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Minden elvárásnak megfelel.

Metris. Hansgrohe

Milyen magas
csaptelepre
van szüksége?
A Metris család új termékskálája megérkezett – önre vár, hogy felfedezze.

ComfortZone
l/min

5,0

A víz nélkülözhetetlen eleme mindennapi életünknek, melyet szám
talan módon használunk fel. A Metris család új modeljei lehetősé
get nyújtanak, hogy többféle variációt képzelhessünk el. Ezentúl
nincs szükség kompromisszumokra: a Metris családban biztosan
megtalálja azt a csaptelepet, amelynek a magassága pontosan
megfelel Önnek. A Hansgrohénál a csaptelep és a mosdó között
elhelyezkedő területet ComfortZone-nak nevezzük.

A víz olyan értékes erőforrás, amelyet meg kell becsülnünk. Mi
ennek megfelelően járunk el, ezért a csaptelepeink fogyasztása
nem több, mint percenként 5 liter. Az EcoSmart technológia
egy olyan eljárás, amely hatékonyabban használja a vizet,
és akár 60 %-kal csökkenti a vízfogyasztást. Látogasson el a
hansgrohe-int.com/savings-calculator weboldalra, ahol kiszá
míthatja mennyi energiát és vizet tud megtakarítani termékeinkkel.

ComfortZone 260

Metris 260

A magasított csaptelep sokkal több helyet biztosít: ComfortZone 260. Kényelmesen
megtölthet egy vázát, vagy éppen hajat moshat a mosdókagylónál.
A ComfortZone-nal végre élvezheti a rendelkezésére álló nagyobb teret.

ComfortZone 230

Metris 230

Ha önmagában nem elég, hogy a csaptelep elég magas, akkor az elforgatható
kifolyóval felszerelt modelt ajánljuk Önnek, amely maximálisan biztosítja a mozgás
szabadságát. A ComfortZone 230-cal és a kényelmes, mozgatható kifolyóval még
egy akváriumgömböt is könnyedén feltölthetünk.

ComfortZone 200

Metris 200

Azonkívül, hogy ez a csaptelep is nagyobb teret nyújt, ideális családok számára
is, ahol többen használják a terméket. Például egyszerűen felengedhetünk egy
nagy vizes kancsót – és ez csak egy a ComfortZone 200 számos előnyei közül.

ComfortZone 110

Metris 110

Amennyiben olyan megoldást keres, amely a mindennapi borotválkozást kényel
mesebbé teszi, a ComfortZone 110 megfelelő választás Önnek. Az extra terület
érezhetően nagyobb szabadságot nyújt – mindennap.

ComfortZone 100

Metris 100

Még egy nem túl nagy hely is képes teljes komfortot nyújtani. Mindez
a ComfortZone 100-zal valósulhat meg, amely nemcsak a klasszikus kézmosáshoz
biztosít lehetőséget, hanem egy kifinomult, ízléses elem lehet pl. a vendégek részére
fenntartott Wc-ben.

Metris. Hansgrohe

Stílusvilágok
Minden fürdőszobának megvan a saját atmoszférája, kialakítá
sa és színe. A lényeg, hogy olyanná alakítsa ki ezt a területet,
amely jóérzéssel tölti el, és hátra tudja hagyni benne az
egésznapi stresszt. Annak érdekében, hogy ezt könnyedén
megvalósíthassa, a Hansgrohénál különböző stílusú termék
családokat fejlesztettünk ki.
Eldöntheti, hogy inkább a szabályos formák és letisztult
vonalak, vagy pedig egy finom dizájnt tükröző organikus for
mavilág áll Önhöz közelebb. A minimalista, játékos vagy
a klasszikus dizájn felel meg az ízlésének inkább? Egyetlen
magyarázat létezik csupán erre a széles választékra, amit
kínálunk: a különböző stílusú termékeink épp oly változatosak,
mint maguk az emberek, akiknek terveztük őket.
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Fürdőkádhoz

Metris ® egykaros
kádcsaptelep

Metris ® egykaros
kádcsaptelep

falsíkon kívüli szereléshez
# 31480000

falsík alatti szereléshez
# 31493000

Ecostat ® Select
kádtermosztát

PuraVida ®
kézizuhany

falsíkon kívüli szereléshez
# 13141, -000, -400

# 28558, -000, -400

Metris ® 3-lyukú egykaros, peremre építhető
kádcsaptelep

Metris ® 4 -lyukú
peremre építhető
kádcsaptelep

# 31190000

# 31442000

További információért kérjük, látogasson el a hansgrohe.de/metris weboldalra.

Zuhanyzóhoz

Metris ® egykaros
zuhanycsaptelep

Metris ® egykaros
zuhanycsaptelep

falsíkon kívüli szereléshez
# 31680000

falsík alatti szereléshez
# 31685000

Ecostat ® Select
zuhanytermosztát

Termosztát
elzárószeleppel

falsíkon kívüli szereléshez
# 13161, -000, -400

# 31572000

Raindance ® Select 150
Unica zuhanyszett

Raindance ® Select
Showerpipe 360

90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400 (kép nélkül)

# 27112, -000, -400

Rendelhető 2011. májustól.

Rendelhető 2011. júniustól.

További információért kérjük, látogasson el a hansgrohe.de/metris weboldalra.
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Mosdócsaptelepek

Metris ® 260
egykaros
mosdócsaptelep
# 31082000

Metris ® 230
egykaros
mosdócsaptelep
elforgatható kifolyóval
# 31087000

Metris ® 200
egykaros
mosdócsaptelep
# 31183000

Metris ® 110
egykaros
mosdócsaptelep
# 31080000

Metris ® 100
egykaros
mosdócsaptelep
kézmosóhoz
# 31088000

További információért kérjük, látogasson el a hansgrohe.de/metris weboldalra.

Milyen mosdóhoz illeszkedik?
A Hansgrohe ajánlásával.

Metris® 260
szabadonálló, mosdótál mögé

Metris® 230
mosdókagylón

Metris® 200
mosdótálon

Metris® 110
beépített mosdókagylón
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A Metris csaptelep kizárólag a megfelelő mosdóval kombinálva képes megfelelni az elvárásoknak. A kerámiákra vo
natkozó javaslatunk elfogadása nem kötelező jellegű, de segítségére lehet abban, hogy megtalálja a tökéletes mosdót,
amely illeszkedik csaptelepéhez. Tekintse meg a különböző variációkat a hansgrohe-keramikempfehlungen.com
weboldalunkon.

