelt kézművességével már a cégalapító Hans Grohe
is jelentősen hozzájárult, hogy az otthoni fürdőszoba kényeztető oázissá fejlődjön. Íme
néhány példa az iránymutató innovációkra:

az 1928-ban megjelent kézizuhany, amely
kényelmes alternatívája lett az akkoriban
elterjedt fejzuhanynak; az 1953-ban bevezetett zuhanyrúd, amelyen tetszőleges magasságban lehetett rögzíteni a kézizuhanyt; a
2014-ben piacra dobott Select technológia,
amellyel gombnyomásra lehet vezérelni a
vizet a konyhában és a fürdőszobában; vagy

a 2017-ben megjelent PowerDrain vízsugár
fajta, amelynek mikrofinomságú cseppjei
egyedülálló zuhanyélményt nyújtanak. Fekete-erdői fürdőszobai és konyhai szakemberekeinket állandóan az foglalkoztatja, hogy mit
akarnak, mire van szükségük a vásárlóknak.
Ezért soha sem elégedettek teljesen az elért
eredményekkel. Saját vízsugár laborunkban

1928
Kézizuhany

1953
Zuhanyrúd Unica

1968
Selecta

1974
Tribel

1981
ALLEGROH

1981
ALLEGROH

Az első kézizuhany fehér
porcelán fogantyúval. A
hansgrohe sok háztartásban ezzel tette először
elérhetővé a zuhanyozást.

Ezzel az abszolút újdonsággal első alkalommal
lehetett tetszőleges
magasságban rögzíteni a
kézizuhanyokat.

A világ első kézizuhanya
állítható vízsugár fajtákkal
és üvegszerű megjelenéssel.

Az első dizájndíjjal jutalmazott kézizuhany tarka
színekben, három állítható
vízsugár fajtával.

Az első csaptelep
újszerű, kengyeles karral,
forgatható kifolyóval és
innovatív, golyós keverőtechnológiával.

Az első egykaros konyhai csaptelep kihúzható
zuhannyal.

Hot

Cool
Start

2007
EcoSmart

2009
PuraVida

2011
ComfortZone

Az EcoSmart csaptelepek
és zuhanyok akár 60
százalékkal kevesebb
vizet használnak, mint a
hagyományos termékek. A
klímavédelem a fürdőszobában kezdődik.

Jövőbe mutató fehér-króm
dizájn DualFinish eljárással; szoborszerű megjelenésének és műszaki újdonságainak köszönhetően
nemzetközileg díjazott.

Különböző kifolyómagasságok biztosítanak
nagyobb mozgásszabadságot a fürdőszobában.

2011
Raindance Select
Az első Raindance
kézizuhany Select technológiával a vízsugár
átállításához.

Cool

2012
CoolStart
Felhasználóbarát, energiatakarékos technika,
amelynél a kar középállásában kizárólag hideg
víz folyik.

2014
Metris
A világ első Select funkciós konyhai csaptelepe.
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újabbnál újabb vízsugár technológiákon dolgozunk, prototípusokat fejlesztünk, melyeket
alapos tesztelésnek vetünk alá. Még a zuhanyok hangját és zajszintjét is optimalizáljuk.
Ennek köszönhetően a hansgrohe vezető szerepet tölt be az iparágban. A cégalapítás után
több mint 117 évvel még mindig a fejlesztés
a vállalat fő mozgatórugója. Azért, hogy ez

1986
Aktiva
Az első kézizuhany vízkőmentesítő QuickClean
funkcióval.

1987
Mistral Eco
Akár 50 százalékos
vízmegtakarítást eredményező, új technológia.
Ezzel a hansgrohe az
iparág „zöld” úttörőjévé
vált.

továbbra is így maradjon, sokat invesztálunk
a jövőálló technológiákba. Feltalálókból és
kutatókból álló, elkötelezett csapatunk olyan
új termékeket alkot, melyek teljes forgalmunk
kereken 30 százalékát adják. Ennek a magas
„vitalitási mutatónak” köszönhetően a fekete-erdői szaniterspecialista az iparág egyik
vezető innovátora. Sőt, ez az innovációs siker

a közelmúltban elismerésben is részesült. A
német középvállalatok közül a leginnovatívabb cégek felkerülnek a TOP 100 ranglistára.
2018-ban a Hansgrohe SE is belépett ebbe
a vezető vállalatokból álló, elit klubba. Ilyen
tapasztalatokkal a hátunk mögött mindig előrefelé tekintünk.

1997
Boltic

2001
iBox universal

2003
Raindance

2004
Raindance Air

Szabadalmaztatott
fogantyú reteszelés véd a
kar lötyögése ellen – akár
évek elteltével is.

Az első és egyetlen alapkészlet minden hagyományos és termosztátos megoldáshoz – forradalom a
falsík alatti szerelésben.

Az első kézizuhany lapos,
XXL méretű zuhanyfejjel
és rövid fogantyúval. Ez
a mindentudó új trendet
teremtett.

Az első kézizuhany
AirPower technológiával.
Az AirPower levegőt kever
a vízhez, teltebbé teszi
a cseppeket, és hatékonyabbá teszi a vízfelhasználást.

2019
Rainfinity

2015
Talis Select

2018
PowderRain

2019
CoolContact

2019
sBox Fürdőkád

2019
FinishPlus

Az első mosdócsaptelep
Select technológiával.
A víz megnyitása és
elzárása gombnyomással
történik.

Egyedülálló zuhanyélmény az egész testet
gyengéden beborító, mikrofinomságú cseppeknek
köszönhetően.

A víz ellenőrzött hozzávezetésével megakadályozza a ház
felmelegedését. A még
biztonságosabb zuhanyozásért.

Praktikus tömlőfeltekercselő rendszer a rendezett
látványért és a nagyobb
kényelemért.

A minőségi felületdizájnok
sokféle kialakítási lehetőséget kínálnak.

A legmagasabb szintű
zuhanyélmény. A zuhanyozás új dimenziója.

Ezért a hansgrohe



10 hansgrohe Ezért a hansgrohe – Formaterv 

Minden tekintetben kitűnő

Sokszorosan díjnyertes dizájn
Számunkra a dizájn nem ízlés kérdése,
hanem beállítottság. A Phoenix Design többszörösen kitüntetett nemzetközi csapatával
együttműködésben folyamatosan kiváló alkotásokon dolgozunk. E téren a legintelligensebb
megoldás megtalálása vezérel bennünket. A
formának és a funkciónak ugyanis karöltve kell
járnia, hogy olyan termékek születhessenek,
amelyek kiemelkedő minősége lenyűgöző,
és egyúttal az esztétikai színvonalat is újrate-

remtik. A hansgrohe prémium márka termékei
időtállóak, szépek és rendkívül funkcionálisak:
ezt számos dizájndíj és minőségi kitüntetés
igazolja. Az évről évre elnyert, nemzetközi
szakértőkből álló zsűri által odaítélt díjak
a szaniterágazat designvezetőjévé teszik a
Hansgrohe csoportot. Termékeinket immár
több mint 600 díjjal, köztük 50 nemzetközi
dizájndíjjal jutalmazták. A számos kitüntetés
közül az egyik legjelentősebb az iF Design

Award. Ez a világszerte elismert márkajelzés a
kiváló formatervezést jutalmazza, a díj pedig
a világ legfontosabb dizájndíjainak egyike.
A Hansgrohe csoport a 3 legjobb között szerepelt az International Forum Design (iF) iF
WORLD DESIGN INDEX 2014–2018 rangsorán a Bath (fürdőszoba) kategóriában, ezzel a
legmagasabb helyezést érte el az iF rangsorolásán résztvevő szaniteripari vállalatok közül.

A Phoenix Design több mint 30 éve
meghatározója a hansgrohe arculatának. A fekete-erdői minőségi márka teljes
zuhany- és csaptelep kínálatát kizárólagosan ez a stuttgarti kreatív csapat tervezi.
Az elmúlt évtizedekben a Phoenix Design
tervezte a hansgrohe márka minden fontos termékét. Olyan termékekét, melyek
műszaki és vizuális szempontból egyaránt
hosszú élettartamúak, gyártásuk pedig a
lehető legfenntarthatóbb és leghatékonyabb módon történik.

A hansgrohe név egyet jelent a dekoratív dizájnnal:

A vállalat történetének első dizájndíját
a hansgrohe 1974-ben kapta a TRIBEL modellért, az első átállítható, három különböző vízsugár fajtával rendelkező kézizuhanyért. Azóta

számos további nemzetközi díj igazolta újra és
újra a hansgrohe-termékek formájának és funkcióinak sikeres egyesítését. Ezenkívül a Fraunhofer Intézet is díjazta a hansgrohe zuhanyok

és csaptelepek felületkezelésére alkalmazott
galvanizálás tartósságát.
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Nemzetközi referenciák

Otthon az egész világban
Az építési vállalkozók és ügyfeleik a
világon mindenhol építészekkel és tervezőkkel együttműködve valósítják meg kifinomult
projektjeiket. Az ilyen esetekben mindig igény
van a víz okos és szépen megformált megol-

dásokkal történő felhasználására. A Fekete-erdőből származó csaptelepek, zuhanyok és fürdőszoba kollekciók olyan elegáns helyekhez
is képesek többlet dizájnt és kényelmet hozzáadni, mint a luxus hotelek és középületek,

rezidenciák és királyi paloták, exkluzív sport
klubok, sétahajók és luxus jachtok. További inspiráló példák a ispecify.hansgrohe.com
oldalon találhatók.

Purple Haze, Nairobi, Kenya:
Focus egykaros mosdócsaptelep
Crometta S 240 1jet Showerpipe
Copyright: Purple Haze

Signiel Seoul, Szöul, Dél-Korea:
PuraVida 3 lyukú mosdócsaptelep
Croma 100 Multi kézizuhany
Copyright: Signiel Seoul

Hotel Excelsior, Dubrovnik, Horvátország:
Talis S egykaros mosdócsaptelep
Crometta S 240 1jet fejzuhany
Copyright: Hotel Excelsior

Ocean Estates, Da Nang, Vietnám:
Logis egykaros mosdócsaptelep
Croma Select S Vario zuhanyszett
Copyright: Ocean Estates

Privé at Island Estates, Aventura, USA:
Metris egykaros mosdócsaptelep
Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
Copyright: Privé at Island Estates

Quantum of the Seas:
Metris egykaros mosdócsaptelep
Crometta 85 Vario zuhanyszett
Copyright: Quantum of the Seas

Ezért a hansgrohe
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Meggyőzően magas színvonal

Minőség – valódi minőségi
munka egyértelmű előnyökkel
Az emberek 1901 óta világszerte megbíznak a hosszú élettartamú és kiváló minőségű, fekete-erdői termékekben. A hansgrohe
cég megalapítása óta eltelt 115 év után is,
kereken 80 százalékban németországi gyártási aránnyal a „Made in Germany” továbbra
is szerves része filozófiánknak. Kezdettől
fogva a vásárlóink számára nyújtott előnyök
és élmények állnak a középpontban, ezért
mindig is a forma és a funkció tökéletesítése
volt az igényünk, és ez így is marad. A minőség a hansgrohe számára elsősorban a valódi

minőségi munkát jelenti. Kizárólag minőségi,
tartóstesztek keretében bevizsgált, ivóvízre
ártalmatlan anyagokat használunk, melyekből
a legújabb technológiák alkalmazásával és
széleskörű szakértelemmel gyártunk értéküket
tartó termékeket. Kizárólag biztonságos, stabil
és tartós, hosszú élettartamra fejlesztett termékeket dobunk piacra. Szakképzett és tapasztalt
munkatársaink alaposan ellenőriznek minden
egyes terméket, mielőtt azok elhagynák a gyárat. Azért, hogy nyomatékosítsuk, mennyire
komolyan vesszük magas minőségi, valamint

fogyasztó- és környezetvédelmi elvárásainkat,
világszerte független ellenőrző és tanúsító intézeteket bízunk meg, például a TÜV-öt vagy
a DVGW-t. Emellett a hansgrohe minőség
megbízható értéktöbbletet garantál minden
vásárlója, valamint kereskedelmi és kivitelező
partnere számára. Termékeinkre önkéntesen
5 év gyártói garanciát és 15 év utánrendelési
garanciát vállalunk, mert 100 százalékban
biztosak vagyunk termékeink magas minőségében.

Szilárd gyökerekkel Németországban
Gyárunk immár csaknem 120 éve működik Schiltachban, amely az egyik legnagyobb munkaadó a régióban. Itt vannak a gyökereink, és innen indultunk világhódító utunkra.
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Inspiráció, amerre csak a szem ellát
Csendes tavak, kristálytiszta vizű patakok és zúgó vízesések adják a Fekete-erdő semmihez sem hasonlítható jellegzetességét. Ebben a környezetben nap mint nap új ötletek jutnak
eszünkbe a víz innovatív felhasználásához. A természet közelsége a gondolkodásunkat is meghatározza, és erősíti az értékes erőforrások felelősségteljes és fenntartható felhasználása
iránti tudatosságunkat. Ezért a hansgrohe már évtizedek óta a víz- és energiatakarékos technológiák, valamint környezetbarát termékek úttörője.

Víz a legjobb formában
Saját hang- és vízsugár laborunkban szakembereink minden alkalmazáshoz az optimális vízsugár kifejlesztésén
dolgoznak. Az alacsonyabb vízfogyasztás és a kevesebb
tisztítási igény örömet jelent a vásárlónak.

Hagyomány és innováció találkozása
A hansgrohénél három generáció tapasztalatára építhetünk. Precíz, német mérnöki munkával tekintünk a jövőbe,
hogy a legújabb gyártási technológiákkal időtálló, minőségi termékeket alkossunk.

Az emberi tényező az, ami számít
A hansgrohénél a legmagasabb műszaki színvonalon zajlik
a gyártás. Ám elvárásaink mércéje végérvényben maga az
ember. Ezért minden egyes terméket emberi kéz ellenőriz
tüzetesen, mielőtt az elhagyná a gyárat.

Ezért a hansgrohe
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Valódi értéktöbblet

Szolgáltatások –
elérhetőség és megbízhatóság
A hansgrohe számára az ügyfélelégedettség a legfontosabb. Ezért mindig a legkiválóbb minőséget és személyre szabott szol-

gáltatásokat nyújtunk vásárlóinknak. Mindig
és mindenütt nyugodt szívvel rábízhatja magát
szakképzett munkatársaink műszaki és értéke-

sítési tanácsaira. Mert a hansgrohénél profik
nyújtanak szolgáltatásokat profik számára.

Márkaképviselet

Értékesítés/belsős munkatársak

Mesterszerviz

Képviseleti munkatársaink szakértő, közvetlenül elérhető, helyszíni kapcsolattartó partnerként állnak a rendelkezésére. Bármilyen
kérdésre válaszolnak a hansgrohe márkával
és minőségi termékeinkkel kapcsolatban.

Telefonon, e-mailben vagy faxon: a hansgrohe
ügyfélkapcsolati osztálya gyors, személyre
szabott és ügyfélközpontú szolgáltatásokkal
áll a rendelkezésére műszaki vagy értékesítői
kérdésekben.

Szervizszakembereink képzett szaniteripari
mesteremberek és/vagy technikusok, akik
műszaki kérdésekben szakértő tanácsokkal
állnak a rendelkezésére. Ha valamit nem lehet
telefonon vagy elektronikus úton tisztázni,
úgy lehetőség van épülettechnikai szakember
kiszállásának megrendelésére is.

Nyitva tartás:
Hétfő–Csütörtök: 8:30–17:00
Péntek: 8:30–16:00
Telefon 06 1 236 90 82

Online pótalkatrész katalógus

A z összes alkatrész részletesen: az
elektronikus alkatrész katalógusban könnyen
megtalálhatja az alkatrészeket. Ezenkívül talál
még méretrajzokat, szerelési és szerviz útmutatókat letöltési lehetőséggel.
spares.hansgrohe.com

A szaniteriparban jártas és tapasztalt kollegák
szívesen segítenek a technikai kérdésekben a
Hansgrohe teljes termékskálájára vonatkozóan. A szervizelést és az alkatrészek beszerzését a lehető leggyorsabb úton próbáljuk
megoldani.

Speciális szolgáltatások
és logisztika
A hansgrohe mindent megtesz, hogy teljesítse
az egyéni kívánságokat. Alapszolgáltatásaink
közé tartozik az expressz kiszállítás, a 24 órás
pótalkatrész-szolgálat, a bőséges árukészlet,
az optimalizált útvonalú kiszállítás, a megrendelést és a kiszállítást a lehető legegyszerűbbé tevő, szabványméretű kartondobozok,
valamint az 5 év garancia és a 15 év utánrendelési garancia.
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Sikerprogram

Szolgáltatások –
információk és részvétel
Csak akkor járhat mindig egy lépéssel
a konkurencia előtt, ha naprakész ismeretekkel
rendelkezik a termékekről és a technológiákról. Ehhez minden más is hozzátartozik, amire

Önnek a vállalkozása sikeres működéséhez
szüksége van, például a hatékony marketing,
a vezetői ismeretek vagy a továbbképzés. A
hansgrohe szolgáltatások széles választékát

kínálja, hogy szakmai partnerei a vállalkozásuk sikeres működése érdekében minden
tekintetben tökéletesen felkészültek legyenek.

Ezért a hansgrohe
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Kiváló támogatás

Szolgáltatások –
tervezés és kalkuláció
Akár a megfelelő termékkombináció
kiválasztásáról, akár a tervezési adatok vagy
a megtakarítási volumen optimalizálásáról

van szó, a hansgrohe mindenben segít Önnek
és ügyfeleinek, amire a fürdőszobai projekt
sikeres és költségoptimalizált tervezéséhez és

kalkulációjához szüksége van, például innovatív digitális megoldásokkal.

Tervezési adatok

ComfortZone teszt

Megtakarítási kalkulátor

Számos online információt rendelkezésre
bocsátunk, például méretrajzokat és 3D-s fájlokat. A hatékony, minden szakágat átfogó épületinformáció-modellezés (Building Information
Modeling, BIM) érdekében a hansgrohe minden fontos BIM-adatot rendelkezésre bocsát
a legfontosabb szoftverekhez. Ezek tartalmazzák a csaptelepek, zuhanyok, zuhanyrendszerek és az installációs technika geometriáját és
pozicionálását, anyagait és tulajdonságait.
pro.hansgrohe.com

Ügyfele beleszeretett egy csaptelepbe, de nem
biztos benne, hogy illeszkedik-e a mosdókagylójához? Tudni szeretné, mely csaptelepünk
mely mosdókagylókhoz illeszkedik? Stílusálló
és tesztközpontunkban műszaki szempontból
bevizsgált hansgrohe termékjavaslatokkal
segítjük Önt és ügyfeleit. A ComfortZone-nal
és a ComfortZone teszttel kapcsolatos
bővebb információkat a 183. oldalon vagy
a www.hansgrohe.com/comfortzone
weboldalon talál.

A hansgrohe megtakarítási kalkulátor segítségével kiszámolhatja ügyfeleinek, mennyi
vizet takaríthatnak meg a csaptelepekben
és a zuhanyokban alkalmazott EcoSmart
technológiával. Ezenkívül azt is meghatározhatja, milyen gyorsan térül meg a
beruházás. Szakemberek és projektek számára: www.hansgrohe.hu/kalkulator

Projekttanácsadás

iSpecify

Egy vagy több fürdőszobát készül tervezni,
és támogatásra van szüksége a tervezéshez
vagy a pályázati kiíráshoz? Projekttanácsadó
csapatunk szívesen nyújt hozzá támogatást.

A hansgrohe iSpecify online tervezőplatform
megkönnyíti a dolgát. Segíti az optimális fürdőszoba tervezést az összes szükséges termékspecifikációval, és lenyűgöző példákkal
ad ötleteket. Egyszerűen nekiláthat a tervezésnek a referenciákkal vagy a konkrét termékkel.
Bármikor letölthet minden fontos adatot, és
elmentheti azokat a projektlistákban.
www.ispecify.hansgrohe.com

Tömör Attila 06 20 424 6122
attila.tomor@hansgrohe.hu
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Tesztelés élőben

Szolgáltatások –
megismerés és kipróbálás
A kipróbálás a megismeréssel kezdődik: schiltachi kiállítási területünkön testközelből is megismerheti és kipróbálhatja a

hansgrohe termékek teljes palettáját. Akár az
exkluzív fürdőszoba kiállításon idegenvezetéssel, akár a vízmúzeumban tett látogatáson,

akár a hansgrohe Aquadémián egy kiadós
zuhanyozás keretében.

Aquademie Schiltach
Németország

Showerworld Schiltach
Németország

Fürdőszoba kiállítás, víz-, fürdőszoba- és dizájnmúzeum, idegenvezetés és tanácsadás.
www.hansgrohe.com/aquademie

Tesztzuhanyozás a Showerworldben. A
hansgrohe Aquadémián erre is lehetőség van.
www.hansgrohe.com/aquademie

Nyitva tartási idők:
Hétfőtől péntekig: 9.00 – 17.00 óra

Nyitva tartási idők:
Hétfőtől péntekig: 7.30–19.00 óra
Szombat–vasárnap: 10.30, 12.30, 14.30 óra

Időpont foglalás angol avgy német nyelven:
Tel.: +49 7836 513272
Kedd, Szerda, Péntek
13.00 – 18.00 óra között

Bejelentkezés a Showerworld-be:
Telefon: +49 7836 51 3272
Fax: +49 7836 51-1505
1 óra, maximum 20 fő

Ezért a hansgrohe



© Bettiniphoto

hansgrohe Ezért a hansgrohe – Szponzorálás 19

hansgrohe szponzorálás

Maximális ellazulás a maximális
teljesítmény után
A hansgrohe segít átélni a legszebb
pillanatokat a vízzel. A víz elválaszthatatlanul kapcsolódik a sporthoz. A hansgrohe
termékek segítenek a csúcsteljesítmény előtt
a kihívásokra összpontosítani, a fárasztó nap
után pedig ellazulást és optimális regenerálódást nyújtanak: hiszen nem utolsó sorban az
élsportolók is értékelik a motivációt és a jól
megérdemelt zuhanyozást, akik nap mint nap

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

maximális teljesítményt nyújtanak. 2017 óta a
hansgrohe az első osztályú BORA-hansgrohe
kerékpársport csapat hivatalos támogatója:
egy olyan sporté, amely különösen dinamikus és innovatív, és tömegeket lelkesít, akár
csak a hansgrohe fürdőszobai és konyhai
termékek. A csapattal együttműködve teszteljük és fejlesztjük tovább a hansgrohe termékeket annak érdekében, hogy a sportban

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Bal oldal: Santos Tour Down Under 2018, 4. szint ‒ 128,2 km Norwoodból Uraidlába, szakaszgyőztes: Peter Sagan.
Jobb oldal: Peter Sagan, 2015-ös/2016-os/2017-es kerékpáros világbajnok.

aktív ügyfeleinknek is a lehető legjobb zuhanyélményt nyújthassuk. A BORA-hansgrohe
csapat, mint a hansgrohe márka nagykövete,
világszerte évente majdnem 300 napig van
úton. A versenyek helyszínével és időpontjával kapcsolatos információk megtalálhatók a
BORA-hansgrohe.com honlapon, valamint
a hansgrohe és a BORA-hansgrohe csapat
közösségi oldalain.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.hu

Ezért a hansgrohe



ZUHANYOK ÉS
ZUHANYVEZÉRLÉSEK
Széles termékválaszték, mely minden
követelménynek eleget tesz
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Zuhanyok és
zuhanyvezérlések

Zuhanyrendszerek

Olyan egyéni, mint
ügyfelei kívánságai
Minden ügyfélnek saját, egyéni kívánságai vannak a zuhannyal kapcsolatban.
Ahhoz, hogy ezeket meg tudja valósítani, számos zuhanykombinációt kínálunk: az egyszerű
zuhany- és fejzuhany szettektől a termosztát-

ból, kézi- és fejzuhanyból álló összeállításig. A
szerelési lehetőségek is rugalmasak. Mindegy,
hogy falsíkon kívüli vagy falsík alatti szerelésről van szó, a hansgrohe minden szerelési
módhoz a hozzáillő megoldást kínálja. Ezen-

kívül a Showerpipe-ok vagy a zuhanypanelek
olyan komplett rendszerek, amelyekkel felújításkor még többet hozhat ki a zuhanyzóból.

Kézizuhany vagy zuhanyszett
Ügyfeleit már az alapmegoldás is tökéletes
zuhanyélményben részesíti, és egyszerűen
felszerelhető.

Fejzuhany
Teljes mozgásszabadságot biztosító zuhanyesőhöz. Az extranagy vízsugártárcsás
változatok még nagyobb kényelemről gondoskodnak.

Zuhany termékcsalád
Falsík alatti megoldás a zuhanyzó személyre
szabott kialakításához. A vízeséstől a tetőtől
talpig való kényeztetésig oldalzuhanyokkal.

Showerpipe
A fejzuhanyból, kézizuhanyból és termosztátból álló, komplett rendszer. Ideális megoldás
a fürdőszoba egyszerű felújításához.

Falsíkon kívüli termosztátok
A hansgrohe falsíkon kívüli megoldásai egyszerűen felszerelhetők, és mind műszaki, mind
esztétikai szempontból értéknövelők.

Falsík alatti színkészletek
A rejtett zuhanyvezérlés belesimul a falba. Így
ultramodern, rendezett megjelenést biztosít.
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Újdonságok – zuhanyinnovációk az egész család számára

Kényeztető élmények
nagyoknak és kicsiknek
Új zuhanyainkkal és zuhanyvezérléseinkkel a zuhanyzó minden igényt kielégít
a család apraja-nagyja számára. Innovatív
Rainfinity termékcsaládunk teljes mértékben

igazodik Önhöz és igényeihez. Így mindenki
a saját, egyéni módján lazulhat el. A modern
családi fürdőszobákba tervezett, mindentudó
Croma E zuhanyokkal innovatív funkciókat és

fokozott biztonságot nyújtó, jó ár-érték arányú
termékeket kínálunk.

Rainfinity: Élje át a legmagasabb szintű kényeztetést a Rainfinityvel, egy olyan zuhanytermékkel, amely messze felülmúl minden eddigi elvárást,
amit valaha a kényeztető zuhanyozással szemben támasztottak.

Rainfinity: Az innovatív dizájnnak köszönhetően a vízsugár ezernyi apró cseppből álló
vízburokba borítja a testét.

Rainfinity: Egyszerűen, gombnyomásra
választhat a PowderRain, az Intense PowderRain és a MonoRain vízsugár között.

Rainfinity: Az innovatív, falsík alatti szerelésű vezérlési opciókkal – például a
ShowerSelecttel vagy a RainSelecttel – egészen intuitív módon élheti át a felülmúlhatatlan
zuhanyélményt.
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Zuhanyok és
zuhanyvezérlések



Croma E: A nagy fejzuhany telt, lágy RainAir
vízsugár fajtája a legkisebbek számára és
élménnyé varázsolja a zuhanyozást.

Ecostat E: A CoolContact hűtési technológia megakadályozza az Ecostat E termosztát
házának felmelegedését.

PowderRain: A mikrofinomságú cseppek
ezrei vízburkot vonnak a teste köré. Testet-lelket kényeztető, érzéki, suttogó kikapcsolódás.

Croma E: Kezelése gyerekjáték, a CoolContact és a SafetyStop funkciónak köszönhetően
pedig használata gyermekbiztos.
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hansgrohe zuhanydizájn

A modern zuhanyzás
A fürdőszoba is használójának személyiségét tükrözi. Ezért a hansgrohe vonalak,
formák és színek széles választékát kínálja.
Nagy fürdőszobáktól a kicsikig, moderntől a

klasszikusig, az új épületektől a felújításig: mindent megtalál nálunk akár igényes felhasználóknak, akár projektekhez keres szanitereket.
Falsík alatti, vagy falsíkon kívüli megoldások-

nál is a hansgrohe mindig lenyűgöző minőség
garantál. A modern technológia hatékonyságot is biztosít: vizet takarít meg.

Falsík alatti szerelés

Helytakarékos: a zuhany és a szoba összeolvad. A zuhanytartó láthatatlan integrációjának köszönhetően ez a rejtett megoldás több helyet
és nagyobb mozgásszabadságot biztosít. Elegánsan és exkluzív, ugyanakkor minden fürdőszobába beilleszthető.
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Falsíkon kívüli szerelés

Elegáns: a termosztáttal és a kézizuhannyal ellátott megoldás. Vagy a Showerpipe, ami magába foglalja a termosztátot, fejzuhanyt és kézizuhanyt. Ez a konstrukció rászerelhető a meglévő csatlakozásokhoz.

Falsík alatti/falsíkon kívüli szerelés

Praktikus: A falsík alatti és falsíkon kívüli megoldás egyedülálló kombinációjával a termosztát közvetlenül csatlakoztatható a kiállásokra.
A fejzuhany csatlakozása a falsík alatt van elrejtve. Innovatív és funkcionális elemek.

Bővebben a Zuhanytervezés című fejezetben a 136. oldaltól.

Zuhanyok és
zuhanyvezérlések
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Nagyobb élmény a hansgrohe sokoldalú vízsugár fajtáival

Vízsugár fajták –
minden zuhanytípushoz a hozzáillőt
Mindenki másképp zuhanyozik, és más
elvárásokat támaszt a tökéletes zuhannyal
szemben. Ez némelyeknél nem csak a testápolást, hanem egyben a kikapcsolódást is jelenti.
Másoknak az élénkítő, frissítő zuhanyélmény

ÚJ

számít. Mindegy, milyen elképzeléssel keresik
meg ügyfelei, a Hansgrohe kézi- és fejzuhanyai között mindenki megtalálja a számára
tökéletes zuhanyt és vízsugár fajtát. A Select
termékek pedig különösen nagyfokú kényelmet

biztosítanak ügyfeleinek. Ezeknél az egyes
vízsugár fajták kényelmesen, gombnyomásra
kapcsolhatók.

ÚJ

Egyszerűen olvassa le a kódot,
és ismerje meg a vízsugárfajtákat
a videóból.
PowderRain
Egyedülálló zuhanyélmény az egész testet gyengéden
beborító, mikrofinomságú cseppeknek köszönhetően a
különösen érzéki zuhanyozásért és az élvezetes kikapcsolódásért. A vizet fúvókánként hat apró nyílás formálja
az egész testet gyengéden bevonó, mikrofinomságú cseppekből álló, vékony vízburokká.

Intense PowderRain
Mikrofinomságú cseppekből álló, intenzív sugár a hatékony zuhanyozásért. A vízcseppek jóval nagyobb számának köszönhetően az Intense PowderRain rendkívül
hatékony. Egyszerre intenzív és bársonyosan puha vízsugár fajta. Kis tömegük miatt a mikrofinomságú cseppek a
kellemetlen fröcskölést is csökkentik.

Rain és Rain XL
amilyen kicsik a kézi- vagy fejzuhany kilépőnyílásai, olyan
nagy a hatásuk: a kellemesen, erőteljesen sistergő Rain
vízsugár felélénkíti, felfrissíti a testet. Így például ideális
megoldás a hajmosó gyors és alapos kiöblítéséhez.

RainAir und RainAir XL
a zuhanyozás sokak számára nem csak a testápolásról
szól, hanem a víznek a lelket is simogatnia kell. Számukra
a dús és lágy RainAir vízsugaras kézi- vagy fejzuhany a
tökéletes megoldás, ahol minden egyes levegővel dúsított
vízcsepp széles felületen, nagyméretű fúvókákból tör elő.
Használatával a mindennapok terhei gyöngyözve peregnek le.

IntenseRain
az erőteljes IntenseRain vízsugárral a sampon egyszerűen
kiöblíthető a hajból. Ideális a gyors reggeli tisztálkodáshoz, hogy egész nap fitt maradjon. Mert az IntenseRain
vízsugárral nem csak a sampon, hanem a reggeli fáradtság
is lezuhanyozható – hogy jól induljon a nap.
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TurboRain
univerzális fegyver a gyors eredményekért: az élénkítő
TurboRain vízsugár kiérdemelte a nevét. Elemi erejének
köszönhetően a legerősebb Rain vízsugár frissítő zuhanyélményt nyújt. Mindenkinek, aki gyorsan és egyszerűen
szeret zuhanyozni.

SoftRain
a lágy SoftRain vízsugár jólesően borítja be a testet. Kellemes a bőrnek és természetesen a léleknek is. Legyen
szó mindennapi zuhanyozásról vagy feszültségoldásról,
a SoftRain vízsugár mindig megfelelő választás. Erősségei
a gyors, reggeli zuhanyozás vagy a kemény nap végén
vett, pihentető fürdő közben egyaránt megmutatkoznak.

Mix
egyszerre lágy és dinamikus. A Mix vízsugár egyesíti a telt,
lágy RainAir vízsugarakat az erőteljes, élénkítő CaresseAir vízsugarakkal. Kívülről lágy esőcseppek borítják be a
testet, miközben középen pontszerű vízáram masszírozza
a bőrt. Tökéletes elegy a mindennapi zuhanyélvezetért.

Massage

Whirl
a koncentrált Whirl vízsugárral egyszerűen lemoshatók a
mindennapok megpróbáltatásai. Legyen szó kézi- vagy
fejzuhanyról: a három különálló vízsugár spirálalakban
forogva, intenzív masszírozó hatás révén segíti a feszültségoldást.

CaresseAir
5 különálló, erőteljes vízsugár fonódik egymásba, amiből
élénkítő, erőteljes masszázssugár jön létre a jóleső feszültségoldáshoz. Pontosan a megfelelő választás sportolás
vagy kemény munkanap után, hogy önmagára találjon.

Massage
koncentrált vízsugár, amely lemossa a mindennapok
feszültségeit. A célirányos vízsugarakkal könnyedén feloldhatók a feszültségek. A innovatív módon, gyűrű alakban elhelyezkedő vízsugarak mobil wellness alkalmazássá
teszik a zuhanyt a saját fürdőszobájában.

MonoRain
pontszerű, nyugtató, feszültségoldó vízsugár a zuhany
közepéből. A Mono vízsugár könnyedsége megnyugtat,
így tökéletes választás feszültségoldáshoz.

RainFlow
az átlátszó, elegáns formájú RainFlow hullámsugaras
fejzuhany a vízesés élményét viszi a fürdőszobába. Segítségével a maga természetes formájában élvezheti a vizet,
amely fentről, jólesően zúduló hullámsugárként éri a nyakat
és a vállakat. Ily módon célirányosan irányíthatja a vizet
ezekre a testrészekre, ami fokozza az ellazulást. Ez főként
a wellness fürdőszobákban meghatározó trend.

RainStream
a Hansgrohe vízsugár laborjának fejlesztői tökéletes
munkát végeztek a különálló, gyöngyöző vízsugarakból
álló RainStream megalkotásakor. Mert ez a különleges
fejzuhany vízsugár nem szűkül össze, hanem egészen a
padlóig minden magasságban egyformán élénkítő és intenzív marad. Az eredmény egy újszerű, a testmagasságtól
függetlenül élénkítő zuhanyélmény.

Az egyes vízsugár fajtákat bemutató videók a youtube.com/hansgrohe webhelyen találhatók
A zuhanyok vízsugár fajtáit piktogramok jelölik.
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Egyszerű és intelligens

Technológiák –
intuitívek, gyorsak és takarékosak
Select: zuhanyélvezet gombnyomásra
A gombnyomás gyakran egyszerűbb, mint elforgatni valamit. Az innovatív Select technológiával elég egy egyszerű gombnyomás a zuhanyon vagy a zuhanyvezérlésen a vízsugár fajta
váltásához vagy a víz vezérléséhez. A még kényelmesen zuhanyozásért, minden korosztály
számára.

Előnyök
▪ Intuitív kezelés gombnyomásra
▪ Nagyobb kényelem minden korosztály számára
▪ Mechanikus szerkezet a hosszú
távon is biztonságos működésért

Select technológia a kézi- és fejzuhanyok
esetében

Select technológia a falsíkon kívüli és
falsík alatti vezérlések esetében

Kézizuhanyok: a forradalmi mechanikus szerkezetnek köszönhetően a vízsugár
kényelmesen, gombnyomásra átállítható. A
Select gomb hosszú élettartamát a 90 000
gombnyomásos tartósteszt igazolja.

RainSelect: teljesen integrált rendszer alaptesttel és színkészlettel. Legfeljebb öt fogyasztó
vezérelhető kényelmesen, gombnyomással,
akár egyszerre is.

Fejzuhanyok: a fejzuhanyban lévő, innovatív állítóegység lehetővé teszi a vízsugár
Select-elvnek megfelelő, egyszerű átállítását.
Mindezt mechanikus úton, gombnyomásra.

ShowerTablet/Showerpipe: Kiviteltől függően több fogyasztó is kényelmesen,
gombnyomással megnyitható és elzárható.
Sőt, akár egyszerre is. Itt a gombok kiemelkedése jelzi, hogy éppen mely fogyasztó aktív.

ShowerSelect színkészlet: akár 4
fogyasztó vezérelhető kényelmesen, gombnyomással. Akár egyszerre is. Az opcionális
gombhosszabbítóknak köszönhetően a kezelés mozgáskorlátozottak számára is lehetséges, mivel ebben az esetben a gombok kiállnak.

Bővebb információk a www.hansgrohe-int.com/technologies weboldalon
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Olvassa le a kódot, és tudjon meg
többet a hansgrohe technológiákról!

QuickClean: gyors vízkőmentesítő funkció
A QuickClean a levegőztetőnél lévő rugalmas szilikongömböcskéket jelenti. A szennyeződés
és a vízkőlerakódás kis erőkifejtéssel, teljes egészében tisztítószerek használata nélkül néhány
ujjmozdulattal ledörzsölhető. Így a termékek hosszú távon működőképesek maradnak, és hosszú
élettartamot érnek el.

Előnyök
▪ Gyors és egyszerű tisztítás
▪ Különösen magas minőségű, nagy
szakítószilárdságú szilikon
▪ Hosszú élettartamot és működést
biztosít

EcoSmart: takarékoskodás a vízzel és az energiával
A levegőt hozzákeverő EcoSmart technológiának köszönhetően a hansgrohe zuhanyok akár
60 százalékkal kevesebb vizet fogyasztanak, mint a hagyományos termékek. Ez vizet és energiát takarít meg. A jól kigondolt átfolyáskorlátozó mindössze 9, illetve 6 l/perc mennyiségre
csökkenti a vízfogyasztást.

Előnyök
▪ Akár 60 %-kal kevesebb vízfogyasztás
▪ Alacsonyabb energiaszükséglet
a meleg vízzel való takarékosságnak köszönhetően – ezáltal
alacsonyabb CO2-kibocsátás és
alacsonyabb költségek

A kalkulátorral kiszámolhatja, mennyi vizet és energiát takaríthat meg:
www.hansgrohe.hu

Zuhanyok és
zuhanyvezérlések
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Egyszerűen nagyobb zuhanyélmény

Technológiák – hatékonyabbak,
nagyobbak és biztonságosabbak
AirPower: nagyobb térfogat, nagyobb élmény
A kényelem és a hatékonyság nem zárja ki egymást. Ezt a hansgrohe AirPower zuhanyok is
igazolják. A vízsugártárcsa nagy felületen keresztül levegőt szív be, ami teltebbé, könnyebbé
és lágyabbá teszi a vízcseppeket. Ez egyúttal hatékonyabbá is teszi a vízfelhasználást.

Előnyök
▪ Teltebb, könnyebb és lágyabb
vízcseppek: a zuhanyozás tiszta
élménye
▪ Kevesebb fröcskölés, ennek köszönhetően kevesebb tisztítás
▪ Magasabb vízhatékonyság a
nagyobb víztérfogat révén

XXLPerformance: óriási zuhanyélmény
Az XXLPerformance technológiával valóban nagy méretben élheti át a zuhanyozás élményét.
A levegővel dúsított, teltebb cseppeknek köszönhetően a víz nyári záporhoz hasonlít, és fenséges
kikapcsolódást biztosít. Méghozzá ámulatba ejtően alacsony vízfogyasztás mellett.

Előnyök
▪ Nagyméretű zuhanyélmény
▪ Magas vízhatékonyság: egyenletesen elosztott vízsugár nyílások az
egyedülálló zuhanyélményért
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Olvassa le a kódot, és tudjon meg
többet a hansgrohe technológiákról!

CoolContact: biztonságos zuhanyélmény
A CoolContact hűtési technológia megakadályozza a termosztát házának felmelegedését. Ezért
nem kell többé biztonsági távolságot tartani a csapteleptől, így a zuhanyozás élménye még
akadálymentesebb lesz. A gyermekek érzékeny bőrére leselkedő forrázásveszély ugyancsak
a múlté.

Előnyök
▪ Innovatív hűtési technológia
▪ Nagyobb biztonság a fürdőszobában a gyermekek számára is
▪ Akadálymentesebb zuhanyélmény

Bővebb információk a www.hansgrohe-int.com/technologies weboldalon

Zuhanyok és
zuhanyvezérlések
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hansgrohe kézizuhanyok

Válogatott kézizuhanyok áttekintése

Crometta

Változatok

Crometta 100
Kézizuhany 1jet

Crometta 100
Kézizuhany Vario

Crometta 100
Kézizuhany Multi

Croma 100
Kézizuhany Multi

Croma Select E
Kézizuhany 1jet
26814, -400

Standard

26825, -400

26824, -400

26823, -400

28536, -000

EcoSmart 9 l/perc

26828, -400

26827, -400

26826, -400

28538, -000

Green 6–7 l/perc

26829, -400

26834, -400

Zuhanyfej mérete

100 mm

Vízsugár fajták
(l/perc, normál változat)

26815, -400
26816, -400

100 mm

100 mm

100 mm

Forgatás

Forgatás

Forgatás

Rain 16 l/perc

Rain 18 l/perc
Massage 18 l/perc

Rain 19 l/perc
Massage 19 l/perc
TurboRain 19 l/perc

Rain 19 l/perc
Massage 19 l/perc
MonoRain 19 l/perc

Rain 16 l/perc

■

■

■

■

■

Crometta
Kézizuhany 1jet

Crometta
Kézizuhany Vario

Croma 100
Kézizuhany Vario

Croma Select S
Kézizuhany 1jet
26804, -400

Vízsugár átállítása
Jellemzők

Croma 100

110 mm

Select
Uniques

AirPower
QuickClean

Változatok

Standard

26331, -400

26330, -400

28535, -000

EcoSmart 9 l/perc

26333, -400

26332, -400

28537, -000

Green 6–7 l/perc

26334, -400

26336, -400

Zuhanyfej mérete

100 mm

100 mm

100 mm

Forgatás

Forgatás

Rain 14 l/perc

Rain 14 l/perc
IntenseRain 14 l/perc

Rain 18 l/perc
Massage 18 l/perc

Rain 16 l/perc

■

■

■

■

a 46. oldaltól

a 45. oldaltól

Vízsugár átállítása
Jellemzők

Vízsugár fajták
(l/perc, normál változat)

26805, -400
26806, -400
110 mm

Select
Uniques

AirPower
QuickClean

A teljes választékot megtalálja

■ van
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Croma Select

Raindance Select

Rainfinity

PuraVida

ÚJ

ÚJ
Croma Select E
Kézizuhany Vario

Croma Select E
Kézizuhany Multi

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
PowderRain

Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet

Raindance Select E
Kézizuhany 150 3jet

26014, -000

26520, -000, -400

26550, -000, -400

26864, -XXX

28557, -000, -400

26521, -000, -400

26551, -000, -400

26865, -000, -700

28567, -000, -400

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet

PuraVida
Kézizuhany 3jet

26812, -400

26810, -400

26813, -400

26811, -400

110 mm

110 mm

125 mm

120 mm

150 mm

130 mm

150 mm

Select

Select

Select

Select

Select

Select

Select

RainAir 16 l/perc
CaresseAir 16 l/perc
Mix 16 l/perc

PowderRain 14 l/perc
Intense PowderRain
14 l/perc
MonoRain 14 l/perc

RainAir 16 l/perc
CaresseAir 16 l/perc
Mix 16 l/perc

■

Rain 15 l/perc
IntenseRain 15 l/perc
TurboRain 15 l/perc

Massage 16 l/perc
IntenseRain 16 l/perc
SoftRain 16 l/perc

Rain 12 l/perc
Whirl 12 l/perc
PowderRain 12 l/perc

■

■

■

■

■

■

RainAir 15 l/perc
Rain 15 l/perc
Whirl 15 l/perc
■

■

■

■

■

■

■

Croma Select S
Kézizuhany Multi

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet

■

ÚJ

ÚJ

Croma Select S
Kézizuhany Vario

■
■

Raindance Select S
Kézizuhany 150 3jet

Rainfinity
Keskeny kézizuhany
100 1jet

PuraVida
Keskeny kézizuhany
120 1jet

26802, -400

26800, -400

26530, -XXX

28587, -000, -400

26866, -XXX

28558, -000, -400

26803, -400

26801, -400

26531, -XXX

28588, -000, -400

26867, -000, -700

28568, -000, -400

110 mm

110 mm

120 mm

150 mm

100 mm

150 mm

Select

Select

Select

Select

Rain 15 l/perc
IntenseRain 15 l/perc
TurboRain 15 l/perc

Massage 16 l/perc
IntenseRain 16 l/perc
SoftRain 16 l/perc

RainAir 15 l/perc
Rain 15 l/perc
Whirl 15 l/perc

RainAir 16 l/perc
CaresseAir 16 l/perc
Mix 16 l/perc

PowderRain
13,8 l/perc

RainAir 16 l/perc

■

■

■

■

■

■

a 42. oldaltól

■

■

■

■

a 38. oldaltól

■
■

■

a 36. oldaltól

a 34. oldaltól

Ár

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Kézizuhanyok és zuhanyszettek
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PuraVida Kézizuhany

Egyszerre gyengéd és dinamikus

A QuickClean technológiának köszönhetően a
szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető

AirPower technológia a
teltebb, könnyebb vízcseppekért

Három vízsugár fajta: RainAir, CaresseAir és
Mix

XXL Performance: nagyobb felületen
elosztott víz a 150 mm-es zuhanyfejnek köszönhetően
Kényelmes funkcióválasztás Select technológiával
Matt fehér és fényes króm
felület

PuraVida
Kézizuhany

RainAir: a gyengéd, levegővel dúsított zuhanyesőhöz.

CaresseAir: az élénkítő masszázssugárhoz,
például sportolás után.

Mix: az ellazító és az élénkítő vízsugár
harmonikus kombinációjához.

Előnyök
▪▪ Egyszerű váltás három vízsugár fajta között a Select technológiával
▪▪ RainAir a gyengéd, levegővel dúsított zuhanyesőhöz

▪▪ QuickClean a kényelmes tisztításhoz
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PuraVida
Kézizuhany 3jet
# 28557, -000, -400 16 l/perc
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

PuraVida
Keskeny kézizuhany 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/perc
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

PuraVida Zuhanyszettek

PuraVida
Zuhanyszett 90 cm-es z uhanyrúddal
# 27853, -000, -400 16 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Kézizuhanyok és zuhanyszettek

PuraVida Kézizuhanyok
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Rainfinity Kézizuhany

ÚJ

Csodálatosan gyengéd,
kényeztető élmény
Diffúzan elrendezett vízsugárfúvókák a
tökéletes PowderRain élményért
Három vízsugár fajta az egyéni igényeknek
megfelelő kikapcsolódásért: PowderRain,
Intense PowderRain és MonoRain
Enyhén befelé fordított, fém vízsugárfelület
a teljes körű zuhanyélményért
A QuickClean technológiának köszönhetően a
szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető

Matt White felület

Kényelmes funkcióválasztás Select technológiával

Króm felület

Rainfinity
Kézizuhany

PowderRain: egyedülálló zuhanyélmény az
egész testet gyengéden beborító mikrocseppeknek köszönhetően.

Intense PowderRain: a sampon hatékony
kimosásához, akár hosszú hajból is.

MonoRain: pontszerű, feszültségoldó
vízsugár, tökéletes választás ellazuláshoz.

Előnyök
▪▪ Teljes körű zuhanyélmény az innovatív vízsugárfelületnek
köszönhetően
▪▪ Egyszerű váltás három vízsugár fajta között a Select technológiával

▪▪ Kerek vagy geometriai rúdforma
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Rainfinity Kézizuhanyok

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/perc
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc

ÚJ

Rainfinity
Keskeny kézizuhany 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/perc
# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc

Rainfinity Zuhany- vagy zuhanytartó szett
ÚJ

Rainfinity
Zuhanyszett 130 3jet 90 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
# 27671, -000 14 l/perc
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/perc

ÚJ

ÚJ

Rainfinity
Zuhanyszett 130 3jet
150 cm-es z uhanyrúddal
és szappantartóval
# 27673, -000 14 l/perc
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/perc

ÚJ

Rainfinity
Zuhanytartó szett 130 3jet
125 cm-es zuhanycsővel
# 26852, -000, -700 14 l/perc

Rainfinity
Zuhanytartó szett 100 1jet
125 cm-es zuhanycsővel
# 26857, -000, -700 13,8 l/perc

Zuhanytartó szett 130 3jet
160 cm-es zuhanycsővel
# 26851, -000, -700 14 l/perc

Zuhanytartó szett 100 1jet
160 cm-es zuhanycsővel
# 26856, -000, -700 13,8 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Kézizuhanyok és zuhanyszettek

ÚJ
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Raindance Kézizuhany

ÚJ

Minden zuhanytípushoz
a hozzáillő vízsugár fajta
Kis kilépőnyílás az erőteljes Rain vízsugárhoz

Speciális, mozgó Whirl szelep

Mikrofúvóka a mikrofinomságú PowderRain
vízsugárhoz

A QuickClean technológiának köszönhetően a
szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető

Kényelmes funkcióválasztás Select
technológiával

Raindance
Kézizuhany

PowderRain: egyedülálló zuhanyélmény az
egész testet gyengéden beborító mikrocseppeknek köszönhetően.

Rain: erőteljes, élénkítő vízsugár felfrissüléshez.

Whirl: koncentrált, masszírozó vízörvény
feszültségoldáshoz.

Előnyök
▪▪ Minden zuhanyigényhez, az élénkítőtől a lazítóig
▪▪ Egyszerű váltás három vízsugár fajta között a Select technológiával

▪▪ Egyszerű tisztíthatóság a QuickClean funkciónak köszönhetően
▪▪ Kerek vagy geometriai rúdforma
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Raindance Select Kézizuhanyok

Raindance Select E
Kézizuhany 150 3jet
# 26550, -000, -400 16 l/perc
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/perc
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

ÚJ

Raindance Select S
Kézizuhany 150 3jet
# 28587, -000, -400 16 l/perc
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Kézizuhanyok és zuhanyszettek

ÚJ

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 15 l/perc
# 26531, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/perc

Raindance Select Zuhanyszettek

Raindance Select E
Zuhanyszett 150 3jet 65 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
# 27856, -000, -400 16 l/perc
Zuhanyszett 150 3jet 90 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
(kép n élkül)
# 27857, -000, -400 16 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Raindance Select E
Zuhanyszett 120 3jet 65 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
# 26620, -000, -400 15 l/perc
# 26622, -000, -400 EcoSmart
9 l/perc
Zuhanyszett 120 3jet 90 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
(kép n élkül)
# 26621, -000, -400 15 l/perc
# 26623, -000, -400 EcoSmart
9 l/perc

ÚJ

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet PowderRain
# 26014, -000 12 l/perc
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Raindance Select Zuhanyszettek

ÚJ

Raindance Select S
Zuhanyszett 150 3jet 65 cm-es
zuhanyrúddal

és szappantartóval
# 27802, -000, -400 16 l/perc
Zuhanyszett 150 3jet 90 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
(kép n élkül)
# 27803, -000, -400 16 l/perc

Raindance Select S
Zuhanyszett 150 3jet
90 cm-es z uhanyrúddal
# 26626, -000, -400 16 l/perc

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet 65 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
# 26630, -000, -400 15 l/perc
# 26632, -000, -400 EcoSmart
9 l/perc
Zuhanyszett 120 3jet 90 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
(kép n élkül)
# 26631, -000, -400 15 l/perc
# 26633, -000, -400 EcoSmart
9 l/perc

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet
PowderRain 65 cm-es z uhanyrúddal
# 27654, -000 12 l/perc
Zuhanyszett 120 3jet
PowderRain 90 cm-es z uhanyrúddal
(kép n élkül)
# 27667, -000 12 l/perc

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet 90 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
# 27648, -000, -400 15 l/perc
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet 110 cm-es
bal oldali z uhanyrúddal
# 26324, -000, -400 15 l/perc
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet 65 cm-es
z uhanyrúddal
# 26320, -000, -400 15 l/perc
# 26321, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett 120 3jet 150 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
(kép n élkül)
# 27646, -000, -400 15 l/perc
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett 120 3jet 110 cm-es jobb
oldali z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26326, -000, -400 15 l/perc
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett 120 3jet
90 cm-es z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26322, -000, -400 15 l/perc
# 26323, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc
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ÚJ
Raindance Select E
Zuhanytartó szett 120 3jet
125 cm-es zuhanycsővel
# 26700, -000, -400 15 l/perc

Raindance Select S
Zuhanytartó szett 120 3jet
125 cm-es zuhanycsővel
# 26701, -000, -400 15 l/perc

Raindance Select S
Zuhanytartó szett 120 3jet PowderRain
125 cm-es zuhanycsővel
# 27669, -000 12 l/perc

Zuhanytartó szett 120 3jet
160 cm-es zuhanycsővel
# 26720, -000, -400 15 l/perc

Zuhanytartó szett 120 3jet
160 cm-es zuhanycsővel
# 26721, -000, -400 15 l/perc

Zuhanytartó szett 120 3jet PowderRain
160 cm-es zuhanycsővel
# 27668, -000 12 l/perc

Raindance Classic Kézizuhanyok és zuhanyszettek

Raindance Classic
Zuhanyszett 100 3jet
65 cm-es z uhanyrúddal
# 27843, -000, -090 17 l/perc

Raindance Classic
Kézizuhany 100 3jet
# 28548, -000, -090 17 l/perc

Zuhanyszett 100 3jet
90 cm-es z uhanyrúddal
# 27841, -000, -090 17 l/perc
(kép n élkül)

Balance
Air

Balance
Air

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Kézizuhanyok és zuhanyszettek

Raindance Select Zuhanytartó szett
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Croma Select kézizuhany
Select

Nagyobb kényelem mindenkinek

Elegáns forma: a kerek fejű
Croma Select S mellett a lekerekített sarkú,
szögletes Croma Select E is kapható.

Tetszetős: a fehér-króm felület
hangsúlyos megjelenést kölcsönöz.

Felhasználóbarát: az ergonomikus fogantyúba
beépített Select funkciónak köszönhetően a vízsugár fajták
kényelmesen, gombnyomásra válthatók.

Croma Select S Multi
Kézizuhany
1

2

3

Croma Select E Vario
Kézizuhany
1

2

3

Massage

(1) SoftRain: jólesően lágy vízsugár.
(2) IntenseRain: intenzív, aktiváló és ébresztő hatású vízsugár.
(3) Massage: koncentrált, élénkítő vízsugár.

(1) Rain: ideális a sampon hajból történő kiöblítéséhez.
(2) IntenseRain: intenzív, aktiváló és ébresztő hatású vízsugár.
(3) TurboRain: a legerősebb Rain vízsugár a frissítő-élénkítő
zuhanyélményért.

Előnyök
▪▪ Kényelmes vízsugárváltás gombnyomásra a Select technológiának köszönhetően, immár a Croma választékban is
▪▪ 110 mm-es vízsugártárcsa új vízsugár fajtákkal minden zuhanyigényhez: sampon egyszerű kimosása, esti feszültségoldás
vagy reggeli feltöltődés

▪▪ Egyszerűen tisztítható a QuickClean funkciónak köszönhetően
▪▪ Víztakarékos, csupán 7 liter/perc vízfogyasztást biztosító
EcoSmart változatban is kapható
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Croma Select E
Kézizuhany Multi
# 26810, -400 16 l/perc
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select E
Kézizuhany Vario
# 26812, -400 15 l/perc
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select E
Kézizuhany 1jet
# 26814, -400 16 l/perc
# 26815, -400 EcoSmart 9 l/perc
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/perc

Croma Select S
Kézizuhany Vario
# 26802, -400 15 l/perc
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select S
Kézizuhany 1jet
# 26804, -400 16 l/perc
# 26805, -400 EcoSmart 9 l/perc
# 26806, -400 EcoSmart 7 l/perc

Massage

Croma Select S
Kézizuhany Multi
# 26800, -400 16 l/perc
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/perc

Massage

Croma Select Zuhanyszettek

Croma Select E
Zuhanyszett Multi
65 cm-es z uhanyrúddal
# 26580, -400 16 l/perc
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/perc
Zuhanyszett Multi 90 cm-es
z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26590, -400 16 l/perc
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/perc

Massage

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Croma Select E
Zuhanyszett Vario
65 cm-es z uhanyrúddal
# 26582, -400 15 l/perc
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/perc
Zuhanyszett Vario 65 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
(kép n élkül)
# 26586, -400 15 l/perc

Croma Select E
Zuhanyszett 1jet 65 cm-es
z uhanyrúddal
# 26584, -400 16 l/perc
# 26585, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Vario 90 cm-es
z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26592, -400 15 l/perc
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett 1jet 90 cm-es
z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26594, -400 16 l/perc
# 26595, -400 EcoSmart 9 l/perc

Kézizuhanyok és zuhanyszettek

Croma Select Kézizuhanyok
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Croma Select Zuhanyszettek

Croma Select S
Zuhanyszett Vario 65 cm-es
z uhanyrúddal
# 26562, -400 15 l/perc
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select S
Zuhanyszett Multi 65 cm-es
z uhanyrúddal
# 26560, -400 16 l/perc
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Vario 65 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
(kép n élkül)
# 26566, -400 15 l/perc

Croma Select S
Zuhanyszett 1jet 65 cm-es
z uhanyrúddal
# 26564, -400 16 l/perc
# 26565, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Vario 90 cm-es
z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26572, -400 15 l/perc
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett 1jet 90 cm-es
z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26574, -400 16 l/perc
# 26575, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select E
Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es
zuhanycsővel
# 26425, -400 15 l/perc

Croma Select E
Zuhanytartó szett 1jet 125 cm-es
zuhanycsővel
# 26424, -400 16 l/perc

Croma Select S
Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es
zuhanycsővel
# 26421, -400 15 l/perc

Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es
zuhanycsővel
# 26413, -400 15 l/perc

Zuhanytartó szett 1jet 160 cm-es
zuhanycsővel
# 26412, -400 16 l/perc

Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es
zuhanycsővel
# 26411, -400 15 l/perc

Zuhanyszett Multi 90 cm-es
z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26570, -400 16 l/perc
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/perc

Massage

Croma Select Zuhanytartó szett

Croma Select S
Zuhanytartó szett 1jet 125 cm-es
zuhanycsővel
# 26420, -400 16 l/perc

Croma 100 Classic Kézizuhanyok

Zuhanytartó szett 1jet 160 cm-es
zuhanycsővel
# 26410, -400 16 l/perc

Croma 100 Classic
Kézizuhany Multi
# 28539, -000 19 l/perc

Massage
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Croma 100
Kézizuhany Multi
# 28536, -000 19 l/perc
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/perc

Massage

Croma 100
Kézizuhany Vario
# 28535, -000 18 l/perc
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/perc

Croma 100
Kézizuhany Mono
# 28580, -000 16 l/perc
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/perc

Massage

Croma 100 Zuhany- vagy zuhanytartó szett

Croma 100
Zuhanyszett Multi 65 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartó
# 27775, -000 19 l/perc
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/perc

Croma 100
Zuhanyszett Vario 65 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
# 27772, -000 18 l/perc
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Multi 90 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartó
(kép n élkül)
# 27774, -000 19 l/perc
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Vario 90 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
(kép n élkül)
# 27771, -000 18 l/perc
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/perc

Massage

Massage

Croma 100
Zuhanyszett Mono 65 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
# 27717, -000 16 l/perc
Zuhanyszett Mono 90 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
# 27724, -000 16 l/perc

Massage

Croma 100
Zuhanytartó szett Multi 125 cm-es
zuhanycsővel
# 27593, -000 19 l/perc

Croma 100
Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es
zuhanycsővel
# 27592, -000 18 l/perc

Croma 100
Zuhanytartó szett Mono 125 cm-es
zuhanycsővel
# 27574, -000 16 l/perc

Zuhanytartó szett Multi 160 cm-es
zuhanycsővel
# 27595, -000 19 l/perc

Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es
zuhanycsővel
# 27594, -000 19 l/perc

Zuhanytartó szett Mono 160 cm-es
zuhanycsővel
# 27575, -000 16 l/perc

Massage

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Kézizuhanyok és zuhanyszettek

Croma 100 Kézizuhanyok
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Crometta 100 kézizuhany

Valódi dizájnnagyság vonzó áron

kilépőnyílás az élénkítő Rain vízsugárhoz

sugárnyaláb a TurboRain vízsugárhoz

speciális masszázsfúvókák

Modern, fehér-króm felület

Crometta 100 Multi
Kézizuhany
1

2

3

Crometta 100 Vario
Kézizuhany
1

2

3

4

Massage

(1) Rain: élénkítő zuhanyeső.
(2) TurboRain: a legerősebb Rain vízsugár a frissítő-élénkítő
zuhanyélményért.
(3) Massage: erőteljes, pulzáló vízsugár.

(1–4) Rain változatok: élénkítő zuhanyeső 4 fokozatban a
szélestől a koncentráltig.

Előnyök
▪▪ XXL zuhanyélvezet 100 mm-es vízsugártárcsán keresztül

▪▪ Ergonomikus fogantyúdizájn a biztonságos fogásért

▪▪ Vonzó ár-teljesítmény arány a jól bevált Croma 100 motor és a
közkedvelt vízsugár technológia révén verhetetlen áron

▪▪ Egyszerűen tisztítható a QuickClean funkciónak köszönhetően

▪▪ Sokféle vízsugár fajta minden zuhanytípushoz, a szélestől a
koncentráltig

▪▪ Víztakarékos, csupán 7 liter/perc vízfogyasztást biztosító
EcoSmart változatban is kapható
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Crometta 100
Kézizuhany Multi
# 26823, -400 19 l/perc
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/perc

Massage

Crometta 100
Kézizuhany Vario
# 26824, -400 18 l/perc
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/perc
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/perc

Crometta 100
Kézizuhany 1jet
# 26825, -400 16 l/perc
# 26828, -400 EcoSmart 9 l/perc
# 26829, -400 EcoSmart 7 l/perc

Massage

Crometta 100 Zuhany- vagy zuhanytartó szett

Crometta 100
Zuhanyszett Multi 65 cm-es
z uhanyrúddal
# 26650, -400 19 l/perc
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/perc

Crometta 100
Zuhanyszett Vario 65 cm-es
z uhanyrúddal
# 26651, -400 18 l/perc
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/perc

Crometta 100
Zuhanyszett 1jet 65 cm-es
z uhanyrúddal
# 26652, -400 16 l/perc
# 26655, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Multi 90 cm-es
z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26656, -400 19 l/perc
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/perc

Zuhanyszett Vario 90 cm-es
z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26657, -400 18 l/perc
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett 1jet 90 cm-es
z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26658, -400 16 l/perc
# 26663, -400 EcoSmart 9 l/perc

Massage

Massage

Crometta 100
Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es
zuhanycsővel
# 26666, -400 18 l/perc

Crometta 100
Zuhanytartó szett 1jet 125 cm-es
zuhanycsővel
# 26664, -400 16 l/perc

Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es
zuhanycsővel
# 26667, -400 19 l/perc

Zuhanytartó szett 1jet 160 cm-es
zuhanycsővel
# 26665, -400 16 l/perc

Massage

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Kézizuhanyok és zuhanyszettek

Crometta 100 Kézizuhanyok
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Crometta Kézizuhany

Víz- és energiatakarékosság,
költségcsökkentés egyszerűen
Elegáns: 100 mm átmérőjű, kerek fej

Rain: nagy kilépőnyílás az erőteljes
Rain vízsugárhoz

IntenseRain: kis kilépőnyílás az
élénkítő IntenseRain vízsugárhoz

Felhasználóbarát: vízsugár egyszerű
átállítása ergonomikus karral

Modern, fehér-króm
felület

1

2

14
12
10

Strahlimpakt/kPa

Crometta Vario
Kézizuhany
Standard

EcoSmart

Green

15 l/perc

9 l/perc

6 l/perc

8
6
4
2
0

(1) Rain: ideális a sampon hajból történő kiöblítéséhez.
(2) IntenseRain: intenzív, aktiváló és ébresztő hatású vízsugár.

Víztakarékos: az EcoSmart és a Green termékcsalád az alacsonyabb fogyasztás ellenére is teljes élményt biztosít.

Előnyök
▪▪ Stabil fogás és a vízsugár egykezes átállítása a vízsugártárcsa
egyszerű forgatásával

▪▪ 2 vízsugár fajta: nagy felületű Rain vízsugár és élénkítő
IntenseRain vízsugár

▪▪ 100 mm átmérőjű vízsugártárcsa

▪▪ Elegáns, fehér dizájn

▪▪ Víztakarékos, 9 liter/perc fogyasztású EcoSmart, ill. 6 liter/
perc fogyasztású LEED-kompatibilis változatban is kapható
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Crometta
Kézizuhany Vario
# 26330, -400 14 l/perc
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/perc
# 26336, -400 Green 5,7 l/perc

Crometta
Kézizuhany 1jet
# 26331, -400 14 l/perc
# 26333, -400 EcoSmart 9 l/perc
# 26334, -400 Green 5,7 l/perc

Crometta Zuhany- vagy zuhanytartó szett

Crometta
Zuhanyszett Vario 65 cm-es
z uhanyrúddal
# 26532, -400 14 l/perc
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/perc
# 26555, -400 Green 6 l/perc
Zuhanyszett Vario 65 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
(kép n élkül)
# 26553, -400 14 l/perc

Crometta
Zuhanyszett 1jet 65 cm-es
z uhanyrúddal
# 26533, -400 14 l/perc
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/perc
# 26554, -400 Green 6 l/perc

Zuhanyszett Vario 90 cm-es
z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26536, -400 14 l/perc
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett 1jet 90 cm-es
z uhanyrúddal (kép n élkül)
# 26537, -400 14 l/perc
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/perc

Crometta
Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es
zuhanycsővel
# 26691, -400 14 l/perc
# 26693, -400 EcoSmart 9 l/perc

Crometta
Zuhanytartó szett 1jet 125 cm-es
zuhanycsővel
# 26690, -400 14 l/perc
# 26568, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es
zuhanycsővel
# 26692, -400 14 l/perc
# 26694, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanytartó szett 1jet 160 cm-es
zuhanycsővel
# 26567, -400 14 l/perc
# 26569, -400 EcoSmart 9 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Kézizuhanyok és zuhanyszettek

Crometta Kézizuhanyok
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Unica ′E Zuhanyrúd

Egyedülállóan elegáns és csillogó

Rugalmas: a zuhanytartó állítható magasságú, valamint változtatható forgás- és dőlésszögű, a toló pedig az egykezes kezelés
érdekében önreteszelő

Bővíthető: további Casetta ’E
szappantartókkal egészíthető ki

Egyszerű tisztítás: a sík felületnek
köszönhetően könnyen tisztítható
Praktikus: beépített üvegpolc a zuhanykellékek számára, melynek magassága
a szereléskor szabadon beállítható

Egyedülálló: az üvegből készült zuhanyrúd 2 felülettel kapható: fehér-króm és
tükrös króm

Sokoldalú: 0,90 m-es és 1,50 m-es
hosszúságban kapható

Unica ′E
Zuhanyrúd

Tetszetős: harmonizál más üvegelemekkel,
például zuhanyfalakkal, fejzuhanyokkal és
termosztátokkal.

Fekete-króm felület

Fehér-króm felület

Tükrös króm felület

Előnyök
▪▪ Beépített üvegpolc a több tárolóhelyért, kiegészíthető további
rakodófelületekkel

▪▪ 1,50 m-es változat elsősorban kisgyermekes családok
számára, ill. a kényelmes testápoláshoz

▪▪ Egyszerű tisztítás a sík felületnek köszönhetően

▪▪ Egyaránt alkalmas kis és nagy zuhanyzókba, továbbá felszerelhető a már meglévő fali csatlakozókra, így ideális választás
korszerűsítéshez

▪▪ Állítható magasságú, valamint forgás- és dőlésszögű zuhanytartó
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Unica ’Comfort
Fémtartók a falban történő
extraerős rögzítésért

Zuhanyrudak és tartozékok

Kényelem
minden
t ekintetben
Erős: erős, önreteszelő fémtolóval felszerelt porter,
amely az egyszerű, egykezes
kezelés érdekében 90°-ban
elfordítható.

Praktikus: zuhanyrúd, polc és tartófogantyú egyben

Rugalmas: kiegészítő
zuhanytartó további
alkalmazások számára

Biztonságos: akár 200 kg teherbírású,
25 mm átmérőjű, ergonomikus kapaszkodó a stabil tartásért
Variálható: levehető, kiváló minőségű
műanyagból készült, 250 mm széles polc

Unica ’Comfort
Zuhanyszett

Akadálymentes: a plusz porter megkönnyíti az ülve zuhanyozást.

Biztonságos: az erős tartófogantyú gondoskodik a stabil állásról
a csúszós aljzaton.

Előnyök
▪▪ Zuhanyrúdból, polcból és tartófogantyúból álló, helytakarékos
kombináció

▪▪ Levehető polc a könnyű tisztításért
▪▪ Stabil, beépített tartófogantyú a megnövelt biztonságért

▪▪ A 280 mm-es műanyag polc bőséges helyet kínál a zuhanykellékek számára

▪▪ Akár 200 kg-os húzóerőnek is ellenáll
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Unica Zuhanyrudak zuhanycsővel
ÚJ

Unica
Zuhanyrúd E 90 cm-es
zuhanycsővel
# 27640, -000, -400, -600

Unica
Zuhanyrúd PuraVida 90 cm-es
zuhanycsővel
# 27844, -000

Unica
Zuhanyrúd Raindance 90 cm-es
zuhanycsővel
# 27636, -000

Zuhanyrúd E 150 cm-es zuhanycsővel
(kép n élkül)
# 27645, -000, -400, -600

Unica
Zuhanyrúd Classic 65 cm-es
zuhanycsővel
# 27617, -000, -820

Unica
Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es
zuhanycsővel
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es
zuhanycsővel (kép n élkül)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990

Unica
Zuhanyrúd C 65 cm-es
zuhanycsővel
# 27611, -000

Unica
Zuhanyrúd Croma 65 cm-es
zuhanycsővel
# 26503, -000

Unica
Zuhanyrúd Crometta 65 cm-es
zuhanycsővel
# 27615, -000

Zuhanyrúd C 90 cm-es
zuhanycsővel (kép n élkül)
# 27610, -000

Zuhanyrúd Croma 90 cm-es
zuhanycsővel (kép n élkül)
# 26504, -000

Zuhanyrúd Crometta 90 cm-es
zuhanycsővel (kép n élkül)
# 27614, -000
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Zuhanyrudak és tartozékok

Unica Zuhanyrudak

Unica
Zuhanyrúd Comfort 110 cm bal oldali
# 26403, -400

Unica
Zuhanyrúd Crometta 90 cm
# 27609, -000

Unica
Zuhanyrúd Comfort 110 cm jobb oldali
# 26404, -400

Unica
Zuhanyrúd S Puro Reno 72 cm
# 28662, -000

Unica
Zuhanyrúd Comfort 65 cm
# 26401, -000

Unica
Zuhanyrúd Croma 65 cm
# 26505, -000

Zuhanyrúd Comfort 90 cm
# 26402, -000 (kép n élkül)

Zuhanyrúd Croma 90 cm
# 26506, -000 (kép n élkül)

Unica
Zuhanyrúd Reno 72 cm
# 27704, -000

Unica
Zuhanyrúd Varia 72 cm
# 27355, -000

Zuhanyrúd S Puro Reno 105 cm
(kép n élkül)
# 28663, -000

▪▪ Állítható zuhanymagasság és dőlésszög
▪▪ A kezek szabadon maradnak zuhanyozáskor

▪▪ Elfordítható zuhany
▪▪ Zuhanytálcában és fürdőkádban is
rugalmasan szerelhető

Zuhanyrúd Varia 105 cm (kép n élkül)
# 27356, -000

▪▪ A Reno zuhanyrudakat tetszésének
megfelelően bárhogyan felszerelheti
a falra
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hansgrohe Zuhanycsövek

Alaposan átgondolt,
elforduló zuhanycsövek
A hansgrohe immár 40 éve fejleszti a
zuhanycsövek kialakítását és funkcióit, például
a golyóscsapágyazott gömbcsuklóval. A
hansgrohe számos újítása jóval felülmúlja az

iparági szabványok követelményeit. Ezt a
hansgrohe saját, nyomó- és húzószilárdságot,
valamint törésbiztonságot és tömítettséget vizsgáló minőségi tesztjei is igazolják. Akár fém,

akár műanyag változatról van szó, a zuhanycsövek minden esetben kiváló minőségűek, és
alaposan átgondolt műszaki részleteket
rejtenek.

Menetes burkolat

Alaptömlő

Fémfólia

Poliészter szálak

Tömítő a gömbcsuklóhoz

▪▪ Különböző anyagok, hosszúságok és
megjelenési formák
▪▪ Nem törik meg, könnyen tisztítható
▪▪ Krómozott

▪▪ DVGW-tanúsítvánnyal ivóvízhez engedélyezett
▪▪ A műanyagnak, illetve a műanyag
köpenynek köszönhetően nem karcol

▪▪ Csavarodásmentes zuhanycső
▪▪ Különösen nagy szakítószilárdságát
vizsgálatok igazolják
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Zuhanycsövek

Sensoflex
Fém zuhanycső 125 cm
műanyag bevonattal és gömbcsuklóval
# 28132, -000

Isiflex
Zuhanycső 125 cm
fémhatású műanyag
# 28272, -000, -450

Isiflex
Zuhanycső 160 cm
fémhatású műanyag
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

Comfortflex
Zuhanycső 125 cm
fémhatású műanyag
# 28167, -000

Metaflex
Zuhanycső 125 cm
spirálhatású műanyag
# 28262, -000

Zuhanycső 160 cm
fémhatású műanyag
# 28168, -000

Zuhanycső 160 cm
spirálhatású műanyag
# 28266, -000

Zuhanycső 200 cm
fémhatású műanyag
# 28169, -000

Zuhanycső 200 cm
spirálhatású műanyag
# 28264, -000

Fém zuhanycső 160 cm
műanyag bevonattal és gömbcsuklóval
# 28136, -000
Fém zuhanycső 200 cm
műanyag bevonattal és gömbcsuklóval
# 28134, -000

Isiflex
Zuhanycső 200 cm
fémhatású műanyag
# 28274, -000

Isiflex
Zuhanycső 125 cm mennyiségszabályozóval
fémhatású műanyag
# 28249, -000
Zuhanycső 160 cm mennyiségszabályozóval
fémhatású műanyag
# 28248, -000

▪▪ Kézizuhany esetében a vízmennyiség
szabályozása Select-termékekkel
kombinálva
▪▪ Akár 5 liter/percre történő csökkentés
is lehetséges

Zuhanyrudak és tartozékok

ÚJ
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Zuhanytartó
ÚJ

Porter E zuhanytartó
# 28387, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

ÚJ

Zuhanytartó Porter S
# 28331, -000, -140, -340, -670,
-700, -800, -990

Zuhanytartó Porter C
# 27521, -000

Zuhanytartó Porter Classic
# 28324, -000

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás
v isszafolyásgátlóval
# 26457, -000

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás E Stop
v isszafolyásgátlóval és elzárószeleppel
# 27452, -000

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás S
visszafolyásgátlóval
és szintetikus csatlakozóval
# 26453, -000

Tömlőcsatlakozások
ÚJ

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás E
visszafolyásgátló nélkül
# 27454, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
FixFit tömlőcsatlakozás E
v isszafolyásgátlóval
# 27458, -000

FixFit tömlőcsatlakozás
v isszafolyásgátlóval
és gömbcsuklóval
# 27414, -000

FixFit tömlőcsatlakozás S
v isszafolyásgátló nélkül
# 27453, -000

FixFit tömlőcsatlakozás E
v isszafolyásgátlóval és gömbcsuklóval
# 27505, -000

FixFit tömlőcsatlakozás S
v isszafolyásgátlóval
# 27456, -000
FixFit tömlőcsatlakozás S
v isszafolyásgátlóval és gömbcsuklóval
# 27506, -000

ÚJ

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás Square
v isszafolyásgátlóval
# 26455, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

FixFit csőcsatlakozás
# 16884, -000, -820

Zuhanytartó tömlőcsatlakozással

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás
zuhanytartóval S
# 26487, -000

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás
zuhanytartóval E
# 26485, -000

▪▪ 3 különböző dizájn, minden színkészlethez és zuhanyhoz illeszkedik

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás
zuhanytartóval Square
# 26486, -000

▪▪ Hosszú távon biztonságos működés a
kiváló minőségű fémháznak és a belső
műanyag vízvezetőnek köszönhetően

▪▪ Gyorsan és egyszerűen szerelhető
▪▪ Minden DN15 méretű zuhanycsőhöz
illeszkedik
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ÚJ

Rainfinity
Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval
és L méretű zuhanypolccal
# 26843, -000, -700

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás zuhanytartóval
300 polccal
# 26456, -000, -400
Zuhanyrudak és tartozékok

Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval
és zuhanypolccal R
# 26858, -000, -700 (kép n élkül)

▪▪ Polc, fali csatlakozó és zuhanytartó egyetlen termékben
▪▪ Kevesebb furat a falban
▪▪ Rendezett megjelenésű
zuhanyzó
▪▪ Fürdőkádhoz is alkalmas

▪▪ Illik minden kereskedelemben kapható zuhanykellékekhez
▪▪ A hagyományos tárolókosarakénál nagyobb rakodófelület
▪▪ Egyszerű tisztítás a sima
üvegfelületnek köszönhetően

ÚJ

Rainfinity
Polc 500
# 26844, -000, -700

Unica
Kapaszkodó Comfort kapaszkodó
polccal és zuhanytartóval
# 26328, -400

▪▪ A porter jobb és bal
oldalra egyaránt felszerelhető, és akár le is vehető

Szappantartók

Casetta
Casetta’E szappantartó
# 26519, -000

Casetta
Casetta’C szappantartó
# 28678, -000

Casetta
Casetta’S Puro szappantartó
# 28679, -000

Casetta
szappantartó E
# 26511, -000, -400, -600
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hansgrohe fejzuhanyok

Válogatott fejzuhanyok áttekintése
Crometta

Croma
ÚJ

Fejzuhany

Crometta
Fejzuhany 1jet

Crometta E
Fejzuhany 240 1jet

Croma
Fejzuhany 220 1jet

Szabvány

26577, -000

26726, -000

EcoSmart 9 l/perc

26578, -000

26727, -000

LowPressure
Fali csatlakozású
fejzuhany
Mennyezeti
c satlakozású
fejzuhany

26464, -000

26257, -000

26524, -000, -400

26465, -000

26258, -000

26528, -000, -400

26722, -000

Szabvány

+ 27412, -000

+ 27446, -000

+ 27413, -000

+ 27446, -000

+ 27446, -000

+ 27412, -000

+ 27446, -000

+ 27413, -000

+ 27446, -000

+ 27446, -000

Szabvány

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27467, -000

EcoSmart 9 l/perc

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27467, -000

180 mm

240 x 240 mm

220 mm

280 mm

180 x 180 mm

Vízsugártárcsa anyaga

Műanyag

Műanyag

Fém

Fém

Műanyag

Vízsugár fajták
(l/perc, normál változat)

Rain 20 l/perc

Rain 18 l/perc

RainAir 19 l/perc

RainAir 18 l/perc

Rain 17 l/perc
IntenseRain 16 l/perc

■

■

■

■

■

■

Select
Uniques

Croma Select E
Fejzuhany 180 2jet

EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyfej mérete

Jellemzők

Croma E
Fejzuhany 280 1jet

AirPower
QuickClean

■

■

ÚJ

Fejzuhany

Fali csatlakozású
fejzuhany
Mennyezeti
c satlakozású
fejzuhany

Jellemzők

Crometta S
Fejzuhany
240 1jet

Croma
Fejzuhany 1jet

Croma
Fejzuhany
280 1jet

Croma Select S
Fejzuhany
180 2jet

Szabvány

26723, -000

27450, -000

26220, -XXX

26522, -000, -400

EcoSmart 9 l/perc

26724, -000

26221, -XXX

26523, -000, -400

LowPressure

26725, -000

Szabvány

+ 27413, -000

+ 27412, -000

+ 27413, -XXX

+ 27413, -000

EcoSmart 9 l/perc

+ 27413, -000

+ 27412, -000

+ 27413, -XXX

+ 27413, -000

Szabvány

+ 27393, -000

+ 27479, -000

+ 27479, -000

+ 27393, -000

EcoSmart 9 l/perc

+ 27393, -000

+ 27479, -000

+ 27479, -000

+ 27393, -000

Zuhanyfej mérete

240 mm

160 mm

280 mm

180 mm

Vízsugártárcsa anyaga

Műanyag

Fém

Fém

Műanyag

Vízsugár fajták
(l/perc, normál változat)

Rain 18 l/perc

Rain 17 l/perc

RainAir 15 l/perc

Rain 17 l/perc
IntenseRain 16 l/perc

■

■

■

■

Select
Uniques

AirPower
QuickClean

A teljes választékot megtalálja
■ van

■
a 76. oldaltól

■

a 72. oldaltól
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Raindance

Rainfinity
ÚJ

ÚJ

Raindance E
Fejzuhany
300 1jet

Raindance Select S
Fejzuhany
300 2jet

Raindance Select E
Fejzuhany
300 3jet

26238, -XXX

27378, -000, -400

26468, -000, -400

26239, -000
26250, -000

Rainfinity
Fejzuhany
250 3jet

Rainfinity
Fejzuhany
360 3jet

Rainmaker Select
Fejzuhany
460 2jet

Rainmaker Select
Fejzuhany
580 3jet

26232, -000, -700

26234, -XXX

24005, -400, -600

24001, -400, -600

24015, -400

24011, -400

26233, -000, -700
27337, -000, -400

24004, -400, -600

26251, -000

24014, -400

300 x 300 mm

300 mm

300 x 190 mm

250 mm

360 mm

466 x 300 mm

580 x 260 mm

Fém

Fém

Fém

Alumínium

Alumínium

Biztonsági üveg

Biztonsági üveg

RainAir 19 l/perc

Rain 17 l/perc
RainAir 17 l/perc

Rain 18 l/perc
RainAir 18 l/perc
RainStream 22 l/perc

PowderRain 20 l/perc
Intense PowderRain
18 l/perc
RainStream 16 l/perc

PowderRain20 l/perc
Intense PowderRain
18 l/perc
RainStream 16 l/perc

Rain 18 l/perc
RainStream 15 l/perc

RainFlow 17 l/perc
Rain 17 l/perc
MonoRain 20 l/perc

■

■

■

■

Rainfinity
Fejzuhany
250 1jet

Rainfinity
Fejzuhany
360 1jet

Rainmaker Select
Fejzuhany
460 1jet

Rainmaker Select
Fejzuhany
460 3jet

26228, -XXX

26231, -XXX

24003, -400, -600

24007, -400, -600

■

■

■

■

■

■

■

■

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Raindance S
Fejzuhany 240 1jet
PowderRain

Raindance Select S
Fejzuhany
240 2jet

Raindance Select E
Fejzuhany
300 2jet

27623, -000

26229, -000, -700
27607, -000

26466, -000, -400

27385, -000, -400

26226, -000, -700

26470, -000, -400

26609, -000, -400

26227, -000, -700

26467, -000, -400

26230, -XXX

24013, -400

24017, -400

27384, -000, -400

24002, -400, -600

24006, -400, -600

26469, -000, -400

26608, -000, -400

24012, -400

24016, -400

240 mm

240 mm

300 x 160 mm

250 mm

360 mm

466 x 270 mm

466 x 300 mm

Fém

Fém

Fém

Alumínium

Alumínium

Biztonsági üveg

Biztonsági üveg

PowderRain 18 l/perc

Rain 17 l/perc
RainAir 17 l/perc

Rain 15 l/perc
RainAir 15 l/perc

PowderRain 16 l/perc

PowderRain 23 l/perc

Rain 19 l/perc

Rain 18 l/perc
RainStream 15 l/perc
MonoRain 18 l/perc

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

27620, -000

■

a 64. oldaltól

a 62. oldaltól

a 60. oldaltól

Ár
A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Fej- és oldalzuhanyok

ÚJ

Rainmaker Select

60 hansgrohe Fej- és oldalzuhanyok – Rainmaker 

Rainmaker Select fejzuhanyok

Az új nagyság a zuhanyzó tetején
460 mm

300 mm

Rainmaker Select 460 3jet
Fejzuhany

Rugalmas: mennyezetre szerelhető változatban is kapható, így szabadon elhelyezhető
a helyiségben.

Egyszerű tisztítás: a QuickConnect
tartónak köszönhetően a fejzuhany fel- vagy
leszerelését és tisztítását akár egyetlen
személy is elvégezheti, szerszám használata
nélkül.

Kiváló minőségű: Biztonsági üvegből
készült üvegfelület lézerrel kialakított vízsugár
nyílásokkal. A festéket és a feliratot hátulról
viszik fel, majd beleégetéssel elválaszthatatlanul eggyé válik az üveggel.

Előnyök
▪▪ Egyedülálló: lenyűgöző mérető, üvegből készült
vízsugártárcsák

▪▪ A nagyméretű, fehér felületek harmonikusan beleillenek a
mennyezetbe, és könnyed, elegáns megjelenésűek

▪▪ Az akár 580 mm széles vízsugár tárcsák optimálisan kitöltik a
zuhanyozót

▪▪ Egyszerű tisztítás, hosszú élettartam és higiénia a 4 mm vastag
biztonsági üvegből készült, sík, edzett felületeknek köszönhetően

▪▪ Változtatható magasságú fali szerelés iBox universalra a
RainFlow, ill. RainStream optimális sugárintenzitásáért
▪▪ Különböző változatok kaphatók 1–3 vízsugár fajtával

▪▪ Az 1 sugaras fejzuhany új, falsíkon kívüli/falsík alatti szerelése
ShowerTablet Select 700-zal is lehetséges, így egyből egy
beépített polcot is kapunk
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Rainmaker Select Fejzuhanyok
Rainmaker Select
Fejzuhany 580 3jet
# 24001, -400, -600 20 l/perc
# 24011, -400 EcoSmart 9 l/perc

Fej- és oldalzuhanyok

iBox universal alaptest
# 01800180 (kép n élkül)

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 3jet zuhanykarral 46,1 cm
# 24007, -400, -600 18 l/perc
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/perc

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 2jet zuhanykarral 46,1 cm
# 24005, -400, -600 18 l/perc
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/perc

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 1jet zuhanykarral
# 24003, -400, -600 19 l/perc
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/perc

iBox universal alaptest
# 01800180 (kép n élkül)

iBox universal alaptest
# 01800180

Fejzuhany 460 3jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 24006, -400, -600 23 l/perc (kép n élkül)
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/perc

Fejzuhany 460 2jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 24004, -400, -600 21 l/perc (kép n élkül)
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/perc

Fejzuhany 460 1jet mennyezeti csatlakozóval
# 24002, -400, -600 21 l/perc (kép n élkül)
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/perc

Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz
# 24010180 (kép n élkül)

Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz
# 24010180 (kép n élkül)

Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz
# 24010180 (kép n élkül)

PuraVida Fej- és oldalzuhanyok

PuraVida
Fejzuhany 400 1jet zuhanykarral 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/perc
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc
Fejzuhany 400 1jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/perc (kép n élkül)
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

PuraVida
Oldalzuhany 100 1jet
# 28430, -000, -400 4,5 l/perc

62 hansgrohe Fej- és oldalzuhanyok – Rainfinity 

Rainfinity Fejzuhany

ÚJ

Mikrofinomságú zuhanyélmény
A QuickClean technológiának köszönhetően a szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető
Három vízsugár fajta az egyéni zuhanyélményért: PowderRain, Intense PowderRain és
RainStream
PowderRain:
Egyedülálló zuhanyélmény az egész
testet gyengéden
beborító, mikrofinomságú cseppekkel

Matt White felület

Intense
PowderRain:
a sampon hatékony
kimosásához, akár
hosszú hajból is
1 vagy 3 sugaras változatban kapható

Króm felület

Nagyobb mozgásszabadság az állítható
dőlésszögnek köszönhetően

Rainfinity
Fejzuhany

Egyedülálló zuhanyélmény: a PowderRainnel testet-lelket kényeztető zuhanyélményben lehet része. A vízcseppek jóval
nagyobb számának köszönhetően az Intense
PowderRain egyszerűen lemossa a mindennapi fáradtságot.

Praktikus vállzuhany: kiváló minőségű
fémtesttel és biztonsági üvegből készült, stabil,
grafitszínű, 50 cm széles polccal. Széles vízsugárfelület az egész testet gyengéden bevonó
PowderRain vízsugárhoz.

RainStream:
Frissítően erős
vízsugár élénkítő
hatású, gyöngyöző
vízsugarakból

Személyre szabott kényelem: szögállítás 10 és 30° között a még nagyobb rugalmasságért és a zuhanyozás új dimenziójáért.

Előnyök
▪▪ Teljes körű zuhanyélmény az innovatív vízsugárfelületnek
köszönhetően

▪▪ Az állítható dőlésszög kényelmes zuhanyozási testhelyzetet
biztosít
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Rainfinity Fejzuhanyok
ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 28,1 l/perc

ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/perc

ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/perc
Mennyezeti csatlakozó S
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép n élkül)

iBox universal alaptest
# 01800180 (kép n élkül)

Mennyezeti csatlakozó S
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép n élkül)

Fej- és oldalzuhanyok

Zuhanykar Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép n élkül)

ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 250 3jet fali csatlakozóval
# 26232, -000, -700 25,5 l/perc
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc

ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 250 1jet fali csatlakozóval
# 26226, -000, -700 18,9 l/perc
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc

iBox universal alaptest
# 01800180 (kép n élkül)

Rainfinity Oldalzuhanyok
ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany Váll zuhany 500 1jet polccal
# 26243, -000, -700 18,1 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/perc
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc
Mennyezeti csatlakozó S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép n élkül)
Mennyezeti csatlakozó S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép n élkül)
Zuhanykar Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép n élkül)

64 hansgrohe Fej- és oldalzuhanyok – Raindance 

Raindance Rainmaker és Raindance Rainfall

Élmény a köbön ügyfelei
számára
A Raindance Rainmaker és a Raindance
Rainfall új élménnyé varázsolják a mindennapi
zuhanyozást. Mivel a Rainmaker Raindance a
mennyezet síkjába van beépítve, ez nem
hagyományos értelemben vett zuhany, hanem

egy olyan helyiség, ahol csodálatos módon
esik az eső. Méghozzá RainAir, RainAir XL,
Whirl és Mix vízsugár fajtával. A Raindance
Rainfall és a vízszintes esőpanel még nagyobb
mozgásszabadságot biztosít, és akár 3 külön-

böző vízsugár fajtával kényeztet: a lazító
RainAir, az élénkítő RainFlow és a masszírozó
Whirl sugárral.

Raindance Rainmaker: a zuhanyozás új dimenziója
1

2

(1) RainAir: központi fejzuhany funkció AirPower technológiával.
(2) RainAir XL: teljes felületű, lágy eső AirPower technológiával.

Whirl: 3 forgó masszázssugár AirPower technológiával.

Előnyök
▪▪ A mennyezet síkjába beépítve
▪▪ Nagy felületű zuhanyeső

▪▪ Integrált világítással is
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Raindance Rainmaker
Fejzuhany 600 3jet világítással
# 26117, -000 25 l/perc

Raindance Rainmaker
Fejzuhany 680/460 3jet világítással
# 28418, -000 24 l/perc

Fejzuhany 600 3jet világítás nélkül
# 26115, -000 25 l/perc (kép n élkül)

Fejzuhany 680/460 3jet világítás nélkül
# 28417, -000 24 l/perc (kép n élkül)

Alaptest Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet
fejzuhanyhoz
# 28412180 (kép n élkül)

Alaptest Raindance Rainmaker 680 x 460 mm Air 3jet
fejzuhanyhoz
# 28414180 (kép n élkül)

Raindance
Fejzuhany 260/260 1jet
# 26472, -000 15 l/perc
# 26481, -000 EcoSmart 9 l/perc
Alaptest Raindance 260 x 260 mm-es Air 1jet
fejzuhanyhoz
# 26471180 (kép n élkül)

Raindance Rainfall Fejzuhanyok

Raindance Rainfall
Fejzuhany 180 2jet
# 28433, -000, -400 24 l/perc

Raindance Rainfall
Fejzuhany 150 1jet
# 26442, -000 18 l/perc

Raindance Rainfall
Fejzuhany 150 1jet stream
# 26443, -000 18 l/perc

iBox universal alaptest
# 01800180 (kép n élkül)

▪▪ Teljes felületű hullámsugár
▪▪ A vízeséshez hasonló zuhanyélményért

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

▪▪ Egészen a padlóig párhuzamosan futó,
vízcseppekből álló vízsugarak
▪▪ A vízeséshez hasonló zuhanyélményért

Fej- és oldalzuhanyok

Raindance Rainmaker/Raindance Fejzuhanyok

66 hansgrohe Fej- és oldalzuhanyok – Raindance 

Raindance Select E 300 3jet fejzuhany

1 gomb, 3 vízsugár, nagy élmény

A RainAir és a Rain vízsugár fajta közötti váltáshoz elég
csak megnyomni az alulról elérhető Select gombot

Kis kilépőnyílás a Rain
vízsugárhoz
1

Nagy kilépőnyílás a dús
RainAir vízsugárhoz

Párhuzamos vízsugár alakító
a RainStream sugárhoz

2

(1) RainAir: ezt a gyengéd és ellazító vízsugarat nagy, puha cseppek alkotják.
(2) Rain: erőteljes, élénkítő és hajmosáshoz
is ideális vízsugár.

RainStream: egészen a padlóig párhuzamosan futó, 12 különálló vízsugár a teljes
zuhanyélményért.

Egyszerű tisztítás: a gombok a szokott
módon, QuickClean funkció segítségével tisztíthatók. A vízsugártárcsa egyszerűen levehető, sőt mosogatógépben is elmosható.

Előnyök
▪▪ 3 teljes felületű vízsugár fajta egy fejzuhanyban: a gyengéd
RainAir, az erőteljes Rain és a hatásos RainStream
▪▪ Egyszerű váltás a RainAir és a Rain vízsugár között
gombnyomásra

▪▪ Alulról elérhető Select gomb
▪▪ Tisztítása egyszerű: sőt a fém vízsugártárcsa mosogatógépben
is elmosható
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Raindance Select E Fejzuhanyok

Raindance Select E
Fejzuhany 300 3jet zuhanykarral 39 cm
# 26468, -000, -400 22 l/perc

Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 27384, -000, -400 15 l/perc (kép n élkül)
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Fej- és oldalzuhanyok

iBox universal alaptest
# 01800180 (kép n élkül)

Raindance Select E
Fejzuhany 300 2jet zuhanykarral 39 cm
# 27385, -000, -400 15 l/perc
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Raindance Select S Fejzuhanyok

Raindance Select S
Fejzuhany 300 2jet zuhanykarral 39 cm
# 27378, -000, -400 17 l/perc
Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 27337, -000, -400 17 l/perc (kép n élkül)

Raindance Select S
Fejzuhany 240 2jet zuhanykarral 39 cm
# 26466, -000, -400 17 l/perc
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc
Fejzuhany 240 2jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 26467, -000, -400 17 l/perc (kép n élkül)
# 26469, -000 EcoSmart 9 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

68 hansgrohe Fej- és oldalzuhanyok – Raindance 

Raindance E 300 Air 1jet Fejzuhany

Négyzet alakú, elegáns és stílusos

0
30

30 0 m m

mm

Kívül: a csökkenő sugárintenzitás lágy zuhanyesőbe burkolja a testet

Négyzet alakú dizájn nagy vízsugártárcsával
Könnyű tisztítás az egyszerűen levehető
vízsugártárcsának köszönhetően
Középen: az egymás
mellett szorosan elhelyezett fúvókák megkönnyítik
a sampon kimosását

Raindance E 300 Air 1jet
Fejzuhany
Egyénileg beállítható:
a ½ colos gömbcsukló
5 fokos elfordulási tartományt
tesz lehetővé

Dizájn a legapróbb részletig: a fejzuhany és a zuhanykar különösen alacsonyan
kapcsolódik egymáshoz.

RainAir: a továbbfejlesztett Air technológia
nagy, lágy cseppeket hoz létre, és vizet takarít
meg zuhanyozás közben, ráadásul az utócsepegést is a minimumra csökkenti.

Mintha egybe öntötték volna: a mennyezetbe süllyesztett, 400 mm x 400 mm-es vízsugártárcsájú változat esetében a fejzuhany
egybeolvad a mennyezettel.

Előnyök
▪▪ A test vonalaihoz tökéletesen illeszkedő vízsugarak az optimális vízsugár teljesítményért. Középen maximális
koncentráció a hajmosáshoz, kifelé haladva csökkenő a test
melegen tartásához

▪▪ Illeszkedik valamennyi ShowerSelect színkészlethez és az új
Metropol csaptelepekhez

▪▪ Különböző változatok kaphatók a fali és mennyezeti, valamint
a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

▪▪ 3 bar mellett 9 liter/perc vízfogyasztású EcoSmart kivitelben is
kapható

▪▪ Egyszerű tisztítás: a fém vízsugártárcsa egyszerűen levehető
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Raindance E Fejzuhanyok
ÚJ

Raindance E
Fejzuhany 400/400 1jet
# 26252, -000 20 l/perc
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/perc

Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990
19 l/perc (kép n élkül)
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/perc

Alaptest Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet
fejzuhanyhoz
# 26254180 (kép n élkül)

Raindance E
Fejzuhany 360 1jet zuhanykarral 39 cm
# 27376, -000 17 l/perc

Raindance E
Fejzuhany 240 1jet zuhanykarral 24 cm
# 27370, -000 18 l/perc
# 27375, -000 EcoSmart 9 l/perc

Fejzuhany 360 1jet zuhanykarral 24 cm
# 27371, -000 17 l/perc (kép n élkül)
Fejzuhany 360 1jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 27381, -000 16 l/perc (kép n élkül)

Fej- és oldalzuhanyok

Raindance E
Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/perc
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/perc

Fejzuhany 240 1jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 27380, -000 20 l/perc (kép n élkül)
# 27383, -000 EcoSmart 9 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

70 hansgrohe Fej- és oldalzuhanyok – Raindance 

Raindance Fejzuhany

ÚJ

Mint egy lágy nyári zápor

Mennyezeti vagy fali szerelés lehetséges
Kiváló minőségű fém vízsugártárcsa

Stresszmentes zuhanyozás
a jóval halkabb zajkibocsátásnak köszönhetően. Így
egyből álomba szenderülhet.

XXL Performance: nagyfelületű kényeztetés a bőrnek a
240 mm-es átmérőnek
köszönhetően
A PowderRain sokkal apróbb a hagyományos
vízsugár fajtáknál. Ezek a fúvókák egy helyett
hat apró nyílással rendelkeznek, melyek mikrofinomságú cseppek ezreire porlasztják a vizet.
Ezek a cseppek puhán érintkeznek a bőrrel, és
vízburokba borítják az egész testet.

A vízcseppek jóval nagyobb számának köszönhetően még a hosszú hajból is rendkívül hatékonyan mossa ki a sampont

Raindance Fejzuhany

QuickClean: A QuickClean technológiának
köszönhetően a szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető.

Kevesebb fröcskölés a PowderRain sugárral: a víz a testre való, nem máshova. Ezért
fejlesztőink gondoskodtak arról, hogy a PowderRain puha mikrofinomságú cseppjeinek köszönhetően a zuhanyozás közbeni fröcskölés is csökkenjen. Ezt alaposan tesztelték és tökéletesítették
a hansgrohe vízsugár laborban.

Előnyök
▪▪ Stresszmentes zuhanyozás a jóval halkabb zajkibocsátásnak
köszönhetően
▪▪ A vízcseppek jóval nagyobb számának köszönhetően még a
hosszú hajból is rendkívül hatékonyan mossa ki a sampont

▪▪ QuickClean a kényelmes tisztításhoz
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Raindance S Fejzuhanyok
ÚJ

ÚJ

Raindance S
Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral 39 cm
# 27493, -000 18 l/perc

Raindance S
Fejzuhany 240 1jet PowderRain zuhanykarral 39 cm
# 27607, -000 18 l/perc

Raindance S
Fejzuhany 240 1jet PowderRain
# 27623, -000 18 l/perc

Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral 46 cm
# 27492, -000 18 l/perc (kép n élkül)

Fejzuhany 240 1jet PowderRain mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 27620, -000 18 l/perc (kép n élkül)

Zuhanykar
# 27413, -000, -820 (kép n élkül)
Mennyezeti csatlakozó
# 27479, -000, -820 (kép n élkül)

Fej- és oldalzuhanyok

Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 27494, -000 20 l/perc (kép n élkül)

Raindance S
Fejzuhany 240 1jet zuhanykarral 39 cm
# 27474, -000 18 l/perc
# 27461, -000 EcoSmart 9 l/perc

Raindance S
Fejzuhany 180 1jet zuhanykarral 24 cm
# 27476, -000 18 l/perc
# 27462, -000 EcoSmart 9 l/perc

Fejzuhany 240 1jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 27477, -000 18 l/perc (kép n élkül)
# 27463, -000 EcoSmart 9 l/perc

Fejzuhany 180 1jet zuhanykarral 39 cm
# 27468, -000 18 l/perc (kép n élkül)
Fejzuhany 180 1jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 27478, -000 18 l/perc (kép n élkül)
# 27464, -000 EcoSmart 9 l/perc

Raindance Classic Fejzuhanyok

Raindance Classic
Fejzuhany 240 1jet zuhanykarral 39 cm
# 27424, -000, -090 19 l/perc
Fejzuhany 240 1jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 27405, -000, -090 19 l/perc (kép n élkül)

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

72 hansgrohe Fej- és oldalzuhanyok – Croma 

Croma Select fejzuhany

Kényelem csúcsformában
Rugalmas: mennyezetre vagy falra
szerelés külön DN15 méretű csatlakozóval.

IntenseRain: a vízsugártárcsa
középpontjára fókuszált sugártartomány.
Rain: nagy felületen
elosztott sugártartomány.

Egyszerű tisztítás: QuickClean
technológiával ellátott és mosogatógépben tisztítható vízsugártárcsa.

Croma Select E 180 2jet

Rain: nagy felületen előtörő, erőteljes,
kellemes esőcseppek.

Croma Select S 180 2jet

IntenseRain: intenzív, aktiváló és ébresztő
hatású vízsugár.

Felhasználóbarát: a vízsugár fajták közötti
váltáshoz elég csak megnyomni az alulról elérhető Select gombot.

Előnyök
▪▪ Új formavilág nagy, 180 mm átmérőjű vízsugártárcsával

▪▪ Kényelmes váltás a vízsugár fajták között gombnyomással

▪▪ Két felülettel kapható: króm és fehér-króm

▪▪ Csupán 9 liter/perc vízfogyasztást biztosító, EcoSmart kivitelben is kapható

▪▪ 2 különböző eső vízsugár: nagy felületen előtörő Rain
vízsugár, valamint frissítő-intenzív IntenseRain
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Croma Select E Fejzuhanyok

Zuhanyrúd E 38,9 cm
# 27446, -000

Mennyezeti csatlakozó E 10 cm
# 27467, -000
Mennyezeti csatlakozó E 30 cm
# 27388, -000 (kép n élkül)

Fej- és oldalzuhanyok

Croma Select E
Fejzuhany 180 2jet
# 26524, -000, -400 17 l/perc
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

ÚJ

Croma Select S
Fejzuhany 180 2jet
# 26522, -000, -400 17 l/perc
# 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanykar 38,9 cm
# 27413, -000, -820

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Mennyezeti csatlakozó S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Mennyezeti csatlakozó S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(kép n élkül)

74 hansgrohe Fej- és oldalzuhanyok – Croma 

Croma E Fejzuhany

ÚJ

Királyi kényelem
SoftCube dizájn lágyan lekerekített élekkel

AirPower technológia a teltebb,
könnyebb vízcseppekért

A QuickClean technológiának köszönhetően a szennyeződés és a vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal egyszerűen
letörölhető

XXL Performance: nagyfelületű
kényeztetés a bőrnek a 280
mm-es szélességnek köszönhetően

Kiváló minőségű fém vízsugártárcsa

A gyors és egyszerű tisztítás
érdekében a vízsugártárcsa
levehető

Croma E Fejzuhany

SoftCube dizájn: minden komponens
egységes, lekerekített formájú.

AirPower: teltebb, könnyebb és lágyabb vízcseppek a fenséges zuhanyélményért.

Előnyök
▪▪ Kényelmes és biztonságos zuhanyélmény

▪▪ Egyszerű kezelés Select technológiával

▪▪ 280 mm-es szélesség a teljes körű zuhanyélményért

▪▪ Kiváló minőségű termék modern, elegáns dizájnnal

▪▪ Egyszerű tisztíthatóság a QuickClean funkciónak
köszönhetően

▪▪ Kiváló ár-teljesítmény arány
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Croma E Fejzuhanyok
ÚJ

Croma E
Fejzuhany 280 1jet
# 26257, -000 18,3 l/perc
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyrúd E 38,9 cm
# 27446, -000

Mennyezeti csatlakozó E 10 cm
# 27467, -000

Fej- és oldalzuhanyok

Mennyezeti csatlakozó E 30 cm
# 27388, -000 (kép n élkül)

Croma Fejzuhanyok
ÚJ

Croma
Fejzuhany 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/perc
Fejzuhany 280 1jet EcoSmart 9 l/perc
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990
EcoSmart 9 l/perc
Zuhanykar 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(kép n élkül)

Croma
Fejzuhany 220 1jet
# 26464, -000 19 l/perc
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/perc
Zuhanykar 38,9 cm
# 27413, -000, -820 (kép n élkül)
Mennyezeti csatlakozó 10 cm
# 27479, -000, -820 (kép n élkül)

Mennyezeti csatlakozó 10 cm
# 27479, -000, -820 (kép n élkül)

Croma 100 Fejzuhanyok

Croma 100
Fejzuhany Multi
# 27443, -000 20 l/perc
Zuhanykar 12,8 cm
# 27411, -000 (kép n élkül)

Croma 100
Fejzuhany Vario
# 27441, -000 22 l/perc
# 28462, -000 EcoSmart 9 l/perc
Zuhanykar 12,8 cm
# 27411, -000 (kép n élkül)

Massage
Massage

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Croma
Fejzuhany 1jet
# 27450, -000 17 l/perc
Zuhanykar 23 cm
# 27412, -000 (kép n élkül)
Mennyezeti csatlakozó 10 cm
# 27479, -000, -820 (kép n élkül)

76 hansgrohe Fej- és oldalzuhanyok – Crometta 

Crometta E/Crometta S Fejzuhanyok

Crometta E
Fejzuhany 240 1jet
# 26726, -000 18 l/perc
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/perc

Crometta S
Fejzuhany 240 1jet
# 26723, -000 18 l/perc
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/perc

Fejzuhany 240 1jet LowPressure
# 26722, -000

Fejzuhany 240 1jet LowPressure
# 26725, -000

Zuhanyrúd E 38,9 cm
# 27446, -000 (kép n élkül)

Zuhanykar 38,9 cm
# 27413, -000, -820

Mennyezeti csatlakozó E 10 cm
# 27467, -000 (kép n élkül)

Mennyezeti csatlakozó S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(kép n élkül)

Mennyezeti csatlakozó E 30 cm
# 27388, -000 (kép n élkül)

Crometta Fejzuhanyok

Crometta
Fejzuhany 1jet
# 26577, -000, -400 20 l/perc
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc
Zuhanykar 23 cm
# 27412, -000 (kép n élkül)
Mennyezeti csatlakozó 10 cm
# 27479, -000, -820 (kép n élkül)

Mennyezeti csatlakozó S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(kép n élkül)
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Crometta 85
Fejzuhany Multi
# 28425, -000 15 l/perc

Crometta 85
Fejzuhany Vario
# 28424, -000 18 l/perc

Crometta 85
Fejzuhany 1jet Green 6 l/perc
# 28423, -000 Green 6 l/perc

Zuhanykar 12,8 cm
# 27411, -000 (kép n élkül)

Zuhanykar 12,8 cm
# 27411, -000 (kép n élkül)

Zuhanykar 12,8 cm
# 27411, -000 (kép n élkül)

Massage

Bodyvette Oldalzuhanyok

Bodyvette
Oldalzuhany 1jet
# 28466, -000 6 l/perc
Oldalzuhany 1jet stop
# 28467, -000 6 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Fej- és oldalzuhanyok

Crometta 85 Fejzuhanyok

78 hansgrohe Showerpipe-ok és zuhanypanelek – Áttekintés 

hansgrohe Showerpipe-ok

Válogatott Showerpipe-ok áttekintése

Crometta

Croma
ÚJ

Változatok

Crometta E
Showerpipe 240 1jet

Croma
Showerpipe 220 1jet

Croma E
Showerpipe 280 1jet

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet

Zuhany termosztáttal

27264, -400

27271, -000

27185, -000

27630, -000

27256, -400

EcoSmart 9 l/perc fogyasztású zuhany termosztáttal

27265, -400

27281, -000

27188, -000

27660, -000

27257, -400

Zuhany egykaros csapteleppel

27266, -400

27284, -000

27222, -000

Fürdőkád termosztáttal

27298, -000

27223, -000

Zuhany/kád Reno

27289, -000

27224, -000

Crometta
Fejzuhany 1jet

Crometta E
Fejzuhany 240 1jet

160 mm

27352, -400

Croma
Fejzuhany 220 1jet

Croma E
Fejzuhany 280 1jet

Croma Select E
Fejzuhany 180 2jet

240 x 240 mm

220 mm

280 mm

180 x 180 mm

Rain 17 l/perc

Rain 15 l/perc

RainAir 15 l/perc

RainAir 15 l/perc

Rain 16 l/perc
IntenseRain 16 l/perc

Crometta 100
Kézizuhany Vario

Crometta
Kézizuhany Vario

Croma 100
Kézizuhany Vario

Croma Select E
Kézizuhany Multi

Croma Select E
Kézizuhany Multi

Rain 18 l/perc
Massage 18 l/perc

Rain 14 l/perc
IntenseRain 14 l/perc

Rain 18 l/perc
Massage 18 l/perc

Massage 16 l/perc
IntenseRain 16 l/perc
SoftRain 16 l/perc

Massage 16 l/perc
IntenseRain 16 l/perc
SoftRain 16 l/perc

Termosztát

Ecostat Universal

Ecostat 1001 CL

Ecostat Comfort

Ecostat E

Ecostat Comfort

Zuhanycső

■

■

■

■

Elfordítható zuhanykar

■

■

■

■

Zuhanyfej mérete
Vízsugár fajták
(l/perc, normál változat)

Kézizuhany
Kézizuhany
Vízsugár fajták
(l/perc, normál változat)

Jellemzők

27258, -400
27687, -000

Fejzuhany
Fejzuhany

Crometta
Showerpipe 160 1jet

Zuhanykar hossza
a vízvezetőcső magassága
méretre szabható

350 mm

350 mm

400 mm

■

■

■

400 mm

Select
Uniques

QuickClean
A teljes választékot megtalálja

■ van

■

AirPower
■

■
a 99. oldaltól

■

■

■

■

■
a 93. oldaltól
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Raindance

Rainfinity
ÚJ

Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

ÚJ

Rainmaker
Select

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P

Raindance Select S
Showerpipe 300 2jet

Raindance E
Showerpipe 300 1jet

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet

26790, -000

27633, -XXX

27133, -000, -400

27363, -000, -400

27127, -000, -400

26842, -000, -700

27106, -400

26794, -000

27364, -000, -400

27029, -400

26791, -000
26792, -000
26793, -000
Croma
Fejzuhany 280 1jet

Raindance S
Fejzuhany 240 1jet
PowderRain

Raindance Select S
Fejzuhany
300 2jet

Raindance E 300
Fejzuhany 1jet

Raindance Select E
Fejzuhany
300 3jet

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet

Rainmaker Select
Fejzuhany
460 3jet

280 mm

240 mm

300 mm

300 x 300 mm

300 x 190 mm

360 mm

460 x 300 mm

PowderRain
19,6 l/perc

Rain 27 l/perc
RainStream 27 l/perc
Mono 27 l/perc

RainAir 16 l/perc

PowderRain 16 l/perc

Rain 15 l/perc
RainAir 15 l/perc

RainAir 13 l/perc

Rain 16 l/perc
RainAir 16 l/perc
RainStream 19 l/perc

Croma Select S
Kézizuhany Multi

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
PowderRain

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet

Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet

Massage 16 l/perc
IntenseRain 16 l/perc
SoftRain 16 l/perc

Rain 12 l/perc
Whirl 12 l/perc
PowderRain 12 l/perc

RainAir 15 l/perc
Rain 15 l/perc
Whirl 15 l/perc

RainAir 15 l/perc
Rain 15 l/perc
Whirl 15 l/perc

RainAir 15 l/perc
Rain 15 l/perc
Whirl 15 l/perc

PowderRain 10,6 l/perc
Intense PowderRain
10,6 l/perc
MonoRain 10,6 l/perc

RainAir 15 l/perc
Rain 15 l/perc
Whirl 15 l/perc

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

ShowerTablet 600

ShowerTablet Select
300

■

■

■

■

■

■

■

■

90°

400 mm

460 mm

460 mm

405 mm

■

■

■

10–30°
450 mm

■
■

■
■

ShowerTablet Select
700

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

a 85. oldaltól

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

■

■

■

■

a 83. oldaltól

a 81. oldaltól

Ár

80 hansgrohe Showerpipe-ok és zuhanypanelek – Rainmaker 

Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Az osztályon felüli zuhanyélvezetért
Mono: nyalábban egyesülő
vízsugár a részben frissítő
hatású, pontszerű zuhanyélményhez.

Rain XL: Rain vízsugár a vízsugártárcsa teljes felületén az óriási zuhanyélvezetért.

Egyszerű tisztítás: kiváló
minőségű, abszolút sík és ezáltal
könnyen tisztítható üvegfelület.

RainStream: vízcseppekből
álló, 11 sugár, melyek egészen
a padlóig párhuzamosan futnak. A bármilyen szerelési és
testmagasság mellett is ugyanolyan lenyűgöző zuhanyélményért.

Select
Vízsugár fajták kiválasztása

Hőmérséklet beállítása

Select
A kézizuhany és a fejzuhany
vízsugár fajtáinak kényelmes
kezelése gombnyomással

Előnyök
▪▪ Különböző változatok különböző fejzuhanyokkal a tökéletes
zuhanyélvezetért nagyméretű zuhanyzókban
▪▪ Egységes, intuitív kezelési koncepció gombnyomásra
▪▪ Praktikus, 700 mm széles polc

▪▪ Egyszerűen tisztítható a nagy, sík felületnek köszönhetően
▪▪ Kényelmesen szerelhető, mert a termosztát, a fej- és kézizuhany egy rendszert alkot
▪▪ Mivel felszerelhető a meglévő fali csatlakozókra, ideális
korszerűsítéshez, valamint nagyméretű zuhanyzókba
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Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

Rainmaker Select Showerpipe-ok

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 450 mm
▪▪ Rainmaker Select 460 3jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪▪ ShowerTablet Select 700 Universal termosztát
# 27106, -400 27 l/perc
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/perc

Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 450 mm
▪▪ Rainmaker Select 460 2jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪▪ ShowerTablet Select 700 Universal termosztát
# 27109, -400 19 l/perc
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

82 hansgrohe Showerpipe-ok és zuhanypanelek – Rainfinity 

Rainfinity Showerpipe

ÚJ

A tökéletes kényeztetés élménye

szögállítás 10 és 30° között a még
nagyobb rugalmasságért és a zuhanyozás új dimenziójáért.

Matt White felület

1 sugaras fejzuhany PowderRain vízsugár
fajtával
PowderRain:
Egyedülálló zuhanyélmény az egész
testet gyengéden
beborító, mikrofinomságú cseppekkel

3 sugaras, állítható dőlésszögű kézizuhany rugalmas kézizuhany tartóval

Króm felület

PowderRain:
Egyedülálló zuhanyélmény az egész
testet gyengéden
beborító, mikrofinomságú cseppekkel

Intense
PowderRain:
a sampon hatékony
kimosásához, akár
hosszú hajból is

MonoRain: pontszerű, feszültségoldó
vízsugár, tökéletes
választás ellazuláshoz

Kiváló minőségű, biztonsági üvegből
készült, grafitszínű polc a zuhanykellékek számára

Egyszerű szerelés a hozzáillő alapkészlettel

Rainfinity
Showerpipe

Előnyök
▪▪ Teljesen új dizájn archetípus
▪▪ Praktikus, elegáns polcfelületek

▪▪ Külön falsík alatti vezérlés a látványában is osztályon felüli
zuhanyélményért
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Rainfinity Showerpipe-ok

Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

ÚJ

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez
▪▪ Rainfinity 360 1jet fejzuhany
▪▪ Rainfinity 130 3jet kézizuhany
# 26842, -000, -700 19,6 l/perc
Alaptest falsík alatti szerelésű Showerpipe 360 1jet
termékhez
# 26840180 kép nélkül

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

84 hansgrohe Showerpipe-ok és zuhanypanelek – Raindance 

Raindance Select E 300 3jet Showerpipe

A komplett rendszer minden
zuhanyigényhez
Select
Vízsugár fajták kiválasztása

RainStream: vízcseppekből
álló, 12 sugár, melyek egészen
a padlóig párhuzamosan futnak. A bármilyen szerelési és
testmagasság mellett is ugyanolyan lenyűgöző zuhanyélményért.

Select
Vízsugár fajták kiválasztása

Hőmérséklet beállítása
Select
Kézizuhany kiválasztása
Select
Fejzuhany kiválasztása
Select
A RainStream be- és kikapcsolása a fejzuhanyon

Raindance Select E 300 3jet
Showerpipe

Előnyök
▪▪ Komplett rendszer fejzuhannyal, kézizuhannyal és
termosztáttal
▪▪ Egységes, intuitív kezelési koncepció gombnyomásra
▪▪ Ideális megoldás a fürdőszoba egyszerű felújításához, mivel
felszerelhető a meglévő csatlakozókra

▪▪ 6 vízsugár fajta: 3 a fejzuhanyból, 3 a kézizuhanyból
▪▪ Fejzuhany a 12 párhuzamos vízsugárból álló RainStream
sugárral
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Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

Raindance Showerpipe-ok

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet ShowerTablet Select 300
Zuhanykar hossza 380 mm
▪▪ Raindance Select E 300 3jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
▪▪ ShowerTablet Select 300 termosztát
# 27127, -000, -400 19 l/perc

Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet ShowerTablet Select 300
Zuhanykar hossza 380 mm
▪▪ Raindance Select E 300 2jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
▪▪ ShowerTablet Select 300 termosztát
# 27126, -000, -400 16 l/perc
# 27283, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Raindance E
Showerpipe 360 1jet ShowerTablet Select 300
Zuhanykar hossza 380 mm
▪▪ Raindance E 360 1jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
▪▪ ShowerTablet Select 300 termosztát
# 27288, -000, -400 11 l/perc
# 27287, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

86 hansgrohe Showerpipe-ok és zuhanypanelek – Raindance 

Raindance Showerpipe-ok

Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc
Zuhanykar hossza 393 mm
▪▪ Raindance E 360 1jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
▪▪ ShowerTablet Select 300 termosztát
# 27282, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Raindance E
Showerpipe 360 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 380 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Raindance E 360 1jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
▪▪ Ecostat Select termosztát
# 27112, -000, -400 15 l/perc

Raindance Select S
Showerpipe 300 2jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 460 mm
Elfordítható zuhanykar
▪▪ Raindance Select S 300 2jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27133, -000, -400 15 l/perc

Showerpipe 360 1jet termosztáttal
# 27113, -000, -400 20 l/perc kép nélkül

▪▪ Négyszögletes zuhany a test teljes
felületű benedvesítéséhez vállszélességű esővel
▪▪ Nagy felületű zuhanyozás a fürdőkádban
▪▪ Ideális felújításkor is

▪▪ Elfordítható fejzuhany a szappanozáshoz/hajmosáshoz
▪▪ Középtengelyen kívülre is felszerelhető
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Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

Raindance Showerpipe-ok

Raindance Select S
Showerpipe 240 2jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 460 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Raindance Select S 240 2jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27129, -000, -400 15 l/perc

Raindance S
Showerpipe 300 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 460 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Raindance S 300 1jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27114, -00016 l/perc

Raindance S
Showerpipe 240 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 460 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Raindance S 240 1jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27115, -000 16 l/perc
# 27116, -000 EcoSmart 9 l/perc
Showerpipe 240 1jet termosztáttal
# 27117, -000 17 l/perc kép nélkül

▪▪ Elfordítható fejzuhany a szappanozáshoz/hajmosáshoz
▪▪ Középtengelyen kívülre is felszerelhető

▪▪ Elfordítható fejzuhany a szappanozáshoz/hajmosáshoz
▪▪ Középtengelyen kívülre is felszerelhető

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

▪▪ Elfordítható fejzuhany a szappanozáshoz/hajmosáshoz
▪▪ Középtengelyen kívülre is felszerelhető
▪▪ Oldalsó vagy áthelyezett csatlakozók
esetén is optimálisan alkalmazható

88 hansgrohe Showerpipe-ok és zuhanypanelek – Raindance 

Raindance Select Showerpipe

ÚJ

Színtiszta kényeztetés

XXL Performance az extra nagy
zuhanyélményért

Rövidíthető vízvezetőcső személyre
szabott kényelemért

1 sugaras fejzuhany PowderRain
vízsugár fajtával
PowderRain:
Egyedülálló zuhanyélmény az egész
testet gyengéden
beborító, mikrofinomságú cseppekkel

A QuickClean technológiának köszönhetően a szennyeződés és a vízkőlerakódás
egy ujjmozdulattal egyszerűen letörölhető
Kényelmes funkcióválasztás Select technológiával

PowderRain:
Egyedülálló zuhanyélmény az egész
testet gyengéden
beborító, mikrofinomságú cseppekkel

Rain: erőteljes, élénkítő vízsugár felfrissüléshez

Whirl: koncentrált,
masszírozó vízörvény
feszültségoldáshoz
Ergonomikus karok, szappanos
kézzel is könnyen forgatható

Raindance Select S 240 1jet
Showerpipe

Előnyök
▪▪ Biztonságos zuhanyélmény Ecostat Comfort termosztáttal

▪▪ A kézizuhany három vízsugár fajtával rendelkezik: Rain, PowderRain és Whirl

▪▪ XXL Performance az extra nagy zuhanyélményért
▪▪ Select technológiával kényelmesen kezelhető kézizuhany
▪▪ Rövidíthető vízvezetőcső személyre szabott kényelemért
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Raindance Showerpipe-ok

Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

ÚJ

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain termosztáttal
Zuhanykar hossza 460 mm
Elfordítható zuhanykar
▪▪ Raindance S 240 1jet PowderRain fejzuhany
▪▪ Raindance Select S 120 3jet PowderRain kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

90 hansgrohe Showerpipe-ok és zuhanypanelek – Raindance 

Raindance E

Kényelmes zuhanyozás
színtiszta előnyökkel
RainAir: nagy, puha vízcseppekből álló, gyengéd és
ellazító vízsugár

Egyedülálló: lenyűgöző megjelenésű,
e gyúttal könnyen tisztítható, üveg vízvezetőcső

Select
Vízsugár fajták kiválasztása

Kényelmes: állítható magasságú és változtatható dőlésszögű
zuhanytartó
Felhasználóbarát: fokozatmentesen állítható magasságú,
önreteszelő toló az egykezes
kezelésért

Praktikus: akár 600 mm hosszú
polc

Feltűnő megjelenés: a termosztát előlapja karcálló üvegből
készült

Fogyasztók kiválasztása
Hőmérséklet beállítása

Raindance E 600
Showerpipe

Előnyök
▪▪ Komplett rendszer fejzuhannyal, kézizuhannyal és termosztáttal
▪▪ Egyedülálló Showerpipe üveg vízvezetőcsővel és termosztáttal
▪▪ Praktikus, akár 600 mm hosszú polc

▪▪ Egyszerűen tisztítható a nagy, sík felületnek köszönhetően
▪▪ Ideális korszerűsítéshez, mivel felszerelhető a meglévő fali
csatlakozókra
▪▪ Csupán 9 liter/perc vízfogyasztást biztosító, EcoSmart
kivitelben is kapható
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Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

Raindance E Showerpipe-ok

Raindance E
Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 600
Zuhanykar hossza 390 mm
▪▪ Raindance E 300 1jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪▪ ShowerTablet 600 Universal termosztát
# 27363, -000 16 l/perc
# 27364, -000 EcoSmart 9 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Raindance E
Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 350
Zuhanykar hossza 390 mm
▪▪ Raindance E 300 1jet fejzuhany
▪▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪▪ ShowerTablet 600 Universal termosztát
# 27361, -000 16 l/perc
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/perc

92 hansgrohe Showerpipe-ok és zuhanypanelek – Croma 

Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe
Select

Mindenhol kényelemre beállítva

280 mm széles, az egyszerű
tisztítás érdekében levehető fém
vízsugártárcsa
RainAir vízsugár

Select
Vízsugár fajták kiválasztása

SoftRain: a testet jólesően
körülölelő, lágy vízsugár
Hosszú tartó a kézizuhany biztonságos és egyszerű tartásához
IntenseRain: intenzív vízsugár, sampon kiöblítéséhez ideális

Massage: élénkítő hatású, célirányosan használható, koncentrált vízsugár

Ecostat Comfort ergonomikus, hosszú
élettartamú fém hengeres fogantyúval a hőmérséklet egyértelmű beállításához

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Előnyök
▪▪ Komplett rendszer fejzuhannyal, kézizuhannyal és
termosztáttal

▪▪ Elfordítható és ezáltal a csatlakozóktól függetlenül, optimálisan
pozícionálható fejzuhany

▪▪ Select technológia a vízsugár fajták gombnyomásra történő
váltásához

▪▪ 4 vízsugár fajta: 1 a fejzuhanyból, 3 a kézizuhanyból

▪▪ Ideális a fürdőszoba egyszerű felújításához, mivel felszerelhető a meglévő csatlakozókra

▪▪ Csupán 9 liter/perc vízfogyasztást biztosító, EcoSmart
kivitelben is kapható
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Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

Croma Select S Showerpipe-ok

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Croma 280 1jet fejzuhany
▪▪ Croma Select S Multi kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 26790, -000 16 l/perc
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet egykaros csapteleppel
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Croma 280 1jet fejzuhany
▪▪ Croma Select S Multi kézizuhany
# 26791, -000 15 l/perc

Showerpipe 280 1jet termosztáttal
# 26792, -000 16 l/perc (kép nélkül)

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet Reno
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Croma 280 1jet fejzuhany
▪▪ Croma Select S Multi kézizuhany
# 26793, -000 10 l/perc

94 hansgrohe Showerpipe-ok és zuhanypanelek – Croma 

Croma Select E Showerpipe-ok

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Croma Select E 180 2jet fejzuhany
▪▪ Croma Select E Multi kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27256, -400 16 l/perc
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet egykaros csapteleppel
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Croma Select E 180 2jet fejzuhany
▪▪ Croma Select E Multi kézizuhany
# 27258, -400 16 l/perc

Croma Select E
SemiPipe Multi termosztáttal
▪▪ Croma Select E Multi kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27248, -400
# 27259, -400 EcoSmart 9 l/perc

Showerpipe 180 2jet termosztáttal
# 27352, -400 17 l/perc (kép nélkül)

▪▪ A rúd egyben tartófogantyúként is
funkcionál a biztonságos zuhanyozásért
▪▪ Erős rögzítés, ideális szállodákban
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Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

Croma Select S Showerpipe-ok

Croma Select S
Showerpipe 180 2jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Croma Select S 180 2jet fejzuhany
▪▪ Croma Select S Multi kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27253, -400 16 l/perc
# 27254, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select S
Showerpipe 180 2jet egykaros csapteleppel
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
▪▪ Croma Select S 180 2jet fejzuhany
▪▪ Croma Select S Multi kézizuhany
# 27255, -400 16 l/perc

Croma Select S
SemiPipe Multi termosztáttal
▪▪ Croma Select S Multi kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27247, -400
# 27249, -400 EcoSmart 9 l/perc

Showerpipe 180 2jet termosztáttal
# 27351, -400 17 l/perc (kép nélkül)

▪▪ A rúd egyben tartófogantyúként is
funkcionál a biztonságos zuhanyozásért
▪▪ Erős rögzítés, ideális szállodákban
A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

96 hansgrohe Showerpipe-ok és zuhanypanelek – Croma 

Croma E Showerpipe

ÚJ

Extranagy zuhanyélmény
Nagyobb mozgásszabadság: fordítható és állítható dőlésszögű

SoftCube dizájn: minden eleme egységes
megjelenésű
AirPower: teltebb,
könnyebb és
lágyabb vízcseppek
a fenséges zuhanyélményért

Croma Select E 100 Multi: kézizuhany
Select technológiával – váltás három
vízsugár fajta között
Rain: ideális a
sampon hajból
történő kiöblítéséhez

Praktikus zuhanytoló: magassága gombnyomással, egy kézzel is optimálisan beállítható

Showerpipe fürdőkádhoz:
Egyszerű váltás a kézi- és a fejzuhany között a
vízvezetőcsövön

IntenseRain:
intenzív, aktiváló és
ébresztő hatású
vízsugár

TurboRain: a
legerősebb Rain
vízsugár a frissítő-élénkítő zuhanyélményért

A CoolContact hűtési technológia gondoskodik róla, hogy a termosztát felülete
mindig hűvös legyen, így növeli a biztonságot

Croma E 280
Showerpipe

Showerpipe zuhany:
Egyszerű váltás a kézi- és a fejzuhany között
a termosztáton

Előnyök
▪▪ Kényelmes és állandó hőmérsékletű zuhanyélmény a SafetyStop és a CoolContact funkciónak köszönhetően

▪▪ Egyszerű tisztítás a QuickClean funkciónak és a levehető
vízsugártárcsának köszönhetően

▪▪ Kiváló minőségű termék modern, elegáns dizájnnal

▪▪ A kád Showerpipe-on a fejzuhany és a kézizuhany közötti
váltás egy mozdulattal lehetséges

▪▪ Kiváló ár-teljesítmény arány
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Croma E Showerpipe-ok

Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

ÚJ

Croma E
Showerpipe 280 1jet termosztáttal
Elfordítható zuhanykar
▪▪ Croma E 280 1jet fejzuhany
▪▪ Croma Select E Multi kézizuhany
▪▪ Ecostat E termosztát
# 27630, -000 15 l/perc
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/perc
Showerpipe 280 1jet kádtöltővel és termosztáttal
# 27687, -000 15 l/perc (kép nélkül)

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

98 hansgrohe Showerpipe-ok és zuhanypanelek – Croma 

Croma Showerpipe-ok

Croma
Showerpipe 220 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Croma 220 1jet fejzuhany
▪▪ Croma 100 Vario kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27185, -000 15 l/perc
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/perc

Croma
Showerpipe 220 1jet egykaros csapteleppel
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Croma 220 1jet fejzuhany
▪▪ Croma 100 Vario kézizuhany
# 27222, -000 16 l/perc

Croma
Showerpipe 220 1jet Reno
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Croma 220 1jet fejzuhany
▪▪ Croma 100 Vario kézizuhany
# 27224, -000 14 l/perc

Showerpipe 220 1jet termosztáttal
# 27223, -000 17 l/perc (kép nélkül)

▪▪ Elfordítható fejzuhany a szappanozáshoz/hajmosáshoz

▪▪ Középtengelyen kívülre is felszerelhető

▪▪ Egyszerűen felszerelhető a meglévő
csaptelepekre
▪▪ Elfordítható fejzuhany
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Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

Croma/Crometta Showerpipe-ok

Croma
Showerpipe 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 270 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Croma 160 1jet fejzuhany
▪▪ Croma 100 Vario kézizuhany
▪▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27135, -000 17 l/perc

Croma
Showerpipe 1jet egykaros csapteleppel
Zuhanykar hossza 270 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Croma 160 1jet fejzuhany
▪▪ Croma 100 Vario kézizuhany
# 27154, -000 16 l/perc

Crometta
Showerpipe 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 350 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Crometta 160 1jet fejzuhany
▪▪ Crometta 100 Vario kézizuhany
▪▪ Ecostat Universal termosztát
# 27264, -400 17 l/perc
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/perc
Showerpipe 1jet egykaros csapteleppel
# 27266, -400 16 l/perc (kép nélkül)

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.
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Crometta S Showerpipe-ok

Crometta S
Showerpipe 240 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 350 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Crometta S 240 1jet fejzuhany
▪▪ Crometta Vario kézizuhany
▪▪ Ecostat 1001 CL termosztát
# 27267, -000 16 l/perc
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/perc
Showerpipe 240 1jet termosztáttal
# 27320, -000 17 l/perc (kép nélkül)

Crometta S
Showerpipe 240 1jet egykaros csapteleppel
Zuhanykar hossza 350 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Crometta S 240 1jet fejzuhany
▪▪ Crometta Vario kézizuhany
# 27269, -000 15 l/perc

Crometta S
Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart 9 l/perc
Zuhanykar hossza 350 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Crometta S 240 1jet fejzuhany
▪▪ Crometta Vario kézizuhany
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/perc
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Showerpipe-ok és
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Crometta E Showerpipe-ok

Crometta E
Showerpipe 240 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 350 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Crometta E 240 1jet fejzuhany
▪▪ Crometta Vario kézizuhany
▪▪ Ecostat 1001 CL termosztát
# 27271, -000 15 l/perc
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/perc

Crometta E
Showerpipe 240 1jet egykaros csapteleppel
Zuhanykar hossza 350 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Crometta E 240 1jet fejzuhany
▪▪ Crometta Vario kézizuhany
# 27284, -000 13 l/perc

Showerpipe 240 1jet termosztáttal
# 27298, -000 17 l/perc (kép nélkül)

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Crometta E
Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart 9 l/perc
Zuhanykar hossza 350 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪▪ Crometta E 240 1jet fejzuhany
▪▪ Crometta Vario kézizuhany
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/perc
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hansgrohe zuhanypanel

Ügyfelei tökéletes
meggyőzésére készült
Fej-, kézi- és oldalzuhanyok, különböző
vízsugár fajták és frissítő teljes testmasszázs
az oldalzuhanyokból: a hansgrohe zuhanypanel teljeskörű zuhanyélményt nyújt. Az

élményt pedig az egyszerű beszerelés teszi
teljessé: utólagos felszerelés esetén egyszerűen csak fel kell szerelni a meglévő csatlakozókra, nincs szükség falba történő beépítésre.

Ily módon a fürdőszoba néhány lépésben
felszerelhető a zuhanyozás élményével.

Előnyök
▪▪ Egy rendszerben egyesíti a fej-, a kézi- és részben az oldalzuhanyokat
▪▪ A víz élménye minden oldalról
▪▪ Akár 6 oldalzuhannyal
▪▪ Különböző vízsugár fajták a személyre szabott zuhanyélményért

▪▪ Falba történő beépítés nélkül, egyszerűen beszerelhető
▪▪ Részben állítható magasságú, így bármilyen testmagassághoz
hozzáigazítható
▪▪ Utólag is egyszerűen felszerelhető a meglévő csatlakozókra
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Raindance
Zuhanypanel 180 2jet falsíkon kívüli szereléshez
# 27008, -000, -400 14 l/perc
# 27003, -400 EcoSmart 9 l/perc

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

200
200 mm
mm

Raindance Zuhanypanel
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hansgrohe Falsíkon kívüli termosztátok

Válogatott falsíkon kívüli
termosztátok áttekintése
Ecostat

Ecostat E
ÚJ

Ecostat
Kádtermosztát 1001 CL

Ecostat
Kádtermosztát Universal

Ecostat
Kádtermosztát Comfort

Ecostat E
Kádtermosztát

13201, -000

13123, -000

13114, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15774, -000

20 l/perc

20 l/perc

23 l/perc

18,6 l/perc

Biztonsági zár 40 °C-on

■

■

■

■

Beállítható hőmérséklet-korlátozás

■

■

■

■

Forgatás

Forgatás

Forgatás

Forgatás

Szabvány
Változatok

ÚJ

Kádtöltő átfolyási mennyisége
(l/perc, normál változat)

Ecostop gomb
Jellemzők

Fogyasztók vezérlése

■

Polccal
Falsík alatti csatlakozási lehetőség
további fogyasztók számára
Uniques

Select
CoolContact

■

ÚJ

Változatok

Jellemzők

ÚJ

Ecostat
Zuhanytermosztát 1001 CL

Ecostat
Zuhanytermosztát Universal

Ecostat
Zuhanytermosztát Comfort

Ecostat E
Zuhanytermosztát

13211, -000

13122, -000

13116, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15773, -000

Biztonsági zár 40 °C-on

■

■

■

■

Beállítható hőmérséklet-korlátozás

■

■

■

■

Ecostop gomb

■

■

■

■

Forgatás

Forgatás

Forgatás

Forgatás

Szabvány

Fogyasztók vezérlése
Polccal
Falsík alatti csatlakozási lehetőség
további fogyasztók számára

Uniques

Select
CoolContact

A teljes választékot megtalálja

■ van

■
a 111. oldaltól

a 111. oldaltól
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Ecostat Select

ShowerTablet

ShowerTablet Select

Ecostat Select
Kádtermosztát

ShowerTablet
Kádtermosztát 350

ShowerTablet
Kádtermosztát 600

ShowerTablet Select
Kádtermosztát 300

ShowerTablet Select
Kádtermosztát 700

13141, -000, -400

13107, -000, -400

13109, -000, -400

13151, -000, -400

13183, -000, -400

20 l/perc

20 l/perc

20 l/perc

20 l/perc

20 l/perc

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Forgatás

Forgatás

Forgatás

Select

Select

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ecostat Select
Zuhanytermosztát

ShowerTablet
Zuhanytermosztát 350

ShowerTablet
Termosztát 600 Universal

ShowerTablet Select
Zuhanytermosztát 300

ShowerTablet Select
Termosztát 700 Universal

13161, -000, -400

13102, -000, -400

13108, -000, -400

13171, -000, -400

13184, -000, -400

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Forgatás

Forgatás

Forgatás

Select

Select

■

■

■

■

■

■

■

■
a 111. oldaltól

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek



■

■
a 109. oldaltól

■
■

■

■

■
a 109. oldaltól

Ár

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

106 hansgrohe Falsíkon kívüli termosztátok – ShowerTablet 

ShowerTablet Select
Select

Nagyobb hely a nagyobb
élményért
Lenyűgöző: méretének, valamint
elegáns megjelenésének köszönhetően harmonikusan illeszkedik a
nagyméretű zuhanyzókba.

gyárilag beépített, falsík alatti szerelés 1 sugaras fejzuhanyhoz G ½-es
csatlakozóval.

Intuitív: a könnyen
működtethető Select
gombok kényelmesebb
kezelést biztosítanak bármilyen életkorú ember
számára.

Kényelmes: a kézreálló hőmérséklet-szabályozó lehetővé teszi a kívánt
hőmérséklet pontos beállítását.

130 mm

700 mm

Nagyvonalú: a 700 mm széles, biztonsági
üvegből készült polc nagyobb tárolófelületet
biztosít.

Rugalmas: A ShowerTablet Select 700
kádváltozatban is kapható.

Sokféle változatban: 300 mm széles,
teljesen falsíkon kívüli ShowerTablet Select
300 zuhanyhoz és fürdőkádhoz is.

Előnyök
▪▪ Falsíkon kívüli termosztát, amely egy falsík alatti csatlakozón
(G½) keresztül egy 1 sugaras fejzuhany vezérlésére is
alkalmas

▪▪ Könnyen kezelhető a gombnyomásra történő fogyasztóváltásnak, valamint a könnyen érthető szimbólumoknak
köszönhetően

▪▪ Feltűnő megjelenés, amely harmonikusan beleillik a nagy
zuhanyzókba

▪▪ Valamennyi Select elem kényelmesen, elölről elérhető
▪▪ Egyidejűleg több fogyasztó is kiválasztható
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Kényelmes: a kézre eső forgószabályozóval pontosan beállítható a kívánt hőmérséklet.

Könnyen kezelhető: bekapcsolt állapotban a kezelőgomb
kiemelkedik – így egyből
látható, melyik az aktív
fogyasztó.

Világos: könnyen érthető,
kopásálló szimbólumok egyszerűsítik a kezelést.

Biztonságos: a szigetelt, lekerekített sarkú test véd a forró
víztől és a beütés veszélyétől.

Tetszetős: az egyedülálló
dizájn szembetűnővé teszi a
ShowerTablet Select 300-at a
fürdőszobában.

Praktikus: a sík üvegfelület
bőséges helyet kínál a zuhanykellékek számára.

Egyszerű tisztítás: a ház
szennyeződésgátló tömítésű,
a sima felület pedig könnyen
tisztítható.

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

Intuitív: a Select gomb és a
hőmérsékletszabályozó intuitív,
kényelmes, elölről végezhető
kezelést tesznek lehetővé.

▪▪ Az aktív fogyasztó a kiemelkedő kezelőgombról azonnal felismerhető
▪▪ A sík, akár 700 mm széles biztonsági üveg rakodófelület
bőséges helyet kínál a zuhanykellékek számára

▪▪ Egyszerűen tisztítható a sík, vegyi anyagoknak ellenálló üvegfelületnek köszönhetően

108 hansgrohe Falsíkon kívüli termosztátok – ShowerTablet 

ShowerTablet 350

Kényelem és dizájn újragondolva
Nagyvonalú: a 600 mm széles,
karcálló felületű polc óriási rakodófelületet kínál.
Kényelmes: a keskeny hengeres
fogantyú feltűnő hőmérsékletjelzővel
a kívánt hőmérséklet egyszerű és kényelmes beállításáért.

Egyszerű tisztítás: a sima
üvegfelületnek és a precíz
vonalvezetésnek köszönhetően.

Magasított üvegperem: tökéletes dizájn, mely segít megakadályozni a zuhanykellékek lecsúszását.

Ergonomikus kezelés: a kézreálló
hőmérséklet-szabályozó lehetővé teszi
a kívánt hőmérséklet pontos beállítását.

Mennyiségszabályozás: vízmennyiség
szabályozása az egyéni zuhanyélményért.
Egyértelmű feliratozás: intuitív kezelés az
egyszerű és könnyen érhető szimbólumoknak
köszönhetően.

ShowerTablet 350
Zuhanytermosztát

Nagyvonalú: az akár 600 mm széles,
biztonsági üvegből készült polc nagyobb tárolófelületet biztosít.

Praktikus: a ShowerTablet egy falsíkon
kívüli termosztát, amely egy falsík alatti csatlakozón keresztül vezérli a fejzuhanyt.

Rugalmas: kádváltozatban is kapható.

Előnyök
▪▪ Kiváló minőségű, törésálló biztonsági üvegből készült felület
tükrözi a minőséget

▪▪ Kiválóan kombinálható minden króm, illetve fehér-króm felületű
fejzuhanyokkal

▪▪ Erős, strapabíró, karcálló anyagú polc

▪▪ Akár 600 mm széles polc

▪▪ Megjelenésében és műszaki részleteiben is tökéletesen illik az
új Raindance E fejzuhanyokhoz
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ShowerTablet Select
Termosztátos kádcsaptelep 700
falsíkon kívüli szereléshez
# 13183, -000, -400

ShowerTablet Select
Termosztátos kádcsaptelep 300
falsíkon kívüli szereléshez
# 13151, -000, -400

ShowerTablet
Termosztátos kádcsaptelep 600
falsíkon kívüli szereléshez
# 13109, -000, -400

ShowerTablet
Termosztátos kádcsaptelep 350
falsíkon kívüli szereléshez
# 13107, -000, -400

ShowerTablet Select/ShowerTablet Zuhanytermosztátok

ShowerTablet Select
Termosztát 700 falsíkon kívüli szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 13184, -000, -400

ShowerTablet Select
Termosztátos zuhanycsaptelep 300
falsíkon kívüli szereléshez
# 13171, -000, -400

ShowerTablet
Termosztát 600 falsíkon kívüli szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 13108, -000, -400

ShowerTablet
Termosztátos zuhanycsaptelep 350
falsíkon kívüli szereléshez
# 13102, -000, -400

Alaptest ShowerTablet 600
termosztátos csaptelephez
# 13129180

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

ShowerTablet Select/ShowerTablet Kádtermosztátok
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Ecostat E

ÚJ

Biztonságos zuhanyélmény
kicsiknek és nagyoknak
EcoStop funkció a környezettudatos víz- és energiafelhasználásért

SoftCube dizájn lágyan lekerekített élekkel

SafetyStop funkció a biztonságos
hőmérséklet-beállításhoz, akár gyermekek számára is

A CoolContact hűtési technológia
gondoskodik róla, hogy a termosztát
felülete mindig hűvös legyen, így
növeli a biztonságot

Ecostat E
Zuhanytermosztát

CoolContact: hűti a termosztát házát a kényelmes és biztonságos
zuhanyélményért.

SafetyStop: a hőmérséklet még véletlenül sem állítható 40 °C fölé.

Előnyök
▪▪ Kényelmes és biztonságos zuhanyélmény CoolContact technológiával
▪▪ Kiváló minőségű termék modern, elegáns dizájnnal

▪▪ Kiváló ár-teljesítmény arány
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Ecostat Kádtermosztátok
ÚJ

ÚJ

Ecostat E
Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
# 15774, -000

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep Comfort,
falsíkon kívüli szereléshez
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
# 13123, -000

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep 1001 CL
falsíkon kívüli szereléshez
# 13201, -000

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep Comfort Care,
extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 13115, -000

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

Ecostat Select
Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
# 13141, -000, -400

Ecostat Zuhanytermosztátok
ÚJ

ÚJ

Ecostat Select
Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon
kívüli szereléshez
# 13161, -000, -400 12 l/perc

Ecostat E
Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon
kívüli szereléshez
# 15773, -000

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort,
falsíkon kívüli szereléshez
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon
kívüli szereléshez
# 13122, -000

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep 1001 CL falsíkon
kívüli szereléshez
# 13211, -000

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort Care,
extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 13117, -000

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.
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Raindance Zuhanyrendszerek

Raindance Select E
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 120
ShowerTablet Select termosztáttal
és 65 cm-es z uhanyrúddal
# 27026, -000, -400
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 120
ShowerTablet Select termosztáttal
és 90 cm-es z uhanyrúddal
# 27027, -000, -400 (kép n élkül)

Raindance Select S
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer
150 Ecostat Select termosztáttal
és 65 cm-es z uhanyrúddal
# 27036, -000, -400

Raindance Select E
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 120
Ecostat Select termosztáttal
és 65 cm-es z uhanyrúddal
# 27038, -000, -400

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer
150 Ecostat Select termosztáttal
és 90 cm-es z uhanyrúddal
# 27037, -000, -400 (kép n élkül)

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 120
Ecostat Select termosztáttal
és 90 cm-es z uhanyrúddal
# 27039, -000, -400 (kép n élkül)

Croma Zuhanyrendszerek

Croma Select E
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario
65 cm-es z uhanyrúddal
és Ecostat Comfort termosztáttal
# 27081, -400

Croma Select S
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario
65 cm-es z uhanyrúddal
és Ecostat Comfort termosztáttal
# 27013, -400

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario
90 cm-es z uhanyrúddal
és Ecostat Comfort termosztáttal
# 27082, -400 (kép n élkül)

Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario
90 cm-es z uhanyrúddal
és Ecostat Comfort termosztáttal
# 27014, -400 (kép n élkül)

Croma 100
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario
65 cm-es z uhanyrúddal
és Ecostat Comfort termosztáttal
# 27034, -000
# 27032, -000 EcoSmart 9 l/perc
Croma 100
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario
90 cm-es z uhanyrúddal
és Ecostat Comfort termosztáttal
# 27035, -000 (kép n élkül)
# 27033, -000 EcoSmart 9 l/perc

Massage
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Crometta Zuhanyrendszerek

Crometta 100
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario
65 cm-es z uhanyrúddal
és Ecostat universal termosztáttal
# 27030, -400
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario
90 cm-es z uhanyrúddal
és Ecostat universal termosztáttal
# 27031, -400 (kép n élkül)

Crometta
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario
65 cm-es z uhanyrúddal
és Ecostat 1001 CL termosztáttal
# 27812, -400
Crometta
Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario
90 cm-es z uhanyrúddal
és Ecostat 1001 CL termosztáttal
# 27813, -400 (kép n élkül)

Előnyök
▪▪ Két termék kombinációja egyben

▪▪ Egyszerű rendelési folyamat

▪▪ Megjelenésében és működésében egymáshoz hangolt

▪▪ Egyszerű raktározás

▪▪ Kedvezőbb, mind a külön termékek vásárlása

Ecostat
Mosdó alatti termosztát falsíkon kívüli
szereléshez
# 15346, -000

▪▪ Egyszerűen csatlakoztatható a meglévő szelepekhez, pl. a mosdókagyló alatt
▪▪ Állandó hőmérsékletet és állandó átfolyást biztosít,
még a hidegvíz nyomásának csökkenésekor is

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

▪▪ Biztonság pl. óvodákban, kórházakban vagy
szállodákban
▪▪ Termikus fertőtlenítés lehetséges

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

Massage
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hansgrohe Falsík alatti színkészletek

Válogatott falsík alatti
színkészletek áttekintése
Ecostat S

Ecostat E

ÚJ

ÚJ

Változatok

Termosztát

Ecostat Square ShowerSelect S
ÚJ

Üveg felület
Zuhanytartós változat
Termosztátos megoldás
1 fogyasztóhoz

15757, -000

15707, -000

15712, -000

15744, -000

Termosztátos megoldás
2 fogyasztóhoz

15758, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15708, -000

15714, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15743, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

Termosztátos megoldás
3 fogyasztóhoz

15745, -000
+ 15741, -000

Termosztátos megoldás
4 fogyasztóhoz

15745, -000
+ 15742, -000

Termosztátos megoldás
5 fogyasztóhoz

csaptelep

Jellemzők

Csaptelepes megoldás 1 fogyasztóhoz

15747, -000

Csaptelepes megoldás 2 fogyasztóhoz

15748, -000

Biztonsági zár 40 °C-on

■

■

■

Beállítható hőmérséklet-korlátozás

■

■

■

■

Forgatás

Forgatás

Forgatás

Select

■

■

■

■

a 134. oldaltól

a 133. oldaltól

a 133. oldaltól

a 131. oldaltól

Fogyasztók vezérlése
iBox universal alap

A teljes választékot megtalálja

■ van

■
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ShowerSelect

ShowerSelect
Glass

RainSelect

ÚJ

PuraVida

ÚJ

■
■

■
■

15737, -400, -600

15775, -000, -400

15763, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15738, -400, -600

15355, -000, -400, -600

15380, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15771, -000, -400

15764, -000
+ 15760, -000

15736, -400, -600
+ 15734, -400, -600

15356, -000, -400, -600

15381, -000, -700

15777, -000, -400

15764, -000
+ 15761, -000

15736, -400, -600
+ 15735, -400, -600

15357, -000, -400, -600

15382, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15358, -000, -400, -600

15384, -000, -700

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

15762, -000

15767, -000
15768, -000
■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

Select

Select

Select

Select

Forgatás

■

■

a 130. oldaltól

a 129. oldaltól

■
a 117. oldaltól

a 133. oldaltól

Ár

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.
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ÚJ

RainSelect

Select

Elegáns,
új megjelenés
A RainSelect termosztát formája eddig
soha nem látott eleganciát kölcsönöz a fürdőszobának. Az újfajta szerelési mód lehetővé
teszi a keskeny szerelvény falra szerelését, és

finom, domborműszerű hatást kelt. Így különösen az új Matt White felület teremt teljesen
új kialakítási lehetőségeket. A RainSelectnek
azonban a funkciók terén sincs szégyenkezni

valója: az innovatív és intuitív Select technológia akár öt fogyasztó vezérlését is lehetővé
teszi.

Nagy gombok
70 mm x 70 mm

Fehér-króm kivitel

Select technológia

Letisztult
jelzések
Fém fogantyú

Króm kivitel

90 mm

16,5 mm

Keskeny, 90 mm magas kezelőegység fémkerettel, amely mindössze 16,5 mm-re emelkedik ki
a fal síkjából

Minimalista dizájn

Egyértelmű funkciók

Mennyiségszabályozás elzáró
funkcióval

RainSelect
Termosztát 4 fogyasztóhoz

Előnyök
▪▪ Sokféle alkalmazási lehetőség: különböző változatok akár 5
fogyasztós zuhanyzóhoz, valamint 2 fogyasztós fürdőkádhoz
▪▪ Kényelmes: a Select technológia széles célcsoport számára
lehetővé teszi az egyszerű kezelést, a fiataltól az idősekig és a
mozgáskorlátozottakig

▪▪ Dizájn: vízszintes elrendezésű, szögletes formavilág, mely
nagy zuhanyzókban is felszerelhető, mivel kiválóan használja
ki a rendelkezésre álló teret
▪▪ Hosszú élettartamú gombok: az üveglap mögé nyomtatott
szimbólumok tartósan kopásállóak
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RainSelect Termosztátok
ÚJ

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez, 3 fogyasztóhoz
# 15381, -000, -700

Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsaptelep
színkészlethez
# 15310180 (kép n élkül)

Alaptest RainSelect 3 fogyasztós zuhanycsaptelep
színkészlethez
# 15311180

ÚJ

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez, 4 fogyasztóhoz
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsaptelep
színkészlethez
# 15312180

ÚJ

RainSelect
Falsík alatti termosztátos csaptelep színkészlet
5 fogyasztóhoz
# 15384, -000, -700
Alaptest RainSelect 5 fogyasztós zuhanycsaptelep
színkészlethez
# 15313180

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

ÚJ
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RainSelect
Select

Váltson át az eleganciára
A RainSelect formája eddig soha nem
látott eleganciát kölcsönöz a fürdőszobának.
Az újfajta szerelési mód lehetővé teszi a
keskeny szerelvény falra szerelését, és finom,

domborműszerű hatást kelt. Ez merőben új
dizájnlehetőségeket nyit. A RainSelectnek
azonban a funkciók terén sincs szégyenkezni
valója: az innovatív és intuitív Select techno-

lógia akár 5 fogyasztó vezérlését is lehetővé
teszi. Ráadásul beépített kézizuhany porterrel
is fel van szerelve.

Nagyméretű gombok
70 mm x 70 mm
Select technológia
Fémből készült,
hengeres
fogantyú

16,5 mm

90 mm

Fehér-króm és fekete-króm kivitel
üveggombokkal

Forró és
hideg egyértelmű jelölése

Minimalista megjelenés

Fémkeret
Keskeny, 90 mm magas kezelőegység fémkerettel, amely mindössze 16,5 mm-re emelkedik ki
a fal síkjából

RainSelect
Termosztát 4 fogyasztóhoz

Előnyök

Funkciók egyértelmű jelölése

Mennyiségszabályozás elzáró
funkcióval

Praktikus: beépített, fémből
készült FixFit porter, a kézizuhany és a tömlő szabadon
választható, de nem része a
szállítási terjedelemnek, és
külön kell megvásárolni

▪▪ Sokféle alkalmazási lehetőség:
különböző változatok akár 5 fogyasztós
zuhanyzóhoz, valamint 2 fogyasztós
fürdőkádhoz

▪▪ Dizájn: vízszintes elrendezésű, szögletes
formavilág, mely nagy zuhanyzókban
is felszerelhető, mivel kiválóan használja
ki a rendelkezésre álló teret

▪▪ Kényelmes: a Select technológia széles
célcsoport számára lehetővé teszi az
egyszerű kezelést, a fiataltól az idősekig
és a mozgáskorlátozottakig

▪▪ Hosszú élettartamú gombok: az üveglap
mögé nyomtatott szimbólumok tartósan
kopásállóak



Króm kivitel fémgombokkal

Fekete-króm vagy fehér/króm
kivitel üveggombokkal

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

Alapkészlet 5 fogyasztóhoz
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RainSelect 3 különböző felületben rendelhető, így minden dizájnhoz illeszkedik.

▪▪ Egyedi: a vízmennyiség szabályozása
lehetővé teszi az egyéni igények szerinti
beállítást, elsősorban a kézizuhany használatához
▪▪ Egyszerű tisztítás a külön elzáró funkciónak köszönhetően

▪▪ Rendezett megjelenés a zuhanyzó falán
az időtálló fürdőszobai környezetért
▪▪ Tervezési biztonság: csupán egyetlen
objektumot kell megtervezni

▪▪ Univerzálisan alkalmazható:
tökéletesen illeszkedik a Rainmaker
Select termékcsaládhoz és a meglévő,
többsugaras fejzuhanyokhoz
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Vezérlés a nagyobb zuhanyélményért

Gombnyomás: a fogyasztók
kiválasztása olyan egyszerű,
mint a villanykapcsoló megnyomása.

Gombméret: nagyméretű
(70 mm x 70 mm), jól látható
feliratokkal ellátott gomb.

Hőmérséklet beállítása:
egyértelmű szimbólumok, valamint a forró és hideg egyértelmű
jelölése a könnyű kezelésért.

Biztonsági megállító
funkció:
a hőmérséklet még véletlenül
sem állítható 40 °C fölé.

Mennyiségszabályozás:
az átfolyási mennyiség pontosan
vezérelhető, ami segít a víztakarékosságban.

Tisztítás: a gyors lekapcsolás
lehetővé teszi a fogyasztók
egyszerű tisztítását.

FixFit porter: a kézizuhany
és a tömlő szabadon választható
és kivehető.

Erőssége: keskeny, 90 mm
magas kezelőegység fémkerettel, mely mindössze 16,5
mm-re emelkedik ki a fal síkjából.
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RainSelect Termosztátok

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
3 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval
# 15356, -000, -400, -600

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
4 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval
# 15357, -000, -400, -600

Alaptest RainSelect 2 fogyasztós
zuhanycsaptelep színkészlethez
# 15310180 (kép n élkül)

Alaptest RainSelect 3 fogyasztós zuhanycsaptelep
színkészlethez
# 15311180 (kép n élkül)

Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsaptelep
színkészlethez
# 15312180 (kép n élkül)

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz beépített Porter zuhanytartóval
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
5 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval
# 15358, -000, -400, -600

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz, fürdőkádhoz
# 15359, -000, -400, -600

Alaptest RainSelect 5 fogyasztós zuhanycsaptelep
színkészlethez
# 15313180 (kép n élkül)

Alaptest RainSelect 2 fogyasztós kádcsaptelep
színkészlethez
# 15314180 (kép n élkül)

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.
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hansgrohe iBox universal alapú, falsík alatti színkészletek

Falsík alatti szerelés:
a fogyasztók áttekintése

1 fogyasztó

ShowerSelect Termosztát

ShowerSelect Termosztát
ShowerSelect S
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15744, -000

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15762, -000
ShowerSelect Glass
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15737, -400, -600

ShowerSelect Csaptelep színkészlet

ShowerSelect Csaptelep színkészlet
ShowerSelect S
Csaptelep falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15747, -000

ShowerSelect
Csaptelep falsík alatti
szereléshez, 1 fogyasztóhoz
# 15767, -000

Ecostat Termosztát
Ecostat Square
Termosztát falsík
alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15712, -000

Ecostat Termosztát
Ecostat E
Termosztát falsík
alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15707, -000

Ecostat S
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15757, -000
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Az egy–négy fogyasztó ellátására
alkalmas, teljes Hansgrohe falsík alatti választékkal mindenféle igényű és pénztárcájú
ügyfélre felkészülhet. Már kezelési mód is
megválasztható: a megszokott forgatással

vagy inkább gombnyomással szeretné vezérelni a zuhanyokat és a vízsugár fajtákat? Emellett ügyfelei a kialakításban is nagy szabadságot élvezhetnek: mert a ShowerSelect
mostantól kerek dizájnban és csaptelepként is

kapható. Az Ecostat termosztátok a hengeres
forma mellett mostantól szögletes, lekerekített
sarkú változatban is kaphatók. Sokféle lehetőség az elegáns szerelésért, amely tökéletesen
illeszkedik a fürdőszobába.

2 fogyasztó

ShowerSelect
Termosztát falsík
alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15763, -000, -140, -340,
-670, -700, -990
ShowerSelect Glass
Termosztát falsík alatti
szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15738, -400, -600

ShowerSelect Termosztát
ShowerSelect
Termosztát falsík
alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
FixFittel és Porter
zuhanytartóval
# 15765, -000

ShowerSelect Csaptelep színkészlet

ShowerSelect Csaptelep színkészlet
ShowerSelect S
Csaptelep falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15748, -000

ShowerSelect
Csaptelep falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15768, -000

Ecostat Termosztát
Ecostat Square
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15714, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

ShowerSelect S
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15743, -000

Ecostat Termosztát
Ecostat E
Termosztát falsík
alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15708, -000

Ecostat S
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15758, -000

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

ShowerSelect Termosztát
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3 fogyasztó

ShowerSelect
ShowerSelect
Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz
# 15764, -000
ShowerSelect Glass
Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz
# 15736, -400, -600
ShowerSelect
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
# 15760, -000
ShowerSelect Glass
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
# 15734, -400, -600

Ecostat Termosztát
PuraVida
iControl elzáró- és váltószelep falsík
alatti szereléshez PuraVida-hoz
# 15777, -000

Ecostat E
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
# 15706, -000
Ecostat E
Termosztát falsík alatti szereléshez
# 15705, -000

ShowerSelect
ShowerSelect S
Szelep falsík alatti elzáró- és
váltószelep 3 fogyasztóhoz
# 15745, -000

ShowerSelect S
Termosztát HighFlow falsík
alatti szereléshez
# 15741, -000

Ecostat Termosztát
Trio/Quattro S elzáró- és váltószelep
falsík alatti szereléshez
# 15932, -000

Ecostat S
Termosztát HighFlow falsík
alatti szereléshez
# 15756, -000
Ecostat S
Termosztát falsík alatti szereléshez
# 15755, -000
Elzárószelep S falsík alatti szereléshez
# 15972, -000
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4 fogyasztó

ShowerSelect
Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz
# 15764, -000
ShowerSelect Glass
Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz
# 15736, -400, -600
ShowerSelect
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz
# 15761, -000
ShowerSelect Glass
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz
# 15735, -400, -600

Ecostat Termosztát
PuraVida
iControl elzáró- és váltószelep falsík
alatti szereléshez PuraVida-hoz
# 15777, -000

Ecostat E
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
# 15706, -000
Ecostat E
Termosztát falsík alatti szereléshez
# 15705, -000

PuraVida
Elzárószelep falsík alatti szereléshez
# 15978, -000, -400

ShowerSelect
ShowerSelect S
Szelep falsík alatti elzáró- és
váltószelep 3 fogyasztóhoz
# 15745, -000

ShowerSelect S
Termosztát HighFlow falsík
alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz
# 15742, -000

Ecostat Termosztát
Trio/Quattro S elzáró- és váltószelep
falsík alatti szereléshez
# 15932, -000

Elzárószelep S falsík alatti szereléshez
# 15972, -000

Ecostat S
Termosztát HighFlow falsík
alatti szereléshez
# 15756, -000

Elzárószelep S falsík alatti szereléshez
# 15972, -000

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

ShowerSelect
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ShowerSelect Falsík alatti színkészletek
Select

Kezelhetőség a legnagyobb
változatosságban
ShowerSelect S
Csaptelep színkészlet 2 fogyasztóhoz
Rozettaátmérő 150 mm

ShowerSelect
Termosztát 2 fogyasztóhoz
Rozettaméret 155 mm x 155 mm

Megoldások 1–2 fogyasztóhoz

3 különböző, elegáns felület: króm, fehér üveg
és fekete üveg

Megoldások 1–4 fogyasztóhoz
2 dizájn minden ízléshez
és minden fürdőszobához
Könnyű kezelhetőség az intuitív Select gombnak
köszönhetően
A feltűnő hőmérsékleti adat
egyszerű és intuitív kezelést tesz
lehetővé

Kényelmes kar az egyszerű
kezelésért

▪▪ Állandó vízhőmérséklet, még ingadozó víznyomás mellett is
▪▪ Hőmérséklet korlátozás 40 °C-on, a fogantyú alsó oldalán lévő gomb megnyomásával magasabb hőmérséklet
is beállítható
▪▪ Termikus fertőtlenítés lehetséges
▪▪ Műanyag rozetta fém fogantyúval

▪▪ Stabil víznyomású vezetékekhez
▪▪ Egyedülálló termék: új fogantyúváltozatú csapteleptechnológia, így minden csaptelep- és zuhanycsaládhoz illeszkedik
▪▪ Kényelmes hőmérséklet-beállítás
▪▪ A fémfogantyú mélysége független az iBox universal
beépítési mélységétől
▪▪ Erős betét az ingadozó vízminőséghez

Előnyök
▪▪ Egyéni választás: 2 különböző technológia: termosztát vagy csaptelep

▪▪ Hosszú élettartamú gombok: tartósan
kopásálló feliratozás

▪▪ Kényelmes: minden helyzetben
egyszerű kezelés a különböző gombkombinációknak köszönhetően

▪▪ Takarékosság: a Select szelepek ajánlott
üzemi nyomása 0,1–0,5 MPa,
max. 1 MPa

▪▪ Dizájn: szögletes és kerek változatban
kapható, így kiválóan illik minden
ízléshez, stílushoz és zuhanytípushoz
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ShowerSelect termosztát FixFit rendszerrel és porterrel

Az élmény vezérlésének
kényelmes módja

Select

Nagyméretű szimbólumok
garantálják az egyszerű
kezelést

A fürdőszobának és a saját igényeknek
megfelelően szabadon választható kézizuhany és zuhanycső

Integrált FixFit tömlőcsatlakozás és porter
zuhanytartó a nagyobb kényelemért

A keskeny, hengeres markolat ergonomikus kezelhetőséget biztosít

Krómozott fémrozetta

ShowerSelect
Termosztát FixFit rendszerrel és porterrel
Rozettaméret 155 mm x 188 mm

Előnyök
▪▪ Rendezett megjelenés a zuhanyzó
falán az időtálló fürdőszobai környezetért

▪▪ Nagyfokú tervezési biztonság: Szerelés
iBox universalra

▪▪ Alacsony ráfordítás: nem kell külön
lyukat fúrni FixFit vagy porter számára

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

Minden fürdőszoba fénypontja a nemes matt Select
gomboknak és a kiváló minőségű felületnek köszönhetően
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Számos előny, nagy haszon

A 2 fogyasztóval használható ShowerSelect színkészlet nem csak a “Design Plus Award”
és “iF Award 2014” díjat nyerte el, hanem a német Központi Szaniter-, Fűtés- és Klímaszövetség (ZVSHK) is jutalmazta a kitűnő akadálymentes formatervért.

Intuitív: a könnyen mozgatható
Select gombok intuitív,
kényelmes kezelést tesznek lehetővé, még mozgáskorlátozottak
számára is.

Egyértelmű: könnyen érthető,
kopásálló szimbólumok egyszerűsítik a kezelést.

Könnyen kezelhető: A kiálló
gombról azonnal látható, melyik
az aktív fogyasztó. Az opcionális gombhosszabbítók felszerelésével a kezelés még mozgáskorlátozottak számára is
lehetséges.

Kényelmes: a könnyen kezelhető fogantyúval pontosan beállítható a kívánt hőmérséklet.

Egyszerű tisztítás: a süllyesztett gomboknak köszönhetően
a felület teljesen sík, így könnyen
tisztítható.

Tetszetős: a négyszögletes
forma ideálisan illeszkedik a
fürdőszoba csempéjéhez, így jól
mutat számos modern fürdőszobában.

Takarékos: az egyszerűen
benyomható gomb arra
ösztönöz, hogy gyakrabban
zárjuk el a vizet. Ez elősegíti a
víztakarékosságot.

Kényelmes: a még nagyobb
zuhanyélmény érdekében az
összes fogyasztó egyszerre
kinyitható.

Előnyök

▪▪ Élvezetes zuhanyozás: nagyfokú
kényelem több fogyasztó egyidejű
kapcsolásával

▪▪ Takarékosság: alacsony vízfogyasztás
a fogyasztók egyszerű és gyors lekapcsolásával

▪▪ Kialakítási lehetőségek: 3 felület: króm,
fehér üveg és fekete üveg, mely minden új
célcsoport számára vonzó

▪▪ Kényelmes: gyors és gazdaságos
felújítás a meglévő színkészletek
egyszerű cseréjével
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ShowerSelect Glass
Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz
# 15737, -400, -600

ShowerSelect Glass
Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz
# 15738, -400, -600

ShowerSelect Glass
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
# 15734, -400, -600

ShowerSelect Glass
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez,
1+1 fogyasztóhoz
# 15735, -400, -600

ShowerSelect Glass
Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep
3 fogyasztóhoz
# 15736, -400, -600

iBox universal alaptest
# 01800180

▪▪ Nemes üvegfelület, mely vonzza a tekintetet
▪▪ A síkba süllyesztett, azonos üvegből készült gombok kiválóan
illeszkednek a színkészletek
▪▪ A gombok felirata tartósan kopásálló
▪▪ A megfelelő gombkombináció már gyárilag beleillesztve,
speciális megoldások külön megrendelésre kaphatók
▪▪ Az üvegfelület és a zuhanyfalak, tükrök és ablakok, valamint
az új Rainmaker Select fejzuhanyok tökéletes összjátéka,
ezáltal optimálisan integrálható a fürdőszobába
▪▪ Select technológia a kényelmes, gombnyomásra történő
vezérléshez
▪▪ Egyszerű szerelés iBox universalra
▪▪ Válassza ki a megfelelő szint, akár a burkolathoz, akár wc
tartályához

Fehér és fekete üveg: modern, stílusos,
kiváló minőségű és elegáns – vonzza a tekintetet
a fürdőszobában, optimálisan kombinálható a
króm termékekkel, és kiválóan illeszkedik számos
berendezési tárgyhoz.

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

ShowerSelect Glass Termosztátok
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ShowerSelect Termosztátok

ÚJ

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15762, -000

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz FixFittel és Porter zuhanytartóval
# 15765, -000

ShowerSelect
Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep
3 fogyasztóhoz
# 15764, -000

ShowerSelect
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
# 15760, -000

ShowerSelect
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez,
1+1 fogyasztóhoz
# 15761, -000

ShowerSelect
Csaptelep falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15767, -000

ShowerSelect
Csaptelep falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15768, -000

iBox universal alaptest
# 01800180
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ShowerSelect S Termosztátok

ÚJ

ShowerSelect S
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect S
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
# 15741, -000

ShowerSelect S
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez,
1+1 fogyasztóhoz
# 15742, -000

ShowerSelect S
Csaptelep falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15747, -000

ShowerSelect S
Csaptelep falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15748, -000

ShowerSelect S
Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep
3 fogyasztóhoz
# 15745, -000

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

ShowerSelect S
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15744, -000

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

iBox universal alaptest
# 01800180
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Ecostat falsík alatti színkészletek

Jól bevált technika, új dizájn

A fogyasztók egyértelmű jelölése
megkönnyíti a kezelést

A kézi- vagy fejzuhany kinyitása
és elzárása, valamint a vízmen�nyiség szabályozása

Nagyobb felirat a még jobb
olvashatóságért és ezáltal a még
egyszerűbb kezelhetőségért
Az ergonomikus fogantyúk tökéletesen
illeszkednek a kézbe, így szappanos
kézzel is tökéletese kezelők
A kívánt hőmérséklet
egyszerű kiválasztása

Ecostat Square: termosztát szögletes, lekerekített
sarkú dizájnnal.

Könnyen kezelhető: a fogyasztók egyértelmű jelölése megkönnyíti a kezelést.

Ecostat S: termosztát kerek dizájnnal.

Egyértelmű: a nagyobb felirat még jobb
olvashatóságot és ezáltal még egyszerűbb
kezelhetőséget biztosít.

Biztonságos: az ergonomikus fogantyúk
tökéletesen illeszkednek a kézbe, így szappanos kézzel is tökéletese kezelők.

▪▪ Biztonságos és egyszerű vezérlés a
méretre optimalizált fogantyúknak
köszönhetően

▪▪ Felhasználóbarát: köszönhetően a
pontos a víz hőmérsékletének szabályozása

▪▪ Tervezési lehetőségek: 3 kivitelezési lehetőség bármilyen fürdőszobához

▪▪ Kellemes: állandó vízhőmérséklet
a termosztát technológiának köszönhetően

Előnyök
▪▪ Kényelmes: könnyen kezelhető
a fogantyú elforgatással - így válthat
a kézizuhany és a fejzuhany között
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Ecostat Square Termosztátok

ÚJ

Ecostat Square
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15712, -000

Ecostat Square
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal alaptest
# 01800180

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

PuraVida/Ecostat E Termosztátok

PuraVida
Termosztát falsík alatti szereléshez
elzárószeleppel
# 15775, -000, -400

PuraVida
Termosztát falsík alatti szereléshez
elzáró- és váltószeleppel
# 15771, -000, -400

iBox universal alaptest
# 01800180

Ecostat E
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15707, -000

Ecostat E
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15708, -000

Ecostat E
Termosztát HighFlow falsík
alatti szereléshez
# 15706, -000

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.
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Ecostat S Termosztátok

ÚJ

Ecostat S
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15757, -000

iBox universal alaptest
# 01800180

Ecostat S
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat S
Termosztát falsík alatti szereléshez
# 15755, -000
Termosztát HighFlow falsík
alatti szereléshez
# 15756, -000
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Elzáró- és váltószelepek

PuraVida
iControl elzáró- és váltószelep falsík
alatti szereléshez PuraVida-hoz
# 15777, -000

iBox universal alaptest
# 01800180

Trio/Quattro S elzáró- és váltószelep
falsík alatti szereléshez
# 15932, -000

PuraVida
Elzárószelep falsík alatti szereléshez
# 15978, -000, -400

Metris
Elzárószelep E falsík alatti szereléshez
# 31677, -000

Logis
Falsík alatti elzárószelep színkészlet
# 71970, -000

Logis Classic
Falsík alatti elzárószelep színkészlet
# 71976, -000

Elzárószelep S falsík alatti szereléshez
# 15972, -000

Falsíkon kívüli termosztátok és falsík alatti
színkészletek

Elzárószelepek

ZUHANYTERVEZÉS,
SZERELÉS
ÉS TELEPÍTÉS
Falsíkon kívüli, falsík alatti, valamint falsíkon kívüli
és alatti megoldásokkal kapcsolatos információk
1–5 fogyasztóhoz
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Szerelési tudnivalók

Minden fürdőszobának megvannak a
saját igényei – megfelelő telepítési lehetőség
mindenhez. Az iBox univerzális többcélú

termék falsík alatti megoldásokhoz. Különböző
telepítési típusok példáit megtalálja a 148.
oldaltól kezdve.

RainSelect: az új színkészlet exkluzív technikai megoldásokat egyesít magában.

iBox universal: ez a kis mindentudó a tökéletes falsík alatti megoldás. A csapteleptechnika eltűnik a falban.

sBox Fürdőkád: Praktikus tömlőfeltekercselő rendszer a rendezett látványért és
a nagyobb kényelemért.

Falsíkon kívüli/falsík alatti szerelés
zuhany esetén: A zuhany falsíkon kívüli
vagy falsík alatti szerelési lehetősége sokféle
egyedi dizájnban.

Showerpipe-ok: mivel felszerelhető a
meglévő fali csatlakozókra, tökéletes választás
a nagy zuhanyzók korszerűsítéséhez.

Falsíkon kívüli/falsík alatti szerelés
fürdőkád esetén: rugalmas falsíkon kívüli
és falsík alatti szerelési lehetőségek a fürdőkádnál.

Zuhanytervezés

Beépítési lehetőségek minden
igény és fürdőszoba esetén
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RainSelect

Alapszerelvény az újfajta
zuhanyvezérléshez
A RainSelect az exkluzív fürdőszobafelszerelés zuhanyvezérlési megoldása. Sokoldalú rögzítési lehetőségének köszönhetően
telepítése a legkülönfélébb zuhany- és fürdőszobai helyzetekben lehetséges. A termosztátot a meglévő, szabványos csatlakozókra

kell felszerelni, és kiválóan kombinálható a
Rainmaker Select zuhanyokkal, valamint
minden meglévő 1- és többsugaras fejzuhan�nyal. A termosztát, a zuhanytartó, a tömlőcsatlakozás és az akár 5 fogyasztó vezérlési lehetőségének (a mennyiségszabályozást is

beleértve) integrációja révén a rendezett
megjelenésű objektumok tervezése rendkívül
biztonságos és egyszerű. Az alaptest egyszerűen szerelhető, és egyúttal szerelési sablonként is funkcionál.

G½-es leágazás fejzuhanyhoz

Különböző rögzítési lehetőségek.
Az összes elterjedt rendszerbe
beköthető
Abszolút víztömör a nedvességvédelemnek
köszönhetően

Teljes egészében zajleválasztott, ezért kiválóan alkalmazható nagyprojektekben

Az alaptest szerelősablonként is
funkcionál. Egyemberes szerelés a
vízmértékkel történő, előzetes berajzolásnak köszönhetően

RainSelect alaptest
Termosztát 2 fogyasztóhoz
# 15310180

504
489
4 67
455

82
44

69
65

82

41

G 1/2

G½-es leágazás

G 1/2

G 3/4

G 3/4

19 5

17 8

71

45

10

17 8

Valamennyi alaptestet G¾-es szabvány csatlakozókra kell
felszerelni.

Az alaptest méretrajzai.

250
428

13 0

10 0

50

38

107

4 67

13 0
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A RainSelect alaptest szerelési lehetőségei

Szerelés közvetlenül a falra

Szerelés fal elé, itt távtartókkal és M 10 méretű tőcsavarokkal

Zuhanytervezés

Szerelés tartórendszerre

Szerelési útmutató a hansgrohe.hu címen
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iBox universal

Rugalmas alap mindenféle
falsík alatti megoldáshoz
Az iBox universallal a falba rejthető a
csapteleptechnika. Ez nem csak elegáns
megoldás, de egyúttal nagyobb helyet és
ennek köszönhetően még nagyobb zuhanyél-

ményt is biztosít. A rendszer további előnye a
különböző rendszerekhez és formatervekhez
illeszkedő rugalmassága. Az iBox universal
már a kívánt zuhanyrendszer kiválasztása előtt

felszerelhető. A valamennyi Hansgrohe hagyományos és termosztátos megoldáshoz használható alapkészlet bármikor át- és felszerelhető.

Falsík alatti szerelés: az alaptest teljesen eltűnik a falban. Erre különböző sorozatú csaptelepek és zuhany színkészletek szerelhetők.

iBox universal
Működtetőegység
Tartórozetta
Színkészlet

Hosszú távú beruházás: az alaptest a fürdőszoba felújításakor
megmarad. A működtetőegység és a színkészlet egyszerűen kicserélhető.
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iBox universal: minden szempontból meggyőző

Raindance Rainfall 180
Fejzuhany 2 vízsugár fajtával
Rainmaker Select 460
Fejzuhany 3 vízsugár fajtával

Raindance Rainfall 240
Fejzuhany 3 vízsugár fajtával

ShowerSelect S
Szelep 3 fogyasztóhoz

PuraVida
Egykaros kádcsaptelep

ShowerSelect
Termosztát 1 fogyasztóhoz
Zuhanytervezés

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep

ShowerSelect
Csaptelep színkészlet
2 fogyasztóhoz

Talis S
Egykaros kádcsaptelep

ShowerSelect
Üveg termosztát 2 fogyasztóhoz

Ecostat
Termosztát

ShowerSelect
Termosztát 2 fogyasztóhoz,
Fixfittel és porterrel

iBox universal
# 01800180
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iBox universal: minden szempontból meggyőző
Egyetlen doboz valamennyi Hansgrohe és Axor alapkivitelű, egykaros
kád-/zuhanycsaptelephez és termosztát készlethez, valamint többsugaras
fejzuhanyokhoz
Számos rögzítési lehetőség; az összes
elterjedt rendszerbe beköthető

Támasztási pontok
vízmértékhez

Nedvesség elleni védelem, abszolút víztömör, vízszintes beépítés
lehetséges

Forgásszimmetrikus

Jelölési segédeszköz
burkoláshoz

G ¾-as csatlakozók; a mellékelt szűkítőkkel
G ½-ös csatlakozás is lehetséges; dugókkal együtt

Öblítőblokkal együtt

Szabadalmaztatott zajelválasztás

Szabadalmaztatott, rugalmas állítógyűrű
különböző beépítési mélységekhez

Előnyök
▪▪ Egyetlen alapkészlet 19 féle megoldáshoz

▪▪ Nagyobb mozgásszabadság zuhanyozás közben

▪▪ Több mint 200 Hansgrohe és AXOR színkészlettel kompatibilis

▪▪ Felújításkor a csaptelepek minden gond nélkül, egyszerűen
cserélhetők

▪▪ Az előszerelés rugalmasabb döntési folyamatot tesz lehetővé
a csaptelepek tekintetében

▪▪ Milliószor bizonyított, falsík alatti megoldás

▪▪ Elegáns megoldás a fürdőszobában, mert a terjedelmes technika rejtve marad a falban

Előnyök nagyprojektek esetén
▪▪ Az iBox universal nagy rugalmasságot és számos dizájnopciót
nyújt
▪▪ Egyszerűbb projekttervezés, mivel elegendő egyetlen alaptest
az összes megoldáshoz

▪▪ Az iBox egyaránt alkalmazható otthoni és nyilvános helyiségekben, és a világon mindenütt megfelel az elfogadott
szabványoknak
▪▪ Segítségével akár 4 fogyasztós megoldások is megvalósíthatók
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Forgásszimmetrikus beépítés
▪▪ Szimmetrikus felépítés; minden csatlakozás
azonos
▪▪ Fontos, hogy a hideg víz bekötése jobbról,
a meleg vízé pedig az ellenkező oldalról
történjen
▪▪ Kádcsaptelepként használva az alsó leágazás az elsődleges
▪▪ Zuhanycsaptelepként használva a felső
vagy az alsó leágazás köthető be

Biztonságos és gazdaságos
▪▪ Az alapkészlet csupán a csatlakozó blokkot
tartalmazza. Az értékes működtetőegységet később a színkészlettel együtt kell
beszerelni
▪▪ A szerkezetépítési fázisban kiküszöbölhetők az olyan problémák, mint a lopás, a
szennyeződés bemosódása és a befagyás;
nincs szükség felesleges raktározásra

Sokoldalúan szerelhető
▪▪ Az összes elterjedt szerelési rendszerrel,
valamint csatlakozótípussal és szerelvén�nyel kompatibilis
▪▪ Szabadalmaztatott, rugalmas állítógyűrű
▪▪ Rögzítési lehetőségek 2 szinten és DN20-as
csatlakozók az univerzális szerelési lehetőségekhez
▪▪ Erősebb falszerkezetekhez és szárazépítéshez, valamint készházas rendszerekhez is
alkalmas

Integrált biztosíték kombináció
▪▪ Falsík alatti egykaros kádcsaptelep és le-/
túlfolyógarnitúrával felszerelt Exafill kádtöltő kombinációja esetén nincs szükség
külső csőmegszakító alkalmazására: alacsonyabb beszerelési költség és kevesebb
működtetőelem a falban magas átfolyási
teljesítmény mellett

Tökéletes nedvesség elleni védelem
▪▪ A mind a 4 csatlakozón megtalálható
tömítő, a csempe alatti tömítő és a fröc�csenő víz ellen védő tömítő tartórozetta
minden oldalról tökéletes védik a falszerkezetet a nedvességgel szemben

Megoldások nagyon vastag és
nagyon vékony falakhoz
▪▪ Ha az iBox universal túl mélyen helyezkedik
el a falban, akkor a csatlakozóblokk és a
működtetőegység közé alaptest-hosszabbítást kell helyezni
▪▪ A hosszabbító készlet biztonságot nyújt a
falsíkon túl is, és tökéletesen védi a falszerkezetet a nedvességtől
▪▪ Az iBox universal alaptest laposabb lett,
ezért még jobban alkalmas kis beépítési
mélységű falakhoz

105

25

Alacsony zajkibocsátás
▪▪ Tömítésbe ágyazott sárgaréz alaptest akadályozza meg, hogy a vizet vezető alkatrészek testhangot adjanak át a falszerkezetnek
▪▪ A tartórozetta az iBox universal házával és
nem a működtetőegységgel van összecsavarozva, ami még a csempe előtt megakadályozza a testhangátvitelt

Egyszerű öblítés
▪▪ A mellékelt öblítőblokk különböző helyzetben szerelhető fel. Így a vezetékek a DIN
1988/EN 1717 második rész, szabvány
szerint a fal előtti vezetékvégig átöblíthetők

min. 58

80
22

Hosszabbító rozetta
▪▪ A hosszabbításnak köszönhetően többé
már a kis beépítési mélység sem jelent gondot
▪▪ A hosszabbító rozetta a kisebb falmélység
ellenére is lehetővé teszi a beszerelést

Zuhanytervezés

iBox universal: a sokoldalú mindentudó
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iBox beszerelési javaslatok és méretrajzok

Szerelés közvetlenül a falra

Szerelés fal elé, itt távtartókkal és M 10 méretű tőcsavarokkal

Szerelés tartórendszerre

Szerelés készház szerelőlapokra vagy készcellákra

Szerelés közvetlenül a falba

Szerelés szerelősín készlettel

2. leágazás, például zuhanyhoz (fent)
Hideg

ÚJ
Szerelési segéd - vízmérték iBox alaptesthez
# 93500000

Meleg
1. leágazás
(lent)

5 mm-es kulcsnyílás

35 x 2
9x2

25 mm-es hosszabbítás

22 mm-es hosszabbítás
(kis beépítési mélység esetén)

▪▪ Még gyorsabb, még kényelmesebb és még
biztonságosabb szerelés iBox universallal
▪▪ Nem kell többé ormótlan vízmértéket használni
▪▪ A tökéletesen derékszögű, szögletes színkészlet
m
 egkönnyíti a szerelést
▪▪ Segíti a csempézést is
▪▪ A szerelési segédletet egyszerűen fel kell helyezni
az iBox universalra
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Műszaki adatok, szerelési javaslatok és szerelési utasítások

iBox universal, Elölnézet és oldalnézet

Forró víz hőmérséklete:
Forró víz ajánlott hőmérséklete:

max. 1 MPa
0,1–0,5 MPa
1,6 MPa (1 MPa =
10 bar = 147 psi)
max. 80 °C
65 °C

Csatlakozóméretek:
Csatlakozások:

G¾
hideg jobb oldalt,
meleg bal oldalt
Szabad átfolyási nyomás:
0,3 MPa
Kádcsaptelep leágazás kádhoz:
31 liter/perc
Kádcsaptelep leágazás zuhanyhoz: 24 liter/perc
Zuhanykeverő:
32 liter/perc
Termosztát:
43 liter/perc
Termosztát kikapcsoló szeleppel:
26 liter/perc
Termosztát kikapcsoló és váltószeleppel:
26 liter/perc
48 liter/perc
Highflow termosztát:
Vizsgálati jel:
DVGW, SVGW

Mosogatók
A DIN 1988/EN 1717 2. része szerint az egész csővezeték rendszer át kell öblíteni. Az öblítőblokkon található
nyilak jelölik, hogy melyik beömlő melyik leágazással
van összekötve, például a hidegvíz az 1. leágazással,
a melegvíz a 2. leágazással. Ha csak 1 leágazásra van
szükség, akkor az első öblítés után az öblítőblokkot 90°kal el kell forgatni.

Javaslatok csőszereléshez
Az alaptestet úgy szerelje be, hogy a melegvíz csatlakozás a bal, a hidegvíz csatlakozás pedig a jobb oldalon legyen.
Beépítési mélység: 80 mm-től 108 mm-ig.

Az alaptest az építészeti adottságokhoz illeszkedve
szerelhető be. Az iBox universal egyaránt alkalmas
kád- és zuhanyszereléshez is. Egykaros kádcsaptelepek esetében az alsó leágazás (1. leágazás) az elsődleges. Zuhanyszerelés esetén a nem használt leágazást le kell dugózni.

25 mm- es hosszabbító készlet
túl mély beépítés esetére:
# 13595000
22 mm- es hosszabbító készlet
túl kis mélységű beépítés esetére:
# 13596000 170 mm átmérőjű rozettákhoz
# 13597000 150 mm átmérőjű rozettákhoz
# 15597000 155 mm átmérőjű PuraVida-hoz
# 13593000 ShowerSelecthez
# 13601000 ShowerSelecthez Fixfittel és porterrel
# 13604000 üveg ShowerSelecthez

A forgásszimmetrikus iBox universal alaptest vízszintesen és függőlegesen is alkalmazható.
Kivétel: Kádcsaptelepek szerelése biztosíték kombinációval – itt csak függőleges beépítés lehetséges!

Zuhanytervezés

# 01800180
Üzemi nyomás:
Ajánlott üzemi nyomás:
Próbanyomás:

Javaslatok kádhoz

2. leágazás

(A)

Meleg

Hideg

1. leágazás

Szerelési útmutató a hansgrohe.hu címen

iBox universal Exafill kádtöltővel,
le - és túlfolyókészlettel:
Az építés fázisában zárja el az Exafillhez vezető
vizet!
Nyersszerelés:
1. iBox universal szerelése
2. Vezetékek elvezetése az Exafillhez és ledugózása
(fémdugóval)
3. A vezetékrendszer átöblítése és préselése

Kád elhelyezése:
1. Víz elzárása
2. Kád szerelése az Exafill-lel, majd bekötése
a vezetékrendszerbe
3. A z Exafillhez vezető vezeték átöblítése és
a tömítettség ellenőrzése
4. Víz elzárása a strangelzáróval
5. A z öblítőblokk leszerelése
6. D ugó (A) behelyezése az Exafill leágazásába
7. A z öblítőblokk felszerelése
8. Víz megnyitása
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sBox Fürdőkád

Praktikus tömlőfeltekercselő rendszer
a nagyobb kényelemért
A hansgrohe sBox kényeztető pillanatokról gondoskodik a fürdőkádban. Az innovatív zuhanycsőmegoldás számos okos praktikus nyújt: a kellően nagyre méretezett,
pofonegyszerűen kihúzható tömlő különösen
nagy mozgásszabadságot és tartósan

kényelmes kezelést biztosít a kézizuhany
vonatkozásában. A zuhanycső feltekercselésével elegáns, rendezett, letisztult látványt
nyújt, amely ráadásul könnyen is tisztítható. A
kétféle rozettadizájn, a külön kapható kézizuhanyok, a szabadon választható elhelyezés a

kádperemen, valamint a csempeszéli szerelés
lehetősége mind lehetővé teszik az egyéni
igények és követelmények szerinti berendezést.

sBox fürdőkád színkészlet
G ½ tömlőcsatlakozás a kereskedelemben kapható kézizuhanyokkal való univerzális kompatibilitásért

Fémrozetta a minőségi tapintási élményért és a hosszú
élettartamért

Kádperemmel/csempeszéllel összecsavarozható szerelőkeret, sarkonként négy csavar biztosítja a szilárdságot

Áttetsző polipropilén doboz
(kemény, erős, termikusan terhelhető, vegyszereknek ellenálló)

EN1717 szerinti biztonság
214

71
8

30

38

G1/2

48

G1/2

515

191

Kétféle rozettadizájn, melyek minden fürdőszobába illeszkednek
14 7

41

Előnyök
▪▪ Elegáns látványt nyújtó fürdőkád a rejtett zuhanycsőnek
köszönhetően

▪▪ Kétféle elegáns dizájn választható
▪▪ Nagyobb kényelem a hosszú tömlőnek (1,45 m) köszönhetően
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sBox fürdőkád szerelési lehetőségek
▪▪ Szerelés a kádperemre vagy a csempeszélre lehetséges
▪▪ Egyszerű és gond nélküli szerelés két lépésben
▪▪ Rendkívül kevés karbantartást igények, ezáltal csaknem
reklamációmentes
▪▪ Minden korosztály és igénycsoport számára alkalmas
▪▪ Az egyszerű és tiszta csempeszéli szereléshez eredeti hansgrohe szerelőkonzol (# 28021, -000) és szerelőlap
(# 28016, -000) használata ajánlott

Szerelési példa: csempeszéli szerelés.

sBox fürdőkád alapkészlet
Lezárás a csatlakoztatott vezeték átmosásához
A csatlakozótömlő tartó megakadályozza a zuhanycső
visszacsúszását a kád mögé
Helyőrző a később behelyezendő szerelőkeret számára

10 0

243
194

51

1

175

Tömlő a kevert víz vezeték bekötéséhez

504

R1/2

14 5

▪▪ Nagyobb mozgásszabadság a fürdőkádban
▪▪ Egyéni elhelyezés a kádperemen

▪▪ Optimalizált munkafolyamat a kétlépcsős szerelésnek köszönhetően: alap- és színkészletek

33

Zuhanytervezés

Kartonból készült helyőrző a fürdőkád vagy a
csempe alatti tér szimulálására, amellyel szabadon hagyható az sBox helye
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Falsíkon kívüli szerelése 1 fogyasztó esetén:
ShowerTablet 350 falsíkon kívüli termosztát Raindance Select S 120/Unica ’E zuhanyszettel

Komponensek
Csaptelepek
B

ShowerTablet
Termosztátos zuhanycsaptelep 350
falsíkon kívüli szereléshez
# 13102, -000
Alternatív megoldás:

Zuhanyok
A

C

ShowerTablet Select
Termosztátos zuhanycsaptelep 300
falsíkon kívüli szereléshez
# 13171, -000

Mennyezet
Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet 150 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
# 27646, -400
Staro
Komplett készlet Staro ’90
lefolyó-garnitúrával
# 60056, -000

2095 mm

A

B

1100 mm

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Jelmagyarázat

A működés a •-tól kezdve biztosított.

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

C
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Falsík alatti szerelés 1 fogyasztó esetén:
ShowerSelect falsík alatti termosztát Raindance Select S 120 3jet zuhanyszettel

Komponensek

B

Zuhanyok

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15762, -000

A

iBox universal alaptest
# 01800180

C

Alternatív megoldás:
ShowerSelect S
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15744, -000

D

Mennyezet
Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet 90 cm-es
z uhanyrúddal és szappantartóval
# 26631, -000
FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás Square
v isszafolyásgátlóval
# 26455, -000
Staro
Komplett készlet Staro ’90
lefolyó-garnitúrával
# 60056, -000

1900 mm

ShowerSelect
Csaptelep falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15767, -000
ShowerSelect S
Csaptelep falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15747, -000
Ecostat E
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15707, -000

A

Ecostat S
Termosztát falsík alatti szereléshez,
1 fogyasztóhoz
# 15757, -000

B
1200 mm

+ iBox universal

DN15
(G½)
1000 mm

C

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -000
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Jelmagyarázat
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

D
A működés a •-tól kezdve biztosított.

Zuhanytervezés

Csaptelepek
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Falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén:
ShowerSelect falsík alatti termosztát Rainmaker Select 460 1jet fejzuhannyal
és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

Komponensek
Csaptelepek
B

Zuhanyok

Mennyezet

ShowerSelect Glas
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15738, -600

A

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 1jet
zuhanykarral
# 24003, -600

iBox universal alaptest
# 01800180

C

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -000
Zuhanytartó Porter S
# 28331, -000

D

Isiflex
Zuhanycső 160 cm
# 28276, -000
FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás Square
v isszafolyásgátlóval
# 26455, -000

E

2200 mm

A

1

DN15

Raindrain
Raindrain ’90 XXL
színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

(G½)

Alternatív megoldás:
Raindance Select S
Fejzuhany 300 2jet
zuhanykarral 39 cm
# 27378, -000

C

1200 mm

Átfolyási diagram

B

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 1jet zuhanykarral
# 24003, -600

+ iBox universal

DN15

DN15

(G½)

(G½)

1000 mm

D

Jelmagyarázat
1

Rain XL

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Jelmagyarázat

A működés a •-tól kezdve biztosított.

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

E
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Falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén:
ShowerSelect falsík alatti termosztát Rainfinity 360 1jet fejzuhannyal
és Rainfinity 100 1jet hengeres kézizuhannyal

Komponensek
Csaptelepek

Zuhanyok

Mennyezet

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15763, -000

A

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet
fali csatlakozóval
# 26230, -700

RainSelect
Alaptest RainSelect 2 fogyasztós
zuhanycsaptelep színkészlethez
# 15310180

B

Rainfinity
Polc 500
# 26844, -000

C

Rainfinity
Zuhanytartó szett 100 1jet
160 cm-es zuhanycsővel
# 26856, -700

E

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás Square
v isszafolyásgátlóval
# 26455, -000

F

Raindrain
Raindrain ’90 XXL
színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

A
2050 mm

DN15

(G ½)

1

1400 mm

C

B

D

1200 mm

Átfolyási diagram
Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval
# 26230, -700

Zuhanytervezés

D

DN15
(G ½)

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

bar

MPa

1000 mm

Jelmagyarázat
1

PowderRain

Átfolyási diagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

A működés a •-tól kezdve biztosított.

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Zuhanytartó szett 100 1jet 160 cm-es zuhanycsővel
# 26856, -700

Jelmagyarázat
1

PowderRain

Padló

F
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Falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén:
ShowerSelect S falsík alatti termosztát Croma 280 Air 1jet fejzuhannyal,
Unica ’Comfort zuhanyrúddal és lábtámasszal

Komponensek
Csaptelepek
C

Zuhanyok

ShowerSelect S
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15743, -000
iBox universal alaptest
# 01800180

D

E

A

B

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás S
visszafolyásgátló nélkül
# 27453, -000

F

Unica
Lábtartó Comfort
# 26329, -000

Mennyezet

Croma
Fejzuhany 280 1jet
# 26220, -000
Zuhanykar
# 27413, -000

2100 mm

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet 110 cm-es
jobb oldali z uhanyrúddal
# 26326, -000

A
DN15

(G½)

Raindrain
Raindrain ’90 XXL
színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

B

1200 mm

Átfolyási diagram

C
+ iBox universal

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1000 mm
DN15

D

(G½)

bar

MPa

Croma
Fejzuhany 280 1jet
# 26220, -000

800 mm

Jelmagyarázat
1

Rain

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -000

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

350 mm

E

Jelmagyarázat

A működés a •-tól kezdve biztosított.

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

F
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Falsíkon kívüli/falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén:
ShowerTablet Select 700 falsíkon kívüli/falsík alatti termosztát Rainmaker Select 460 1jet fejzuhannyal
és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

Komponensek

B

ShowerTablet Select
Termosztát 700
falsíkon kívüli szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 13184, -000

Zuhanyok
A

2200 mm

A

Alternatív megoldás:
Raindance E
Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral
39 cm
# 26238, -000

Alternatív megoldás:
ShowerTablet
Termosztát 600 falsíkon kívüli
szereléshez, 2 fogyasztóhoz
# 13108, -000
Alaptest ShowerTablet 600
termosztátos csaptelephez
# 13129180

Mennyezet

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 1jet
zuhanykarral 46,1 cm
# 24003, -400

C

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400

1

Zuhanytartó Porter S
# 28331, -000

DN15
(G½)

D

Isiflex
Zuhanycső 160 cm
# 28276, -000

E

Raindrain
Raindrain ’90 XXL színkészlet
lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

C

1300 mm

B

Átfolyási diagram
Rainmaker Select
Fejzuhany 460 1jet zuhanykarral
# 24003, -400

1100 mm
DN15
(G½)

D

Jelmagyarázat
1

Rain XL

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Jelmagyarázat

A működés a •-tól kezdve biztosított.

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

E

Zuhanytervezés

Csaptelepek
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Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén:
RainSelect falsík alatti termosztát 3 fogyasztóhoz, Rainmaker Select 460 2jet fejzuhannyal
és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

Komponensek
Csaptelepek
C

Zuhanyok

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
3 fogyasztóhoz, beépített Porter
zuhanytartóval
# 15356, -000
RainSelect
Alaptest RainSelect 3 fogyasztós
zuhanycsaptelep színkészlethez
# 15311180

A

Mennyezet

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 2jet
zuhanykarral 46,1 cm
# 24005, -400

2200 mm

A

iBox universal alaptest
# 01800180
B

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400

D

Isiflex
Zuhanycső 125 cm
# 28272, -000

E

Raindrain
Raindrain ’90 XXL
színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

DN15

DN15

(G½)

(G½)

2

1

B
C
1200 mm

Átfolyási diagram

DN15

0,50

5,0

0,45

4,5

0,40

4,0

0,35

3,5

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00

0,0

Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

(G½)

D
bar

MPa

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 2jet zuhanykarral
# 24005, -400

Jelmagyarázat
1

Rain XL

2

RainStream

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Jelmagyarázat

A működés a •-tól kezdve biztosított.

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

E
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Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén:
RainSelect falsík alatti termosztát Rainfinity 360 1jet fejzuhannyal, Rainfinity vállzuhannyal
és Rainfinity 130 3jet kézizuhannyal
Komponensek
Csaptelepek
D

Zuhanyok

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
3 fogyasztóhoz
# 15381, -700

A

B

Rainfinity
Fejzuhany Váll zuhany 500 1jet
polccal
# 26243, -700

C

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet
# 26864, -700

A

Rainfinity
Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval
és L méretű zuhanypolccal
# 26843, -700

Átfolyási diagram
Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet
# 26231, -700
0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

F
bar

MPa

Mennyezet

Mennyezeti csatlakozó S 100 mm
# 27393, -700

RainSelect
Alaptest RainSelect 2 fogyasztós
zuhanycsaptelep színkészlethez
# 15310180

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet
# 26231, -700

1

Isiflex
Zuhanycső 125 cm
# 28272, -700

DN15
(G ½)

Raindrain
1750 mm
Raindrain ’90 XXL
színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

DN15

1

(G ½)

DN15

DN15

Jelmagyarázat
1

B

C

PowderRain

(G ½)

D

(G ½)

DN15
(G ½)

Zuhanytervezés

1200 mm

Átfolyási diagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

bar

MPa

Rainfinity
Fejzuhany Váll zuhany 500 1jet polccal
# 26243, -700

Jelmagyarázat
1

PowderRain

Átfolyási diagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

A működés a •-tól kezdve biztosított.

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet
# 26864, -700

Jelmagyarázat
1

MonoRain

2

Intense PowderRain

3

PowderRain

Padló

F

DN20
(G ¾)
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Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén:
ShowerSelect falsík alatti termosztát Rainmaker Select 460 2jet fejzuhannyal
és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

Komponensek
Csaptelepek
C

ShowerSelect Glas
Szelep falsík alatti elzáróés váltószelep 3 fogyasztóhoz
# 15736, -400

Zuhanyok
Rainmaker Select
A
Fejzuhany 460 2jet
zuhanykarral 46,1 cm
# 24005, -400
iBox universal alaptest
# 01800180

iBox universal alaptest
# 01800180
D

ShowerSelect Glas
Termosztát HighFlow
falsík alatti szereléshez
# 15734, -400

B

2200 mm

DN15

E

ShowerSelect S
Szelep falsík alatti elzáróés váltószelep 3 fogyasztóhoz
# 15745, -000

2

(G½)

1

Raindrain ’90 XXL
színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

B
DN15

Alternatív megoldás:

Isiflex
Zuhanycső 160 cm
mennyiségszabályozóval
# 28248, -000

DN15

(G½)

Isiflex
Zuhanycső 125 cm
# 28272, -000

Alternatív megoldás:

A
+ iBox universal

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás
zuhanytartóval Square
# 26486, -000

iBox universal alaptest
# 01800180

ShowerSelect S
Termosztát HighFlow
falsík alatti szereléshez
# 15741, -000

Mennyezet

Raindance Rainfall
Fejzuhany 180 2jet
# 28433, -000

(G½)

1400 mm

DN20
(G¾)

Átfolyási diagram

(G¾)

+ iBox universal

D

1200 mm

DN20

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 2jet zuhanykarral
# 24005, -400

C

+ iBox universal
DN20
(G¾)

Jelmagyarázat
1

Rain XL

2

RainStream

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Jelmagyarázat

A működés a •-tól kezdve biztosított.

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

E



hansgrohe Zuhanytervezés – Szerelési példák 157

Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén:
Ecostat S falsík alatti termosztát Raindance Rainfall 2jet fejzuhannyal
és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

Komponensek
Csaptelepek
Trio/Quattro S elzáró- és váltószeC
lep falsík alatti szereléshez
# 15932, -000

D

Zuhanyok
Raindance Rainfall
A
Fejzuhany 180 2jet
# 28433, -000

Alaptest Quattro 4-utas váltószelephez, falsík alatti szereléshez
# 15930180

iBox universal alaptest
# 01800180

Elzárószelep S falsík
alatti szereléshez
# 15972, -000

Alternatív megoldás:

2200 mm

A
+ iBox universal
DN20

Raindance Select E
Fejzuhany 300 3jet
zuhanykarral 39 cm
# 26468, -000

Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc,
falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15
# 15974180
E

Mennyezet

(G¾)

2

Ecostat S
Termosztát HighFlow
falsík alatti szereléshez
# 15756, -000

DN15
(G½)

1

DN20

DN20

(G¾)

(G¾)

iBox universal alaptest
# 01800180

B

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400

1400 mm

Zuhanytartó Porter S
# 28331, -000

Raindance Rainfall
Fejzuhany 180 2jet
# 28433, -000

F

G

DN20

+ iBox universal

(G¾)

Isiflex
Zuhanycső 160 cm
# 28276, -000

Átfolyási diagram

B

C

1200 mm

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás S
visszafolyásgátló nélkül
# 27453, -000
Raindrain
Raindrain ’90 XXL színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

C
D
DN20
(G¾)

1000 mm

E
DN15
(G½)

800 mm

Jelmagyarázat
1

F

RainAir

2

RainFlow

3

RainAir +

RainFlow

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

Jelmagyarázat

A működés a •-tól kezdve biztosított.

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

G

Zuhanytervezés

További alternatív megoldások lehetségesek.
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Falsík alatti szerelés 4 fogyasztó esetén:
RainSelect falsík alatti termosztát Rainmaker Select 460 3jet fejzuhannyal
és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

Komponensek
Csaptelepek
C

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
4 fogyasztóhoz, beépített Porter
zuhanytartóval
# 15357, -600
iBox universal alaptest
# 01800180

Zuhanyok
A

Mennyezet

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 3jet
zuhanykarral 46,1 cm
# 24007, -600

2200 mm

A

iBox universal alaptest
# 01800180
B

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -000

+ iBox universal

Isiflex
Zuhanycső 125 cm
# 28272, -000
D

3

Raindrain
Raindrain ’90 XXL
színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

1

DN20
(G¾)

2

DN20
(G¾)

DN15

(G½)

B
Átfolyási diagram

C

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 3jet zuhanykarral 46,1 cm
# 24007, -600

1100 mm

Jelmagyarázat
1

RainAir

2

Whirl

3

RainStream

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Jelmagyarázat
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

D
A működés a •-tól kezdve biztosított.
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Falsík alatti szerelés 4 fogyasztó esetén:
RainSelect falsík alatti termosztát Rainfinity 360 3jet fejzuhannyal,
és Rainfinity 130 3jet kézizuhannyal

Komponensek
Csaptelepek
C

Zuhanyok

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
4 fogyasztóhoz
# 15382, -700

A

RainSelect
Alaptest RainSelect 2 fogyasztós
zuhanycsaptelep színkészlethez
# 15310180

Mennyezet

Rainfinity
Fejzuhany 360 3jet
fali csatlakozóval
# 26234, -700

A
2050 mm

iBox universal alaptest
# 01800180
B

+ iBox universal

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet
# 26864, -700
Rainfinity
Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval
és L méretű zuhanypolccal
# 26843, -700

D

E

Isiflex
Zuhanycső 125 cm
# 28272, -700

DN15

DN15

(G ½)

2

DN15

(G ½)

1

(G ½)

3

Raindrain
Raindrain ’90 XXL
színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

C

B
DN15
(G ½)

Zuhanytervezés

1200 mm

Átfolyási diagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

D
bar

MPa

Rainfinity
Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval
# 26234, -700

1+2

Jelmagyarázat
1

Intense PowderRain

2

PowderRain

3

RainStream

Átfolyási diagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

A működés a •-tól kezdve biztosított.

DN20

(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet
# 26864, -700

Jelmagyarázat
1

MonoRain

2

Intense PowderRain

3

PowderRain

Padló

E

DN20
(G ¾)
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Falsík alatti szerelés 4 fogyasztó esetén:
ShowerSelect falsík alatti termosztát Rainmaker Select 580 3jet fejzuhannyal
és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

Komponensek
Csaptelepek
C

ShowerSelect Glas
Szelep falsík alatti elzáróés váltószelep 3 fogyasztóhoz
# 15736, -400
iBox universal alaptest
# 01800180

D

Zuhanyok
Rainmaker Select
A
Fejzuhany 580 3jet
# 24001, -400
iBox universal alaptest
# 01800180
B

ShowerSelect Glas
Termosztát HighFlow falsík alatti
szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz
# 15735, -400 34 l/perc

2200 mm

A

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
Zuhanytartó Porter S
# 28331, -000

+ iBox universal

Isiflex
Zuhanycső 160 cm
# 28276, -000

iBox universal alaptest
# 01800180

Alternatív megoldás:
ShowerSelect S
Szelep falsík alatti elzáróés váltószelep 3 fogyasztóhoz
# 15745, -000
ShowerSelect S
Termosztát HighFlow falsík
alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz
# 15742, -000

Mennyezet

E

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás Square
v isszafolyásgátlóval
# 26455, -000

F

Raindrain
Raindrain ’90 XXL
színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

2

1

3

B
DN15
(G½)

DN15

DN15

(G½)

(G½)

1400 mm

C
DN20
(G¾)

Átfolyási diagram

+ iBox universal

D

1200 mm

Rainmaker Select
Fejzuhany 580 3jet
# 24001, -400

+ iBox universal
DN15
(G½)

1000 mm

E

Jelmagyarázat
1

Rain XL

2

RainFlow

3

Mono

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Jelmagyarázat

A működés a •-tól kezdve biztosított.

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

F
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Falsík alatti szerelés 5 fogyasztó esetén:
RainSelect falsík alatti termosztát Rainmaker Select 580 3jet fejzuhannyal,
Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal és PuraVida 100 oldalzuhanyokkal

Komponensek
Csaptelepek
D

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
5 fogyasztóhoz, beépített Porter
zuhanytartóval
# 15358, -400
RainSelect
Alaptest RainSelect 5 fogyasztós
zuhanycsaptelep színkészlethez
# 15313180

Zuhanyok
Rainmaker Select
A
Fejzuhany 580 3jet
# 24001, -400
iBox universal alaptest
# 01800180
B

PuraVida
Oldalzuhany 100 1jet
# 28430, -400

C

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400

E

Isiflex
Zuhanycső 125 cm
# 28272, -000

Átfolyási diagram
Rainmaker Select
Fejzuhany 580 3jet
# 24001, -400

F

Mennyezet

2200 mm

A

+ iBox universal

2

Raindrain
Raindrain ’90 XXL
színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

1

3

B
DN15

(G½)

DN15
(G½)

DN15
(G½)

Jelmagyarázat
Rain XL

2

RainFlow

3

Mono

C

Átfolyási diagram

D

PuraVida
Oldalzuhany 100 1jet
# 28430, -400

1200 mm

E

Jelmagyarázat
1

1 x Oldalzuhany

2

3 x Oldalzuhany

3

6 x Oldalzuhany

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Jelmagyarázat
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

F
A működés a •-tól kezdve biztosított.
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1
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A ShowerTablet Select 700 szerelése
mód (AUP) nem csak műszaki szempontból,
hanem megjelenését tekintve is valódi fénypont. Emellett a 700 mm széles tárolófelület
bőséges helyet kínál mindenféle zuhanykellék
számára, a kiváló minőségű üvegfelületnek
köszönhetően pedig könnyen tisztítható.

ShowerTablet Select
Termosztát 700 falsíkon kívüli szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 13184, -000, -400

700 mm

DN15

(G½)

Fejzuhany ellátóvezetéke

75 mm

Az új hansgrohe ShowerTabletek az
első olyan falsíkon kívüli termosztátok,
amelyek egy G½-es fali csatlakozóra szerelt,
fejzuhany vezérlésére is képesek. Sőt, a
ShowerTablet Select 700 rendkívül kényelmesen, gombnyomással működtethető. Ez az
innovatív falsíkon kívüli/falsík alatti szerelési

150 mm

Falsíkon kívüli/falsík alatti szerelés 2
fogyasztó esetén: a ShowerTablet Select
700 felszerelése kereskedelmi forgalomban
kapható csatlakozókra (G ½) történik. Méreteit tekintve a meleg- és hidegvízvezeték távolsága, valamint a fejzuhany ellátóvezetékének
csatlakozója előre meghatározott. Maga a
fejzuhany szabadon elhelyezhető a zuhanytartományban.

DN15
(G½)

Padló

DN15

(G½)

1100 mm

150 mm
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A ShowerTablet 600 Universal zuhanytermosztát szerelése
A ShowerTablet 600 Universal zuhanytermosztát egy falsík alatti csatlakozón (G½)
keresztül egy fejzuhany vezérlésére is képes.
A ShowerTablet Select 700-zal ellentétben itt

azonban alapkészletre van szükség. Az elülső
forgatógomboknak és a 600 mm széles
polcnak köszönhetően rendkívül felhasználóbarát.

Alaptest ShowerTablet
600 termosztátos
csaptelephez
# 13129180

ShowerTablet
Termosztát 600 falsíkon kívüli szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 13108, -000, -400

Zuhanytervezés

600 mm

DN15

75

300 mm

100 mm

150 mm

1100 mm

Falsíkon kívüli/falsík alatti szerelés 2
fogyasztó esetén: A ShowerTablet Select
600 felszerelése kereskedelmi forgalomban
kapható csatlakozókra (G ½) történik a külön
megvásárolandó alapkészlet segítségével.
Méreteit tekintve a meleg- és hidegvízvezeték
távolsága, valamint a fejzuhany ellátóvezetékének csatlakozója előre meghatározott.
Maga a fejzuhany szabadon elhelyezhető
a zuhanytartományban.

Padló

DN15
(G½)

DN15
(G½)

75 mm

(G½)
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Rainmaker Select: szerelés a falra
A Rainmaker Select fejzuhany az iBox
universal alap segítségével szerelhető fel a
falra. Nagyméretű zuhanyzókhoz alkalmas, és

felszerelhető a már meglévő fali csatlakozókra. Ennek köszönhetően ideális választás
a fürdőszoba korszerűsítéséhez.

Rainmaker Select
Fejzuhany 580 3jet
# 24001, -400, -600

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 3jet zuhanykarral 46,1 cm
# 24007, -400, -600

Fali szerelés
Tervezéskor kérjük, vegye figyelembe a zuhanykabin méretét és felépítését, valamint az egyes vízsugár fajták megfelelő kilépési szögét
és hatótávolságát.

Minden méret mm-ben értendő

460

350

460

100

258

min.
min.900
900

354

460

min. 900
min.

330

586

129
300

0,3 MPa

0,3 MPa

min. 900

800

800

min. 900
min.
900

460
310 - 610
550

350
100 - 600
600
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Rainmaker Select: szerelés a mennyezetre
A Rainmaker Select fejzuhany másik lehetőségként a mennyezetre
is felszerelhető.

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 3jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 24006, -400, -600

Mennyezeti szerelés
Tervezéskor kérjük, vegye figyelembe a zuhanykabin méretét és felépítését, valamint az egyes vízsugár fajták megfelelő kilépési szögét
és hatótávolságát.
A szereléshez a 240100180 számú alapkészletre van szükség.
Minden méret mm-ben értendő

Zuhanytervezés

164

84
460

min. 900

min. 50
max. 130

460
330

min.
460
min.
460

129
300

0,3 MPa

800

min.900
900
min.

460
310 - 610
550

Minden méret mm-ben értendő
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Falsíkon kívüli Showerpipe esetén:
Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Komponensek
Csaptelepek

Mennyezet

A

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet termosztáttal
# 27106, -400

B

Raindrain
Raindrain ’90 XXL
színkészlet lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

Nézze meg a szerelési példákat

A

1000 mm

Átfolyási diagram
Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet termosztáttal
# 27106, -400
DN15

MPa
MPa

0,40
0,40
0,35
0,35

2
2
1
1

0,30
0,30
0,25
0,25

1,5
1,5
1,0
1,0

0,10
0,10
0,05
0,05
3
3

0,5
0,5
0,0
0,0

6 9
9 12
12 15
15 18
18 21
21 24
24 27
27 30
30
6
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

A működés a •-tól kezdve biztosított.

DN15
(G½)

4,0
4,0
3,5
3,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0

0,20
0,20
0,15
0,15

0,00
0,00
0
Q=
= l/min
l/min 0
Q
0
Q=
= l/sec
l/sec 0
Q

(G½)

5,0
5,0
4,5
4,5

bar
bar

0,50
0,50
0,45
0,45

Jelmagyarázat
1

Kézizuhany

2

Fejzuhany

Padló

B
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Falsík alatti szerelésű Showerpipe:
RainSelect falsík alatti termosztát Rainfinity 360 1jet Showerpipe-pal

Komponensek
Csaptelepek

Zuhanyok

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15380, -700

A

RainSelect
Alaptest RainSelect 2 fogyasztós
zuhanycsaptelep színkészlethez
# 15310180

Mennyezet
Rainfinity
Showerpipe 360 1jet falsík alatti
szereléshez
# 26842, -700

A

Rainfinity
Alaptest falsík alatti szerelésű
Showerpipe 360 1jet termékhez
# 26840180
C

Raindrain
Raindrain ’90 XXL színkészlet
lefolyó-garnitúrával
# 60067, -000

1200 mm

B
1

1000 mm

DN15

Alaptest falsík alatti szerelésű
Showerpipe 360 1jet termékhez
# 26840180

(G ½)

Átfolyási diagram

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

A működés a •-tól kezdve biztosított.

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez
# 26842, -700

Jelmagyarázat
1

PowderRain

Padló

C

DN20
(G ¾)

Zuhanytervezés

B
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Kerek csövű Showerpipe-ok: rugalmas magasságban
Egyes kerek csővel rendelkező
Showerpipe-ok a helyiség magasságától és a
vízcsatlakozásoktól függetlenül mindig optimálisan helyezhetők el. A kerek cső szükség

esetén az alján levágható a megfelelő magasságra, ezáltal az egyéni igényeket is képes
kielégíteni.

„B” helyiségmagasság

210 2

110 0

110 0

22 02

2212

mi n. 23
2338
38

m in. 22
2238
38

„A” helyiségmagasság

Minden méret mm-ben értendő
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Sokféle pozícióban
Az elfordítható zuhanykar lehetővé teszi a Showerpipe-ok sokoldalú
alkalmazását mind a fürdőkádban, mind pedig a zuhanyzóban.

Szerelés zuhanyba

Attól függően, hogy hol helyezkednek el a vízcsatlakozások,
a Showerpipe-ok gond nélkül felszerelhetők a fürdőkád rövid és hosszú
oldalánál is. A fejzuhany minden esetben egyénileg beállítható.

A meglévő vízcsatlakozások gyakran nem a közepén helyezkednek
el egy zuhanyban. A forgó zuhanykarnak köszönhetően a fejzuhany
is bárhová forgatható.

Zuhanytervezés

Szerelés fürdőkádba

Minden méret mm-ben értendő
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Falsíkon kívüli szerelés fürdőkád esetén:
ShowerTablet Select 700 falsíkon kívüli termosztát fürdőkádhoz Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

Komponensek
Csaptelepek
A

Zuhanyok

ShowerTablet Select
Termosztátos kádcsaptelep 700
falsíkon kívüli szereléshez
# 13183, -000

B

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -000
Zuhanytartó Porter S
# 28331, -000
Isiflex
Zuhanycső 125 cm
# 28272, -000

C

Flexaplus S
Komplett készlet Flexaplus S
színkészlettel, le-és túlfolyó
garnitúrával, normál kádakhoz
# 58150, -000

Átfolyási diagram

B

5,0

0,45

4,5

0,40

4,0

0,35

3,5

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00

0,0

Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

A

Jelmagyarázat
Zuhany kifolyás
1
Kád kifolyás
2

200 mm

0,50

bar

MPa

ShowerTablet Select
Termosztátos kádcsaptelep 700
falsíkon kívüli szereléshez
# 13183, -000

Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -000
DN15

(G½)

DN15
(G½)

Jelmagyarázat
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

C
A működés a •-tól kezdve biztosított.
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Falsíkon kívüli/falsík alatti szerelés fürdőkád esetén:
ShowerTablet 600 falsíkon kívüli/falsík alatti termosztát Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

Komponensek
Csaptelepek
A

ShowerTablet
Termosztátos kádcsaptelep 600
falsíkon kívüli szereléshez
# 13109, -400

Zuhanyok
B

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
Zuhanytartó Porter S
# 28331, -000

Alaptest ShowerTablet 600
termosztátos csaptelephez
# 13129180

Isiflex
Zuhanycső 125 cm
# 28272, -000
C

Exafill
Komplett készlet Exafill kádtöltővel
komplett készlet le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz
# 58123, -000

Zuhanytervezés

B

A
||

150 mm

Cső megszakító

Exafill
Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
DN15

(G½)

DN15
(G½)

Jelmagyarázat
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

C
A működés a •-tól kezdve biztosított.
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Falsík alatti szerelés kádperemre:
sBox Fürdőkád

Komponensek
Csaptelepek
A

Metropol
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez, karos fogantyúval,
beépített biztonsági kombinációval
EN1717
# 32546, -000

Zuhanyok
C

Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet
# 26520, -000

D

Exafill S
Komplett készlet Exafill S kádtöltővel
le- és túlfolyó garnitúrával, normál
kádakhoz
# 58113, -000

iBox universal alaptest
# 01800180
B

sBox
sBox kád színkészlet szögletes
# 28010, -000
sBox
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180

A

280 mm

+ iBox universal

C
B

Átfolyási diagram
Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet
# 26520, -000

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Jelmagyarázat
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

D
A működés a •-tól kezdve biztosított.
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Falsík alatti szerelés épített peremre:
sBox Fürdőkád

Komponensek
Csaptelepek
A

Zuhanyok

Metropol
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez, karos fogantyúval, beépített biztonsági kombinációval EN1717
# 32546, -000
iBox universal alaptest
# 01800180

B

sBox
sBox kád színkészlet szögletes
# 28010, -000

C

Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet
# 26520, -000

D

Exafill S
Komplett készlet Exafill S
kádtöltővel le- és túlfolyó garnitúrával,
normál kádakhoz
# 58113, -000

E

sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000

F

sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000

A

280 mm

+ iBox universal

C
B

4–45 mm vastagság

Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet
# 26520, -000

Jelmagyarázat
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Szerelőkonzol szerelési magassága
min. 400 mm, max. 750 mm

Átfolyási diagram

E
F
DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Padló

D
A működés a •-tól kezdve biztosított.

Zuhanytervezés

sBox
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180
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Falsík alatti szerelés fürdőkád esetén:
Focus egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez Unica ’Comfort zuhanyszettel

Komponensek
Csaptelepek
C

Focus
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez beépített biztonsági
kombinációval EN1717
# 31946, -000

Zuhanyok

Mennyezet

A

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet 110 cm-es
jobb oldali z uhanyrúddal
# 26326, -000

B

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás S
visszafolyásgátló nélkül
# 27453, -000

D

Exafill
Komplett készlet Exafill kádtöltővel
komplett készlet le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz
# 58123, -000

2100 mm

A

600 mm

iBox universal alaptest
# 01800180

B
C
280 mm

+ iBox universal

1000 mm
Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -000

DN15

(G½)

DN15
(G½)

Jelmagyarázat
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

D
A működés a •-tól kezdve biztosított.
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Falsík alatti szerelés fürdőkád esetén:
RainSelect falsík alatti termosztát fürdőkádhoz, 2 fogyasztóhoz Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

Komponensek
Csaptelepek
A

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz, fürdőkádhoz
# 15359, -400

B

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
Isiflex
Zuhanycső 125 cm
# 28272, -000

C

Flexaplus S
Komplett készlet Flexaplus S
színkészlettel, le-és túlfolyó
garnitúrával, normál kádakhoz
# 58150, -000

Zuhanytervezés

RainSelect
Alaptest RainSelect 2 fogyasztós
kádcsaptelep színkészlethez
# 15314180

Zuhanyok

B

200 mm

A

1000 mm
Átfolyási diagram
Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Jelmagyarázat
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Padló

C
A működés a •-tól kezdve biztosított.

FÜRDŐSZOBAI
CSAPTELEPEK
Minden ízléshez a megfelelő termék
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hansgrohe fürdőszobai csaptelepek

Stílusos választék az egyedi
álomfürdőhöz
A hansgrohe csaptelep családjai között
mindenki megtalálhatja a saját stílusát és
ízlését, a moderntől a klasszikuson át az avantgárdig, a geometriai formáktól az íves

formákig. A széles választék az egyéni életérzés fürdőszobában történő megvalósításának lehetőségét adja az ügyfeleknek
kezébe. A mosdócsaptelepek mellett ugyanis

PuraVida

Metropol

Kecses csaptelepek a még nagyobb érzékiségért
a fürdőszobában. A 188. oldaltól.

Tökéletes geometrikus dizájn
A 206. oldaltól.

Kacskaringós vonalaktól mentes lendületet visz a modern
fürdőszobába. A 216. oldaltól.

Metropol Classic

Metris S

Talis Select E/Talis E

Exkluzív harmónikus elegancia
A 194. oldaltól.

A nagy felületek időtálló eleganciát visznek a fürdőszobába. A 220. oldaltól.

Iránymutató stílus, amely a gombnyomással történő
kezelés terén is új mércét állít. A 222. oldaltól.

Metris Classic

Talis Select S/Talis S

Focus

Dekoratív vonalvezetés az emelkedett hangulatért.
A 198. oldaltól.

Új természetesség, amely a gombnyomással történő
kezelés terén is meggyőző. A 230. oldaltól.

A dinamikus dizájn frissességet és könnyedséget áraszt.
A 236. oldaltól.

Logis Classic

Novus

Logis

Klasszikus kisugárzás, amely tökéletessé teszi a fürdőszobát. A 200. oldaltól.

Lendületes formák és harmonikus tapintás.
A 240. oldaltól.

Lágy körvonal az otthonos hangulatért. A 244. oldaltól.

Metris

ÚJ

Fürdőszobai
csaptelepek

ÚJ

hozzáillő kád- és zuhanycsaptelepek, valamint
hozzáillő kiegészítők is kaphatók.
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Újdonságok a karakteres fürdőszobához

Friss formák
és színek
A saját stílus megvalósításakor egyre
inkább előtérbe kerül a fürdőszoba. Mint a
kikapcsolódás helyének, egyre inkább esztétikai szempontból is meg kell szólítania az

érzékeket. A csempék és az egyszerű króm
csaptelepek már rég a múlté. A minőségi anyagokból készült, fuga nélküli fal- és padlóburkolatok felülete letisztult karaktert ad a fürdő-

szobának. Új csaptelepeink kiemelik az egyéni
ízlés alapján kialakított fürdőszoba hangsúlyos látványát. Stílusosan gazdagítják a helyiséget, és szemet gyönyörködtetőek.

sBox Fürdőkád: Praktikus tömlőfeltekercselő rendszer az ügyfélnek, gyors, kényelmes és biztonságos szerelés a szakembernek.

FinishPlus: Öt új, minőségi felülettel teljesíti
az önmegvalósítás és a kialakítás szabadsága
iránti igényt. Kapható a Metropol és a Talis E
csaptelep családban, valamint a hozzájuk
tartozó kiegészítő termékekben. A csaptelep
családok különböző árszintjének köszönhetően különösen vonzó.
Talis E FinishPlus: A Talis E családot
választva elegáns hangsúlyokat teremthet az
ötféle felülettel. A fémes Brushed Black
Chrome, Brushed Bronze és Polished Gold
Optic vagy a trendi Matt White és Matt Black
színekkel.
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Fürdőszobai
csaptelepek



Metropol FinishPlus: A hansgrohe a króm
mellett számos kialakítási lehetőséget kínál az
ötféle új, minőségi felülettel: Matt Black, Matt
White, Brushed Black Chrome, Brushed Bronze
és Polished Gold Optic a minőségi megjelenésért és a visszafogottan elegáns hangsúlyokért.
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Egyszerű és kényelmes

Technológiák –
egyszerű, de nagyszerű
Egyszerű és biztonságos hőmérséklet-szabályozás a lineáris csaptelep görbének, a nagy
keverési tartománynak és a könnyen mozgatható karoknak köszönhetően
A beállítható forróvíz korlátozás segít
elkerülni a túl magas hőmérséklet
választását, így véd a forrázás ellen

Lötyögésmentes kezelés a szabadalmaztatott ék alakú vezérlőkaros Boltic
fogantyú reteszelésnek köszönhetően

Magas minőségű és zajmentes kerámiabetét

A csaptelep a QuickClean funkciónak
köszönhetően egyszerűen tisztítható

Alacsony, I-es zajszintosztályú zajkibocsátás, így ideális társasházakban,
szállodákban és irodákban

Víz- és energiatakarékosság az
EcoSmart technológiának köszönhetően
Kellemes vízsugár az AirPower technológiával
Nagy mozgástér a kifolyó alatt a
ComfortZone-nak köszönhetően
Erős, szigetelt beszerelés

A legkiválóbb műszaki színvonalú,
rugalmas csatlakozótömlők segítenek
elkerülni a vízkárokat, G⅜

Előnyök
▪▪ Az EcoSmart technológia 5 l/perc értékre korlátozza
az átfolyást, ami vizet és energiát takarít meg

▪▪ Teljesíti a 2013-as németországi ivóvízre vonatkozó rendelet
előírásait

▪▪ QuickClean az egyszerű tisztításhoz és a csaptelep hosszú
élettartamához

▪▪ Különböző dizájnok és stílusok – mindenkinek a neki megfelelő csaptelep

▪▪ AirPower a különösen telt, lágy vízsugárhoz

▪▪ 5 év gyártói garancia
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Olvassa le a kódot, és tudjon
meg többet a hansgrohe technológiákról!

Select: kényelmes kezelés gombnyomással
Kar helyett gomb: ez a kényelem új formája a mosdókagylónál. Méghozzá minden korosztály
számára. A mechanikus Select gomb megkönnyíti a mindennapi rutint, például a borotválkozást
vagy a fogmosást. Ráadásul a tartóstesztek igazolták, hogy rendkívül strapabíró is.

Be/ki

Előnyök

Meleg/Hideg

▪▪ Kényelmes kezelés – minden
korosztály számára alkalmas
▪▪ A hőmérséklet előzetes beállítása
lehetséges
▪▪ Karral vagy könyökkel is kezelhető

Fürdőszobai
csaptelepek

QuickClean: vízkő stb. ledörzsölése egy pillanat alatt
A QuickClean a levegőztetőnél lévő rugalmas szilikon bevonatot jelenti. A szennyeződés és a
vízkőlerakódás kis erőkifejtéssel, teljes egészében tisztítószerek használata nélkül néhány ujjmozdulattal ledörzsölhető. Így a termékek hosszú távon működőképesek maradnak, és hosszú
élettartamot érnek el.

Előnyök
▪▪ Gyors és egyszerű tisztítás
▪▪ Hosszú élettartam és működés
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Olvassa le a kódot, és tudjon
meg többet a hansgrohe technológiákról!

Kényelem minden szinten

Technológiák –
optimális hasznos tér
ComfortZone: teljes mozgásszabadság
Legyen szó nagyobb mozgásszabadságról kézmosáskor, kényelmes hajmosásról vagy edények
töltéséről: minél magasabb a csaptelep, annál rugalmasabb a vízfelhasználás a mindennapokban. Ezt a csaptelep és a kerámia közötti, egyénileg használható teret úgy hívjuk:
ComfortZone.

Előnyök
▪▪ Az optimális csaptelepmagasság
minden igényhez
▪▪ Csaptelep és mosdókagyló ideális
kombinációja
▪▪ ComfortZone konfigurátor:
www.hansgrohe.hu/
comfortzone-test

Minden felhasználási célra a megfelelő csaptelep

Csaptelep szabadon álló felhelyezett mosdókagyló vagy mosdóedény mögött.

Mosdóedény ráhelyezett csapteleppel.

Csaptelep aláépített, ill. beépített mosdókagylókhoz.

Fali függesztésű mosdókagyló rászerelt
csapteleppel.

Mosdóedény fali csapteleppel.

hansgrohe Fürdőszobai csaptelepek – Technológiák 183

Minden mosdókagylóhoz a megfelelő csaptelep

N
FU

hansgrohe
Test Center
N

O

R

E

kifröccsen. Ennek előzetes kiküszöbölése érdekében a hansgrohe kifejlesz tet te a
ComfortZone tesztet. Valós körülmények között
ellenőrzik, hogyan illeszkednek a saját csap-

D

IX

Minél magasabb a csaptelep, annál
nagyobb a kihasználható tér. Ám ha a mosdókagyló és a csaptelep nem megfelelően illeszkedik egymáshoz, akkor a víz állandóan
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ComfortZone teszt –
minden tökéletesen összehangolva
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telepek a vezető gyártók elterjedt mosdókagylóihoz.

Így működik a ComfortZone teszt
1. Szabad tér tesztelése
Elegendő szabad teret biztosít a csaptelep-mosdókagyló kombináció?
A csaptelep és a mosdókagyló közé próbagolyót helyeznek annak
ellenőrzésére, hogy lehetséges-e a kényelmes kézmosás.
2. Fröccsenésteszt
Kifröccsen a víz a csaptelep megnyitásakor? A csaptelep különböző
víznyomások mellett többször megnyitják és elzárják. Eközben kiértékelik a víz kifröccsenését, majd újra és újra szárazra törlik a mosdókagylót.
3. Gyakorlati teszt
Kifröccsen a víz kézmosáskor? Egy szabványos kézmodellt fordítanak
a vízsugár útjába, és kiértékelik a mosdókagylón kívülre fröccsenő
vizet.

Használja fel a több ezer vizsgálat
felismeréseit: profi partnerként rendelkezésére
bocsátjuk a tesz tsorozat valamennyi
eredményét. Az általunk műszakilag bevizsgált

csaptelep - mosdókagyló kombinációk
áttekintésével megalapozott hivatkozási
alaphoz juthat az értékesítési tanácsadáshoz.
A teszteredményeket tar talmazó PDF

Fürdőszobai
csaptelepek

Ingyenes PDF: a több mint 12 000 bevizsgált
kombináció eredménye
fájlok díjmentesen hoz záférhetők a
www.hansgrohe.hu/omfortzone-test
weboldalon

Előnyök
▪▪ Megbízható vizsgálati eljárás a vezető gyártók legelterjedtebb, beszerelési előírások szerint felszerelt mosdókagylóival
▪▪ Folyamatosan bővülő és frissülő, on-line tervezési javaslat a
több mint 12 000 bevizsgált csaptelep-mosdókagyló kombináció alapján

▪▪ Annak biztonsága, hogy a mosdókagyló és a csaptelep
harmonizál, és nincs kellemetlen kifröccsenés
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Egyszerűen hatékony

Technológiák –
víztakarékosság egyszerűen
EcoSmart: takarékoskodás a vízzel és az energiával
Az EcoSmart technológiának köszönhetően a hansgrohe mosdócsaptelepek vízfogyasztása a
levegő hozzákeverésével mindössze 5 l/perc. Ez meleg vizet és ezzel energiát is megtakarít.
Mosdócsaptelepeink A kategóriájúak, amely a lehető legjobb minősítés a Home kategóriában.

Előnyök
▪▪ Csupán 5 l/perc vízfogyasztás
EcoSmart
technológia

▪▪ Telt, pezsgő vízsugár a levegővel
való dúsítás révén
▪▪ Alacsonyabb energiaszükséglet és
ezáltal kevesebb
CO2-kibocsátás az alacsonyabb
fogyasztás miatt
▪▪ Kétszeresen takarékos az alacsony
víz- és energiafelhasználás révén

A kalkulátorral kiszámolhatja, mennyi vizet takaríthat meg:
www.hansgrohe.hu/kalkulator

LowFlow: csaptelepek minimális átfolyási mennyiséghez
A víz- és energiatakarékosság különösen a nagyprojektekben játszik fontos szerepet az épület
például LEED vagy BREEAM minősítés alapján történő tanúsítása szempontjából. A hansgrohe
erre a célra fejlesztette ki a LowFlow kartusokat. Ezek vízátfolyása csupán 3,5 l/perc.

l/perc

3,5

Előnyök
▪▪ Víz és energia megtakarítása
▪▪ Különleges előnyök nagyprojektek
tanúsításához
▪▪ Az alacsonyabb átfolyási
mennyiség ellenére pontos hőmérséklet-beállítás
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Olvassa le a kódot, és tudjon
meg többet a hansgrohe technológiákról!

AirPower: a víz a maga teljességében
Az AirPower úgy működik, hogy levegőt szív be a vízsugárkifolyón keresztül. Ezzel levegővel
dúsítja a beáramló vizet, így a vízsugár teltebb, könnyebb és lágyabb lesz. Ennek köszönhetően
az AirPower kevesebb vízzel is nagyobb sugártérfogatot képes elérni.

Előnyök
▪▪ Teltebb, könnyebb és lágyabb
cseppek a kellemes vízsugárért
▪▪ Alacsonyabb a fröccsenés veszélye
▪▪ A nagy hatásfok hozzájárul az
alacsonyabb vízfogyasztáshoz

Míg a hagyományos csaptelepeknél a kar középső állásában azonnal beindul az átfolyós
vízmelegítő vagy a cirkulációs szivattyú, a CoolStart csaptelepek csak a kar tudatos balra
fordításakor kezdik el hozzákeverni a meleg vizet. Így csökkentik az energiaszükségletet, a
CO2-kibocsátást és a költségeket.

Hot

Cool
Start

Előnyök
▪▪ Alaphelyzetben kizárólag hideg víz
folyik
▪▪ Magas víz- és energiatakarékossági lehetőség, amely a pénztárcát
is kíméli
▪▪ Különlegesen ergonomikus kezelés
(a melegvízkar csak balra fordítható)

Bővebb információk a www.hansgrohe.com/technologies weboldalon

Cool

Fürdőszobai
csaptelepek

CoolStart: a meleg víz így csak akkor folyik, amikor tényleg szükség van rá
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hansgrohe Avantgarde és Classic stílusú fürdőszobai csaptelepek

Válogatott csaptelepek
áttekintése
Logis
Classic

Metris
Classic

Metropol
Classic

31075, -000

31300, -000, -090

PuraVida

Mosdócsaptelep
Állószelep

71135, -000
71136, -000

Automata lefolyó-garnitúrával
Szabvány
ComfortZone
70–110

15074, -000, -400
15070, -000, -400
15075, -000, -400

Push-Open lefolyógarnitúrával
Lefolyógarnitúra nélkül

31077, -000

31301, -000, -090

31078, -000

31303, -000, -090
31302, -000, -090

Átfolyós vízmelegítőkhöz
LowFlow
CoolStart
Magasabb modellek
ComfortZone
130–260

Automata lefolyó-garnitúrával

71270, -000

Push-Open lefolyógarnitúrával

71272, -000

15072, -000, -400
15081, -000, -400

Lefolyógarnitúra nélkül
Elforgatható kifolyóval

Automata lefolyó-garnitúrával
with Push-Open waste set
Lefolyógarnitúra nélkül

Padlónálló

3-lyukú

31073, -000

31331, -000, -090
31307, -000, -090
31305, -000, -090
31330, -000, -090
31306, -000, -090
31304, -000, -090

15073, -000, -400
15063, -000

15084, -000, -400
15085, -000, -400

Fali szerelés
Bidé
31275, -000

31320, -000, -090

15270, -000, -400

Fürdőkád
Falsíkon kívüli

71240, -000

Falsík alatti

31478, -000

31340, -000, -090

15472, -000, -400

31485, -000

31345, -000, -090

15445, -000, -400

31445, -000, -090

15473, -000, -400

Biztonsági kombinációval

15447, -000, -400

Padlónálló
2-lyukú
3-lyukú

15432, -000, -400
31441, -000, -090
31449, -000, -090
31315, -000, -090

15446, -000, -400

13413, -000

13425, -000, -090

15412, -000, -400

31672, -000

31360, -000, -090

15672, -000, -400

31676, -000

31365, -000, -090

15665, -000, -400

a 198. oldaltól

a 194. oldaltól

a 188. oldaltól

4-lyukú
Kádtöltő
Zuhany
Falsíkon kívüli

71260, -000

Falsík alatti
A teljes választékot megtalálja

a 200. oldaltól

Ár
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PuraVida

A tisztaság és világosság
érzéki költészete

Érzelemdús megjelenés a lendületes,
élő formák révén

Precíz forma a felületek egyértelmű elválasztásával
Az óriási felületek eleganciát
sugároznak
A kettős színű felület kiemeli az
wegyedülállóságot

ComfortZone a magas kifolyóért

A puritán dizájnnak köszönhetően
időtálló

PuraVida 110

Tetszetős: a PuraVida rendkívüli kecsességet
sugároz, és tökéletesen beleillik a fürdőszobai
környezetbe, például azzal, hogy harmonizál
a fehér kerámiával.

Harmonikus: minden részletből a tiszta
elegancia köszön vissza. Ezenkívül a fejzuhany kontúrja ergonomikus módon az emberi
vállra van méretezve.

Érzéki: a DualFinish eljárással kialakított
felület kifinomult harmóniában oldja fel a fehér
és a króm ellentétét.

Előnyök
▪▪ Egyetlen öntvényből készült termékek komplett választéka a
harmonikus fürdőszoba kialakításához.
▪▪ Szoborszerű megjelenés a test és a kifolyó harmonikus
egysége által

▪▪ A minőség a hajszálpontos kontúrvonalakról felismerhető
▪▪ Elfordítható, besüllyesztett perlátor tiszta lamináris sugárral
és állítható vízsugár szöggel
▪▪ DualFinish eljárás a króm és a fehér precíz elválasztásával

▪▪ Nagy felületű, hengeres fogantyú joystick kerámiabetéttel
▪▪ Karcálló porszórt bevonat
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PuraVida Mosdókagyló

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep 200
push-open lefolyó-garnitúrával
# 15081, -000, -400

PuraVida
Elektronikus mosdócsaptelep
hőmérséklet szabályozással
elemes működtetésű
# 15170, -000, -400

PuraVida
3-lyukú mosdócsaptelep 100
push-open lefolyó-garnitúrával
# 15073, -000, -400 (kép n élkül)

Elektronikus mosdócsaptelep
hőmérséklet szabályozással,
230 V-os hálózati csatlakozással
# 15172, -000

PuraVida Bidé

PuraVida
Egykaros bidécsaptelep
automata lefolyó-garnitúrával
# 15270, -000, -400

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep 110
push-open lefolyó-garnitúrával
# 15070, -000, -400
Egykaros mosdócsaptelep 110
automata lefolyó-garnitúrával
# 15074, -000, -400

3-lyukú mosdócsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 15063, -000

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep 100
kézmosókhoz, push-open
lefolyó-garnitúrával
# 15075, -000, -400

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti
szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval,
fali szereléshez
# 15085, -000, -400

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti
szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval,
fali szereléshez
# 15084, -000, -400

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez
falsík alatti szereléshez, fali szereléshez
# 13622180 (kép n élkül)

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez
falsík alatti szereléshez, fali szereléshez
# 13622180 (kép n élkül)

Avantgarde és Classic

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep 240
mosdótálakhoz, push-open
lefolyó-garnitúrával
# 15072, -000, -400
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PuraVida Fürdőkád

PuraVida
3-lyukú peremre szerelhető
egykaros kádcsaptelep
# 15432, -000, -400

PuraVida
4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep
# 15446, -000, -400

Alaptest 3-lyukú egykaros
kádcsaptelephez
# 13437180 (kép n élkül)

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelephez
# 13444180 (kép n élkül)

PuraVida
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli
szereléshez
# 15472, -000, -400

PuraVida
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez
# 15445, -000, -400

ÚJ

sBox
sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)
sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez beépített biztonsági
kombinációval EN1717
# 15447, -000, -400

PuraVida
Kádtöltő
# 15412, -000, -400

PuraVida
Egykaros kádcsaptelep szabadonálló
# 15473, -000, -400
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez
# 10452180
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PuraVida Zuhany

PuraVida
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti
szereléshez
# 15665, -000, -400

PuraVida
Termosztát falsík alatti szereléshez
elzárószeleppel
# 15775, -000, -400

PuraVida
Termosztát falsík alatti szereléshez
elzáró- és váltószeleppel
# 15771, -000, -400

iBox universal alaptest
# 01800180

Avantgarde és Classic

PuraVida
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon
kívüli szereléshez
# 15672, -000, -400

PuraVida
Elzárószelep falsík alatti szereléshez
# 15978, -000, -400
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PuraVida Zuhanyok

PuraVida
Fejzuhany 400 1jet zuhanykarral 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/perc
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

PuraVida
Kézizuhany 3jet
# 28557, -000, -400 16 l/perc
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Fejzuhany 400 1jet
mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/perc
(kép n élkül)
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

PuraVida
Oldalzuhany 100 1jet
# 28430, -000, -400 4,5 l/perc

PuraVida
Zuhanyszett 90 cm-es
z uhanyrúddal
# 27853, -000, -400
16 l/perc

PuraVida
Keskeny kézizuhany 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/perc
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc
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PuraVida
PuraVida
folyékonyszappan-adagoló
# 41503, -000

PuraVida
Fogmosópohár
# 41504, -000

PuraVida
Szappantartó
# 41502, -000

PuraVida
PuraVida akasztó
# 41501, -000

PuraVida
PuraVida WC papírtartó
# 41508, -000

PuraVida
PuraVida tartalék WC papírtartó
# 41518, -000

PuraVida
WC-kefetartó, fali változat
# 41505, -000

PuraVida
PuraVida kétkaros törölközőtartó
# 41512, -000

PuraVida
PuraVida kapaszkodó
# 41513, -000

PuraVida
PuraVida törölközőtartó
# 41506, -000

Avantgarde és Classic

Kiegészítők
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Metropol Classic

Eleganciával és harmóniával
teli világ
Nemes kisugárzás a lágyan
egymásba átmenő felületeknek
és a finom aranyozásnak
köszönhetően

A lendületes vonalvezetésű kifolyó
hangsúlyozza a klasszikus hatást
Elegáns, precíz vonalvezetésű alaptest a modern megjelenésért
Szoborszerű hatás

Metropol Classic 110

1

2

3

Sokoldalú: A karok 3 változatban kaphatók:
keresztfogantyú (1), emelőkar (2) és zérófogantyú (3) a 3 lyukú csaptelepekhez.

Elegáns: A finom aranyozás nemes hatást
kelt, és emeli a helyiség minőségi megjelenését.

Harmonikus: A Metropol Classic aranyszínű részletekkel kombinálja a csillogó krómfelületeket, ami lenyűgöző eleganciát
kölcsönöz ennek a csaptelep családnak

Előnyök
▪▪ Elegáns csaptelep család, amely minőségi megjelenést
kölcsönöz minden fürdőszobának

▪▪ Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség
automatikus korlátozása 5 l/perc értékre

▪▪ 3 karváltozat a különböző fürdőszoba környezetekhez:
kereszt-, zéró- és emelőkar

▪▪ Egyszerű tisztítás a QuickClean technológiának köszönhetően

▪▪ 3 különböző mosdócsaptelep-magasság az egyéni szabad
térhez
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Metropol Classic Mosdókagyló

Metropol Classic
Egykaros mosdócsaptelep 260
karos fogantyúval, mosdótálakhoz,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros mosdócsaptelep 160
karos fogantyúval mosdótálakhoz,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros mosdócsaptelep 110
karos fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával
# 31300, -000, -090

Metropol Classic
3-lyukú mosdócsaptelep 160
karos fogantyúval és automata lefolyó-garnitúrával
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
3-lyukú mosdócsaptelep 160
kereszt fogantyúval és automata lefolyó-garnitúrával
# 31307, -000, -090

Metropol Classic
3-lyukú mosdócsaptelep 160
zero fogantyúval és automata lefolyó-garnitúrával
# 31305, -000, -090

Metropol Classic
3-lyukú mosdócsaptelep 110
karos fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
3-lyukú mosdócsaptelep 110
kereszt fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával
# 31306, -000, -090

Metropol Classic
3-lyukú mosdócsaptelep 110
zero fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával
# 31304, -000, -090

Avantgarde és Classic

Egykaros mosdócsaptelep 110
karos fogantyúval, lefolyógarnitúra nélkül
# 31301, -000, -090
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Metropol Classic Bidé

Metropol Classic
Egykaros bidécsaptelep
karos fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31320, -000, -090

Metropol Classic Fürdőkád

Metropol Classic
Egykaros kádcsaptelep karos
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez, karos fogantyúval
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
Kádtöltő
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros kádcsaptelep szabadonálló
karos fogantyúval
# 31445, -000, -090
Alaptest szabadonálló
kádcsaptelephez
# 10452180 (kép n élkül)

ÚJ

Metropol Classic
4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep karos fogantyúval
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep kereszt fogantyúval
# 31449, -000, -090

Metropol Classic
4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep zero fogantyúval
# 31315, -000, -090

sBox
sBox kád színkészlet szögletes
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)
sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)



hansgrohe Avantgarde és Classic – Metropol Classic 197

Metropol Classic Zuhany

Metropol Classic
Egykaros zuhanycsaptelep karos fogantyúval,
falsíkon kívüli szereléshez
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez,
karos fogantyúval
# 31365, -000, -090

Raindance Classic
Fejzuhany 240 1jet
zuhanykarral
# 27424, -000, -090 19 l/perc

Raindance Classic
Zuhanyszett 100 3jet
65 cm-es z uhanyrúddal
# 27843, -000, -090

Raindance Classic
Kézizuhany 100 3jet
# 28548, -000, -090 17 l/perc

Zuhanyszett 100 3jet
90 cm-es z uhanyrúddal
# 27841, -000, -090
(kép n élkül)

Fejzuhany 240 1jet
mennyezeti csatlakozóval
# 27405, -000, -090 19 l/perc (kép n élkül)

Balance
Air

Balance
Air

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

Avantgarde és Classic

Metropol Classic Kiegészítő termékek
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Metris Classic

Modern klasszikus kecses dizájnnal

A visszafogott, ívelt fogantyú és
a kifolyó örömöt sugároz

A karcsú forma és a magasság értéket sugároz

A csillogó és sík felület a luxus
érzését kelti

ComfortZone a magas kifolyóért

Dekoratív vonalvezetésű geometriai alapforma az emelkedett hangulatért

Metris Classic 100

Elegáns: a csaptelepek ragyogó, sík felülete luxus csillogást visz
minden fürdőszobába.

Klasszikus: a kecses formanyelv, a visszafogott ívelésű kar és kifolyó
értéket és örömet sugároz.

Előnyök
▪▪ Kiegyensúlyozott, visszafogott dizájn és a klasszikus megjelenés a fényűzés benyomása nélkül

▪▪ Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség
automatikus korlátozása 5 l/perc értékre

▪▪ Rendkívül karcsú és egyszerűen kezelhető az M1 betétnek
köszönhetően

▪▪ Csatlakozás hőálló, valamint íz- és szagsemleges PEXcsövekkel

▪▪ Egyszerűen tisztítható a kiváló minőségű, hosszú élettartamú
krómfelületeknek köszönhetően

▪▪ Biztonság leforrázás elleni védelemmel
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Metris Classic Mosdókagyló/bidé

Metris Classic
Egykaros mosdócsaptelep 250
mosdótálakhoz, automata
lefolyó-garnitúrával
# 31078, -000

Metris Classic
Egykaros mosdócsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 31075, -000

Metris Classic
3-lyukú mosdócsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 31073, -000

Metris Classic
Egykaros bidécsaptelep automata
lefolyó-garnitúrával
# 31275, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
lefolyógarnitúra nélkül
# 31077, -000

Metris Classic Fürdőkád
ÚJ

Metris Classic
Egykaros kádcsaptelep falsíkon
kívüli szereléshez
# 31478, -000

Metris Classic
Egykaros kádcsaptelep falsík
alatti szereléshez
# 31485, -000

Metris Classic
Kádtöltő
# 13413, -000

sBox
sBox kád színkészlet szögletes
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)

sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

Metris Classic Zuhany

Metris Classic
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon
kívüli szereléshez
# 31672, -000

Metris Classic
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti
szereléshez
# 31676, -000

iBox universal alaptest
# 01800180

Avantgarde és Classic

sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
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Logis Classic

Az elegancia és a funkcionális
itt egybeolvad

Modern dizájn és formavilág

Egyszerű elegancia az ível kifolyó
révén

A fém perlátorhüvely kiemeli az
értékességet

A rövid fémfogantyúk klasszikus vonzerőt sugároznak

Meleg és hideg víz elegáns
jelölése

Logis Classic

Előnyök
▪▪ Elegáns dizájn klasszikus elemekkel

▪▪ Hosszú élettartamú kerámia szelepek a teljes választékban

▪▪ A mosdókagylóhoz illeszkedő, harmonikusan integrálódó alapforma

▪▪ Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség
automatikus korlátozása 5 l/perc értékre

▪▪ Egyszerűen tisztítható a letisztult, hengeres formáknak köszönhetően

▪▪ Alacsony nyomású változatban is kapható
▪▪ hansgrohe minőség belépő áron

▪▪ A forgatási tartomány határolása megkönnyíti a kezelést
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Logis Classic Mosdókagyló

Logis Classic
Kétkaros mosdócsaptelep 150
automata lefolyó-garnitúrával
# 71270, -000

Logis Classic
Hidegvizes csaptelep 70
csak hidegvízhez lefolyógarnitúra nélkül
# 71135, -000

Kétkaros mosdócsaptelep 150
push-open lefolyó-garnitúrával
# 71272, -000

Csaptelep csak melegvízhez 70
lefolyógarnitúra nélkül
# 71136, -000 (kép n élkül)

Logis Classic Fürdőkád

Logis Classic
Kétkaros kádcsaptelep falsíkon
kívüli szereléshez
# 71240, -000
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Logis Classic Zuhany

Logis Classic
Kétkaros zuhanycsaptelep falsíkon
kívüli szereléshez
# 71260, -000

Logis Classic
Falsík alatti elzárószelep
színkészlet
# 71976, -000
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Kiegészítők

Logis Classic
Testápoló adagoló
# 41614, -000

Logis Classic
Fogmosópohár
# 41618, -000

Logis Classic
Szappantartó
# 41615, -000

Logis Classic
Akasztó
# 41611, -000

Logis Classic
Papírtekercstartó
# 41623, -000

Logis Classic
Papírtekercstartó
# 41626, -000

Logis Classic
Csere papírtekercs tartó
# 41617, -000

Logis Classic
WC-kefetartó, fali változat
# 41632, -000

Logis Classic
Kétkaros törölközőtartó
# 41612, -000

Logis Classic
Kapaszkodó
# 41613, -000

Logis Classic
600 mm-es törölközőtartó
# 41616, -000
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hansgrohe Modern stílusú fürdőszobai csaptelepek

Válogatott csaptelepek áttekintése
Logis

Novus

Focus

Talis S
Talis

Talis S

31130, -000

13132, -000

72017, -000

31607, -000
31730, -000

32040, -000
32020, -000

72020, -000
72010, -000

Mosdócsaptelep
Állószelep
Automata lefolyó-garnitúrával

Standard
ComfortZone
70–110

Magasabb modellek
ComfortZone
130–260

Elforgatható kifolyóval

71120, -000
71121, -000
71100, -000
71070, -000
71222, -000

71030, -000
71020, -000

Push-Open lefolyógarnitúrával

71107, -000
71077, -000

Lefolyógarnitúra nélkül

71101, -000
71071, -000
71221, -000

71031, -000
71021, -000

Átfolyós vízmelegítőkhöz

71074, -000

31604, -000
31517, -000
31733, -000

32041, -000
32031, -000

71036, -000

31132, -000

32032, -000

LowFlow

71078, -000

71034, -000
71024, -000

31603, -000
31513, -000
31951, -000
31952, -000

CoolStart

71102, -000
71103, -000
71072, -000
71073, -000

71032, -000
71022, -000

31621, -000
31539, -000

Automata lefolyó-garnitúrával

71090, -000

71123, -000

31531, -000
31608, -000

Push-Open lefolyógarnitúrával

72021, -000
72012, -000
72016, -000
72024, -000
72025, -000
72015, -000
72018, -000
72022, -000
72023, -000
72013, -000
72014, -000
72031, -000
72115, -000
72113, -000

32080, -000

Lefolyógarnitúra nélkül

71091, -000

71124, -000

31532, -000
31518, -000

Automata lefolyó-garnitúrával

71130, -000

71126, -000

31609, -000

Push-Open lefolyógarnitúrával
Lefolyógarnitúra nélkül

72011, -000

72032, -000
72116, -000
72114, -000
32084, -000
32070, -000

72105, -000

32082, -000
71131, -000

71128, -000

31519, -000

3-lyukú

71133, -000

71140, -000

Fali szerelés

71220, -000
71225, -000

71127, -000

31923, -000

71204, -000
71200, -000

71142, -000

31920, -000
31922, -000

32240, -000

72200, -000

Falsíkon kívüli

71400, -000
71243, -000

71040, -000

31940, -000

32440, -000
32420, -000

72400, -000

Falsík alatti

71405, -000

71045, -000

31945, -000

32475, -000

72405, -000

Biztonsági kombinációval

71407, -000

71046, -000

31946, -000

32477, -000

72406, -000

Padlónálló
72130, -000
72110, -000
72111, -000

Bidé

Fürdőkád

Padlónálló

72412, -000

2-lyukú
3-lyukú

72416, -000
72415, -000

71310, -000

4-lyukú

72418, -000

Kádtöltő

71410, -000

71320, -000

13414, -000

13414, -000

72410, -000

71060, -000

31960, -000

32640, -000
32620, -000

72600, -000

Zuhany
Falsíkon kívüli
Falsík alatti
A teljes választékot megtalálja

71600, -000
71263, -000
71605, -000
71607, -000
a 244. oldaltól

71065, -000

31965, -000

32675, -000

72605, -000
72607, -000

a 240. oldaltól

a 236. oldaltól

a 234. oldaltól

a 230. oldaltól
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ÚJ

Talis
Select S

ÚJ

Talis E

Talis
Select E

Metris S

71706, -000
72042, -000
72040, -000

71710, -XXX
71700, -000

71750, -000

31060, -000

Metris

31166, -000

32501, -000

31080, -000
31088, -000

32506, -000

74506, -000

32507, -XXX
32502, -000
32500, -XXX

74507, -000
74502, -000
74500, -000

32571, -000
32570, -000

32512, -XXX
32511, -XXX

74512, -000
74511, -000

32572, -000

32530, -000

74530, -000
74515, -000
74514, -000
74525, -000
74526, -000

71711, -000
71701, -000
72043, -000
72041, -000

71712, -XXX
71702, -000

71751, -000

31068, -000

71707, -000
31063, -000
31015, -000
31016, -000

71713, -XXX
71714, -XXX
71703, -000
71704, -000
71716, -XXX
71754, -XXX

31084, -000
31186, -000
31074, -000

71715, -000
71705, -000

72044, -000

31203, -000
31204, -000

31121, -000

71752, -000

31022, -000
31021, -000

71717, -XXX
71755, -000

71753, -000

31023, -000
31026, -000

32508, -000
32503, -000

31082, -000
31087, -000
31183, -000
31187, -000

72045, -000

Metropol Metropol Metropol
karos fogantyúval
loop fogantyúval
Select

31184, -000
31081, -000
31185, -000

31159, -000

71732, -000
71734, -XXX

31162, -000
31163, -000

31085, -000
31086, -000

32515, -XXX
32514, -000
32525, -000
32526, -XXX

71720, -XXX
71721, -000

31261, -000

31280, -000

32520, -XXX

74520, -000

71740, -XXX

31460, -000

31480, -000

32540, -XXX

74540, -000

71745, -000

31465, -000

32545, -XXX

74545, -000

71474, -000

31466, -000

32546, -XXX

74546, -000

32532, -XXX
32531, -000

74532, -000

32548, -000

74548, -000

71733, -XXX

72202, -000

31083, -000

31493, -000
31454, -000
31487, -000
31451, -000
31471, -000

71747, -000
71730, -000

31190, -000

32550, -000

74550, -000

71748, -XXX

31446, -000
31447, -000

31442, -000

32552, -000

74552, -000

71410, -000

14420, -000

31494, -000

32542, -000
32543, -XXX

32543, -000
32542, -000

71760, -XXX

31660, -000

31680, -000

32560, -XXX

74560, -000

31665, -000

31685, -000
31456, -000

32565, -XXX

74565, -000

a 220. oldaltól

a 216. oldaltól

71765, -XXX
a 230. oldaltól

a 222. oldaltól

Modern

31161, -000

a 206. oldaltól

Ár

206 hansgrohe Modern – Metropol 

Metropol

ÚJ

A lenyűgöző élmény
új formája
A fogantyú hátul csatlakozik

Összetéveszthetetlen geometrikus sziluett

A fogantyú hátul csatlakozik
A karakteres kengyeles kar lágy, precíz és ékszerszerű

Letisztult vonalvezetésű, nagy felületű
kar és kifolyó lágy reflexekkel

Select gomb a legmagasabb szintű kezelési kényelemért

Harmonikus szög a kifolyó és
az alaptest között

2 féle kifolyó
magasság

Elegáns megjelenés a széles
felületeknek köszönhetően
A geometrikus, egyenes alapte
st minőséget sugároz
ComfortZone

Metropol 110
Metropol Select 110

Kecses: A geometriai formavilág illeszkedik
a fürdőszoba dizájnjához, és kellemes hangulatot teremt.

Lenyűgöző: A Metropol csaptelepek
szabadon álló változatban is minőségi megjelenést sugároznak.

Elegáns: A nyitott kardizájn könnyedséget és
minőséget kölcsönöz a zuhanyzónak.

Előnyök
▪▪ Tökéletes geometriaia formavilág az időtálló fürdőszoba kialakításért
▪▪ Minimalista és egyúttal intuitív Select gomb az egyszerű kezelésért

▪▪ A kialakítás szabadsága a sokféle változatnak köszönhetően:
különböző kifolyó hosszok és 3 karváltozat mosdókagylókhoz.
Emellett különböző szerelési lehetőségek mosdókagylóhoz és
fürdőkádhoz.
▪▪ ComfortZone: kényelmes kézmosás a különböző magasságváltozatoknak köszönhetően
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Metropol FinishPlus

Tetten érhető
önmegvalósítás
szerinti fürdőszoba kialakításának szabadságát: a fémes Brushed Black Chrome, Brushed
Bronze vagy Polished Gold felület új szintre
emeli a krómszerű hatás klasszikusan minőségi
megjelenését. A válogatott fémes színek
modern köntösbe öltöztetett, elegáns hangsú-

lyokat teremtenek. A trendi Matt White és Matt
Black színekben a modern építészet és a
tudatos ellentétek kedvelői találják meg számításukat.

670 Matt Black: Fekete-fehér kontrasztok,
és lényegre törés.

700 Matt White: Vakmerő, szokatlan
hűvösség.

340 Brushed Black Chrome: Hűvös egyenesség geometriai hangsúllyal.

140 Brushed Bronze: Természetes, lágy
színek és finom árnyalatok.

990 Polished Gold Optic: Elbűvölő megjelenés, esztétikusan extravagáns.

000 Króm: Időtlen klasszikus, gyengéd eleganciával párosítva.

Modern

A Metropol csaptelep családot
választva olyan csaptelephez juthat hozzá,
amely precíz geometriájú formavilágával és
letisztult vonalvezetésével egyedülálló, karakteres látványt teremt. Az ötféle új, minőségi
FinishPlus felület megteremti az egyéni igények

Előnyök
▪▪ Széles választék az önmegvalósításhoz: ötféle új felület és
hozzá tartozó kiegészítő termékek

▪▪ Valamennyi új felület ugyanazon az áron kapható, így a
megrendelés is egyszerűbb lesz

▪▪ Azonnali elérhetőség: egyszerű megrendelés raktárkészletről

FinishPlus felülettel csak bizonyos Metropol csaptelepek kaphatók.
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Metropol Mosdókagyló
ÚJ

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 260
karos fogantyúval, mosdótálakhoz,
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 260
loop fogantyúval, mosdótálakhoz,
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 74512, -000

Metropol
Mosdócsaptelep 260 Select Push-open
lefolyó-garnitúrával
# 32572, -000

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 110 karos fogantyúval,
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 110 loop fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 74506, -000

Metropol
Mosdócsaptelep 110 Select
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 32571, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110 karos fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 32506, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110 loop fogantyúval,
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 74507, -000

ÚJ

Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 32508, -000 (kép n élkül)

Hot

Cool
Start

Cool

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 100
karos fogantyúval, Push-open lefolyó-garnitúrával
# 32502, -000
Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart
karos fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 32503, -000 (kép n élkül)

Hot

Cool
Start

Cool

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 100
loop fogantyúval,
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 74502, -000

Metropol
Mosdócsaptelep 100 Select
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 32570, -000
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Metropol Mosdókagyló
ÚJ

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 100
karos fogantyúval, kézmosókhoz,
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 32500, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 100
loop fogantyúval, kézmosókhoz,
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 74500, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
karos fogantyúval, kézmosóhoz
# 32501, -000 (kép n élkül)

ÚJ

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 230
karos fogantyúval, Push-open
lefolyó-garnitúrával
# 32511, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 230
loop fogantyúval, Push-open
lefolyó-garnitúrával
# 74511, -000

Modern

ÚJ

Metropol
3-lyukú mosdócsaptelep 160
karos fogantyúval és Push-open
lefolyó-garnitúrával
# 32515, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
3-lyukú mosdócsaptelep 160
loop fogantyúval és Push-open
lefolyó-garnitúrával
# 74515, -000

Metropol
3-lyukú mosdócsaptelep 110
karos fogantyúval, Push-open
lefolyó-garnitúrával
# 32514, -000

Metropol
3-lyukú mosdócsaptelep 110
loop fogantyúval, Push-open
lefolyó-garnitúrával
# 74514, -000
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Metropol Mosdókagyló
ÚJ

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
22,5 cm-es kifolyóval, loop foganytúval,
fali szereléshez
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
22,5 cm-es kifolyóval, loop foganytúval,
fali szereléshez
# 74526, -000

Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
16,5 cm-es kifolyóval, loop foganytúval,
fali szereléshez
# 32525, -000 (kép n élkül)

Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
16,5 cm-es kifolyóval, loop foganytúval,
fali szereléshez
# 74525, -000 (kép n élkül)

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez
falsík alatti szereléshez, fali szereléshez
# 13622180 (kép n élkül)

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez
falsík alatti szereléshez, fali szereléshez
# 13622180 (kép n élkül)

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep karos fogantyúval,
lefolyógarnitúra nélkül
# 32530, -000

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep szabadonálló,
loop fogantyúval, lefolyógarnitúra nélkül
# 74530, -000

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez
# 10452180 (kép n élkül)

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez
# 10452180 (kép n élkül)

Metropol Bidé
ÚJ

Metropol
Egykaros bidécsaptelep karos fogantyúval,
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Egykaros bidécsaptelep loop fogantyúval,
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 74520, -000
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Metropol Fürdőkád
ÚJ
ÚJ

Metropol
Egykaros kádcsaptelep karos
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 32540, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Egykaros kádcsaptelep loop
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 74540, -000

Metropol
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez, karos fogantyúval
# 32545, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez, karos fogantyúval,
beépített biztonsági kombinációval
EN1717
# 32546, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (kép n élkül)

Metropol
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez, loop fogantyúval
# 74545, -000
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez, loop fogantyúval, beépített
biztonsági kombinációval EN1717
# 74546, -000

Metropol
3-lyukú peremre szerelhető egykaros
kádcsaptelep karos fogantyúval
és Secuflex-vel
# 32550, -000

Metropol
3-lyukú peremre szerelhető egykaros
kádcsaptelep loop fogantyúval
és Secuflex-vel
# 74550, -000

Metropol
4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep karos fogantyúval
és Secuflex-vel
# 32552, -000

Metropol
4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep loop fogantyúval
és Secuflex-vel
# 74552, -000

3-lyukú peremre szerelhető egykaros
kádcsaptelep karos fogantyúval
# 32551, -000

3-lyukú peremre szerelhető egykaros
kádcsaptelep loop fogantyúval
# 74551, -000

4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep karos fogantyúval
# 32553, -000

4-lyukú peremre szerelhető k
ádcsaptelep loop fogantyúval
# 74553, -000

Metropol
2-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep karos fogantyúval
# 32548, -000

Metropol
2-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep loop fogantyúval
# 74548, -000

Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető
termosztátos kádcsaptelephez
# 13159180 (kép n élkül)

Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető
termosztátos kádcsaptelephez
# 13159180 (kép n élkül)

Metropol
Fali kádtöltő
# 32542, -000

Metropol
Kádtöltő
# 32543, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Modern

ÚJ
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Metropol Fürdőkád
ÚJ

Metropol
Egykaros kádcsaptelep szabadonálló
karos fogantyúval
# 32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez
# 10452180 (kép n élkül)

ÚJ

Metropol
Egykaros kádcsaptelep szabadonálló
loop fogantyúval
# 74532, -000
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez
# 10452180 (kép n élkül)

Metropol
Szabadonálló kádtöltő
# 32531, -000
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez
# 10452180 (kép n élkül)

sBox
sBox kád színkészlet szögletes
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)
sBox szerelőlap épített
peremre szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

Metropol Zuhany
ÚJ

ÚJ

Metropol
Egykaros zuhanycsaptelep karos
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 32560, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

iBox universal alaptest
# 01800180

Metropol
Egykaros zuhanycsaptelep loop
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 74560, -000

Metropol
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti
szereléshez, karos fogantyúval
# 32565, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti
szereléshez, loop fogantyúval
# 74565, -000



hansgrohe Modern – Metropol 213

Metropol Kiegészítő termékek
ÚJ

Raindance E
Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/perc
Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/perc
(kép n élkül)

ÚJ

ÚJ

Mennyezeti csatlakozó S
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Mennyezeti csatlakozó S
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(kép n élkül)

Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/perc

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanycsővel (kép n élkül)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

ÚJ

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás Square v isszafolyásgátlóval
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
termosztáttal
# 27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ÚJ

Porter E zuhanytartó
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Isiflex
Zuhanycső 160 cm
fémhatású műanyag
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

ÚJ

Flowstar S dizájnszifon
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Modern

Unica
Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es zuhanycsővel
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Metropol Kiegészítő termékek

ÚJ

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort,
falsíkon kívüli szereléshez
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Alaptest RainSelect 2 fogyasztós
zuhanycsaptelep színkészlethez
# 15310180 (kép n élkül)

ÚJ

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep Comfort,
falsíkon kívüli szereléshez
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

ÚJ

Ecostat Square
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
4 fogyasztóhoz
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Alaptest RainSelect 4 fogyasztós
zuhanycsaptelep színkészlethez
# 15312180 (kép n élkül)

ÚJ

sBox
sBox kád színkészlet szögletes
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)
sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

ÚJ

Exafill S
Exafill S kádtöltő színkészlet
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

ÚJ

Flexaplus
Flexaplus színkészlet
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Metropol Kiegészítő termékek

Rainfinity
Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/perc
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc

ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

Rainfinity
Keskeny kézizuhany 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/perc

Modern

ÚJ
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Metris

Kényelem minden szinten

A nagy felületek a luxus érzését
közvetítik

Kényelem a nagy magasságnak
köszönhetően
Lendületes vonalvezetés a kényelmes
kezelhetőségért
A függőleges test nagyságot és eleganciát sugároz

A precíz élek karakteresség teszik a
csaptelepet
ComfortZone a magas kifolyóért

Metris 110

Kényelmes: az 5 választható magasságú
mosdócsaptelep minden beépítési helyzethez
a megfelelő megoldást kínálja.

Elegáns: a kar és a kifolyó nagy felülete luxus
kisugárzást kölcsönöz a fürdőszobának.

Modern: a Metris csaptelepekre a visszafogott dizájn jellemző, és teret engednek
a személyre szabott ComfortZone számára.

Előnyök
▪▪ Bőséges felületek az elegáns, magas minőségű fürdőszobatervezéshez

▪▪ 5 különböző mosdócsaptelep-magasság az egyéni szabad
térhez

▪▪ A lapos kar lendülete az egyszerű kezelhetőségről árulkodik

▪▪ Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség
automatikus korlátozása 5 l/perc értékre

▪▪ A kúposan szűkülő alaptest és a precízen megmunkált élek
hangsúlyozzák az értékes jelleget
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Metris Mosdókagyló

Metris
Egykaros mosdócsaptelep 260
mosdótálakhoz,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31082, -000
Egykaros mosdócsaptelep 260
mosdótálakhoz, lefolyógarnitúra nélkül
# 31184, -000

Metris
Egykaros mosdócsaptelep 200
automata lefolyó-garnitúrával
# 31183, -000

Metris
Egykaros mosdócsaptelep 110
automata lefolyó-garnitúrával
# 31080, -000

Egykaros mosdócsaptelep 200
lefolyógarnitúra nélkül
# 31185, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110
lefolyógarnitúra nélkül
# 31084, -000

Metris
Egykaros mosdócsaptelep 100
kézmosókhoz, automata
lefolyó-garnitúrával
# 31088, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110 LowFlow
automata lefolyó-garnitúrával
# 31203, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
kézmosókhoz, lefolyógarnitúra nélkül
# 31186, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31074, -000
Egykaros mosdócsaptelep 110 LowFlow
lefolyógarnitúra nélkül
# 31204, -000
Egykaros mosdócsaptelep 110
CoolStart automata lefolyó-garnitúrával
# 31121, -000 (kép n élkül)

Hot

Cool
Start

Egykaros mosdócsaptelep 230
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 31187, -000
Egykaros mosdócsaptelep 230
lefolyógarnitúra nélkül
# 31081, -000

Metris Bidé

Metris
Egykaros bidécsaptelep automata
lefolyó-garnitúrával
# 31280, -000

Metris
Hidegvizes csaptelep 100
lefolyógarnitúra nélkül
# 31166, -000

Metris
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti
szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval,
fali szereléshez
# 31085, -000

Metris
3-lyukú mosdócsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 31083, -000

Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti
szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval,
fali szereléshez
# 31086, -000 (kép n élkül)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez
falsík alatti szereléshez, fali szereléshez
# 13622180 (kép n élkül)

Modern

Metris
Egykaros mosdócsaptelep 230
automata lefolyó-garnitúrával
# 31087, -000

Cool
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Metris Fürdőkád

Metris
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
# 31480, -000

Metris
Kádtöltő
# 31494, -000

Metris
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez
# 31493, -000

Metris
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez
# 31454, -000

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez
beépített biztonsági kombinációval EN1717
# 31487, -000

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez
beépített biztonsági kombinációval EN1717
# 31451, -000

Metris
3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep
# 31190, -000

Metris
4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep
# 31442, -000

Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez
# 13437180 (kép n élkül)

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez
# 13444180 (kép n élkül)

ÚJ

Metris
Egykaros kádcsaptelep szabadonálló
# 31471, -000

sBox
sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez
# 10452180 (kép n élkül)

sBox peremre és épített peremre szerelhető
kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)
sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)
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Metris Zuhany

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
# 31680, -000

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez
# 31685, -000

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez
# 31456, -000

Modern

iBox universal alaptest
# 01800180

220 hansgrohe Modern – Metris 

Metris S Mosdókagyló

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep 260 mosdótálakhoz,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31022, -000

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep
automata lefolyó-garnitúrával
# 31021, -000

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 31060, -000

Egykaros mosdócsaptelep falsíkon kívüli szereléshez,
mosdótálakhoz
# 31023, -000

Egykaros mosdócsaptelep 190
lefolyógarnitúra nélkül
# 31026, -000

Egykaros mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül
# 31068, -000
Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow
automata lefolyó-garnitúrával
# 31063, -000
Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow
lefolyógarnitúra nélkül
# 31015, -000
Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow
automata lefolyó-garnitúrával
# 31016, -000

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31159, -000

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez
# 31162, -000

Metris S
Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet
szabályozással elemes működtetésű
# 31100, -000

Egykaros mosdócsaptelep 230
elforgatható kifolyóval
és Push-open lefolyó-garnitúrával
# 31161, -000

Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
22,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez
# 31163, -000 (kép n élkül)

Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet
szabályozással, 230 V-os hálózati csatlakozással
# 31102, -000

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík
alatti szereléshez, fali szereléshez
# 13622180 (kép n élkül)

Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás
nélkül elemes működtetésű
# 31101, -000
Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás
nélkül, 230 V-os hálózati csatlakozással
# 31103, -000

Metris S Bidé

Metris S
Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával
# 31261, -000
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Metris S Fürdőkád

Metris S
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
# 31460, -000

Metris S
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez
# 31465, -000
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez
beépített biztonsági kombinációval EN1717
# 31466, -000

ÚJ

Metris S
Kádtöltő
# 14420, -000

Metris S
4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep
17,1 cm-es kifolyóval
# 31446, -000
4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep
22 cm-es kifolyóval
# 31447, -000 (kép n élkül)
Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez
# 13444180 (kép n élkül)

sBox
sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000
sBox peremre és épített peremre szerelhető
kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)
sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

Metris S Zuhany

Metris S
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31665, -000

iBox universal alaptest
# 01800180
Modern

Metris S
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
# 31660, -000

▪▪ A Metris S időtálló, letisztult, hajszálpontos vonalvezetésű formákat kínál

▪▪ Az ergonomikus hengeres fogantyú
hangsúlyozza a formanyelvet

▪▪ Széles választék minden alkalmazási
területhez
▪▪ Nagyprojektekhez is ideális
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Talis Select E/Talis E

Kényelem a maga
legtermészetesebb formájában

Select gomb a legmagasabb
szintű kezelési kényelemért
A finoman kidolgozott perem
könnyű forgatást biztosít

Letisztult kecsesség precíz
élek révén
A buja, lebegő felületek
értékességet sugároznak

ComfortZone

Karcsú elegancia a lágyan
egymásba átmenő
formáknak köszönhetően

Talis Select E 110

Kényelmes: ujjal, karral vagy könyökkel: a
Select gomb olyan kényelmessé teszi a kezelést, mint még soha.

Függőleges, keskeny, kúpos
alaptest

Tökéletes forma: a kar nélküli Select
gombnak köszönhetően a csaptelep mindig
harmonikus megjelenésű. Többé nem kell
visszaforgatni a kart, és azonnal a kiválasztott
hőmérsékletű víz folyik.

Talis E 110

Elegáns: a precíz élekkel ellátott csaptelepek
hozzájárulnak a modern fürdőszoba hangulatos összképéhez.

Előnyök
▪▪ A Select technológia megkönnyíti a mindennapi rutinokat a
gombnyomással történő kezelés révén
▪▪ Elősegíti a víztakarékosságot, mert az egyszerű kezelés arra
ösztönöz, hogy gyakrabban zárjuk el a vizet

▪▪ Egyszerűen tisztítható a nagy felületeknek köszönhetően
▪▪ Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség
automatikus korlátozása 5 l/perc értékre



hansgrohe Modern – Talis 223

Talis E FinishPlus

Új felületek a még
nagyobb kialakítási szabadságért
nem elégszik meg a krómmal. A válogatott
fémes színek tudatosan kombinálják egymással
az eleganciát és a modernitást, ezzel elegáns
kontrasztokat teremtve mind a sötét, mind
pedig a világos fürdőszobai környezetben. A
trendi Matt White és Matt Black színekben a

modern építészet és a tudatos ellentétek
kedvelői találják meg számításukat. Elegáns
visszafogottságukkal a modern fürdőszoba
ékszerévé válnak.

670 Matt Black: Fekete-fehér kontrasztok,
és lényegre törés.

700 Matt White: Vakmerő, szokatlan
hűvösség.

340 Brushed Black Chrome: Hűvös egyenesség geometriai hangsúllyal.

140 Brushed Bronze: Természetes, lágy
színek és finom árnyalatok.

990 Polished Gold Optic: Elbűvölő megjelenés, esztétikusan extravagáns.

000 Króm: Időtlen klasszikus, gyengéd eleganciával párosítva.

Modern

Az új, minőségi FinishPlus felületeknek
köszönhetően a hansgrohe sokféle kialakítási
lehetőséget tesz lehetővé. Így a Talis E ötféle
új színben kapható: a fémes Brushed Black
Chrome, Brushed Bronze vagy Polished Gold
felület tökéletes alternatívát jelent annak, aki

Előnyök
▪▪ Széles választék az önmegvalósításhoz: ötféle új felület és
hozzá tartozó kiegészítő termékek
▪▪ Azonnali elérhetőség: egyszerű megrendelés raktárkészletről

FinishPlus felülettel csak bizonyos Talis csaptelepek kaphatók.

▪▪ Valamennyi új felület ugyanazon az áron kapható, így a
megrendelés is egyszerűbb lesz
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Talis Select E/Talis E Mosdókagyló

Talis Select E
Mosdócsaptelep 240
automata lefolyó-garnitúrával
# 71752, -000

Talis Select E
Mosdócsaptelep 110
automata lefolyó-garnitúrával
# 71750, -000

Mosdócsaptelep 240
lefolyógarnitúra nélkül
# 71753, -000

Mosdócsaptelep 110
lefolyógarnitúra nélkül
# 71751, -000

ÚJ
ÚJ

ÚJ

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep 240
automata lefolyó-garnitúrával
# 71716, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep 150
automata lefolyó-garnitúrával
# 71754, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep 110
automata lefolyó-garnitúrával
# 71710, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Egykaros mosdócsaptelep 240
lefolyógarnitúra nélkül
# 71717, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Egykaros mosdócsaptelep 150
lefolyógarnitúra nélkül
# 71755, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 71711, -000

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep 80
automata lefolyó-garnitúrával
# 71700, -000
Egykaros mosdócsaptelep 80
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 71701, -000
Egykaros mosdócsaptelep 80
lefolyógarnitúra nélkül
# 71702, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110
lefolyógarnitúra nélkül
# 71712, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Egykaros mosdócsaptelep 110
CoolStart automata lefolyó-garnitúrával
# 71713, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (kép n élkül)
Egykaros mosdócsaptelep 110
CoolStart lefolyógarnitúra nélkül
# 71714, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (kép n élkül)

Egykaros mosdócsaptelep 80 CoolStart
lefolyógarnitúra nélkül
# 71704, -000 (kép n élkül)
Egykaros mosdócsaptelep 80 LowFlow
automata lefolyó-garnitúrával
# 71705, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110 LowFlow
automata lefolyó-garnitúrával
# 71715, -000

Egykaros mosdócsaptelep 80
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz,
automata lefolyó-garnitúrával
# 71707, -000
Hidegvizes csaptelep 80
lefolyógarnitúra nélkül
# 71706, -000 (kép n élkül)

Hot

Cool
Start

Egykaros mosdócsaptelep 80 CoolStart
automata lefolyó-garnitúrával
# 71703, -000 (kép n élkül)

Cool

Hot

Cool
Start

Cool
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Talis Select E/Talis E Mosdókagyló

ÚJ

Talis E
3-lyukú mosdócsaptelep automata
lefolyó-garnitúrával
# 71733, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ÚJ

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti
szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval,
fali szereléshez
# 71734, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti
szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval,
fali szereléshez
# 71732, -000 (kép n élkül)

Talis E Bidé

ÚJ

Talis E
Egykaros bidécsaptelep automata
lefolyó-garnitúrával
# 71720, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Modern

Egykaros bidécsaptelep
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 71721, -000
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Talis E Fürdőkád
ÚJ

ÚJ

Talis E
Egykaros kádcsaptelep falsíkon
kívüli szereléshez
# 71740, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Talis E
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 71745, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Kádtöltő
# 71410, -000

Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez beépített
biztonsági kombinációval EN1717
# 71474, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ÚJ

ÚJ

Talis E
3-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep
# 71747, -000

Talis E
3-lyukú peremre szerelhető egykaros
kádcsaptelep Secuflex-vel
# 71730, -000

Alaptest 3-lyukú peremre
szerelhető kádcsaptelephez
# 13233180 (kép n élkül)

Alaptest 3-lyukú egykaros
kádcsaptelephez
# 13437180 (kép n élkül)

Talis E
4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep
# 71748, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Alaptest 4-lyukú peremre
szerelhető kádcsaptelephez
# 13244180 (kép n élkül)

sBox
sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)
sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

Talis E Zuhany
ÚJ

Talis E
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71760, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ÚJ

Talis E
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 71765, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

iBox universal alaptest
# 01800180
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Talis E Kiegészítő termékek
ÚJ

Raindance E
Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/perc
Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/perc
(kép n élkül)

ÚJ

ÚJ

Mennyezeti csatlakozó S
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Mennyezeti csatlakozó S
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(kép n élkül)

Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/perc

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanycsővel
(kép n élkül)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

ÚJ

FixFit
FixFit tömlőcsatlakozás Square v isszafolyásgátlóval
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
termosztáttal
# 27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ÚJ

Porter E zuhanytartó
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Isiflex
Zuhanycső 160 cm
fémhatású műanyag
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

ÚJ

Flowstar S dizájnszifon
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Modern

Unica
Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es zuhanycsővel
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Talis E Kiegészítő termékek

ÚJ

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort,
falsíkon kívüli szereléshez
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Alaptest RainSelect 2 fogyasztós
zuhanycsaptelep színkészlethez
# 15310180 (kép n élkül)

ÚJ

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep Comfort,
falsíkon kívüli szereléshez
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

ÚJ

Ecostat Square
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,
4 fogyasztóhoz
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Alaptest RainSelect 4 fogyasztós
zuhanycsaptelep színkészlethez
# 15312180 (kép n élkül)

ÚJ

sBox
sBox kád színkészlet szögletes
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)
sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

ÚJ

Exafill S
Exafill S kádtöltő színkészlet
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

ÚJ

Flexaplus
Flexaplus színkészlet
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Talis E Kiegészítő termékek

ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ÚJ

ÚJ

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/perc
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc

Rainfinity
Keskeny kézizuhany 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/perc

Modern

Rainfinity
Fejzuhany 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Talis Select S/Talis S

A forma és a funkció
itt egybeolvad
Karcsú fogantyú lágyan integrált
karral

Select gomb a legmagasabb
szintű kezelési kényelemért
A finoman kidolgozott perem
könnyű forgatást biztosít

A kifolyó harmonikusan
folytatódik az alaptestben

A kúpos kifolyó
dinamikát sugároz

ComfortZone

Függőleges, keskeny, kúpos
alaptest

Talis Select S 100

Kényelmes: ujjal, karral vagy könyökkel: a
Select gomb olyan kényelmessé teszi a kezelést, mint még soha. A hőmérséklet mindig az
előre beállított helyzetben maradhat.

Talis S 100

Tökéletes forma: a kar nélküli Select
gombnak köszönhetően a csaptelep mindig
harmonikus megjelenésű. Többé nem kell
visszaforgatni a kart, és azonnal a kiválasztott
hőmérsékletű víz folyik.

Természetes: a csaptelepek a természetesen egybeolvadó nyerstest révén harmonikusan illeszkednek a fürdőszobába.

Előnyök
▪▪ A Select technológia megkönnyíti a mindennapi rutinokat a
gombnyomással történő kezelés révén

▪▪ Egyszerűen tisztítható a letisztult, kúpos formáknak köszönhetően

▪▪ Elősegíti a víztakarékosságot, mert az egyszerű kezelés arra
ösztönöz, hogy gyakrabban zárjuk el a vizet

▪▪ Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség
automatikus korlátozása 5 l/perc értékre



hansgrohe Modern – Talis 231

Talis Select S/Talis S Mosdókagyló

Talis Select S
Mosdócsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 72042, -000

Talis Select S
Mosdócsaptelep 80
automata lefolyó-garnitúrával
# 72040, -000

Mosdócsaptelep 100
lefolyógarnitúra nélkül
# 72043, -000

Mosdócsaptelep 80
lefolyógarnitúra nélkül
# 72041, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 190
automata lefolyó-garnitúrával
# 72031, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 72020, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 80
automata lefolyó-garnitúrával
# 72010, -000

Egykaros mosdócsaptelep 190 l
efolyógarnitúra nélkül
# 72032, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
lefolyógarnitúra nélkül
# 72021, -000

Egykaros mosdócsaptelep 80
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 72011, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart
automata lefolyó-garnitúrával
# 72022, -000 (kép n élkül)

Egykaros mosdócsaptelep 80 lefolyógarnitúra nélkül
# 72012, -000

Mosdócsaptelep 190 lefolyógarnitúra nélkül
# 72045, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart
lefolyógarnitúra nélkül
# 72023, -000 (kép n élkül)
Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow
automata lefolyó-garnitúrával
# 72024, -000
Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow
lefolyógarnitúra nélkül
# 72025, -000

Hot

Cool
Start

Cool

Egykaros mosdócsaptelep 80 CoolStart
automata lefolyó-garnitúrával
# 72013, -000 (kép n élkül)
Egykaros mosdócsaptelep 80 CoolStart
lefolyógarnitúra nélkül
# 72014, -000 (kép n élkül)
Egykaros mosdócsaptelep 80 LowFlow
automata lefolyó-garnitúrával
# 72015, -000
Egykaros mosdócsaptelep 80 LowFlow
automata lefolyó-garnitúrával
# 72018, -000
Egykaros mosdócsaptelep 80
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz,
automata lefolyó-garnitúrával
# 72016, -000
Hidegvizes csaptelep 80 lefolyógarnitúra nélkül
# 72017, -000 (kép n élkül)

Hot

Cool
Start

Cool

Modern

Talis Select S
Mosdócsaptelep 190 automata lefolyó-garnitúrával
# 72044, -000
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Talis S Mosdókagyló

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 250
automata lefolyó-garnitúrával
# 72115, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 140
automata lefolyó-garnitúrával
# 72113, -000

Egykaros mosdócsaptelep 250
lefolyógarnitúra nélkül
# 72116, -000

Egykaros mosdócsaptelep 140
lefolyógarnitúra nélkül
# 72114, -000

Talis S
3-lyukú mosdócsaptelep automata
lefolyó-garnitúrával
# 72130, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
22,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez
# 72111, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez,
16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez
# 72110, -000

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez
falsík alatti szereléshez, fali szereléshez
# 13622180 (kép n élkül)

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez
falsík alatti szereléshez, fali szereléshez
# 13622180 (kép n élkül)

Talis Select S/Talis S Bidé

Talis Select S
Bidécsaptelep automata
lefolyó-garnitúrával
# 72202, -000

Talis S
Egykaros bidécsaptelep automata
lefolyó-garnitúrával
# 72200, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 210
elforgatható kifolyóval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 72105, -000
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Talis S Fürdőkád

Talis S
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli
szereléshez
# 72400, -000

Talis S
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 72405, -000
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez beépített
biztonsági kombinációval EN1717
# 72406, -000

Talis S
Egykaros kádcsaptelep szabadonálló
# 72412, -000

Talis S
Talis S kádtöltő
# 72410, -000

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez
# 10452180 (kép n élkül)

ÚJ

Talis S
3-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep
# 72415, -000

Talis S
3-lyukú peremre szerelhető egykaros
kádcsaptelep Secuflex-vel
# 72416, -000

Talis S
4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelep Secuflex-vel
# 72418, -000

Alaptest 3-lyukú peremre
szerelhető kádcsaptelephez
# 13233180 (kép n élkül)

Alaptest 3-lyukú egykaros
kádcsaptelephez
# 13437180 (kép n élkül)

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelephez
# 13444180 (kép n élkül)

sBox
sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000
sBox peremre és épített peremre szerelhető
kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)
sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

Modern

Talis S Zuhany

Talis S
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 72600, -000

Talis S
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 72605, -000
Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow
falsík alatti szereléshez
# 72607, -000

iBox universal alaptest
# 01800180
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Talis S Mosdókagyló

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep
automata lefolyó-garnitúrával
# 32020, -000

Talis S
Hidegvizes csaptelep 40
lefolyógarnitúra nélkül
# 13132, -000

Egykaros mosdócsaptelep
lefolyógarnitúra nélkül
# 32031, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep
elforgatható kifolyóval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 32070, -000

Egykaros mosdócsaptelep
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz,
automata lefolyó-garnitúrával
# 32032, -000

ÚJ

Talis S Fürdőkád

Talis S
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli
szereléshez
# 32420, -000

Talis S
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 32475, -000

Kádtöltő
# 13414, -000

sBox
sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez beépített biztonsági
kombinációval EN1717
# 32477, -000

sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

Talis S Zuhany

Talis S
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 32620, -000

Talis S
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 32675, -000

iBox universal alaptest
# 01800180
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Talis Mosdókagyló

Talis
Egykaros mosdócsaptelep 80
automata lefolyó-garnitúrával
# 32040, -000
Egykaros mosdócsaptelep 80
lefolyógarnitúra nélkül
# 32041, -000

Talis
Egykaros mosdócsaptelep 210
elforgatható kifolyóval,
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 32082, -000

Talis
Egykaros bidécsaptelep automata
lefolyó-garnitúrával
# 32240, -000

Egykaros mosdócsaptelep 210
elforgatható kifolyóval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 32084, -000
Egykaros mosdócsaptelep 210
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 32080, -000

ÚJ

Talis Fürdőkád

Talis
Egykaros kádcsaptelep falsíkon
kívüli szereléshez
# 32440, -000

Kádtöltő
# 13414, -000

sBox
sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000
sBox peremre és épített peremre szerelhető
kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)
sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

Modern

Talis Zuhany

Talis
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 32640, -000
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Focus

Ragyogó minőség,
kényelem és árfekvés
Sík, lapos felület hangsúlyozza a
minőséget

A nyitott szög feszültséget kelt
A hengeres, karcsú
alaptest eleganciát
sugároz
Az egyenes, csillogó kifolyó értékességet sugároz
ComfortZone a magas kifolyóért

Focus 100

Kényelmes: a lágy, simogató lekerekítések és az ergonomikus kar
kényelmes kezelésre invitálnak.

Élettel teli: a Focus csaptelepek hengeres, dinamikusan döntött teste
eleganciát és értéket visz a fürdőszobába.

Előnyök
▪▪ Harmonikus dizájn letisztult, nagy felületű formanyelvvel

▪▪ Nagyfokú kényelem kedvező áron

▪▪ Dinamikus sziluett és lágy lekerekítések hangsúlyozzák
a minőséget

▪▪ Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség
automatikus korlátozása 5 l/perc értékre

▪▪ Ergonomikus fogantyú az egyszerű kezeléshez
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Focus Mosdókagyló

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 230
automata lefolyó-garnitúrával
# 31531, -000

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 190
automata lefolyó-garnitúrával
# 31608, -000

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 31607, -000

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 70
automata lefolyó-garnitúrával
# 31730, -000

Egykaros mosdócsaptelep 230 l
efolyógarnitúra nélkül
# 31532, -000

Egykaros mosdócsaptelep 190
lefolyógarnitúra nélkül
# 31518, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
lefolyógarnitúra nélkül
# 31517, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70
lefolyógarnitúra nélkül
# 31733, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow
automata lefolyó-garnitúrával
# 31603, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow
automata lefolyó-garnitúrával
# 31951, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow
lefolyógarnitúra nélkül
# 31513, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow
lefolyógarnitúra nélkül
# 31952, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
CoolStart falsíkon kívüli szereléshez
# 31621, -000 (kép n élkül)

Egykaros mosdócsaptelep 70
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31132, -000
Egykaros mosdócsaptelep 70
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 31604, -000

Hot

Cool
Start

Cool

Hidegvizes csaptelep 70
lefolyógarnitúra nélkül
# 31130, -000 (kép n élkül)
Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart
automata lefolyó-garnitúrával
# 31539, -000 (kép n élkül)

Hot

Cool
Start

Cool

Focus Bidé

Focus
Elektronikus mosdócsaptelep
hőmérséklet szabályozással
elemes működtetésű
# 31171, -000

Egykaros mosdócsaptelep 240
elforgatható kifolyóval,
lefolyógarnitúra nélkül
# 31519, -000

Elektronikus mosdócsaptelep
hőmérséklet szabályozással,
230 V-os hálózati csatlakozással
# 31173, -000
Elektronikus mosdócsaptelep
hőmérséklet szabályozás nélkül
elemes működtetésű
# 31172, -000
Elektronikus mosdócsaptelep
hőmérséklet szabályozás nélkül,
230 V-os hálózati csatlakozással
# 31174, -000

Focus
Egykaros mosdócsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez, fali
# 31923, -000

Focus
Egykaros bidécsaptelep automata
lefolyó-garnitúrával
# 31920, -000
Egykaros bidécsaptelep
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 31922, -000

Modern

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 240
elforgatható kifolyóval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31609, -000
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Focus Fürdőkád
ÚJ

Focus
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31940, -000

Focus
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31945, -000

Kádtöltő
# 13414, -000

sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez beépített biztonsági
kombinációval EN1717
# 31946, -000

sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

Focus Zuhany

Focus
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31960, -000

sBox
sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000

Focus
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31965, -000

iBox universal alaptest
# 01800180

Focus Care csaptelepek

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 100 extra
hosszú fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31911, -000

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 70
extra hosszú fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31910, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
extra hosszú fogantyúval
lefolyógarnitúra nélkül
# 31915, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70
extra hosszú fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31914, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
CoolStart extra hosszú fogantyúval,
falsíkon kívüli szereléshez
# 31917, -000 (kép n élkül)

Hot

Cool
Start

Cool

Focus
Egykaros mosdócsaptelep extra hosszú
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 31913, -000

Focus
Egykaros zuhanycsaptelep extra hosszú
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 31916, -000

hansgrohe Modern – Focus 239

Modern
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Novus

Akadálytalan
elegancia
Élénk megjelenés a dinamikusan
felfelé mutató karnak és a kifolyónak
köszönhetően

Letisztult forma a precíz éleknek
köszönhetően
A hengeres, karcsú test könnyedséget kölcsönöz

Határozott megjelenés a szerves és
lendületes formák révén

Novus

Karcsú: a szerver és lendületes formáknak
köszönhetően a Novus csaptelepek természetes eleganciát sugároznak.

Álomcsapat: a hansgrohe kézizuhannyal
kombinált kádcsaptelep magára irányítja a
figyelmet.

Retró: retró stílusú, 3 lyukú mosdócsaptelep
az örökérvényű látványért.

Előnyök
▪▪ Négyféle ComfortZone magasság a nagyobb
mozgásszabadságért
▪▪ Kiváló minőség és élettel teli dizájn megfizethető áron

▪▪ Víz- és energiatakarékosság az EcoSmart technológiának
köszönhetően
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Novus Mosdókagyló

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 230
automata lefolyó-garnitúrával
# 71123, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 71030, -000

Egykaros mosdócsaptelep 230
lefolyógarnitúra nélkül
# 71124, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
lefolyógarnitúra nélkül
# 71031, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 71032, -000

Hot

Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 71034, -000

Cool
Start

Cool

Egykaros mosdócsaptelep 100 nyílt rendszerű
vízmelegítőkhöz, Push-open lefolyó-garnitúrával
# 71036, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 70
automata lefolyó-garnitúrával
# 71020, -000
Egykaros mosdócsaptelep 70
lefolyógarnitúra nélkül
# 71021, -000

Egykaros mosdócsaptelep 240
elforgatható kifolyóval, lefolyógarnitúra nélkül
# 71128, -000

Hot

Cool
Start

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 240
elforgatható kifolyóval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 71126, -000

Cool

Modern

Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 71024, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 71022, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti
szereléshez, 19,5 cm-es kifolyóval,
fali szereléshez
# 71127, -000

Novus
3-lyukú mosdócsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 71140, -000
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Novus Bidé

Novus
Egykaros bidécsaptelep 70
automata lefolyó-garnitúrával
# 71142, -000

Novus Fürdőkád

Novus
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli
szereléshez
# 71040, -000

ÚJ

Novus
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 71045, -000

Novus
Novus kádtöltő
# 71320, -000

sBox
sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti
szereléshez beépített biztonsági
kombinációval EN1717
# 71046, -000

sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)

Novus Zuhany

Novus
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71060, -000

Novus
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 71065, -000

iBox universal alaptest
# 01800180
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Novus Care csaptelepek

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 70
extra hosszú fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 71920, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep extra hosszú
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 71923, -000

Novus
Egykaros zuhanycsaptelep extra hosszú
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 71926, -000

Modern

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 100
extra hosszú fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 71921, -000
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Logis

Harmonikus dizájn
finom érzékkel
A lekerekített formájú, markáns
fogantyú hízeleg a kéznek

A pontos vállvonal nyugalmat
sugároz
Értékes hatás a nagy, túlfeszített
felületek révén

A precíz élek letisztultságot
sugároznak
ComfortZone a magas kifolyóért
Harmonikus kecsesség az alaptest
SoftCube kontúrjának köszönhetően

Logis 100

Hízelkedő: a pontos vállvonalak és a lekerekített élek hízelegnek a szemnek és a kéznek.

Rugalmas: a széles választékban minden
beépítési helyzethez megtalálható a megfelelő, meggyőző megoldás.

Otthonos: a lágy körvonalnak köszönhetően
a Logis csaptelepek harmonikus hangulatot
teremtenek.

Előnyök
▪▪ A letisztult, nagy felületek egyszerű kezelést és tisztítást biztosítanak

▪▪ Kiváló minőség kedvező áron
▪▪ Széles választék különböző magasságú mosdócsaptelepekkel

▪▪ Lekerekített formájú fogantyú és alaptest hangulatos kiegészítője a lágy vonalvezetésű mosdókagylóknak
▪▪ Kiváló minőségű és zajtalan kerámiabetét: ideális többgenerációs családi házakba, szállodákba és irodákba

▪▪ Az EcoSmart technológiának köszönhetően a vízmennyiség
automatikus korlátozása 5 l/perc értékre
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Logis Mosdókagyló

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 190
automata lefolyó-garnitúrával
# 71090, -000

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 71100, -000

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 70
automata lefolyó-garnitúrával
# 71070, -000

Egykaros mosdócsaptelep 190
lefolyógarnitúra nélkül
# 71091, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 71107, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 71077, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
CoolStart falsíkon kívüli szereléshez
# 71102, -000 (kép n élkül)

Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart
automata lefolyó-garnitúrával
# 71072, -000 (kép n élkül)

Egykaros mosdócsaptelep 100
CoolStart lefolyógarnitúra nélkül
# 71103, -000 (kép n élkül)

Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart
lefolyógarnitúra nélkül
# 71073, -000 (kép n élkül)

Egykaros mosdócsaptelep 100
lefolyógarnitúra nélkül
# 71101, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70
lefolyógarnitúra nélkül
# 71071, -000

Egykaros mosdócsaptelep 210
elforgatható kifolyóval,
lefolyógarnitúra nélkül
# 71131, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz,
Push-open lefolyó-garnitúrával
# 71074, -000

Hot

Cool
Start

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 210
elforgatható kifolyóval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 71130, -000

Cool

Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow
automata lefolyó-garnitúrával
# 71078, -000

Hot

Cool
Start

Logis
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti
szereléshez, 19,5 cm-es kifolyóval,
fali szereléshez
# 71220, -000

Cool

Logis
Egykaros mosdócsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez, fali
# 71225, -000

Modern

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez
falsík alatti szereléshez, fali szereléshez
# 13622180 (kép n élkül)

Logis
3-lyukú mosdócsaptelep 150
automata lefolyó-garnitúrával
# 71133, -000

Logis
Kétkaros mosdócsaptelep 150
automata lefolyó-garnitúrával
# 71222, -000

Logis
Hidegvizes csaptelep 70 csak
hidegvízhez lefolyógarnitúra nélkül
# 71120, -000

Kétkaros mosdócsaptelep 150
lefolyógarnitúra nélkül
# 71221, -000

Csaptelep csak melegvízhez 70
lefolyógarnitúra nélkül
# 71121, -000 (kép n élkül)
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Logis Bidé

Logis
Egykaros bidécsaptelep 70
automata lefolyó-garnitúrával
# 71204, -000

Logis
Egykaros bidécsaptelep 100
automata lefolyó-garnitúrával
# 71200, -000

Logis Fürdőkád

Logis
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli
szereléshez
# 71400, -000

Logis
Kétkaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71243, -000

Logis
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez
# 71405, -000
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez
beépített biztonsági kombinációval EN1717
# 71407, -000

ÚJ

Kádtöltő
# 71410, -000

Logis
3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep
Secuflex-vel
# 71310, -000
Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez
# 13437180 (kép n élkül)

sBox
sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000
sBox peremre és épített peremre
szerelhető kádcsaptelep alaptest
# 13560180 (kép n élkül)
sBox szerelőlap épített peremre
szereléshez
# 28016, -000 (kép n élkül)
sBox szerelési segédlap épített
peremre szereléshez
# 28021, -000 (kép n élkül)



hansgrohe Modern – Logis 247

Logis Zuhany

Logis
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71600, -000

Logis
Kétkaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71263, -000

Logis
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti
szereléshez
# 71605, -000

iBox universal alaptest
# 01800180

Logis
Falsík alatti elzárószelep színkészlet
# 71970, -000

Modern

Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow
falsík alatti szereléshez
# 71607, -000
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Kiegészítők

Logis Universal
Logis Universal folyékony
szappanadagoló
# 41714, -000

Logis Universal
Logis Universal fogkefe tartó
# 41718, -000

Logis Universal
Logis Universal szappantartó
# 41715, -000

Logis Universal
Logis Universal sarokpolc
# 41710, -000

Logis Universal
Logis Universal akasztó
# 41711, -000

Logis Universal
Logis Universal dupla akasztó
# 41725, -000

Logis Universal
Logis Universal fali tükör LED lámpával
# 73560, -000

Logis Universal
Logis Universal fali tükör
# 73561, -000

Logis Universal
Logis Universal wc-papír tartó fedéllel
# 41723, -000

Logis Universal
Logis Universal wc-papír tartó
fedél nélkül
# 41726, -000

Logis Universal
Logis Universal pót wc-papír tartó
# 41717, -000

Logis Universal
Logis Universal fali wc-kefe tartó
# 41722, -000
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Kiegészítők

Logis Universal
Logis Universal
kapaszkodó/törölközőtartó
# 41713, -000

Logis Universal
Logis Universal törölközőtartó
# 41716, -000

Logis Universal
Logis Universal dupla törölközőtartó
# 41712, -000

Logis Universal
Logis Universal 3 az 1-ben szett
# 41727, -000

Logis Universal
Logis Universal törölközőtartó
# 41720, -000

Logis Universal
Logis Universal 5 az 1-ben szett
# 41728, -000

Modern

Logis Universal
Logis Universal törölközőtartó gyűrű
# 41724, -000
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Kiegészítők

Logis
Testápoló adagoló
# 40514, -000, -820

Logis
Fogmosópohár
# 40518, -000, -820

Logis
Szappantartó
# 40515, -000, -820

Logis
Akasztó
# 40511, -000, -820

Logis
Papírtekercstartó
# 40523, -000, -820

Logis
Papírtekercstartó
# 40526, -000, -820

Logis
Csere papírtekercs tartó
# 40517, -000, -820

Logis
WC-kefetartó, fali változat
# 40522, -000, -820

Logis
Kétkaros törölközőtartó
# 40512, -000, -820

Logis
Kapaszkodó
# 40513, -000, -820

Logis
600 mm-es törölközőtartó
# 40516, -000, -820
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Modern
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Elektronikus mosdócsaptelep

Érzékelős technika a nagyobb higiénia
és vízmegtakarítás érdekében
A víz csak akkor folyik, amikor azt
valóban használják: az infravörös érzékelésű
elektronikával felszerelt, érintésmentes csaptelepek főleg a középületekben járulnak hozzá
a víztakarékossághoz, és ily módon az ener-

giafogyasztás csökkentéséhez is. Ezenkívül az
érintésmentes technológia csökkenti a fertőzésveszélyt, melyet a közösségi és kereskedelmi
szaniterhelyiségekben sokak által használt
csaptelepek jelenthetnek. A higiéniai szak-

Akkumulátoros vagy hálózati
csatlakozás

értők főleg ápolási és egészségügyi területen
ajánlják az érintésmentes, szenzorral vezérelt
vízsugár használatát.

5 l/perc értékre korlátozott átfolyás
Automatikus vízelzárás, legkésőbb
60 másodperc elteltével

Választhatóan hőmérséklet-szabályozással

Infravörös érzékelő, automatikusan
beállítja az érzékelési tartományt

Aktiválható higiéniai öblítés és tisztítási
mód kagylótisztításhoz

Focus
Elektronikus mosdócsaptelep

Előnyök
▪▪ Vízmegtakarítás automatikus vízelzárással

▪▪ Különösen higiénikus, mert érintésmentes

▪▪ Akkumulátoros és hálózati csatlakozáshoz kapható

▪▪ Ideális megoldás közösségi és kereskedelmi területeken
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PuraVida Elektronikus mosdócsaptelep

PuraVida
Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet
szabályozással elemes működtetésű
# 15170, -000, -400

Metris S Elektronikus mosdócsaptelep

Metris S
Elektronikus mosdócsaptelep
hőmérséklet szabályozással elemes működtetésű
# 31100, -000

Metris S
Elektronikus mosdócsaptelep
hőmérséklet szabályozás nélkül elemes működtetésű
# 31101, -000

Elektronikus mosdócsaptelep
hőmérséklet szabályozással,
230 V-os hálózati csatlakozással
# 31102, -000

Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás
nélkül, 230 V-os hálózati csatlakozással
# 31103, -000

Focus
Elektronikus mosdócsaptelep
hőmérséklet szabályozással elemes működtetésű
# 31171, -000

Focus
Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás
nélkül elemes működtetésű
# 31172, -000

Elektronikus mosdócsaptelep
hőmérséklet szabályozással,
230 V-os hálózati csatlakozással
# 31173, -000

Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás
nélkül, 230 V-os hálózati csatlakozással
# 31174, -000

Elektronika, Care és
lefolyó rendszerek

Focus Elektronikus mosdócsaptelep

254 hansgrohe Care products 

Care csaptelepek

Akadálymentes a még nagyobb
kényelem és biztonság érdekében
Hosszabb kezelőkarok, intuitív kezelés,
állandó hőmérsékletek, nagy feliratozás: a
Talis Care és Focus Care csaptelepek, valamint
az Ecostat Comfort Care termosztátok további
biztonságot, kényelmet és könnyű kezelhetőséget biztosítanak a fürdőszobában. Az ennek
köszönhetően gondtalan vízhasználat

megkönnyíti a kisgyermekes családok mindennapi életét. Ezenkívül az átgondolt megoldások olyan helyeken is alkalmazhatók, ahol
az emberek segítségre szorulnak, ahol figyelni
kell az életkorból vagy betegségből adódóan
megváltozott szükségletekre, vagy ahol különleges higiéniai követelményeket támasztanak:

idősek otthonában, kórházakban, szanatóriumokban vagy a hospice ellátásban. Vagy
olyan helyeken, ahol nagy hangsúlyt fektetnek
a fokozott kezelési kényelemre és biztonságra,
például óvodákban, szállodákban vagy többgenerációs lakóházakban.

Nagyobb feliratozás a
jó olvashatóságért

Extrahosszú, hajlított kezelőkar, amely kis erőkifejtéssel
kezelhető

Fokozott biztonság az
állandó vízhőmérséklet
révén

Lekerekített formák a még
nagyobb biztonság érdekében

A jól olvasható feliratnak
köszönhetően rendkívül felhasználóbarát

Focus Care
Egykaros mosdócsaptelep

Ecostat Comfort Care
Zuhanytermosztát

Előnyök
▪▪ Extrahosszú, nagy felületű kezelőkar: ergonomikus kialakítású,
így egész kézzel vagy akár karral is mozgatható

▪▪ Különösen hosszú élettartam a stabil sárgaréz testnek és
a fémkarnak köszönhetően

▪▪ Könnyen mozgatható, kényelmes kezelés

▪▪ Előre beállítható hőmérséklet, például olyan személyek
számára, akik elveszítették hőmérséklet-érzékelő képességüket
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Focus Care csaptelepek

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 100
extra hosszú fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31911, -000

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 70
extra hosszú fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31914, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
extra hosszú fogantyúval
lefolyógarnitúra nélkül
# 31915, -000

Egykaros mosdócsaptelep 70
extra hosszú fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 31910, -000

Focus
Egykaros mosdócsaptelep extra hosszú
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 31913, -000

Focus
Egykaros zuhanycsaptelep extra hosszú
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 31916, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep extra hosszú
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 71923, -000

Novus
Egykaros zuhanycsaptelep extra hosszú
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez
# 71926, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100
CoolStart extra hosszú fogantyúval,
falsíkon kívüli szereléshez
# 31917, -000 (kép n élkül)

Novus Care csaptelepek

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 100
extra hosszú fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 71921, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 70
extra hosszú fogantyúval,
automata lefolyó-garnitúrával
# 71920, -000

Ecostat Care csaptelepek

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep
Comfort Care, extra hosszú fogantyúval,
falsíkon kívüli szereléshez
# 13115, -000

▪▪ Egyszerűen csatlakoztatható
a meglévő szelepekhez
▪▪ Biztonság pl. óvodákban,
kórházakban vagy szállodákban

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep
Comfort Care, extra hosszú fogantyúval,
falsíkon kívüli szereléshez
# 13117, -000

▪▪ Állandó hőmérsékletet és átfolyást
biztosít, még a hidegvíz
nyomásának csökkenésekor is
▪▪ Termikus fertőtlenítés lehetséges

Gyorskapcsoló
# 28346, -000

▪▪ Lehetővé teszi a tömlők
gyors és egyszerű leürítését

Elektronika, Care és
lefolyó rendszerek

Ecostat
Mosdó alatti termosztát falsíkon kívüli
szereléshez
# 15346, -000
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Unica ’Comfort

Maximális erő
és kényelem
A Unica Comfort sorozat felhasználóbarát, praktikus megoldás minden fürdőszobához. Erős, robusztus anyagok ideálissá
teszik projektekhez, különösen szállodákhoz.

Az erős zuhanyrudak magas szakítószilárdsága akár 200 kg is lehet, így kapaszkodóként
is használható. A 25 mm vastag krómozott
sárgaréz rúd és erős fém tartók garantálják a

stabil és biztonságos támogatást. A kapaszkodó és polc, lábtartó és a Raindance Select
S 120 kézi zuhany felteszi az „i” -re a pontot
amikor a kényelemről van szó.

Erős fém csatlakozás

Praktikus: zuhanyrúd, kapaszkodó
és polc egyben

250 mm széles polc tömör műanyagból
a piperék egyszerű elhelyezéséhez egyszerűen vegye le és tisztítsa meg

Rugalmas: További zuhanytartó
különféle lehetőségeket kínál a
pozicionáláshoz kézi zuhany –
ideális zuhanyozáshoz ülve

Unica ’Comfort
Zuhanyszett Raindance Select S 120
kézizuhannyal és Unica ‘Comfort zuhanyrúddal

Tartó erős ,önzáró fémcsúszka,
90 ° -kal dönthető a könnyű egykezes
használat érdekében

Biztonságos: ergonómikus fogantyú,
200 kg teherbírással és 25 mm átmérővel

Csavarodásmentes zuhanycső

Előnyök
▪▪ Egykezes használat az önzáró csúszkának köszönhetően
▪▪ Könnyen megváltoztatható a zuhanysugár típusa a Select
gomb segítségével

▪▪ Polc, kapaszkodó és tartó kombinációja kompakt megoldás
a fürdőszobába
▪▪ Leszerelhető polc szilárd, fehér műanyagból, sok helyet
biztosít a piperéknek

▪▪ A zuhanytartó akár 90°-kal is dönthető
▪▪ A zuhanyrúd és a kapaszkodó ideális a fürdőkádhoz is
▪▪ Nagy szakítószilárdsága 200 kg-ig
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Raindance Select S Care Zuhanyszettek

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet
110 cm-es bal oldali
z uhanyrúddal
# 26324, -000, -400 15 l/perc
# 26325, -000, -400
EcoSmart 9 l/perc

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet
110 cm-es jobb oldali
z uhanyrúddal
# 26326, -000, -400 15 l/perc
# 26327, -000, -400
EcoSmart 9 l/perc

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet
65 cm-es z uhanyrúddal
# 26320, -000, -400
# 26321, -000, -400
EcoSmart 9 l/perc

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet
90 cm-es z uhanyrúddal
# 26322, -000, -400
# 26323, -000, -400
EcoSmart 9 l/perc

Unica Care Zuhanyrudak

Unica
Zuhanyrúd Comfort
110 cm bal oldali
# 26403, -400

Unica
Zuhanyrúd Comfort
110 cm jobb oldali
# 26404, -400

Unica
Zuhanyrúd Comfort 65 cm
# 26401, -000
Zuhanyrúd Comfort 90 cm
(kép n élkül)
# 26402, -000

Unica Care products

▪▪ Fémből készült rúd,
csúszásgátló bevonattal

Unica
Kapaszkodó Comfort
kapaszkodó polccal és zuhanytartóval
# 26328, -400

▪▪ A kapaszkodó bármely
oldalra felszerelhető

Elektronika, Care és
lefolyó rendszerek

Unica
Lábtartó Comfort
# 26329, -000
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hansgrohe lefolyó rendszerek

Visszafogott dizájn,
tökéletes működés
A tisz taság elengedhetetlen a
komfortos fürdőszobában. Ezért a Hansgrohe
számos innovatív lefolyórendszert fejlesztett ki.
Így az elhasznált víz gyorsan és egyszerűen

elvezethető. A sokoldalú modellek – mint
például az Exafill, a Flexaplus, a Raindrain és
a Flowstar – egyszerűen beszerelhetők és
könnyen kezelhetők. A túlfolyószabályozás és

Push-Open: a Push-Open szelep érintéssel zárható és nyitható, így
a víz elzárása vagy leeresztése pofonegyszerű.

más intelligens funkciók gondoskodnak a
hosszan tartó kényelemről, még zuhanyozás
után is.

Flowstar: a Flowstar lefolyógarnitúra letisztult megjelenésű megoldás
a mosdókagyló alatt.
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Exafill S kád: használatával nincs szükség
külön kádtöltőre, mert a beépített finom hullámsugár kényelmes, fröccsenésmentes kádtöltést
tesz lehetővé. Az Exafill S minden egyben:
kádtöltő, lefolyó és túlfolyó. És: szerelése
kényelmes, egyszerű, akár csak a beömlő
fúvókák tisztítása a QuickClean technológiának köszönhetően.

Flexaplus S kád: soha többé túltöltött
fürdőkád. Mert a le- és túlfolyógarnitúra túlfolyószabályozó eleme ellenőrzi a felesleges
vizet a fürdőkádban. Ezenkívül a kád vízszintje
a még nagyobb fürdőélmény érdekében
legfeljebb 25 mm-rel növelhető.

Előnyök
▪▪ Gyors és egyszerű vízelvezetés

▪▪ Egyszerűen szerelhető, rendkívül felhasználóbarát

▪▪ Nagyméretű, nagy átfolyási teljesítményű zuhanyok esetén is
megbízható

▪▪ Túlfolyószabályozás és további intelligens funkciók

Elektronika, Care és
lefolyó rendszerek

Raindrain 90 XXL zuhany: különösen
nagyméretű, nagy átfolyási teljesítményű zuhanyokhoz – például Raindance Rainfallhoz
vagy Raindance Rainmakerhez – alkalmas.
Gyors és egyszerű lefolyást biztosít minden
zuhanytálcából. Az akár 51 l/perces csúcsteljesítményének és egyszerű szerelhetőségének
köszönhetően a tökéletes zuhanylefolyó.
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Szifonok, szelepek és lefolyógarnitúrák
ÚJ

Flowstar dizájnszifon
# 52100, -000
Flowstar dizájnszifon szett
# 52120, -000

Flowstar S dizájnszifon
# 52105, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ÚJ

E sarokszelep
# 13902, -000

S sarokszelep
# 13901, -000

Finomszűrős sarokszelepek
# 13904, -000

Flowstar sarokszelep takarórozetta
# 13950, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Push-Open lefolyógarnitúra G 1¼
# 50105, -000

Nem elzárható lefolyógarnitúra
mosdókagylóhoz
# 50001, -000

Automata lefolyógarnitúra mosdóés bidécsaptelephez
# 94139, -000

Staro
Komplett készlet Staro ’90
lefolyó-garnitúrával
29 l/perc
# 60056, -000

Staro
Komplett készlet Staro ‚52
lefolyó-garnitúrával
33 l/perc
# 60060, -000

ÚJ

Push-open lefolyógarnitúra mosdóés bidécsaptelephez
# 50100, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Zuhanytálca lefolyók

Raindrain
Raindrain ’90 XXL színkészlet
lefolyó-garnitúrával
51 l/perc
# 60067, -000
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Kádgarnitúrák

Flexaplus
Komplett készlet Flexaplus
színkészlettel, le-és túlfolyó
garnitúrával, normál kádakhoz
# 58143, -000

Flexaplus S
Komplett készlet Flexaplus S
színkészlettel, le-és túlfolyó
garnitúrával, normál kádakhoz
# 58150, -000

Flexaplus
Alaptest Flexaplus komplett készlethez,
le-és túlfolyó garnitúrával,
normál kádakhoz
# 58140180

Flexaplus
Alaptest Flexaplus komplett készlethez,
le-és túlfolyó garnitúrával,
egyedi kádakhoz
# 58141180

ÚJ

▪▪ Rugós lefolyódugó véd a
sérülésekkel szemben
▪▪ Öntisztító csavarszifon

Exafill
Komplett készlet Exafill kádtöltővel
komplett készlet le-és túlfolyó
garnitúrával, normál kádakhoz
# 58123, -000

Exafill
Alaptest Exafill kádtöltőhöz komplett
készlet le-és túlfolyó garnitúrával,
normál kádakhoz
# 58125180

Flexaplus
Flexaplus színkészlet
# 58185, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Flexaplus S
Flexaplus S színkészlet
# 58186, -000, -820

Exafill
Alaptest Exafill kádtöltőhöz komplett
készlet le-és túlfolyó garnitúrával,
egyedi kádakhoz
# 58126180

Exafill
Exafill kádtöltő
# 58127, -000

ÚJ

▪▪ Rugalmasan hozzáigazítható a kád formájához

Exafill S
Alaptest Exafill S kádtöltőhöz
komplett készlethez, le- és túlfolyó
garnitúrával, normál kádakhoz
# 58115180

Exafill S
Alaptest Exafill S kádtöltőhöz
komplett készlethez, le- és túlfolyó
garnitúrával, egyedi kádakhoz
# 58116180

Exafill S
Exafill S kádtöltő színkészlet
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990

Elektronika, Care és
lefolyó rendszerek

Exafill S
Komplett készlet Exafill S
kádtöltővel le- és túlfolyó garnitúrával,
normál kádakhoz
# 58113, -000

KONYHAI
CSAPTELEPEK
Csaptelepek sokfélesége,
melyek magukban egyesítik
a szakértelmet, a minőséget,
a funkciót és a dizájnt
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Újdonságok – kiváló márkaminőség a konyhában

Minden, ami egy kitűnő konyhai
segítőre jellemző
A hansgrohe konyhai csaptelep termékcsaládokban mindenki megtalálhatja a saját
stílusát és ízlését: a moderntől a klasszikusig,
a geometriai formáktól az íves formákig. Az
innovatív Select technológia egyszerű kezelést

tesz lehetővé. A hansgrohe ComfortZone-nak
köszönhetően nagy mozgásszabadságot
élvezhet. Az Focus M42 család új konyhai
csaptelepeivel a hansgrohe bebizonyította,
hogy a technológiai precízió és a legnagyobb

fokú funkcionalitás megfizethető áron is
megvalósítható. Az új mosogatószer-/testápoló adagoló valamennyi konyhai csapteleppel kombinálható, így ideális kiegészítő a
konyhában.

Mosogatószer-/testápoló adagoló:
egyetlen konyhából sem hiányozhat ez a praktikus kiegészítő. Használatával koszolódás
nélkül adagolható a mosogatószer vagy a
szappan. Az egyszerű töltéshez a fedél és a
pumpa levehető. A három különböző dizájn
minden hansgrohe konyhai csaptelephez
illeszkedik. Kétféle minőségi felülettel kapható:
króm és nemesacél megjelenésű felület.

Konyhai csaptelepek

Focus M42: Széles termékválaszték megfizethető áron. A különböző alapformák és különböző ComfortZone magasságok teljesítik az egyéni
konyhai igényeket. A modern dizájn tökéletesen illeszkedik szinte minden konyhai környezetbe. Kétféle felülettel kapható: króm és nemesacél
megjelenésű felület. Ügyfelei valódi előnyöket élvezhetnek a kiváló márkaminőségre való váltásnak köszönhetően.
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Egyszerűen zseniális

Technológiák –
egyszerű és kényelmes
Select: kényelmes kezelés gombnyomással
A Select technológia kényelmes kezelést biztosít: a víz egyetlen kattintással elzárható, majd
újra megnyitható. Játékos egyszerűséggel akár könyökkel vagy kézfejjel is, így a kezei mindig
szabadok, és még a konyhai csaptelep is tiszta marad.

Előnyök
▪▪ Kényelmes kezelés – optimális
vízfolyás
▪▪ Munkavégzés közben gombnyomára megszakítható és újra
elindítható a vízfolyás
▪▪ Karral vagy könyökkel is kezelhető

ComfortZone: teljes mozgásszabadság
Az extramagas kifolyó különösen nagy szabad teret biztosít, ezért kiválóan alkalmas nagy
edények töltéséhez. A konyhai csaptelep elfordulási tartománya több fokozatban
(110°/120°/150°) vagy körkörösen (360°) állítható be.

Előnyök
▪▪ Az optimális magasság minden
igényhez
▪▪ A rugalmasan beállítható elfordulási tartomány megakadályozza az
elárasztást
▪▪ Maximális mozgásszabadság
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Olvassa le a kódot, és tudjon
meg többet a hansgrohe technológiákról!

QuickClean: vízkő stb. ledörzsölése egy pillanat alatt
A QuickClean rugalmas szilikonlamellákat jelent. A szennyeződés és a vízkőlerakódás kis erőkifejtéssel, teljes egészében tisztítószerek használata nélkül néhány ujjmozdulattal ledörzsölhető.
Így a termékek hosszú távon működőképesek maradnak, és hosszú élettartamot érnek el.

Előnyök
▪▪ Gyors és egyszerű tisztítás

Kihúzható funkció:
a kihúzható zuhany és a kihúzható kifolyó
meghosszabbítja a mosogatónál végezhető műveletek sugarát.

MagFit mágneses tartó:
a MagFit funkciónak köszönhetően a
tömlő szinte zajtalanul csúszik vissza és
rögzül a csaptelep kifolyójának közepén.

Kihúzható zuhany 2 vízsugár fajtával:
A kihúzható zuhany 2 vízsugár fajtát kínál,
melyek között pofonegyszerű a váltás.

PVD nemesacél megjelenésű felület:
a nemesacél megjelenésű felület a PVD
technológiával készül, így különösen
kopás- és karcálló.

Kerámiabetét Boltic fogantyú
reteszeléssel:
lötyögésmentes kezelés fogantyú reteszeléssel a csaptelep hosszú élettartamáért.

Egyszerű szerelés:
A szerelést flexibilis csatlakozók és beépített stabilizáló lemez teszik egyszerűvé.
A PEX-csövek hőállóak, valamint íz- és
szagsemlegesek.

Kényelmes karok:
az ergonomikus karok különösen kényelmessé teszik a kezelést. A függőleges
helyzetű kar helytakarékos szerelést tesz
lehetővé a fal előtt.

Eldönthető funkció ablak előtti
szereléshez:
Ideális megoldás ablak elé szereléshez:
szükség esetén egyszerűen emelje meg
és döntse el a konyhai csaptelepet.

Konyhai csaptelepek

▪▪ Hosszú élettartam és működés
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hansgrohe Konyhai csaptelepek

Válogatott konyhai csaptelepek
áttekintése
Logis M31

Focus M42
ÚJ

Változatok

ÚJ

Szabvány

71835, -000
71280, 000
71832, 000
71830, 000

71802, -000, -800
71806, -000, -800
71808, -000, -800

Ablak előtti szerelés

71833, -000

71807, -000

Átfolyós vízmelegítőkhöz

71831, -000

71804, -000

Készülék elzárószeleppel

71834, -000

71803, -000
71813, -000

CoolStart

71839, -000
71837, -000

71805, -000
71809, -000

Fali szerelés

71836, -000

ÚJ

71814, -000, -800

71800, -000, -800
71801, -000, -800

■

■

■

■

Select
Jellemzők

Vízsugár fajták átállítása

■

Kihúzható funkcióval
Elforgatható kifolyóval

A teljes választékot megtalálja

■

■

a 278. oldaltól

a 276. oldaltól

Talis M52

Változatok

Szabvány

14877, -000

Ablak előtti szerelés

14877, -000

Talis M51

72810, -000, -800
72814, -000, -800

Átfolyós vízmelegítőkhöz

72812, -000

Készülék elzárószeleppel

72811, -000

Talis Select
M51

72813, -000, -800
72815, -000, -800

72820, -000, -800

CoolStart
Fali szerelés
Select
Jellemzők

■

Kihúzható funkcióval

■

Elforgatható kifolyóval

■

A teljes választékot megtalálja

■ van

■

Vízsugár fajták átállítása

a 272. oldaltól

■
■
■

■
a 270. oldaltól

■
a 270. oldaltól
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Focus M41
ÚJ

Talis M52

ÚJ

31820, -000, -670, -800
31817, -000, -670, -800
31806, -000, -800
31780, -000

31815, -000, -670, -800

32851, -000

32841, -000

14870, -000

14872, -000
14872, -000

31822, -000
31804, -000
31784, -000

32842, -000

31803, -000
31823, -000

14875, -000

31816, -000
31825, -000
■

■

■
■

■

■
■

■

■

a 274. oldaltól

■

■

a 272. oldaltól

Ár
Talis Select
M51

72821, -000, -800
72822, -000, -800

Metris M71

14822, -000, -800

14821, -000, -800

Metris Select M71

14820, -000, -800
14834, -000, -800

14883, -000, -800
14847, -000, -800

14884, -000, -800
14857, -000, -800

■

■

■

■

14823, -000

14888, -000

■
■
■
a 270. oldaltól

■

■

■

■

■

a 268. oldaltól

■

a 268. oldaltól

Ár

Konyhai csaptelepek

■
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Metris Select M71

Az egyszerű kezelhetőség
a legjobb recept
Select gomb: a víz egyszerű megnyitása és elzárása
gombnyomással. A kar végig nyitva marad, és tartja az
előre beállított hőmérsékletet, valamint a vízmennyiséget

150°-ban elfordítható kifolyó a
nagy konyhai szabadságért
Bőséges hely a magas kifolyó alatt, pl. magasfalú edények kényelmes töltéséhez
A hőmérséklet és a vízsugár erősségének előzetes beállítása az
ergonomikus, lapos karral

Rugalmas munkavégzés a praktikus kihúzható kifolyónak köszönhetően (akár 50 cm-re is kihúzható)
A mosogatómedencével harmonizáló, szögletes alapforma

Rugalmas: az intuitív Select gomb és a praktikus kihúzható kifolyó kombinációjának köszönhetően a munkalépések összeolvadnak: a nagyobb
konyhai kényelemért, akár a mosogatón túl is.

Előnyök
▪▪ A csaptelep kényelmes megnyitása és elzárása gombnyomással

▪▪ Ergonomikus, nagy felületű kar a jobb hőmérséklet- és mennyiségszabályozás érdekében

▪▪ Az intuitív kezelési koncepciónak köszönhetően minden korosztály számára ideális

▪▪ A mosogatómedencéhez illeszkedő alapforma, amely harmonikusan beleillik a konyhai környezetbe

▪▪ Új zuhanydizájn a kényelmes kezelésért, a csukló kényelmetlen
forgatása nélkül
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Metris Select M71 Konyhai csaptelepek

Metris Select M71
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 14884, -000, -800

Metris Select M71
Konyhai csaptelep kihúzható
zuhanyfejjel
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 14857, -000, -800

Metris Select M71
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 14883, -000, -800

Metris Select M71
Metris 260 konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 14847, -000, -800

Metris M71
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 14821, -000, -800

Metris M71
Egykaros konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 14822, -000, -800

Metris M71 Konyhai csaptelepek

Metris M71
Konyhai csaptelep
kihúzható zuhannyal
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 14820, -000, -800

Metris M71
Konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel,
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 14834, -000, -800

ÚJ

Egykaros konyhai csaptelep
elzárószeleppel
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
(kép n élkül)
# 14888, -000

A71 folyékony szappan
és mosogatószer adagoló
# 40468, -000, -800

▪▪ Metris Select M71
és Metris M71 csaptelepekhez

Konyhai csaptelepek

Metris M71
Egykaros konyhai csaptelep
ablak előtti szereléshez
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 14823, -000
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Talis Select M51

Valódi mindentudó
a modern konyhában

Hosszú, elfordítható kifolyó a
nagy mozgásszabadságért

Egyszerűen tisztítható az alaptest és a forgatókar közötti lágy
átmenetnek köszönhetően

A víz megnyitása és elzárása kényelmesen,
gombnyomásra

Bőséges hely a magas kifolyó alatt, pl.
magasfalú edények kényelmes töltéséhez

Kényelmesen kezelhető a nagy
felületű karnak köszönhetően

Elegáns és luxus megjelenés a
kúpos alaptestnek köszönhetően

Sokoldalú: a Select gombnak és a kihúzható zuhanynak köszönhetően a távolabbi edények is egyszerűen elérhetők és fröccsenésmentesen megtölthetők – kényelmesen, egy kézzel.

Erős: mindegy, hogy kihúzható zuhanyról vagy 150°-ban elfordítható
kifolyóról van szó, a Select gomb tisztán mechanikus úton működik,
emiatt különösen ellenálló.

Előnyök
▪▪ Select változat intuitív, gombnyomásos kezeléssel
▪▪ Select technológia, harmonikusan a keskeny kifolyóba integrálva
▪▪ A kúpos formájú alaptest luxus eleganciát sugároz

▪▪ Egyszerűen tisztítható a nagy felületnek és a precíz átmeneteknek köszönhetően
▪▪ 2 Select csapteleptípus az egyéni igényekhez: kihúzható vagy
elfordítható kifolyóval
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Talis Select M51 Konyhai csaptelepek

Talis Select M51
Egykaros konyhai csaptelep 300
kihúzható kifolyóval
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 72821, -000, -800

Talis Select M51
Egykaros konyhai csaptelep 220
kihúzható kifolyóval
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 72822, -000, -800

Talis Select M51
Egykaros konyhai csaptelep 300
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 72820, -000, -800

Talis M51 Konyhai csaptelepek

Talis M51
Egykaros konyhai csaptelep 200
kihúzható kifolyóval,
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 72813, -000, -800

Talis M51
Egykaros konyhai csaptelep 160
kihúzható zuhanyfejjel,
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 72815, -000, -800

Talis M51
Talis S egykaros konyhai csaptelep 260
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 72810, -000, -800

Talis M51
Egykaros konyhai csaptelep 260,
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 72812, -000

ÚJ

Talis M51
Egykaros konyhai csaptelep 220 elzárószeleppel
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 72811, -000

A51 folyékony szappan
és mosogatószer adagoló
# 40448, -000, -800

▪▪ Talis Select M51 és Talis
M51 csaptelepekhez

Konyhai csaptelepek

Talis M51
Egykaros konyhai csaptelep 220
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 72814, -000, -800
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Talis M52

Elforgatható elegancia
a konyhában

Elegáns elforgatható kifolyó

150°-ban elfordítható kifolyó a
nagy konyhai szabadságért

Kétféle vízsugár

A csapteleptest megemelve
eldönthető, így az ablak elé
is szerelhető.

Praktikus: ablak elé is szerelhető

Variálható: kétféle vízsugár: normál és zuhany sugár

Előnyök
▪▪ Függőleges fogantyúpozíció a könnyű használathoz,
akkor is ha kevés hely van a fal előtt

▪▪ Kétféle vízsugár (normál/zuhany)
▪▪ MagFit mágneses zuhanytartó

▪▪ átfolyós vízmelegítőkhöz is alkalmas
▪▪ 150 fokban elforgatható
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Talis M52 Konyhai csaptelepek

Talis M52
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhannyal,
Elfordulási tartomány 150°  
# 14877, -000

Talis M52
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval,
Elfordulási tartomány 150°
# 14872, -000

Talis M52
Egykaros konyhai
csaptelep kihúzható zuhannyal,
Elfordulási tartomány 150°
# 32841, -000

Talis M52
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 150°
# 32851, -000

Talis M52
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 14870, -000
Egykaros konyhai csaptelep
készülék elzárószeleppel
Elfordulási tartomány 110°/150°/360° (kép n élkül)
# 14875, -000

Egykaros konyhai
csaptelep kihúzható zuhannyal
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
Elfordulási tartomány 150° (kép n élkül)
# 32842, -000

ÚJ

A51 folyékony szappan
és mosogatószer adagoló
# 40448, -000, -800

Konyhai csaptelepek

▪▪ Talis M52 csaptelepekhez

274 hansgrohe Konyhai csaptelepek – Focus M41 

Focus M41

Nagyobb mozgásszabadság
főzéskor és mosogatáskor

Elegáns elforgatható kifolyó

150°-ban elfordítható kifolyó a
nagy konyhai szabadságért

Kétféle vízsugár

Puritán dizájn

QuickClean: A szennyeződés és a vízkőlerakódás kis erőkifejtéssel,
teljes egészében tisztítószerek használata nélkül néhány ujjmozdulattal
ledörzsölhető.

ComfortZone: az extramagas kifolyó különösen nagy szabad teret
biztosít, ezért kiválóan alkalmas nagy edények töltéséhez.

Előnyök
▪▪ Ergonomikus, nagy felületű kar a jobb hőmérséklet- és mennyiségszabályozás érdekében

▪▪ Kétféle vízsugár (normál/zuhany)
▪▪ MagFit mágneses zuhanytartó

▪▪ átfolyós vízmelegítőkhöz is alkalmas
▪▪ Nagyfokú kényelem kedvező áron
▪▪ 150 fokban elforgatható
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Focus M41 Konyhai csaptelepek
ÚJ

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhannyal,
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

ÚJ

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800

ÚJ

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 31822, -000

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

Egykaros konyhai
csaptelep elzárószeleppel
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
(kép n élkül)
# 31823, -000

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 360°
# 31806, -000, -800

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 31804, -000
Egykaros konyhai csaptelep
elzárószeleppel
Elfordulási tartomány 120° (kép n élkül)
# 31803, -000

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 360°
# 31816, -000

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
fali szereléshez
180°-os elfordulási tartomány
# 31825, -000

Hot

Cool
Start

Cool

ÚJ

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 360°
# 31780, -000

A41 folyékony szappan
és mosogatószer adagoló
# 40438, -000, -800

▪▪ Focus M41 csaptelepekhez

Konyhai csaptelepek

Egykaros konyhai csaptelep
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
Elfordulási tartomány 150° (kép n élkül)
# 31784, -000
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Focus M42 konyhai csaptelep

ÚJ

Nagy rugalmasság
a modern konyhában
Nagy mozgásszabadság a
120°-os elfordulási tartománynak köszönhetően: biztonságosan kezelhető vízsugár a
mosogató környékének elárasztása nélkül

Precízen vezérelhető vízfolyás a nagy
felületű, Boltic fogantyú reteszeléssel
ellátott karral a lötyögésmentes kezelésért

Egyszerű tisztítás a QuickClean
levegőztető vízkőmentesítő funkciójának köszönhetően

Modern, lekerekített dizájn
szerves, lendületes
formákkal és ferde kihúzható kifolyóval

Kétféle minőségi felületváltozatban
kapható: króm és
nemesacél megjelenésű felület

Különösen homogén, normál sugár az
AirPower technológiának köszönhetően, amely bőségesen levegőt kever
a vízsugárhoz

A kihúzható kifolyó biztonságosan rögzül a MagFit mágneses
tartóban

Focus M42
Konyhai csaptelep

Rugalmas: A ferde kihúzható kifolyó nagy
mozgásszabadságot kínál.

Elfordulási tartomány: 110–360°-os
elfordulási tartomány a valódi plusz kényelemért a mosogatónál.

Okos, ablak előtti szerelés: az eldönthető funkciónak köszönhetően kiválóan
alkalmas bonyolult építészeti adottságokhoz.

Előnyök
▪▪ Széles termékválaszték megfizethető áron
▪▪ Három különböző alapforma és öt különböző ComfortZone
magasság az egyéni konyhai igényekért

▪▪ Modern dizájn, mely tökéletesen illeszkedik minden konyhai
környezetbe
▪▪ Kétféle felülettel kapható: króm és nemesacél megjelenésű
felület
▪▪ Nagy felületű fogantyúdizájn a biztonságos fogásért
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Focus M42 Konyhai csaptelepek
ÚJ

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel,
Elfordulási tartomány 360°
# 71800, -000, -800

ÚJ

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep 160
kihúzható zuhanyfejjel,
Elfordulási tartomány 360°
# 71801, -000, -800

ÚJ

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 360°
# 71802, -000, -800
Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
(kép n élkül)
# 71803, -000

ÚJ
ÚJ

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 360°
# 71806, -000, -800

ÚJ

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep nyílt
rendszerű vízmelegítőkhöz
Elfordulási tartomány 360°
# 71804, -000

ÚJ

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep
CoolStart Eco
Elfordulási tartomány 360°
# 71805, -000 EcoSmart

Egykaros konyhai csaptelep 160,
ablak előtti szereléshez
Elfordulási tartomány 360° (kép n élkül)
# 71807, -000

Focus M42
Egykaros konyhai
csaptelep elzárószeleppel
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 71813, -000

Hot

Cool
Start

Cool

ÚJ
ÚJ

ÚJ
ÚJ

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep 120
Elfordulási tartomány 360°
# 71808, -000, -800

Focus M42
Egykaros konyhai
csaptelep 120 CoolStart Eco
Elfordulási tartomány 360°
# 71809, -000

A41 folyékony szappan
és mosogatószer adagoló
# 40438, -000, -800

Hot

Cool
Start

Cool

▪▪ Focus M42 csaptelepekhez

Konyhai csaptelepek

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval
Elfordulási tartomány 120°
# 71814, -000, -800
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Logis M31 Konyhai csaptelepek

Logis M31
Logis egykaros konyhai csaptelep 260
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 71835, -000

Logis M31
Logis kétkaros konyhai csaptelep 220
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 71280, -000

Logis M31
Logis egykaros konyhai csaptelep 160
Elfordulási tartomány 360°
# 71832, -000
Logis egykaros konyhai csaptelep 160,
ablak előtti szereléshez
Elfordulási tartomány 150° (kép n élkül)
# 71833, -000

Logis M31
Logis egykaros CoolStart Eco konyhai
csaptelep 160
Elfordulási tartomány 360°
# 71839, -000

Hot

Logis egykaros konyhai csaptelep 160
elzárószeleppel
Elfordulási tartomány 120° (kép n élkül)
# 71834, -000

Logis M31
Egykaros konyhai csaptelep 120
Elfordulási tartomány 360°
# 71830, -000
Logis egykaros konyhai csaptelep 120,
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
Elfordulási tartomány 360° (kép n élkül)
# 71831, -000

Logis M31
Egykaros konyhai csaptelep
120 CoolStart Eco
Elfordulási tartomány 360°
# 71837, -000

Cool
Start

Cool

Logis M31
Egykaros fali konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 220°
# 71836, -000

Hot

Cool
Start

Cool

Logis M32 Konyhai csaptelepek

ÚJ

Logis M32
Kétkaros konyhai csaptelep 220
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 71285, -000

Logis M32
Kétkaros konyhai csaptelep
fali szereléshez
Elfordulási tartomány 360°
# 71286, -000

Logis M32
Kétkaros konyhai csaptelep
fali szereléshez
Elfordulási tartomány 360°
# 71287, -000

A41 folyékony szappan
és mosogatószer adagoló
# 40438, -000, -800

▪▪ Logis M31 csaptelepekhez
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Kiegészítők
ÚJ

A71 folyékony szappan és
mosogatószer adagoló
# 40468, -000, -800

▪▪ Metris Select M71 és Metris M71
csaptelepekhez

ÚJ

A51 folyékony szappan és
mosogatószer adagoló
# 40448, -000, -800

▪▪ Talis Select M51, Talis M51 és
Talis M52 csaptelepekhez

ÚJ

A41 folyékony szappan és
mosogatószer adagoló
# 40438, -000, -800

▪▪ Focus M41, Focus M42, Logis M31
és Logis M32 csaptelepekhez

Tartozékok

Konyhai készülék elzárószelep
# 10823, -000, -800

Konyhai csaptelepek

▪▪ valamennyi hansgrohe konyhai
csaptelephez

hansgrohe Beszerzési Osztály
Telefonos felvilágosítás a termékekre és a
szállítási határidőkre vonatkozóan.
Nyitva tartás:
Hétfő–Csütörtök: 8:30–17:00
Péntek: 8:30–16:00
Telefon 06 1 236 90 82
Fax
06 1 236 90 98

A szaniteriparban jártas és tapasztalt kollegák
szívesen segítenek a technikai kérdésekben
a Hansgrohe teljes termékskálájára vonatkozóan.
A szervizelést és az alkatrészek beszerzését
a lehető leggyorsabb úton próbáljuk megoldani.

Hansgrohe Aquadémia – Schiltach
Aquadémiánkban közvetlen közelről szemügyre
veheti termékeinket akár működés közben is.
A bemutatóterem rendelkezik egy múzeummal,
ahol mindent megtudhatunk a fürdőszobák történetéről. Fedezze fel, miként alakítják
a híres nemzetközi dizájnerek a fürdőszobát
paradicsomi környezetté. Bemutatjuk milyen innovatív technológiát alkalmazunk
a víztakarékosság érdekében. Kipróbálhatja
zuhanyainkat a Showerworldben, amely nagyszerű zuhanyélményt nyújt.
Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek
Szombat–Vasárnap

7:30–19:00
10:30–16:00

hansgrohe garancia alkatrészekre
Az alkatrészek elérhetőségét 10 évig garantáljuk.
Ez megnyugtató a korábbi projektek tekintetében
is, hogy a termékek szervizelése nem okoz problémát.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az értékesítési kézikönyvben csak termékválasztékunk
egy részének bemutatására van mód. Teljes választékunk megtalálható az Interneten.
Bővebb információ a Hansgrohe-ról a hansgrohe.hu és a pro.hansgrohe-int.com weboldalon

Központ – Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · hansgrohe.com
Magyarország – Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13. · Telefon +36 1 2369090
info@hansgrohe.hu · hansgrohe.hu

A katalógus nyomtatása a lehető legkörnyezetkímélőbb eljárással történt. Környezetünk védelméhez Ön is hozzájárulhat
azzal, hogy a katalógust használat után továbbadja más érdeklődőknek, vagy leadja újrahasznosítás céljából.

hu-HU-Salesbook Bath 2020 · Műszaki változások és a nyomdatechnológiai okokból adódó színeltérések joga fenntartva.
Cikkszám 84 260 201 · 10/19/3 · Németországban nyomtatva · 100 % klórmentes fehérített papírra nyomva.

PartnerPlus szolgáltatások
vízvezeték-szerelőknek

hansgrohe Központi Szerviz
A hansgrohe termékválasztékkal kapcsolatban
felmerült műszaki kérdésekben tapasztalt, alapos
szakmai ismeretekkel rendelkező szaniteripari
szakemberek állnak rendelkezésre, akik szívesen
adnak gyakorlati tanácsokat. A szerviz- és pótalkatrészek kiszállítása a lehető leggyorsabban
történik.

