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 Meet the beauty of water. 





Minőség
Made in Germany

Formaterv
Több mint 500 díj

Innováció
Az iparág úttörője

Fedezze fel a víz 
minden oldalát.
A víz állandó kísérőnk, naponta többször is érintkezésbe kerülünk 
vele. Nálunk, a hansgrohe-nál – az iparág egyik vezető újítójánál 
és dizájnerénél – ez elsősorban arról szól, hogy ezt a kapcsolatot 
különleges élménnyé tegyük. Mégpedig figyelembe véve az emberek 
igényeit. Ezért fejlesztünk már 1901 óta olyan újabbnál újabb megol-
dásokat a fürdőszoba, konyha és otthon számára, amik a víz minden-
napi használatát a lehető legkényelmesebbé, legbiztonságosabbá, 
és nem utolsósorban egyedivé teszik. Az innovatív zuhanyrózsákkal, 
egyedülálló vízsugár fajtákkal, különösen biztonságos fürdőszobai 
csaptelepekkel, finomított felületekkel és intuitív módon használható 
konyhai csaptelepekkel újra és újra mérföldköveket állítunk fel. Nem 
kevesebbet akarunk a fejlődő hálózatok korszakában, minthogy a 
kiváló hansgrohe minőségű digitális termékekkel a vízélményt intelli-
gens módon egy új, eddig elképzelhetetlen szintre emeljük.

A következő oldalakon ismerkedjen meg termékeinkkel, amik a fürdő-
szobai és konyhai élményeket még különlegesebbé teszik, valamint 
digitális alkalmazásainkkal, amik okos technológiájukkal újradefiniál-
ják a mindennapi vízhasználatot.

hansgrohe. Meet the beauty of water.
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Fejzuhany, ami innovatív kialakításával 
új  dimenziót teremt a zuhanyozásban.

RainTunes

RainButton 
& RainPad

A zuhanyozás új korszaka. Zuhanyélmény minden érzékszervre, 
teljes egészében az egyéni kívánságokhoz igazítva. A RainTunes 
zuhanyozási forgatókönyvekkel új és intenzív pillanatokat élhet át.

A biztonság újfajta érzete. 
A gondtalan otthon vízgazdál-
kodási rendszere.

Rainfinity®

Pontos®

A családi zuhany, ami számos 
funkcióval gondoskodik a külö-
nösen biztonságos zuhanyél-
ményről.

Croma® E & 
Ecostat® E

ZUHANYOK

Érzéki zuhanyélmény, ami 
mikrofinomságú vízcseppek ez-
reivel kényezteti használóját.

PowderRain
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 KONYHA 

 CSAPTELEPEK 

 Divatos, új felületkialakítások, amivel új 
külsőt kölcsönözhet fürdőszobájának. 

 Csúcsteljesítmény a jövőbemutató átfogó 
koncepciónak köszönhetően. 

 Konyhai segédeszközök, amik 
még kényelmesebbé teszik a 
mosogatási műveleteket. 

 Filigrán kialakítás – 
exkluzív kivitelben. 

 Többfunkciós 
konyhai csaptelep, 
ami érezhetően 
megkönnyíti a mun-
kafolyamatokat.   

FinishPlus

M81

M54

 Tartozékok 

M71 
& M51
 Bővítés 

 Praktikus tömlőfeltekercselő rendszer, a rende-
zett látvány és nagyobb kényelem érdekében. 

 sBox® Fürdőkád 

 Tartalom 
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Az innováció és  
érzelem találkozása.

Az új életforma.
A digitális fejlődéssel az életforma is átalakult. Egyre több funkció 
vonul be a négy falunk közé, amik intelligens módon alakítják min-
dennapi életünk számos területét. A trendek az okos hangszórórend-
szerek, nyelvasszisztensek, riasztórendszerek, porszívó- és fűnyíró 
robotok, valamint a világítást és fűtést vezérlő intelligens rendszerek 
felé haladnak. Kezdetben az intelligens eszközök elsősorban a biz-
tonságról vagy a kényelem növeléséről szóltak, de ma már inkább a 
kikapcsolódás áll a középpontban. Egyre nyugtalanabb világunkban 
mind fontosabbá válnak a személyes szükségletek, mint például a jó-
lét igénye. Egyre inkább vágyunk a visszavonulásra, a belső békére, 
és a minőségi időre mind magunk, mind szeretteink számára.

Az érzéki fürdőszoba.
Alacsonyabb energiaköltségek, betörés elleni védelem, vagy hanga-
lapú online vásárlás. A digitalizálás számos lehetőséget kínál biz-
tonságunk megteremtésére, és segítségével időt is megtakaríthatunk. 
Életünk érzéki szükségleteire, mint például a belső egyensúlyra, a 
regenerálódásra és a kikapcsolódásra, a digitális alkalmazások 
fejlesztése során eddig kevés figyelmet szenteltek. A hansgrohe-nál 
mindenek előtt a fürdőszobát állítjuk ezen igények központi helyé-
re, ezért arra törekedtünk, hogy a víz regeneratív élmény legyen, 
a fizikai és szellemi jólét növelésének érdekében. Célunk, hogy a 
fürdőszobát annak használója érdekében továbbfejlesszük, és azzá 
tegyük, amire szükség van: olyan személyre szabott hellyé, ahol jól 
érezhetjük magunkat.
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Az okos otthon okos életforma lesz.
Olyan digitális alkalmazásokat kívánunk fejleszteni, amik a gyakor-
lati szinten túlmutatnak. Az otthoni élményekre, valamint fizikai és 
szellemi kikapcsolódásra gondolunk. Ezzel a hansgrohe otthonnal 
kapcsolatos digitális megoldásait új szintre emeljük: Az okos otthon-
ból okos életforma lesz. Számunkra ez a kifejezés magában foglalja 
az otthoni szép pillanatokat, amiket a legmodernebb technológia tá-
mogat. Tudásunkkal és tapasztalatainkkal folyamatosan ezt kutatjuk, 
és fejlesztjük tovább. Azért, hogy Ön a hétköznapok nyugtalanságát 
egyensúlyba hozhassa, és teljesen ellazulhasson.

Legújabb alkalmazásvezérelt SmartLiving alkalmazásainkkal, a 
több-érzékelős zuhanyélménnyel, és az innovatív vízgazdálkodási 
rendszerrel most újabb mérföldkövet kívánunk állítani, és otthonát 
még kényelmesebbé, és mindenekelőtt jótékony hatású élmények 
színterévé tenni.
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Zuhanyélmény min-
den érzékszervre.
Hangolódjon rá a napra, pihenjen sportolás után, lazít-
son a napi munka befejeztével, vagy hagyja lecsengeni 
az estét. A RainTunes zuhanyrendszer minden érzékszerv-
re ható élményt nyújt.

Olvassa be a kódot, és ismerje 
meg a SmartLiving rendszert.

SMART LIVING
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Smart Living | RainTunes

Ez nem csupán  
víz – ez a 

RainTunes.
Figyelmesség és jó közérzet – napjaink kulcsszavai. A világ felgyor-
sult, a stressz növekszik, és ezzel együtt azon rituálékra való igé-
nyünk is, ami lelassítja a mindennapi életet, és visszaállítja a belső 
egyensúlyt. A fürdőszoba napjainkban olyan visszavonulási hellyé 
vált, ahol elengedhetjük magunkat. A zuhanyozás digitalizálása 
szemlátomást gyorsan halad előre. Mindez lehetővé teszi számunk-
ra, hogy teljesen új módon tapasztaljuk meg a vizet, és hogy a napi 
zuhanyélmény rituáléjával megvalósítsuk a nyugalom és kiegyensú-
lyozottság iránti vágyunkat.

A RainTunes rendszer a víz, a hang, a fény, a mozgó képek és az 
illat együttesével személyre szabott zuhanyélményt kínál. Mindegy, 
hogy egy tökéletes nap kezdetéről, edzés utáni ellazulásról, időnkén-
ti wellnessről, vagy pihentető alvást biztosító segítségről van szó – a 
RainTunes mindezt, és még ennél is többet nyújt a hét előre beál-
lított zuhanyozási forgatókönyvével, amelyekből Ön igényei szerint 
választhat.

Ehhez csupán okostelefonjára van szükség. A zuhanyozó egy gomb-
nyomásra elindítja a választott, teljes körű kényeztető programot, 
amivel aztán mindent maga mögött hagyhat. Számos szakértő tá-
mogatásával, és a víz, a fény, a hang, a kép és az illat harmonikus 
kölcsönhatásával hét rendkívüli forgatókönyvet fejlesztettünk ki az 
Ön számára. A sport utáni feltöltődés a BORA-hansgrohe csapattal 
szoros együttműködésben jött létre. A RainTunes számára készített 
akusztikus világok tökéletes szimbiózist képeznek a megfelelő víz 
koreográfiával. A kifejlesztett illat-esszenciák aktiválnak és kényez-
tetik Önt. A zuhanyprogramtól függően egy videó képernyőn nézheti 
a speciálisan ahhoz rendezett képsorokat. Az ehhez igazodó LED 
Ambilight funkcióval az egész fürdőszoba hangulatvilágítást kap, és 
gondoskodik a jó közérzet légköréről. De ez a hét zuhanyozási for-
gatókönyv még csak a kezdet. A RainTunes olyan zuhanyozóként van 
kialakítva, ami folyamatosan továbbfejleszthető, és további forgató-
könyvekkel az Ön életéhez és igényeihez igazítható.

Üdvözöljük a digitalizált zuhanyozás világában!

Németországban 2019 
októberétől lesz kapható
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Smart Living | RainTunes

Hét zuhanyozási  
forgatókönyv  

a léleknek.

Jó reggelt.
Egy jó zuhanyozás tökéletes indítása a napnak. Szép napfelkelte 
aláfestő zene kíséretében, a programban a sok apró csepp kelle-
mes napkezdetet biztosít felkelés után. A kézizuhany a váltakozó 
koncentrált vízsugárral, az egyre hűvösebbé váló vízzel serkenti a 
vérkeringést, hogy megadja a szükséges energialöketet az előttünk 
álló naphoz.

Kikapcsolódás.
Az egészséges életmódhoz természetesen a sport is hozzátartozik: 
Ezzel a zuhanyzási forgatókönyvvel ekkor az optimális fitneszpartner 
félreáll, hogy edzés után valami jót cselekedjen a testével. Engedje, 
hogy váltakozva az egyedülállóan gyengéd sugár beborítsa, az in-
tenzív sugár masszírozza, a koncentrált sugár pedig célzottan kezelje 
és regenerálja az igénybevett testrészeket. Ideális váltózuhany min-

den izomrost számára.

Vitalitás.
Bárhová megyünk, mindenhol víz van, reggelről estig: jó a testünk-
nek, és nem csak innivaló formájában. A „Vitality” zuhany aktiválja 
a szervezetét, a zuhany ciklusok stimulálják a szervezet védelmét, 
élénkítik a testet és aktiválják a testet metabolizmus és idegrendszer.

A hét több-érzékelős zuhanyozási forgatókönyvvel a RainTunes életé-
nek minden igényét kielégíti:

Németországban 2019 
októberétől lesz kapható
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Smart Living | RainTunes Smart Living | RainTunes

Lazítás.
A nap többnyire tele van határidőkkel. De a RainTunes segítségével 
még örülhet is ezeknek. Kapcsolja be a zuhanyozási forgatókönyvet, 
és kapcsolja ki a stresszt – ez a Lassítás 2.0. Meleg víz és megnyug-
tató hangok – felejtsen el mindent maga körül. A program egyensúly-
ba hozza, és segít feltölteni a lemerült akkumulátorokat. Tökéletes 
wellness azok számára, akiknek kevés az idejük, de nagy szükségük 

van az ellazulásra.

Szépség.
Indítsa el a kényeztető és frissítő „Beauty” programot. A meleg eső si-
mogatja a testét, serkentő vízsugárral masszírozza a fejét és a hideg 
víz feleleveníti a sejteket.

Természet.
Mindannyian vagyunk úgy, hogy teljes nyugalomra és harmóniára 
vágyunk. Pontosan erre fejlesztettük ki ezt a zuhanyzási forgatóköny-
vet: a napközbeni szünetekre. Miközben a Fekete-erdő megnyugtató 
képei megjelennek a videó képernyőn, megszólalnak a természet 
hangjai. Finom erdei illat, és kellemesen meleg cseppek veszik körül. 

Néhány pillanatig teljesen önmaga lehet, és erőt meríthet.

Jó éjszakát.
Az eseménydús, hosszú nap után fontos, hogy pihenjen. Itt is jól jöhet 
a RainTunes, mégpedig a Jó éjszakát zuhanyozási forgatókönyvvel. 
Megnyugtató hangulatvilágítással, finom aromákkal és jóseső han-
gokkal kombinálva, az apró vízcseppek ezrei puha takaróként borít-
ják be a testet – egyszerűen meseszerű.



Smart Living | RainButton

Egyedi és mobil –  
RainButton.

A zuhany – olyan egyedülálló, mint még soha. A vezérlés a mobilan 
elhelyezhető RainButton gombbal történik. Ez azt jelenti, hogy a kez-
előgombokat szabadon helyezheti el a zuhanyzóban, a csaptelepre 
nincs szükség. Minden eltűntethető a fal mögött. Teljesen újfajta ke-
zelési kényelmet biztosít. A RainButtonhoz való zuhanyok a Rainfinity 
digitális változatai.

14

Németországban 2019 
októberétől lesz kapható
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Mindent egy  
szempillantás alatt – 
RainPad.
Így indíthatja napi zuhanyozási rituáléját. A RainPad digitális kezelő-
mezője segítségével intuitív módon vezérelheti zuhanyozóját egy köz-
ponti helyről. A letisztult kivitelű RainPad az alkalmazás és a WLAN 
segítségével fogadja a zuhanyozási forgatókönyveket, és egy gomb-
nyomással indítja azokat. A RainPad szabadon kombinálható minden 
hansgrohe zuhannyal.

14 15

Németországban 2019 
októberétől lesz kapható





A minőség és  
biztonság érzete – 
Pontos®.
A hansgrohe Pontos vízgazdálkodási rendszerével a víz 
mindig szem előtt van, és bármikor ellenőrizhető – így 
csökkentheti otthonában a víz okozta károkat, és növel-
heti lakóinak életminőségét.

Olvassa be a kódot, és ismerkedjen 
meg a Pontos-sal.

17



Smart Living | Pontos®

Mindig jó érzés.
A modern vízgazdálkodás mindentudója.
Zuhanyozás, fürdés, főzés, mosogatás, mosás – a fal mögött rejlő 
több méter hosszú, és többfelé ágazó csövekben H2O nagyüzem 
van. Ennek következtében a vízszivárgások és a víz okozta károk 
veszélye is növekszik. A nagyon magas javítási költségek mellett 
gyakran megfizethetetlen kincsek, például személyes emléktárgyak 
is megsemmisülhetnek. És hogy gondtalanul élvezhessük a vizes pilla-
natokat, legújabb példánk erre a „Német mérnökség” által kifejlesz-
tett Pontos vízgazdálkodási rendszer.

Nyugodtabban élni.
A Pontos a vízellenőrzést kétszer egyszerűbbé teszi. Egyrészt a Pon-
tos Scout vízérzékelőn keresztül. Szerelés nélkül, a padló egyedileg 
kiválasztott pontján elhelyezhető. A hansgrohe home alkalmazással 
aktiválva pontosan meg tudja mérni a páratartalmat és a szobahő-
mérsékletet, figyelmeztet a fagyra, észleli a szivárgó vizet, és riasz-
tási hangjelzéssel és Push üzenettel jelzi azt. Így a Pontos Scout nem-
csak megakadályozza a ház vagy a lakás komolyabb károsodását, 
hanem az életminőséget is növeli, pl. a gyerekszoba szabályozott 
páratartalmával, vagy az élelmiszer és a bor helyes tárolási hőmér-
sékletével a kamrában.

Igazi Sherlock Holmes a vízügyekben.
A Scout kiegészítője a központi vízvezetékre csatlakoztatható Pon-
tos Base: Ez folyamatosan ellenőrzi a vezetékeket a feltűnő vízfo-
gyasztásra vonatkozóan, ami szivárgást sejtet. Káresemény esetén a 
Base automatikusan elzárja a vízellátást, és azonnal értesíti Önt az 
okostelefonra küldött Push üzenettel, vagy a Pontos Base kijelzőjén 
keresztül. Ezután ellenőrizheti az eseményt, és ha a káreset kizárha-
tó, a vízvezetéket az okostelefonon vagy a Base készüléken keresztül 
ismét ki lehet nyitni. És a Pontos Base még ennél is többre képes. Méri 
a vízfogyasztást, átfogó statisztikával szolgál a fenntartható vízhasz-
nálatról, és tájékoztatást nyújt a víz keménységéről.

A Pontos Scout és Pontos Base a hansgrohe home alkalmazással 
okostelefonjáról vezérelhető. És ez egyaránt működik otthonról, vala-
mint egy távolabbi nyaralóhelyről is.

18
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 Smart Living  | Pontos®  Smart Living  | Pontos®

 PONTOS SCOUT – AZ OKOS VÍZÉRZÉKELŐK MINDEN VESZÉLYT 

 FELISMERNEK: 

•   Riasztás közvetlen vízkár esetén, pl. szivárgó mosogató, árvíz, csövek vagy 

 nyitott tetőablakok miatt. 

•   Riasztás kifolyó víz esetén, pl. a fürdőszobában, a konyhában vagy csőtörés miatt 

•   jelzi a túl magas vagy túl alacsony páratartalmat, pl. a fürdőszobában, 

a gyerekszobában, vagy a tárolóhelyen 

•   jelzi a túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletet, pl. a nappaliban vagy 

a pincében 

•   Push üzenet okostelefonjára 

 PONTOS BASE – OTTHONÁNAK OKOS VÍZKEZELŐJE: 

•   ellenőrzi a vízvezetékeket szivárgásra vonatkozóan 

•   káresemény bekövetkeztekor automatikusan megszakítja a vízellátást 

és Push üzenetet küld 

•   az okostelefonon és a készüléken keresztül ismét kinyitható 

•   statisztikát készít a vízfogyasztásról és a vízhőmérsékletről 

•   tájékoztat a vízkeménységről 

•   információkat jelenít meg közvetlenül a készülék kijelzőjén 

•   az integrált akkumulátornak köszönhetően áramkimaradás esetén is működik 

 A Pontos Base és a Scout külön is működik, de a legmegbízhatóbbak együtt – a maximális biztonság érdekében. 
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A zuhanyozás  
új dimenziója –  
Rainfinity®.
Fedezze fel a zuhanyfejet, ami teljes szabadságot és tel-
jes ellazulást nyújt: Rainfinity a hansgrohe-tól. Új vízsugár 
fajtáival, innovatív funkcióival és szokatlan kialakításával 
teljesen új mércét állít fel a fürdőszobában, és nem sejtett 
zuhanyélménnyel szolgál.

Olvassa be a kódot, és ismerkedjen 
meg Rainfinity termékünkkel.

ZUHANYOK
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Zuhanyok | Rainfinity®

MINDEN FORMÁBAN KÉZRE ÁLLÓ:
Válassza ki a két változat közül az Ön igényeinek 

leginkább megfelelő kézizuhanyt.

Maximális  
zuhanyélmény.

Fürdőszobája nem bármilyen hely – ez egy olyan hely, ahol jól érez-
heti magát. Olyan élettér, amit igényei szerint rendezett be és szerelt 
fel. Talán kényelmes ülőalkalmatosságokkal, puha takarókkal vagy 
párnákkal, amiknek nekitámaszkodhat, és ahol elidőzhet. Fürdőszo-
bája az a hely, ahol a határtalan ellazulás áll a középpontban. És 
ehhez az egyedülálló pillanathoz tartozik egy zuhanyozó is, ami az 
Ön igényeihez igazodik. Olyan különleges zuhanyozó, ami lehetővé 
teszi a zuhanyélményt, ahol teljesen elengedheti magát, és élvezheti 
a pillanatot. Az innovatív sugárfelületnek köszönhetően, ami enyhén 
befelé ívelt, a vízsugár nem hagyományosan felülről éri a fejet és a 
vállakat, hanem a testet vízcseppek ezreivel lágyan borítja be.

ELLAZULÁS VÁLLMAGASSÁGBAN:
Új vállzuhany beépített polccal a teljesen 
újfajta, egész testet beborító zuhanyél-
ményhez.
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RAINSTREAM
Lágy sugarakból álló, dús zuhany.

POWDERRAIN
Egyedülálló zuhanyélmény az egész 
testet gyengéden beborító mikrocsep-
peknek köszönhetően. Tudjon meg erről 
többet a következő oldalon.

MONORAIN
Pontszerű vízsugár a jóleső wellness 
pillanatokhoz.

INTENSE POWDERRAIN
Mikrofinomságú cseppekből álló 
intenzív sugár a hatékony zuhanyozás 
érdekében.

BEÁLLÍTÓ TENGELY:
A Rainfinity-t az innovatív fali csatlakozóval 10° 

és 30° dőlésszög között beállítható. A kényel-
mes zuhanyozási helyzethez, szükség esetén a 

haj és arc száraz maradhat.

DIZÁJNÉLMÉNY:
A hagyományos zuhanykar nélküli 
hajlított elhelyezéssel a Rainfinity 
fejzuhany a modern fürdőszobai 
környezetben egyértelmű hangsúlyt 
kap.
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Rainfinity®
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Rainfinity®

 Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval 
# 26234, -000, -700 

Rainfinity®

 Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval 
# 26230, -000, -700 

Rainfinity®

 Fejzuhany 360 1jet  
# 26231, -000, -700 

Rainfinity®

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

Rainfinity®

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

Rainfinity®

 Fejzuhany 250 1jet 
# 26228, -000, -700 
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc 

 Mennyezeti csatlakozó S 100 mm 
# 27393, -000, -700 

 Mennyezeti csatlakozó S 300 mm 
# 27389, -000, -700  (kép  nélkül) 

 Zuhanykar Square 38,9 cm 
# 27694, -000, -700  (kép  nélkül) 

Rainfinity®

 Váll zuhany 500 1jet zuhanypolc 
# 26243, -000, -700



 Zuhanyok  | Rainfinity®

 Technológiák és vízsugár fajták 
 Ötleteink a még nagyobb kényelemért. Ismerje meg technológiáinkat és vízsugár fajtáinkat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a technológiákat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a vízsugár fajtákat. 
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 2019 júliusától 
lesz kapható 

Rainfinity®

 Keskeny kézizuhany 100 1jet 
# 26866, -000, -700
# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc

Rainfinity®

 Kézizuhany 130 3jet 
# 26864, -000, -700
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc

Rainfinity®

 Zuhanytartó szett 130 3jet 125 cm-es zuhanycsővel 
# 26852, -000, -700
 Zuhanytartó szett 130 3jet 160 cm-es zuhanycsővel 
# 26851, -000, -700

Rainfinity®

 Zuhanytartó szett 100 1jet 125 cm-es zuhanycsővel 
# 26857, -000, -700
 Zuhanytartó szett 100 1jet 160 cm-es zuhanycsővel 
# 26856, -000, -700
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Rainfinity®

Rainfinity®

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

 Zuhanyszett 130 3jet 150 cm-es 
zuhanyrúddal és szappantartóval  
 (kép  nélkül) 
# 27673, -000
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/perc

Rainfinity®

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

 Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval 
és zuhanypolccal R 
# 26858, -000, -700

Rainfinity®

 Polc 500 
# 26844, -000, -700

 Porter E zuhanytartó 
# 28387, -000, -700

FixFit®

 Szögletes fali csatlakozás 
visszafolyásgátlóval és szintetikus 
gömbcsuklóval 
# 26455, -000, -700

Rainfinity®

 Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez 
# 26842, -000, -700

 Alaptest falsík alatti szerelésű Showerpipe 360 1jet 
termékhez 
# 26840180



 Zuhanyok  | Rainfinity®
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 2019 júliusától 
lesz kapható 

 Technológiák és vízsugár fajták 
 Ötleteink a még nagyobb kényelemért. Ismerje meg technológiáinkat és vízsugár fajtáinkat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a technológiákat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a vízsugár fajtákat. 

RainSelect®

 Falsík alatti termosztátos csaptelep színkészlet 
2 fogyasztóhoz 
# 15380,  -000, -700

 Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsaptelep 
színkészlethez 
# 15310180

RainSelect®

 Falsík alatti termosztátos csaptelep színkészlet 
3 fogyasztóhoz 
# 15381, -000, -700

 Alaptest RainSelect 3 fogyasztós zuhanycsaptelep 
színkészlethez 
# 15311180

RainSelect®

 Falsík alatti termosztátos csaptelep színkészlet 
4 fogyasztóhoz 
# 15382,  -000, -700

 Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsaptelep 
színkészlethez 
# 15312180

RainSelect®

 Falsík alatti termosztátos csaptelep színkészlet 
5 fogyasztóhoz 
# 15384, -000, -700

 Alaptest RainSelect 5 fogyasztós zuhanycsaptelep 
színkészlethez 
# 15313180



Zuhanyok | PowderRain

Olvassa be a kódot, és ismerkedjen 
meg a PowderRain termékünkkel.

POWDERRAIN
Maximális ellazulás a mikrofinomságú cseppeknek 
köszönhetően.

INTENSE POWDERRAIN
A Rainfinity ezen kívül a koncentrált Intense PowderRain 
vízsugárral bizonyít. A háromsugaras Rainfinity kézi- 
vagy fejzuhany vízsugártárcsájában közepén elren-
dezve, az intenzívebb zuhanysugárnak köszönhetően 
megkönnyíti a sampon kiöblítését.
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Zuhanyok | PowderRain Zuhanyok | PowderRain

Ennél jobban  
nem is tudja Önt  
a víz beborítani –  
PowderRain.
A PowderRain vízsugarú zuhany alatt ne csak azért álljon, hogy tiszta legyen. Mivel az új 
mikrofinomságú vízsugár fajtának köszönhetően a napi zuhanyozás minden alkalommal exk-
luzív zuhanyélménnyé válik.

A PowderRain-t úgy tervezték, hogy a több ezernyi mikrocsepp Önt olyan köpenybe burkolja, 
ami érzéki és gyengéd kényeztetést biztosít a test és lélek számára egyaránt.

A PowderRain-nél minden csepp pontosan oda kerül, ahová kell: a bőrére. A kevésbé fröcs-
kölő vízsugár lényegesen kevesebb takarítási időt igényel – és így sokkal több szabadidőt 
biztosít Önnek.

A Rainfinity sorozatban és néhány Raindance sorozatú terméknél kapható.
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Allrounder a  
modern családi  
fürdőszobához –  
Croma® E és  
Ecostat® E.
Az új Croma E és az Ecostat E pontosan tudják, hogy 
az egyes családtagoknak mire van szükségük zuhanyo-
záskor. Innovatív biztonsági funkciójukkal, modern kiala-
kításukkal és vonzó árukkal tökéletes zuhanymegoldást 
jelentenek minden korosztály számára.

Olvassa be a kódot, és ismerkedjen 
meg a Croma E és Ecostat  termékekkel.

31



Zuhanyok | Croma® E

COOLCONTACT:
Az új hűtési technológia megakadályozza  
az Ecostat E termosztát-ház felmelegedését.
www.hansgrohe.com/coolcontact

SAFETYSTOP:
A termosztát fogantyúján lévő szerkezet biztosítja, hogy a zuhanyból ne jöjjön várat-
lanul forró víz.

Így a zuhanyo-
zás biztosan  

gyerekjáték lesz.
A fürdőszoba a fiatal családok izgalmas mindennapi életének köz-
pontja. Miközben a kicsik reggelente nagy kalandokra készülnek, a 
felnőttek esténként a jól megérdemelt nyugodt pillanatokat élvezik.

De az ellazulás tudvalevően nem mindig olyan könnyű a gyerekek-
kel – mert a kíváncsi felfedező kezektől semmi sincs biztonságban. 
A fürdőszoba hamarosan kalandjátszótérré válik, ahol a kis vadócok 
mindennel játszanak, ami csak a kezük ügyébe kerül, legyen az egy 
ártalmatlan gumikacsa, vagy egy gyanútlanul otthagyott veszély-
forrás, például egy felmelegedett termosztát-ház, vagy a túl forró 
vízsugár. Sok szülőnek jó oka van aggódni. Milyen jó, hogy terméke-
inknek köszönhetően a gyerekeiket teljesen gondtalanul elküldhetik 
zuhanyozni.
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 Zuhanyok  | Croma® E

 VÁLTÓFUNKCIÓ: 
 A fürdőkád Showerpipe alsó végén egy szabályozón keresztül a fejzuhanyról átvált-
hat kézizuhanyra. Forgassa egyszerűen jobbra. 

 KÖNNYŰ KEZELNI: 
 Az egy kézzel kezelhető zuhanytartóval a kézizuhany a Showerpipe-on tetszés szerint 
eltolható. 

SOFTCUBE:
 A Croma E most az új 
SoftCube dizájnban jelenik 
meg: A letisztult felületekkel 
és enyhén lekerekített sarkok-
kal kellemes tapintású, és jól is 
néz ki. Emellett a termékek a 
kerek és szögletes fürdőszoba 
elemekkel is ugyanolyan jól 
harmonizálnak. 

 Zuhanyok  | Croma® E
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Croma® E

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

Croma® E
 Showerpipe 280 1jet termosztáttal 
# 27630, -000
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/perc

Croma® E
 Showerpipe 280 1jet kádtöltővel és termosztáttal 
# 27687, -000



Ecostat® E
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 Technológiák és vízsugár fajták 
 Ötleteink a még nagyobb kényelemért. Ismerje meg technológiáinkat és vízsugár fajtáinkat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a technológiákat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a vízsugár fajtákat. 

Ecostat® E
 Falsíkon kívüli termosztátos kádcsaptelep 
# 15774, -000

Ecostat® E
 Falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelep 
# 15773, -000





Fejezze ki egyéniségét: A csaptelepeknek manapság már 
nem csak céljukat kell teljesíteniük. A helyiséget stílusosan 
kell gazdagítaniuk, és szemet gyönyörködtetőeknek kell 
lenniük. Különösen a színek célzott használatának van 
fontos szerepe a lakóterek karakterének kialakításában. 
Ezért a hansgrohe most a két legnépszerűbb csaptelep 
családot és a kiegészítő termékeket öt új felületkialakítás-
sal kínálja.

Olvassa le a kódot, és ismerkedjen 
meg a FinishPlus termékkel.

Még a víz is trendin 
folyik – FinishPlus.

CSAPTELEPEK
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Csaptelepek | FinishPlus

Matt fehér

-700 MATT FEHÉR
Vakmerő, szokatlan hűvösség.
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Csaptelepek | FinishPlusCsaptelepek | FinishPlus

Matt fekete

-670 MATT FEKETE
Fekete-fehér kontrasztok, és lényegre törés.
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Csaptelepek | FinishPlus

Szálcsiszolt 
fekete króm

-340 SZÁLCSISZOLT FEKETE KRÓM
Hűvös egyenesség geometriai hangsúllyal.
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Csaptelepek | FinishPlusCsaptelepek | FinishPlus

Szálcsiszolt bronz

-140 SZÁLCSISZOLT BRONZ
Természetes, lágy színek és finom árnyalatok.
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Csaptelepek | FinishPlus

Polírozott 
arany hatású

-990 POLÍROZOTT ARANY HATÁSÚ
Elbűvölő megjelenés, esztétikusan extravagáns.
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 Csaptelepek  | FinishPlus Csaptelepek  | FinishPlus

-000  KRÓM 
 Időtlen klasszikus, nőies eleganciával párosítva. 
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 Króm 
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Metropol® FinishPlus

Metropol®

 Egykaros mosdócsaptelep 260 
push-open lefolyóval, mosdótálakhoz 
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

 Egykaros mosdócsaptelep 110 
push-open lefolyóval 
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

Egykaros mosdócsaptelep 100 
push-open lefolyóval, kézmosókhoz
# 32500,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

Egykaros mosdócsaptelep 230 
push-open lefolyóval
# 32511,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

 Egykaros bidécsaptelep 
push-open lefolyóval 
# 32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

3-lyukú karos mosdócsaptelep 160 
push-open lefolyóval
# 32515,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

 Egykaros falsík alatti mosdócsaptelep 
225mm-es kifolyóval 
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990 



 Csaptelepek  | Metropol® FinishPlus
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 2019 júliusától 
lesz kapható 

 Technológiák és vízsugár fajták 
 Ötleteink a még nagyobb kényelemért. Ismerje meg technológiáinkat és vízsugár fajtáinkat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a technológiákat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a vízsugár fajtákat. 

Metropol®

Egykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep
# 32540,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

Egykaros falsík alatti kádcsaptelep
# 32545,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol®

 Egykaros szabadonálló kádcsaptelep 
# 32532, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez 
# 10452180

Metropol®

 Egykaros falsíkon kívüli zuhanycsaptelep 
# 32560,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol®

 Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelep 
# 32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol®

 Kádtöltő 
# 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Talis® E FinishPlus

Talis® E
 Egykaros mosdócsaptelep 240, 
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 Egykaros mosdócsaptelep 110, 
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart, 
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (kép  nélkül) 

Talis® E
 Egykaros mosdócsaptelep 150, 
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 Egykaros fali csaptelep, 225 mm-es kinyúlással 
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis® E
 Egykaros bidécsaptelep, 
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 3-lyukú mosdócsaptelep 
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Hot

Cool

Cool
Start



 Csaptelepek  | Talis® E FinishPlus
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 2019 júliusától 
lesz kapható 

 Technológiák és vízsugár fajták 
 Ötleteink a még nagyobb kényelemért. Ismerje meg technológiáinkat és vízsugár fajtáinkat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a technológiákat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a vízsugár fajtákat. 

Talis® E
 Falsíkon kívüli kádcsaptelep 
# 71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 Falsík alatti kádcsaptelep színkészlet 
# 71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 Falsík alatti kádcsaptelep színkészlet, 
biztonsági kombinációval 
# 71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis® E
 Falsíkon kívüli zuhanycsaptelep 
# 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 Falsík alatti zuhanycsaptelep 
# 71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis® E
 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep 
# 71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez 
# 13244180
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 Kiegészítő termékek 

Raindance® E
 Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Fejzuhany 300 1jet 390 mm zuhanykarral 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance® Select E
 Kézizuhany 120 1jet 
# 26520,  -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990

 Mennyezeti csatlakozó S 100 mm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 Mennyezeti csatlakozó S 300 mm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (kép  nélkül) 

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

Raindance® Select S
 PowderRain termosztátos showerpipe 
# 27633,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect®

 Falsík alatti termosztátos csaptelep színkészlet 
2 fogyasztóhoz 
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsaptelep 
színkészlethez 
# 15310180

RainSelect®

 Falsík alatti termosztátos csaptelep színkészlet 
4 fogyasztóhoz 
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsaptelep 
színkészlethez 
# 15312180

Unica®

 Zuhanyrúd 0,65 cm 
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Zuhanyrúd 0,90 cm   (kép  nélkül) 
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -990



 Csaptelepek  | FinishPlus
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 2019 júliusától 
lesz kapható 

 Technológiák és vízsugár fajták 
 Ötleteink a még nagyobb kényelemért. Ismerje meg technológiáinkat és vízsugár fajtáinkat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a technológiákat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a vízsugár fajtákat. 

Ecostat®

 Falsíkon kívüli termosztátos kádcsaptelep 
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat®

 Falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelep 
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat® Square
 Falsík alatti termosztátos csaptelep 2 fogyasztóhoz 
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect®

 Termosztát falsík alatti szereléshez 2 fogyasztóhoz 
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox®

 Kád színkészlet szögletes 
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Peremre és épített peremre szerelhető 
kádcsaptelep alaptest 
# 13560180

 Szerelőlap épített peremre szereléshez 
# 28016000

 Szerelési segédlap épített peremre szereléshez 
# 28021000
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 Kiegészítő termékek 

Isiflex®

 Zuhanycső 1,60 m 
# 28276, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Exafill® S
 Kádtöltő színkészlet 
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -990

FixFit®

 Szögletes fali csatlakozás visszafolyásgátlóval és szin-
tetikus gömbcsuklóval 
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

Flexaplus®

 Színkészlet 
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Flowstar S dizájnszifon 
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

M71
M7120-H200 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható kifolyóval
# 73818, -000, -340, -670, -800

Focus®

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható 
zuhannyal  
# 31815, -000, -670, -800

Focus®

Egykaros konyhai csaptelep 
elfordítható kifolyóval  
# 31817, -000, -670, -800

Focus®

Egykaros konyhai csaptelep  
# 31820, -000, -670, -800



 Csaptelepek  | FinishPlus
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 Rainfinity elérhető 
2019. októberétől 

 Technológiák és vízsugár fajták 
 Ötleteink a még nagyobb kényelemért. Ismerje meg technológiáinkat és vízsugár fajtáinkat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a technológiákat. 

 Olvassa be a kódot, és tekintse 
meg a vízsugár fajtákat. 

Rainfinity®

 Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval 
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval 
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Fejzuhany 360 1jet  
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Fejzuhany 250 1jet 
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Keskeny kézizuhany 100 1jet 
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity®

 Kézizuhany 130 3jet 
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ELŐNYÖK:
•  rendezett látvány a fürdőkád-

nál, mivel a tömlő láthatatlan 
marad

•  választási lehetőség két rozet-
tás kivitel között, a fürdőszobai 
környezetbe illően

•  egyedileg elhelyezhető a kád-
peremen

•  145 cm-ig kihúzható a na-
gyobb mozgásszabadság 
érdekében

•  kevesebb húzó- és tartóerőt 
igényel a könnyebb kezelhető-
ség érdekében

•  a tömlő könnyed be- és 
 kicsúsztatása

•  védi a tömlőt a sérülésektől



sBox® fürdőkádhoz: 
még egyszerűbb 
 használat. 
 Az sBox fürdőkád rendezett látványával mindenki tetszé-
sét elnyeri. Mivel a jól kitalált tömlő-feltekercselő rend-
szernek köszönhetően jelentősen nő a műveleti sugár. A 
zárt dobozban a tömlő biztonságosan vezethető, és véd-
ve van a sérülésektől. 

 Olvassa be a kódot, és ismerje 
meg az sBox fürdőkádat. 
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sBox®

 sBox kád színkészlet szögletes 
# 28010, -000

 sBox peremre és épített peremre 
szerelhető kádcsaptelep alaptest 
# 13560180

 sBox szerelőlap épített peremre 
szereléshez 
# 28016000

 sBox szerelési segédlap épített peremre 
szereléshez 
# 28021000

sBox®

sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000 

 sBox peremre és épített peremre 
szerelhető kádcsaptelep alaptest 
# 13560180

 sBox szerelőlap épített peremre 
szereléshez 
# 28016000

 sBox szerelési segédlap épített peremre 
szereléshez 
# 28021000



Előreláthatólag 2019  
decemberétől lesz kapható



Az M81 konyhai csaptelepek könnyedén és egyedülál-
lóan, soha nem látott, jövőbemutató munkafolyamatot 
biztosítanak a hatékony mosogatási vízgazdálkodás ér-
dekében. Az egyedülálló kialakítás optimális feltételeket 
teremt a víz új módon történő áramlásához. Az innova-
tív, lapos vízsugár páratlan élményt nyújt a konyhában. 
Ezzel lehetővé válik és újradefiniálható az élelmiszerek 
gyengéd öblítése, a nagy tárgyak fröcskölésmentes tisztí-
tása, és az erőforrás kímélő kézmosás.

A testreszabott többfunkciós szitával kiegészítve a kony-
hai előkészület még soha nem volt ilyen egyszerű, soha 
nem volt ilyen hatékony, és soha nem volt ilyen különle-
ges.

Csúcsteljesítmény a 
konyhában – M81.

KONYHA
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 Előreláthatólag 2019 
decemberétől lesz kapható 



 Harmonikusan minimalista dizájn, kompromisszumok nél-
küli bevált funkció és a minőség. Így minden fogantyú 
hangsúlyt kap. Karcsú vonalvezetésének köszönhetően az 
M54 konyhai csaptelepek stílusosan illeszkednek minden 
modern konyhai környezetbe. Az szembetűnő nemesacél 
megjelenésű felülete mellett exkluzív matt fekete felülettel 
is kapható. A választék lefedi a legfontosabb alapformá-
kat és kényelmi magasságokat, és tökéletesen illeszkedik 
a legkülönbözőbb konyhai koncepciókba. 

 Minimalista 
remekmű – M54.
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 KRÓM  NEMESACÉL 
MEGJELENÉSŰ 

FELÜLET 

 MATT BLACK 



Konyha | M71 és M51 Konyha | M71 és M51

Könnyedén  
többfunkciós –  
M71 és M51.

Az M71 és M51 bevált hansgrohe konyhai csaptelepek választék 
kiegészítője két funkciót kombinál: Az újonnan kifejlesztett zuhanyfej 
a hansgrohe Select technológiát ötvözi a kihúzható zuhany kétirányú 
vízsugarával. Előnye: egykezes használhatóság és még funkcionáli-
sabb vízszabályozás.

MINDENT EGY 
 KÉZZEL:
A kihúzható zuhany 
könnyen használható 
egy kézzel, és rugalmas 
munkát tesz lehetővé 
a mosogatónál.
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 Konyha  | M71  és  M51  Konyha  | M71  és  M51

 KETTŐS VÍZSUGÁR-ERŐ: 
 Állítsa be az adott tevékenységhez legjobban megfelelő vízsugár fajtát: a lágy zuhany vízsugarat a gyümölcs- és 
zöldségmosáshoz, vagy a kristálytiszta lamináris vízsugarat a fazekak gyors és pontos feltöltéséhez. 

 KÖNNYEN TÁROLHATÓ: 
 Az sBox a kihúzható tömlő belső vezetőjével biztosítja a 
külső akadályokkal szembeni védelmet, és biztonságos 
be- és kicsúsztatást garantál. A tömlő 76 cm-re való ki-
húzhatóságának köszönhetően különösen nagy műveleti 
sugár keletkezik. 

 INTUITÍV KEZELÉS: 
 A Select gombbal a munkafolyamat során a vízsugarat 
könnyen meg lehet szakítani, majd újra elindítani. 

 Olvassa le a kódot, és ismerkedjen 
meg az sBox-szal. 
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M71
M7120-H200 2-lyukú egykaros konyhai 
csaptelep kihúzható kifolyóval
# 73818, -000, -800

M71
M7117-H320 egykaros konyhai 
csaptelep kihúzható kifolyóval  
# 73816, -000, -800

 M7117-H240 egykaros konyhai csap-
telep kihúzható kifolyóval   (kép  nélkül) 
# 73817, -000, -800

M51
M5117-H300 egykaros konyhai 
csaptelep kihúzható kifolyóval  
# 73867, -000, -800

 M5117-H220 egykaros konyhai 
csaptelep kihúzható kifolyóval  
 (kép  nélkül) 
# 73868, -000, -800



 Konyha  |  Tartozékok 

 Mindent a kényelem 
érdekében. 

 KÖNNYEBB A MO-
SOGATÁS: 
 A praktikus mosogató-
szer adagoló három 
különböző kivitelben és 
két különböző felülettel 
kapható, így minden 
hansgrohe konyhai csap-
telephez illeszkedik. 

 A konyhában egy mozdulattal minden elvégezhető, ha a megfelelő 
eszköz kéznél van. Erre szolgálnak a hansgrohe újdonságai, amik a 
konyhai feladatokat a lehető legkényelmesebbé teszik. 
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 A71 folyékony szappan és mosogató-
szer adagoló  
# 40468, -000, -800

 A51 folyékony szappan és mosogató-
szer adagoló  
# 40448, -000, -800

 A41 folyékony szappan és mosogató-
szer adagoló  
# 40438, -000, -800



 Konyha  |  Tartozékok  Konyha  |  Tartozékok 

 SZEMÉLYRE SZABVA: 
 A tölgy vagy dió tömörfa vágódeszka vezető-
peremével optimális lerakást és eltolhatóságot 
biztosít az összes hansgrohe mosogatón. 

 OPTIMÁLIS 
 SEGÍTŐTÁRS: 
 A hansgrohe tartozé-
kaival a mosogatás 
gyerekjáték. 
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 F16 vágódeszka – tölgybarna 
# 40961000

 F15 vágódeszka – mogyoróbarna 
# 40960000

F14 multifunkcionális szűrő
# 40963000



Szponzorálás

Maximális ellazulás 
a maximális  

teljesítmény után.
A hansgrohe segít átélni a legszebb pillanatokat a vízzel. A víz el-
választhatatlanul kapcsolódik a sporthoz. A hansgrohe termékek 
segítenek a csúcsteljesítmény előtt a kihívásokra összpontosítani, a 
fárasztó nap után pedig ellazulást és optimális regenerálódást nyúj-
tanak: hiszen nem utolsó sorban az élsportolók is értékelik a motivá-
ciót és a jól megérdemelt zuhanyozást, akik nap mint nap maximális 
teljesítményt nyújtanak.

2017 óta a hansgrohe az első osztályú BORA-hansgrohe kerék-
pársport csapat hivatalos támogatója: egy olyan sporté, amely kü-
lönösen dinamikus és innovatív, és tömegeket lelkesít, akár csak a 
hansgrohe fürdőszobai és konyhai termékek.

A csapattal együt tműködve teszteljük és fejlesztjük tovább a 
hansgrohe termékeket annak érdekében, hogy a sportban ak-
tív ügyfeleinknek is a lehető legjobb zuhanyélményt nyújthassuk. 
A BORA-hansgrohe csapat, mint hansgrohe márka nagykövete, vi-
lágszerte évente majdnem 300 napig van úton. A versenyek hely-
színével és időpontjával kapcsolatos információk megtalálhatók a 
www.bora-hansgrohe.com honlapon, valamint a hansgrohe és a 
 BORA-hansgrohe csapat közösségi oldalain.
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Szkennelje be a kódot,  
játsszon és nyerjen!

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.hu

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

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

www.hansgohe.com/challenge



 Meghatározza a mosdókagyló 
és a csaptelep közötti, egyéni-
leg használható teret. Kényelem 
minden szinten. 

 Bőségesen levegőt kever a víz-
hez. A lágy, fröccsenésmentes 
vízsugárhoz és a telt zuhany-
cseppekhez. 

 A csaptelep kinyitásakor 
alaphelyzetben alapvetően 
csak hidegvíz folyik. Csak akkor 
használja a meleg vizet – és az 
ahhoz szükséges energiát –, ha 
aktívan balra fordítja a kart. 

 A hidegvíz ellenőrzött hozzá-
vezetésével hűt, így megakadá-
lyozza a felmelegedést. A még 
biztonságosabb zuhanyozásért. 

 Óriási zuhanyélmény a teljes 
testfelületen. 

 Erős, célzottan élénkítő masz-
százssugár. 

 A testet jólesően körülölelő, 
lágy vízsugár 

 Koncentrált, kellemes masszázs-
sugár. 

 Lágy sugarakból álló, dús 
zuhany. 

 A bőrrel nagy felületen érintke-
ző, erőteljes hullámsugár. 

 Pontszerű vízsugár a jóleső 
wellness pillanatokhoz. 

 Egyedülálló zuhanyélmény az 
egész testet gyengéden bebo-
rító mikrocseppeknek köszön-
hetően. 

 Mikrofinomságú cseppekből 
álló intenzív sugár a hatékony 
zuhanyozás érdekében. 

 A nagy vízsugár lágy cseppek-
kel borítja be egész testét. 

 A lágy zuhanycseppek és a 
dinamikus sugár harmonikus 
kombinációja. 

 Energiával tölt fel a fárasztó 
nap végén. 

 Egyszerű gombnyomással sza-
bályozza a víz folyását: a be- 
és kikapcsolás, illetve a zuhany 
vagy a vízsugár fajták közötti 
váltás gyerekjáték. 

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

 Teljes zuhanyeső, hajmosáshoz 
ideális. 

 Intenzív, frissítő hatású zuha-
nyeső. 

 Lágy zuhanyeső levegővel dúsí-
tott cseppekkel. 

 Intenzív, aktiváló és ébresztő 
hatású vízsugár 

 Csökkenti az átfolyást, így vizet 
és energiát takarít meg. A fenn-
tartható élményért. 

 A víz intelligens, nagy felületen 
történő elosztásával jóleső az 
egész testet jóleső zuhanyeső 
borítja be. A víz mesés élvezete. 

 TECHNOLÓGIÁK: 

 VÍZSUGÁRFAJTÁK: 

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

 FELÜLETEK: 

Massage

Hot

Cool

Cool
Start

-800

 NEMESACÉL 

MEGJELENÉSŰ 

FELÜLET 

-700

 MATT 

WHITE 

-000

 KRÓM 

-670

 MATT 

BLACK 

-990

 POLISHED 

GOLD OPTIC 

-340

 BRUSHED 

BLACK CHROME 

-140

 BRUSHED 

BRONZE 



Központ
Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

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

 Olvassa be a kódot, és ismerkedjen 
meg újdonságainkkal. 

 Tudjon meg még 
többet – regisztrál-
jon honlapunkon és 
legyen naprakész. 

 Még többet szeretne megtudni? Regisztráljon honlapunkon, 
így  elsőként kaphat információkat a hansgrohe újdonságairól. 
Örülünk érdeklődésének! 

 www.hansgrohe.hu 
 www.hansgrohe.com/register 

 Ismerkedjen meg a hansgrohe termékekkel honlapunkon és a közösségi oldalakon. 
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