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 A PuraVida megérkezett. Az 
érzékiség élménye a fürdő-
szobában. A tisztaság és vi-
lágosság költeménye valósul 
meg ott, ahol a vízzel talál-
kozunk. A fehér szín a maga 
teljes szépségével és köny-
nyedségével. A fehér szín fris-
sessége kísér minket a hét-
köznapokban és csodálatos 
élményt nyújt. Érzékek és víz 
minden reggel, este egyen-
súlyba kerülnek. Érzéki. Élő. 
PuraVida. 



PuraVida®
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 A fehér szín a szuverenitást, 
őszinteséget és a tökéletes-
ségre való törekvést jelké-
pezi a dizájn világában. A 
fehér formai tökéletessé-
get követel. A Hansgrohe 
PuraVida kollekciója meg-
felel ennek a követelmény-
nek. Bátran és érzékien, 
éppen a lényeg kerül a kö-
zéppontba – az ember a jó 
formák iránti igényével. 



 A termék maga a költészet fehérben és krómban; a kétféle anyag tiszta 
 szimbiózisban van egymással. Meglepő, precíz, tökéletes, értékes. Egy olyan érzékiség valósul 
így meg, amely egy könnyed, fluid benyomást közvetít. A termékpaletta tisztasága új gondolatokra 
ösztönöz: tiszta, szép, pozitív. A vonalvezetés elgondolása egyedülálló részleteket hoz létre, ame-
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lyek esztétikájukat tekintve egységes egésszé válnak. A termékcsalád egysége harmonikus, hangu-
latos és közérthető. A PuraVida értékes dizájnja és újfajta termékkaraktere miatt már most egyedülál-
ló széria. 

 Andreas Haug és Tom 
Schönherr, a Phoenix Design 
alapítói szerint erősségük az 
olyan termékek kifejleszté -
se, amelyek az egyediséget 
hordozzák magukon. Egyút tal 
azonban nem a látványos pro -
totípusok, rövid távú trendek, 
hanem a hosszú életű formák 
és a termék értékessége állnak 
a középpontban. Számos 
dizájndíj és kitüntetés támasztja 
alá a fentiek kreatív és igényes 
megvalósítását.
 Andreas Haug és Tom 
Schönherr egyfajta hoz-
záállásként értelmezik 
dizájnfilozófiájukat: az alapér-
tékek közé tartozik az esztétika 
és az etika, a gazdaságosság 
és a környezettudatosság, vala-
mint a precizitás és az ergonó-
mia. A dizájner elvárásai akkor 
érvényesülnek, ha egy termék a 
logikáján keresztül győz meg, 
ha erkölcsös és ha mágiáján 
kereszül elvarázsol. 

 A PuraVida már most több 
dizájndíjat begyűjtöt t. Ösz-
szesen több mint kétszáz 
nemzetközi dizájndíj kíséri a 
Hansgrohe azon célkitűzését, 
hogy a dizájn területén vezető 
szerepet játsszon. 



 Kettős felület. Új és exkluzív fejlesztés a kétféle anyag felhasználása. A csaptelep egyetlen da-
rabból készül, így az egyes felületek közti átmenet zökkenőmentes és értékes tökéletességet tükröz. 
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 PuraVida® tisztaság és világosság 
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 PuraVida® mosdócsaptelep. A forma arra ösztönöz, hogy megtapintsuk, megérintsük. A 
fokozatosság nélküli kezelés jól kiegészíti a csaptelep szoborszerű megjelenését. Egy lágy vízsugár 
ömlik tisztán és nyugodtan a csaptelepből, ezzel is értelmet adva a csaptelep kecses karakterének. 
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 Kép balra: PuraVida mosdócsaptelep 

 PuraVida mosdócsaptelep 
mosdótálhoz

A magas kifolyós csaptelep tö -
kéletesen illik a szabadon álló 
mosdókhoz, mosdótálakhoz. 
A magasról folyó, koncentrált 
vízsugár szoborszerű hatást 
ér el. 

 A kiömlő vízsugár szöge az 
összes csaptelepnél előre és 
hátra állítható, ezzel egy még 
komfortosabb használatot 
biztosítva. 

 Az át folyó víz mennyisége 
7,8 l/perc. A vízfogyasztás az extra 
kicsi sugárformázó és a beépítet t 
át folyás szabályzó következtében 
csökkenthető erre a mértékre. 



 PuraVida kézizuhany 

 A PuraVida új dimenziókat nyit a zuhanyozás terén is. A gyöngyöző zuhanyeső, a Hansgrohe 
AirPower-technológiájával kiegészülve, beborítja az egész testet és létrehozza az összetéveszthe-
tetlen Raindance-érzést. A nagy fejzuhany maximális zuhanyélményt nyújt. Az QuickClean fúvókák-
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ról egyszerűen az ujjunkkal eltávolíthatjuk a vízkövet, ezzel garantálva a zuhany hosszú élettarta-
mát. A Caresse-funkció egy eddig teljesen ismeretlen, lassú, de erőteljes masszázzsá alakítja át az 
öt pontból folyó vízsugarat. A bőrt egyszerre simogatja és kényezteti. 



Rain Air Mix Caresse Air

AIR
POWER

XXL
PERFORMANCE

QUICK
CLEAN

 EasyClick névre hallgat az új, integrált funkcióátváltó. Egy egyszerű gombnyomással intuitív módon 
kezelheti a háromféle sugárfajtát. 

 PuraVida® kézizuhany 
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 PuraVida® keskeny kézizuhany 

 A keskeny PuraVida kézizuhany ideális a fürdőkádhoz. Kiválóan alkalmas a lezuhanyo-
záshoz és hajmosáshoz. Az alsó rész íveltsége és a döntött fúvókák még jobban kiszélesítik a 
kézizuhany hatókörét. 



 PuraVida fejzuhany 

 Testkontúrok a zuhanyzóban. Tökéletes élvezet teljes szélességben. A fejzuhany 
formája ergonomikusan igazodik az emberi váll szélességéhez. A nagy méretű, egyszeri esőztető 
fejzuhany, a Hansgrohe AirPower-technológiával így kényezteti az egész testet.
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Még több zuhanyfelület, lebegő, elegánsan könnyed formában és megjelenésben. A QuickClean 
fúvókákról egyszerűen az ujjunkkal eltávolíthatóak a szennyeződések. 



 RainBrain®. A zuhanyozást még intelligensebbé és szebbé teszi ez a kicsi számítógép, amely 
minden alkalommal újabb és csodálatosabb élményről gondoskodik a zuhany alatt. Könnyedén, 
egy érintőképernyő segítségével szabályozható, az egyes kezelési szimbólumok pedig érthetőek és 
egyszerűbbé teszik az Ön személyes zuhanyprogramjának beállítását. Például a Warm-Up funkció-
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RainBrain®

nak köszönhetően a fürdővíz rögtön beállítható az Ön személyes igényei szerint. Egy hideg-meleg 
váltózuhanynál pedig automatizálhatók az intervallumok, és a víz hőmérsékletének váltakozása. Az 
MP3 lejátszóról Bluetooth útján eljuttatott hangulatos zene pedig még tökéletesebbé teszi a zu-
hanyélményt. Mi lehet ennél szebb? 

 A RainBrain az összes létező Hansgrohe zuhany mellé beszerelhető. Kérjük, keressen bennünket a termékkel 
kapcsolatban! Bővebb információért látogassa meg weboldalunkat: www.hansgrohe.com/rainbrain. 



 Egy egyszerű érintéssel működésbe hozhatjuk, illetve 
kiválaszthatjuk a kézi- és fejzuhanyt, valamint az oldalzuha-
nyokat. Utóbbiak kaszkádfunkcióval rendelkeznek, így a víz 

 A RainBrain® fokozza a zuhanyozás örömét. Az okos szerkezet a zuhany alatti összes installációt 
és funkciót automatikusan felismeri. Az érintős kijelzőn ennek megfelelően kerülnek megjelenítésre az 
egyes funkciók. 

 Zuhanyforrás 
automatikusan, a kívánt intervallumban jut fel vagy le. Akár 
öt felhasználó is elmentheti kedvenc beállításait és bármikor 
aktiválhatja azokat. 
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Hőmérséklet 
 A hőmérséklet szabályzó pontosan reagál 0,5 C°-os 
lépésekben. Itt akár öt felhasználó is beállíthatja kedvenc 
hőfokát. A hideg-meleg váltózuhany funkció használatakor 
a hőmérsékleti intervallumok és a frekvencia is beállítható 
egyénre szabva. 

 Zene
 Az Ön által kiválasztott zeneszámok Bluetooth útján jutnak 
az MP3 lejátszóról a RainBrain tárhelyére. Az érintős kép-
ernyő segítségével tudja előhívni és lejátszani személyes 
kedvenceit. 



 PuraVida® Az elemek hangulatossága első látásra nyilvánvaló.

 PuraVida kád falsík alat ti kádcsapteleppel, kádtöltő, keskeny kézizuhany tartóval. Mosdókagyló PuraVida mosdócsapteleppel. 
Zuhanytálca falra szerelhető PuraVida fejzuhannyal, kézizuhany Porter tartóval, falsík alat ti zuhanycsaptelep. 
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PuraVida sajátos formanyelve a kollekció összes elemén végigvonul. Harmonikus, nyugodt, tiszta. 

 Szaniterkerámiák, kádak, zuhanytálcák és tükör: Duravit AG, Hornberg 
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 Tiszta. Csendes. Érzéki. PuraVida® 



 PuraVida® Mosdócsaptelep, magasított kifolyós modell 
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 Egykaros bidécsaptelep 

 Egykaros, magasított kifolyós 
mosdócsaptelep 

 Egykaros mosdócsaptelep  3-lyukú mosdócsaptelep 

 3-lyukú bidécsaptelep 



 PuraVida® zuhanyszett, PuraVida fejzuhany és PuraVida oldalzuhanyok, 
RainBrain zuhanyirányítással 



31

 Kézizuhany  Keskeny kézizuhany  Oldalzuhany 

 Fejzuhany zuhanykarral 

 Falsík alatti termosztát, 
elzáró- és átváltószeleppel 

 Falsíkon kívüli zuhanycsaptelep  RainBrain zuhanyirányítás 



 PuraVida® álló kádcsaptelep, PuraVida keskeny kézizuhannyal 
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 Egykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep 

 PuraVida álló kádcsaptelep, 
PuraVida keskeny kézizuhannyal 

 Egykaros falsík alatti 
kádcsaptelep 

 Kádtöltő 



PuraVida®  Termékáttekintés 

 PuraVida fehér/króm kivitel (-400) 

 Mosdó és bidé 

 Egykaros mosdócsaptelep kézmosóhoz 
 # 15075, -000, -400 

 Egykaros mosdócsaptelep 
 # 15070, -000, -400 

 Egykaros mosdócsaptelep , 
 Magasított 
 # 15072, -000, -400 
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 Egykaros bidécsaptelep 
 # 15270, -000, -400 

 3-lyukú bidécsaptelep 
 # 15273, -000, -400 

 3-lyukú mosdócsaptelep 
 # 15073, -000, -400 

 PuraVida króm kivitel (-000) 



 Zuhanyok 

 Kézizuhany 150 3jet 
 # 28557, -000, -400 

 Keskeny kézizuhany 120 1jet 
 # 28558, -000, -400 

 Fejzuhany 400 mm-es 
zuhanykarral DN15 
 # 27437, -000, -400 
 Mennyezeti csatlakozó DN15 
 # 27390, -000, -400 

 Unica zuhanyszett 90 cm 
 # 27853, -000, -400 
 Unica zuhanyrúd 
 # 27844, -000   (kép nélkül) 

 Egykaros falsíkon kívüli 
zuhanycsaptelep 
 # 15672, -000, -400 

 Zuhany 

 Egykaros falsík alatti 
zuhanycsaptelep 
 # 15665, -000, -400 

 Falsík alatti termosztát 
elzáró- és átváltószeleppel 
 # 15771, -000, -400 
 Elzárószeleppel 
 # 15775, -000, -400   (kép nélkül) 

 Falsík alatti termosztátok 
 # 15770, -000, -400 
 Highfl ow falsík alatti termosztát 
 # 15772, -000, -400 

 Egykaros falsík alatti 
kádcsaptelep 
 # 15445, -000, -400 
 beépített biztonsági 
kombinációval 
 # 15447, -000, -400 

 Falsík alatti kádtöltő 
 # 15412, -000, -400 

 Egykaros szabadon álló 
kádcsaptelep kézizuhannyal 
 # 15473, -000, -400 

 Egykaros falsíkon kívüli 
kádcsaptelep 
 # 15472, -000, -400 

 Folyékonyszappan-adagoló  
 Kerámia 
 # 41503, -000 

 wc kefe tartó  
 Kerámia 
 # 41505, -000 

 Kétkaros törölközőtartó 
 # 41512, -000 

 Kiegészítők 

 Kád 
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Hier 
kommt 
Bild mit 
ange-
passten 
Sym-
bolen

 Oldalzuhany 100 
 # 28430, -000, -400 

 Porter’S 
 # 28331, -000 

 Utazószett 120 1jet 
 # 28564, -400 

 Fixfi t zuhanycső 
csatlakozó DN15 
 # 27414, -000 

 RainBrain színkészlet mennyiségi 
szabályozással 
 # 15842, -000, -400 
 Mennyiségi szabályozás nélkül 
 # 15841, -000, -400   (kép nélkül) 

 Zuhanyirányítás 

 iControl mobile elektronikus 
elzáró- és átváltószelep 
PuraVida kollekcióhoz 
 # 15776, -000, -400 

 iCotrol mobile falsík alatti 
elzáró- és átváltószelep
PuraVida kollekcióhoz 
 # 15777, -000, -400 

 Falsík alatti elzárószelep 
 # 15978, -000, -400 

 Trio/Quatto falsík alatti  
elzáró- és átváltószelep 
 # 15937, -000, -400 

 wc papír tartó 
 # 41508, -000 

 Fogmosópohár  
 Kerámia 
 # 41504, -000 

 Szappantartó  
 Kerámia 
 # 41502, -000 





 A PuraVida az 
értékesség maga. 



 Hansgrohe · Forgách u. 11-13. · H-1139 Budapest · Telefon +36 1 2369090
Telefax +36 1 2369098 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu 
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