Ötletek a vízhez.
Fürdőszobai és konyhai csaptelepek
és zuhanyok.

Ismerje meg a vizet
úgy, mint még soha.
Napjainkban egyre inkább a fürdőszoba és a konyha az a hely, ahol az élet zajlik. Ide vonulhatunk vissza, ellazulhatunk, feltöltődhetünk, értékes időt tölthetünk
magunkkal vagy a családunkkal.
Ezért a hansgrohe olyan iránymutató megoldásokat fejleszt, melyek nap mint
nap újjá varázsolják és egyedülálló, feledhetetlen élménnyé teszik a vízzel való
találkozást. Ebből a brosúrából megismerheti a hansgrohe újdonságait, melyek a
dizájn és a technika révén újradeﬁniálják a víz felhasználását, ezzel egyetlen célt
szolgálva a mindennapokban:
h
 ansgrohe.Meetthebeautyofwater.
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A Hansgrohe vállalat

Hansgrohe – az eredeti 1901 óta:
kezdettől fogva jövőbemutató
Hans Grohe nem elégedett meg a
jelennel, mert tudta: csak így képes újat, szokatlant és forradalmian újat teremteni. Akkoriban, amikor születőfélben voltak a privát
házifürdők első ötletei, és a mindennapi zuhanyozás még utópiának számított, ő már az első
zuhanyfejek fejlesztésén dolgozott. Így olyan
új szabványokat fektetett le a fürdőszobában,
melyek messze túlnyúltak a Fekete-erdő hatá-

rain. A 146 országban jelen lévő 34 társasággal és 21 képviselettel, valamint a világszerte
kapható termékekkel a hansgrohe márka
azon kevesek egyikévé vált, akik globális alakítói a szaniteriparnak. A vállalat termékeinek
gyártása továbbra is főként Schiltachban és
Offenburgban folyik, ami ékes bizonyítéka a
„Made in Germany” hitvallásnak és a Hansgrohe megélt értékeinek. A legfontosabb érté-

A Hansgrohe 1901 óta mindig egy lépéssel megelőzi saját korát.

kek egyike a szociális felelősségvállalás. Így a
Hansgrohe csoport ipari úttörő a fenntarthatóság, környezet- és klímavédelem területén. Ez
ugyanúgy megmutatkozik a víz- és energiatakarékos termékekben, akár csak a környezetbarát gyártási technológiákban, valamint a
globális környezetvédelmi projektekben és a
fenntartható vízfelhasználásért folytatott felvilágosító mozgalomban.

hansgrohe Minőség 5

Minőség, amelyre számíthat

Az ön igényei
a mi mércénk
A hansgrohe a német szakértelmet
részesíti előnyben, így forma és funkció tekintetében egyaránt a legkiválóbb minőséget éri
el. Mindig is a „Made in Germany” volt sikerünk receptje, és az is marad: szinte az összes
termékünk hazánkban, dél-németországi
Fekete-erdőben készül. A magunkkal szemben
támasztott követelmények azt diktálják, hogy
hosszú élettartamú megoldásokat kínáljunk

vásárlóinknak, és új mércét állítsunk a funkciók
és a minőség tekintetében. Ezért a kutatás és a
fejlesztés mind a mai napig ugyanúgy zajlik,
mint a legelején, hogy tartós elégedettséget
biztosítsunk vásárlóink számára. Ennek a tradicionális szakértelemnek és a modern feltalálói szellemnek a találkozása teremti meg
egy olyan vállalat alapjait, amelynek sikerei
messze a jövőbe nyúlnak.

ÉV
GARANCIA
Környezetünk védelméért: a hansgrohe
minden cselekedetét meghatározza a fenntarthatóság, valamint a környezet- és klímavédelem. Világszerte indított környezetvédelmi
projektjeinkkel és természeti erőforrásunk, a
víz megőrzését célzó felvilágosító akcióinkkal
hozzájárulunk az ökológia jobbá tételéhez.
A CO 2-kibocsátás csökkentése érdekében
gyártási folyamatainkban is megújuló energiákat, hatékony újrahasznosító rendszereket és
hővisszanyerő rendszereket használunk. Ezért
aki a hansgrohe mellett dönt, az a felelős ökológiai gyártásból származó hosszú élettartamot és minőséget választja.

A legszigorúbb követelmények: a
hansgrohe kizárólag magas minőségű, ivóvízre ártalmatlan alapanyagokat használ.
Ezeket tartóstesztek keretében vizsgáljuk,
hogy minden konyhai követelménynek megfeleljenek. Az érvényben lévő szabványok
betartása és az optimálisan illeszkedő alkatrészek hosszú éveken keresztül megbízható
működést és kényelmes kezelhetőséget biztosítanak. Saját termékbiztonsági irányelveink a
legtöbb esetben messze felülmúlják az iparági
előírásokat. Ezért valamennyi termékünkre
önkéntesen 5 év gyártói garanciát vállalunk.

Lendületet ad az üzletágnak: a
hansgrohe forgalmának kereken 30%-át az új,
3 évnél nem régebbi termékek adják. Ennek
a magas „vitalitási mutatónak” köszönhetően
a fekete-erdői szaniterspecialista az iparág
egyik vezető innovátora. Világszerte sok minden hatalmas sikert aratott, amit a hansgrohe
kitalált, kifejlesztett és megtervezett. Fekete-erdői ötletgyárunkban számtalan innovatív termék született. Ezen ötletek némelyike szaniter-,
sőt néhányuk kultúrtörténelmet is ír.
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A kitűnő formaterv elismerése

A mindennapok alakításának legszebb módja
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 újrateremtik. A Hansgrohe csoport termékeit immár
500 alkalommal díjazták, és 50 nemzetközi
dizájndíjat nyertek el. Az iF Design Award
egy világszerte elismert, a kitűnő formatervezést díjazó márkajelzés. Ez a díj a kiemelkedő
és innovatív dizájnteljesítmény nemzetközi

szimbóluma, és a világ egyik legfontosabb
dizájndíja. Évente egy alkalommal független,
világszerte elismert dizájnintézetek ítélik oda.
Az iF Company Ranking 2017-es rangsorában
a Hansgrohe csoport jelenleg a 6. helyen áll,
ezzel a legmagasabb helyezést érve el az
iparágban.

The last sentence should be „The iF Company
Ranking 2017 confirms the Hansgrohe Group is
currently in sixth place, making it the highest-placed
sanitaryware company in the iF Ranking.“

Sokszorosan díjazott:
Phoenix Design
Ez a csapat évek óta meghatározója a hansgrohe arculatának.
Az általuk felállított mérce alapján az a sikeres formaterv, amely
elégedettséggel tölti el a termékeket felhasználó embereket. A
kreatívok leginkább a háttérben dolgoznak, de rendkívüli módon
örülnek a dizájnműhely által elnyert számtalan díjnak.
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Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi:
Raindance S 240 Air 1jet fejzuhany.

The Pakubuwono, Jakarta:
Metris S 100 egykaros mosdócsaptelep,
Metris S egykaros zuhanycsaptelep,
Raindance S 150 Air 3jet kézizuhany.

Copyright: Hyatt Capital Gate

Copyright: The Pakubuwono

Signiel Seoul, Seoul:
PuraVida 3-lyukú mosdócsaptelep,
Croma 100 Multi kézizuhany.
Copyright: Signiel Seoul

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau:
PuraVida egykaros kádcsaptelep,
Raindance Select S 240 2jet fejzuhany,
PuraVida 110 egykaros mosdócsaptelep.
Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

NUO Hotel Beijing, Peking:
PuraVida egykaros szabadonálló kádcsaptelep,
Raindance S 300 Air 1jet fejzuhany.
Copyright: NUO Hotel Beijing

Hotel Excelsior, Dubrovnik:
Talis S egykaros mosdócsaptelep,
Talis S egykaros szabadonálló kádcsaptelep,
Crometta S 240 1jet fejzuhany.
Copyright: Hotel Excelsior

hansgrohe zuhanyok és csaptelepek

A víz tökéletes formája

10 hansgrohe Szerelés 

Zuhanyvezérlés

Falsíkon kívüli szerelési
megoldás
Még nagyobb zuhanyélményre vágyik
még kisebb ráfordítással? Akár építkezik,
akár felújít: a hansgrohe falsíkon kívüli termékekkel – pl. kézizuhanyokkal, zuhanyszettekkel, Showerpipe-okkal és termosztátokkal –
műszaki szempontból és megjelenésében is
emelheti fürdőszobája értékét. A mindennapi
kényeztető programokhoz falsíkon kívüli megoldásaink széles választékából választhat,
minden ízlésnek és zuhanytípusnak megfele-

lően. Valamennyi termékünk egyszerűen szerelhető, mert falsíkon kívüli megoldásainkat
a meglévő csatlakozókhoz terveztük. Azaz
nincs szükség a falba történő beépítésükre.
Mivel minden vizet vezető elem falon kívül fut,
így bármikor, kis ráfordítással utólag is felszerelhető. Már egyetlen komponens – például a
kézizuhany – lecserélésével is óriási változást
érhet el. Ily módon élvezheti a szupergyors
megoldás előnyeit.

Egyszerű felújítás
Ráférne a felújítás a fürdőszobájára? A dizájn, a technika és még a fürdőszobával szemben
támasztott igények is folyamatosan változnak. Esetleg az energiahatékonysággal kapcsolatos
kérdések foglalkoztatják? De nem akarna falat bontani, és teljes körű felújításba kezdeni? Akkor
a legjobb megoldás, ha sokféle termékünk közül választ egyet, amelyet egyszerűen felszerelhet
a falra. A csatlakozóméretek szabványosak, ennek köszönhetően valamennyi hansgrohe termék
– például a termosztát vagy a kézizuhany – tökéletesen illeszkedik a fürdőszobájához. Ezek a
termékek műszaki szempontból és megjelenésében is emelik fürdőszobája értékét.

Nagyobb kényelem
és rugalmasság
A zuhanyrudak stabilak, könnyen állíthatók, és könnyedén tisztíthatók. Segítségükkel a kézizuhanyok tetszőleges magasságban rögzíthetők, így tökéletesen illeszkednek minden testmagassághoz, korosztályhoz és egyéni zuhanyozási helyzethez. Praktikus és tökéletes megoldás a
többgenerációs fürdőszobákba: az Unica Comfort zuhanyrúd, amely egyúttal tartófogantyúként is használható (200 kg terhelésig). TÜV által bevizsgált biztonságának köszönhetően
nagyobb kényelmet, stabilitást és rugalmasságot biztosít az egész család számára, ráadásul
az elcsúszás veszélyét is csökkenti a zuhanyzóban és a kádban.

Gyors megoldás,
ha fejzuhanyra vágyik
Még több műszaki fortélyt szeretne, vagy mindig is egy nagy fejzuhany volt az álma? Akkor
válasszon a minden igényt kielégítő Showerpipe-jaink közül. Nagyobb kényelem, nagyobb
zuhany és nagyobb vízélmény. A hansgrohe Showerpipe egy falsíkon kívüli termosztátból,
valamint fej- és kézizuhanyból álló megoldás. Segítségével gyorsan és egyszerűen, falbontás
nélkül valósíthatja meg álmai nagyméretű esőzuhanyát. Egyszerűen csak rá kell szerelni a már
meglévő fali csatlakozókra.
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Zuhanyvezérlés

Falsík alatti szerelési
megoldás
Nem lenne jobb, ha minden olyan
dolog, amit nem szeretne látni a zuhanyvezérlésnél – például a csövek – egyszerűen a
falsík alá lennének rejtve? A hansgrohe falsík
alatti szerelési megoldásainak köszönhetően
mindent elegánsan eltüntethet a falban. Falsík
alatti zuhanyvezérléseink technikája a falban
rejtőzik. Telepítése valamivel több ráfordítást
igényel, mivel a technikát a falban elhelyezett

alaptestbe kell beszerelni. A beépítést szerelővel érdemes elvégeztetni. A két különálló,
falon kívüli és falon belüli komponensre történő felosztás egymástól független szerelést
tesz lehetővé. Ez nem csak több időt biztosít a
látható elemek végső kiválasztására, hanem
egyúttal nagyobb rugalmasságot is, ha egyszer le akarná cserélni azokat.

Nagyobb mozgásszabadság
A kis méretű zuhanyvezérlés diszkréten belesimul a falba, így még nagyobb mozgásszabadságot biztosít a zuhanyzóban. Így ultramodern, rendezett megjelenést biztosít. A hansgrohe
technológiája egyszerűen eltűnik a falban így a letisztult dizájn áll a középpontban, és nagyobb
hely marad a kényelmes zuhanyozáshoz. Így Önnek zuhanyozás közben nem többé arra figyelnie, hogy ne verje be magát. Ehelyett élvezheti a nagyobb teret, a nagyobb kényelmet és a víz
élményét.

Maximális zuhanyélmény
A Select technológia által biztosított, intuitív kezelési és dizájnkoncepció elsősorban falsík
alatti termékekkel kombinálva jelent felhasználóbarát és elegáns megoldást. A ShowerSelect
termosztátokkal akár négy, a RainSelect termosztátokkal pedig akár öt fogyasztót is vezérelhet gombnyomással. A vízsugár fajták között is egyszerű gombnyomással válthat. A beépített
hőmérséklet szabályozás biztonságos és állandó vízhőmérsékletről gondoskodik, miközben a
víz mennyisége tetszés szerint változtatható.

Számtalan dizájnlehetőség
Ha a technika láthatatlan, a dizájn tökéletesen illeszkedik a környezethez, és a kezelési kényelem egyszerűen lenyűgöző, akkor nem lehet másról szó, csakis a hansgrohe falsík alatti szerelésű termékeiről. Karcsú vonalvezetésüknek, nemes felületüknek és elegáns formájuknak köszönhetően térképző karakterük van. A számos különböző dizájnforma mellett króm, fehér/króm,
fekete/króm vagy tükröződő üvegfelület közül is választhat.
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Zuhanyvezérlés

Falsíkon kívüli és falsík
alatti szerelési megoldás
Letisztult, rendezett megjelenésű zuhanyzót szeretne, mindenféle zavaró elemek
– például csövek – nélkül, de nem szeretne
lemondani a tárolófelületről? A hansgrohe
falsíkon kívüli és falsík alatti szerelési megoldásai egyesítik magukban ezeket az előnyöket. A hansgrohe ShowerTablet termosztát
nagyméretű üvegpolca bőséget helyet kínál
a zuhanykellékek számára, így feleslegesség
teszi a zuhanypolc felszerelését. A hansgrohe

fejzuhanyok pedig a mennyezetre vagy a falra
szerelhetők. Válasszon a számos forma (klas�szikus kerek avagy modern szögletes dizájn)
és a különböző vízsugár fajták közül. A puritán
dizájn például tökéletesen illeszkedik bármely
zuhanytartományba. Bármelyik megoldást is
választja: minden esetben a nagyobb kényelemhez juthat, és saját ízlése szerint alakíthatja
fürdőszobáját.

A kialakítás szabadsága
Nagyobb kényelem zuhanyozás közben, zuhanyvezérlés és zuhanykellékek mindig pontosan
ott, ahol szeretné. Szabadon eldöntheti, hol legyen a termosztát és a fejzuhany. Erre elsősorban
a hansgrohe ShowerTablet választása esetén van lehetőség. A polcot például saját, egyéni
zuhanyozási szokásainak megfelelően jobb- vagy balkezes használathoz igazítva helyezheti el.
Mindegy, hogy a termosztátot és a fejzuhanyt a zuhanyzó egyik oldalán vagy akár a sarkában
helyezi el, mindig minden a keze ügyében lesz.

Nagyméretű tárolófelület
A hansgrohe ShowerTablet termosztátok valódi mindentudók. A praktikus és nagyméretű, 30
vagy 70 cm széles biztonsági üveg polc bőséges helyet biztosít a zuhanykellékek számára.
Így mindig a keze ügyében lesz a sampon vagy a tusfürdő. Kiváló minőségű formatervének
köszönhetően tökéletesen illeszkedik bármely zuhanytartományba. A sima, króm vagy friss
fehér/króm felület nem csak letisztult megjelenést kölcsönöz, de könnyen tisztíthatóvá, ellenállóvá és karcolásállóvá is teszi.

Letisztult megjelenés
Innovatív és funkcionális dizájn találkozása, zavaró elemek nélkül. A termosztát közvetlenül
felszerelhető a vízcsatlakozásokra, a fejzuhany csatlakozója pedig a fal mögött rejtőzik. Ennek
köszönhetően például a csövek nem zavarják a megjelenést. Vonzza a tekintet, és harmonikusan
illeszkedik bármely fürdőszobai környezetbe.
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Nagyobb élmény a kézi- és fejzuhanyokhoz elérhető sokféle vízsugár fajtával

Minden zuhanytípushoz
a hozzáillő vízsugár fajta
A ki egyszer már megismer te a
hansgrohe vízsugár fajták világát, az soha
többé nem fogja beérni kevesebbel. Saját
vízsugár laborunkban olyan vízsugár fajtákat
fejlesztünk és optimalizálunk, amelyek tökéle-

tesen illeszkednek az Ön egyéni igényeihez.
Legyen szó napközbeni testápolásról, relaxálásról vagy gyors felfrissülésről, a mi vízsugár
fajtáink minden kívánságot teljesítenek.
Egyszerűen olvassa le a kódot, és ismerje
meg a vízsugárfajtákat a videóból.

PowderRain
Egyedülálló zuhanyélmény az egész testet gyengéden
beborító mikrocseppeknek köszönhetően.
A mikrocseppek varázsa
A PowderRain sokkal apróbb a hagyományos vízsugár
fajtáknál. Ezek a fúvókák egy helyett hat apró nyílással
rendelkeznek, melyek mikrocseppek ezreire porlasztják
a vizet. Ezek a cseppek puhán érintkeznek a bőrrel, és
vízburokba borítják az egész testet.
Csökkentett zajszint
Stresszmentes zuhanyozás a jóval halkabb zajkibocsátásnak köszönhetően. Így egyből álomba szenderülhet.
Kevesebb fröcskölés
Mivel a PowderRain sokkal kevésbé fröcsköl, a zuhanytartomány is kevesebb tisztítást igényel, ami elsősorban
nyitott zuhanyzók esetén előnyös.
Takarékos és fenntartható
A PowderRain kézizuhannyal akár 20% vizet is megtakaríthat zuhanyozás közben, így a vízmelegítéshez felhasznált
energia is kevesebb lesz.

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.

TurboRain
Az univerzális vízsugár a gyors eredmény érdekében: az
élénkítő TurboRain vízsugár kiérdemelte a nevét. Elemi
erejének köszönhetően a legerősebb Rain vízsugár frissítő
zuhanyélményt nyújt. Mindenkinek, aki gyorsan és egyszerűen szeret zuhanyozni.

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.
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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. Ennek köszönhetően
például a sampon gyors és alapos kiöblítésére is ideális.

RainAir és 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.

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.

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. Az innovatív módon, gyűrű alakban elhelyezkedő vízsugarak mobil wellness alkalmazássá
teszik a zuhanyt a saját fürdőszobájában.

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.

Mono

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

18 hansgrohe Kézizuhanyok 

Minden zuhanytípushoz a hozzáillő zuhany

Kézizuhanyok
A kézizuhanyokon alkalmazott Select
technológia most még kellemesebbé teszi
a zuhanyozást. A vízsugártárcsa fáradságos állítgatása helyett egészen egyszerűen,
gombnyomással válthat a három vízsugárfajta
között. Ám kézizuhanyaink megjelenésükben

is meggyőzőek. Létezik belőlük kerek vagy
szögletes, teljesen króm vagy fehér vízsugártárcsával ellátott krómfényű változat – így nem
csak a tapintásuk kellemes, de egyúttal szemet
gyönyörködtetőek is. Ráadásul még a környezet is örülhet: az EcoSmart termékváltozat

intelligens átfolyáskorlátozója akár 60%-kal
csökkenti a vízfogyasztást és ezzel az energiafelhasználást is. A hansgrohe kézizuhanyok bármely zuhanycsőhöz használhatók.

Raindance ® Select S 120 3jet P
# 26014, -000

Egyedülálló zuhanyélmény az egész
testet gyengéden beborító mikrocseppeknek köszönhetően.

A vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal,
a szilikon lamellák enyhe dörzsölésével egyszerűen eltávolítható.

Koncentrált, masszírozó vízörvény
feszültségoldáshoz.

Erőteljes esősugár, mely élénkítő, friss
lendületet ad az egész testnek.
Pofonegyszerűen és intuitív módon válthat át másik vízsugárfajtára.

Technológiák

Vízsugárfajták

Massage

Mono
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PuraVida
Kézizuhany 3jet
# 28557, -000, -400
# 28567, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
Kézizuhany 150 3jet
# 26550, -000, -400
# 26551, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Kézizuhany 150 3jet
# 28587, -000, -400
# 28588, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet P
# 26014, -000

Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet
# 26520, -000, -400
# 26521, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet
# 26530, -000, -400
# 26531, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
Kézizuhany Multi
# 26810, -400
# 26811, -400 EcoSmart

Croma Select S
Kézizuhany Multi
# 26800, -400
# 26801, -400 EcoSmart

Croma Select E
Kézizuhany Vario
# 26812, -400
# 26813, -400 EcoSmart

Croma Select S
Kézizuhany Vario
# 26802, -400
# 26803, -400 EcoSmart

Croma 100
Kézizuhany Multi
# 28536, -000
# 28538, -000 EcoSmart

Croma 100
Kézizuhany Vario
# 28535, -000
# 28537, -000 EcoSmart

Crometta 100
Kézizuhany Multi
# 26823, -400
# 26826, -400 EcoSmart

Crometta 100
Kézizuhany Vario
# 26824, -400
# 26827, -400 EcoSmart

Crometta
Kézizuhany Vario
# 26330, -400
# 26332, -400 EcoSmart

Crometta
Kézizuhany 1jet
# 26331, -400
# 26333, -400 EcoSmart

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm

További információk a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók

20 hansgrohe Zuhanyszettek

Tökéletes összeállítás

Zuhanyszettek
A hansgrohe zuhanyszettek kézizuhanyból, zuhanyrúdból és zuhanycsőből állnak,
és kényelmes, minden igénynek megfelelő,
biztonságos megoldást jelentenek bármely
zuhanyzóba vagy fürdőkádba. Tökéletesen
illeszkednek a különböző fürdőszobai stílusok-

hoz, és gond nélkül felszerelhetők a meglévő
csaptelepekre vagy fali csatlakozókra. Mivel
csaknem minden kézizuhanyunk szettben is
kapható, a választás az Öné. A hansgrohe
zuhanyrúd stabil, egyszerűen tisztítható, és
könnyen mozgatható zuhanytolóval rendel-

kezik. Segítségével a zuhanyfej tetszőleges
magasságban rögzíthető, így tökéletesen
illeszkedik minden testmagassághoz, korosztályhoz és egyéni zuhanyozási helyzethez. A
zuhanytoló dőlésszöge beállítható, így kényelmes állítási lehetőségeket biztosít.

Raindance ® Select S Zuhanyszett 120 3jet
# 27648, -000

Pofonegyszerűen és intuitív módon válthat át másik vízsugárfajtára.

A zuhanytartó állítható magasságú,
valamint változtatható forgás- és
dőlésszögű. A toló az egykezes kezelés érdekében önreteszelő.

Egyszerű tisztítás a sík felületeknek köszönhetően.

Beépített üvegpolc a zuhanykellékek
számára, melynek magassága a szereléskor szabadon beállítható.

Három felülettel kapható üveg zuhanyrúd:
tükrös króm, fehér/króm és fekete/króm.

Technológiák

Vízsugárfajták

Massage

Mono
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Levehető, kiváló minőségű
műanyagból készült polc

Erős tartófogantyú a stabil
állásért

Plusz porter az ülve
zuhanyozásért

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet P
65 cm-es zuhanyrúddal
szappantartóval
# 27654, -000

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet
bal oldali kapaszkodóval
110 cm
# 26324, -000, -400

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet
90 cm-es zuhanyrúddal
szappantartóval
# 27648, -000, -400

Raindance Select E
Zuhanyszett 150 3jet
65 cm-es zuhanyrúddal
szappantartóval
# 27856, -000, -400

Raindance Select S
Zuhanyszett 150 3jet
65 cm-es zuhanyrúddal
szappantartóval
# 27802, -000, -400

Raindance Select E
Zuhanyszett 120 3jet
65 cm-es zuhanyrúddal
szappantartóval
# 26620, -000, -400

Croma Select S
Zuhanyszett Vario
65 cm-es zuhanyrúddal
# 26562, -400

Crometta 100
Zuhanyszett Multi
65 cm-es zuhanyrúddal
# 26650, -400

Crometta
Zuhanyszett Vario
65 cm-es zuhanyrúddal
# 26532, -400

Megjegyzés: Az ábrázolt zuhanyrudak különböző hosszúságban kaphatók. Zuhanyrúdtól függően 65 cm, 90 cm,
110 cm és 150 cm hosszúság választható.

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók

22 hansgrohe Falsíkon kívüli zuhanyvezérlés 

Zuhanyvezérlés a maximális zuhanyélményért

Falsíkon kívüli zuhanyvezérlés
A hansgrohe számos falsíkon kívüli
termosztátot kínál. Alkalmazásuk nem csak
optikai és műszaki szempontból emeli a fürdőszoba értékét, hanem egyúttal a zuhanyozás kényelmét is növeli. A vízmennyiség, a
víznyomás és a vízhőmérséklet kényelmesen
vezérelhető. A falsíkon kívüli termosztátok

tökéletes megoldást jelentenek, ha nagyobb
ráfordítás nélkül szeretné emelni fürdőszobája értékét, mivel egyszerűen felszerelhetők
a meglévő csatlakozókra. Győződjön meg
elegáns dizájnjukról, ravasz funkcióikról, értékállóságukról és a jól bevált hansgrohe minőségről. A ShowerTabletek valódi mindentudók:

az egyéni zuhany- és fürdésélményt számos
innovatív funkció szabályozza. A nagyméretű
üvegpolc bőséget helyet biztosít a zuhanykellékek számára. A puritán dizájn pedig tökéletesen illeszkedik bármely fürdőszobába.

ShowerTablet Zuhanytermosztát 350
# 13102, -000

Keskeny hengeres fogantyú feltűnő hőmérsékletjelzővel a kívánt
hőmérséklet egyszerű és kényelmes
beállításáért.
Nagyméretű polc zuhanykellékek
számára.

A magasított üvegperem
nem pusztán dizájn, hanem
a zuhanykellékek lecsúszásának megakadályozására
is szolgál.

Vízmennyiség szabályozása az
egyéni zuhanyélményért.

Csökkenti az átfolyást, így vizet és
energiát takarít meg. A fenntartható
élményért.
Az egyértelmű feliratozás lehetővé
teszi az intuitív kezelést.

Technológiák
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ShowerTablet Select
Termosztát 700 Universal falsíkon
kívüli szereléshez két funkcióhoz
# 13184, -000, -400

ShowerTablet Select
Kádtermosztát 700 falsíkon kívüli
szereléshez (kép nélkül)
# 13183, -000, -400

ShowerTablet
Termosztát 600 Universal falsíkon
kívüli szereléshez két funkcióhoz
# 13108, -000, -400

ShowerTablet
Kádtermosztát 600 falsíkon kívüli
szereléshez (kép nélkül)
# 13109, -000, -400

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

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

ShowerTablet
Zuhanytermosztát 350 falsíkon kívüli
szereléshez
# 13102, -000, -400

ShowerTablet
Kádtermosztát 350 falsíkon kívüli
szereléshez
# 13107, -000, -400

Ecostat
Zuhanytermosztát Comfort Care
falsíkon kívüli szereléshez
# 13117, -000

Ecostat
Kádtermosztát Comfort Care
falsíkon kívüli szereléshez
# 13115, -000

Ecostat
Zuhanytermosztát Comfort
falsíkon kívüli szereléshez
# 13116, -000

Ecostat
Kádtermosztát Comfort
falsíkon kívüli szereléshez
# 13114, -000

Ecostat
Zuhanytermosztát 1001 CL
falsíkon kívüli szereléshez
# 13211, -000

Ecostat
Kádtermosztát 1001 CL
falsíkon kívüli szereléshez
# 13201, -000

Ecostat
Zuhanytermosztát Universal
falsíkon kívüli szereléshez
# 13122, -000

Ecostat
Kádtermosztát Universal
falsíkon kívüli szereléshez
# 13123, -000

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók

24 hansgrohe Showerpipe-ok 

A komplett rendszer minden zuhanyigényhez

Showerpipe-ok
A Showerpipe-on egyszerűen minden
szép – és szépen egyszerű. Ennél a zuhanyrendszernél egyetlen termékben egyesül
a kézizuhany, a fejzuhany és a termosztát.
Ennek köszönhetően nem kell minden egyes
vízforrást egyenként beszerelni. Egyszerűen

szerelje fel a zuhanyrendszert a meglévő fali
csatlakozókra. Ideális megoldás a fürdőszoba
egyszerű felújításához. Így villámgyorsan és
egyszerűen megvalósíthatja álmai nagyméretű esőzuhanyát. A kézizuhannyal és termosztáttal felszerelt Showerpipe-ok esetén

egy-, két- vagy háromsugaras fejzuhanyok
közül választhat. A kézizuhanyon, a fejzuhanyon és a termosztáton megtalálható Select
gombok még kényelmesebbé teszik a zuhany
és a vízsugár kiválasztását.

Raindance ® E Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 600 termosztáttal
# 27363, -000

RainAir: nagy, puha vízcseppekből
álló, gyengéd és ellazító vízsugár. Ez
minimumra csökkenti az utáncsepegést.

Pofonegyszerűen és intuitív módon
válthat át másik vízsugárfajtára.

A zuhanytartó állítható magasságú,
valamint változtatható forgás- és
dőlésszögű. A toló az egykezes kezelés érdekében önreteszelő.
Lenyűgöző megjelenésű, egyúttal kön�nyen tisztítható, üveg felvezetőcső.

Kényelmesen beállítható vízhőmérséklet és vízmennyiség.

Nagyméretű polc zuhanykellékek
számára.

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

Technológiák

Vízsugárfajták

Massage

Mono
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Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet
termosztáttal
# 27106, -400
# 27109, -400 EcoSmart

Raindance S
Showerpipe 300 1jet
termosztáttal
# 27114, -000

Raindance E
Showerpipe 300 1jet
ShowerTablet 300 termosztáttal
# 27361, -000
# 27362, -000 EcoSmart

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet
termosztáttal
# 26790, -000
# 26794, -000 EcoSmart

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet
ShowerTablet 300 termosztáttal
# 27127, -000, -400

Croma
Showerpipe 220 1jet
termosztáttal
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmart

Crometta S
Showerpipe 240 1jet
termosztáttal
# 27267, -000
# 27268, -000 EcoSmart

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P
termosztáttal
# 27633, -000

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
termosztáttal
# 27271, -000
# 27281, -000 EcoSmart

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók

26 hansgrohe Fejzuhanyok

A legszebb eső a világon

Fejzuhanyok
A hansgrohe fejzuhanyok esetében
kerek, markáns szögletes, lágyan lekerekített
vagy négyzet alakú formák közül választhat.
Ráadásul króm vagy elegáns fehér/króm színkombinációban kaphatók. A Rainmaker Select
család fejzuhanyai valódi dizájnkülönlegességek. Vízsugártárcsájuk biztonsági üvegből

készül, és választhatóan modern fehér vagy
elegáns fekete színben kapható. A fejzuhany
típusától függően három különböző lehetőség
közül választhat: zuhanykarral a falra szerelt
vagy mennyezeti csatlakozással magasra szerelt változat. Az egy, két vagy három különböző vízsugár fajtának köszönhetően kedve

és hangulata szerint élvezheti a víz egyedi
élményét. A vízsugártárcsa közepébe beépített Select gombbal vagy másik lehetőségként
egy hansgrohe termosztáttal pedig kényelmesen válthat az egyes vízsugár fajták között.

Raindance ® E Fejzuhany 300 1jet
# 26238, -000

RainAir: nagy, puha vízcseppekből
álló, gyengéd és ellazító vízsugár. Ez
minimumra csökkenti az utáncsepegést.

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

A vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal, a
szilikon lamellák enyhe dörzsölésével
egyszerűen eltávolítható.

Levehető vízsugártárcsa az egyszerű tisztításért.

Rugalmas kialakítás a fali vagy menynyezeti csatlakozásnak köszönhetően.

Technológiák

Négyzet alakú dizájn nagyméretű vízsugártárcsával a kellemes
zuhanyélményért.

Vízsugárfajták

Massage

Mono
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Rainmaker Select
Fejzuhany 580 3jet
# 24001, -400, -600
# 24011, -400, -600 EcoSmart

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 3jet
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 EcoSmart

PuraVida
Fejzuhany 400 1jet
# 27437, -000, -400
# 26602, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
Fejzuhany 400/400 1jet
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart

Raindance E
Fejzuhany 300 1jet
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance S
Fejzuhany 240 1jet P
# 27607, -000

Raindance Select S
Fejzuhany 240 2jet
# 26466, -000, -400
# 26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
Fejzuhany 300 2jet
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
Fejzuhany 360 1jet
# 27376, -000

Croma Select S
Fejzuhany 180 2jet
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
Fejzuhany 180 2jet
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 EcoSmart

Croma
Fejzuhany 280 1jet
# 26220, -000
# 26221, -000 EcoSmart

Croma
Fejzuhany 220 1jet
# 26464, -000
# 26465, -000 EcoSmart

Crometta S
Fejzuhany 240 1jet
# 26723, -000
# 26724, -000 EcoSmart

Crometta E
Fejzuhany 240 1jet
# 26726, -000
# 26727, -000 EcoSmart

Crometta
Fejzuhany 160 1jet
# 26577, -000, -400
# 26578, -000, -400 EcoSmart

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm, -600 fekete/króm

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók

28 hansgrohe Falsík alatti zuhanyvezérlés 

Kezelhetőség a legnagyobb változatosságban

Falsík alatti szerelésű zuhanyvezérlés
A hansgrohe falsík alatti szerelésű termékek széles választéka soha nem látott lehetőségeket kínál a fürdőszoba kialakítására.
Csak ámuldozzon, milyen sokféle funkció és
dizájn létezik! Ez nem csak elegáns megoldás,
de egyúttal nagyobb helyet és ennek köszön-

hetően még nagyobb zuhanyélményt is biztosít. Találja meg a tökéletes terméket fürdőszobája felszerelésének (kézizuhany, fejzuhany,
zuhanyrendszer stb.), rendeltetésének és saját,
egyéni ízlésének megfelelően. Ezeket univerzálisan kombinálhatja bármely hansgrohe

zuhannyal. Emelje fürdőszobája értékét króm
vagy fekete/fehér üvegfelületű zuhanyvezérléssel. A különböző, kerek, szögletes vagy
Soft-Cube formavilágú dizájnok tökéletesen
beleillenek bármely fürdőszobai környezetbe.

RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez két funkcióhoz
# 15355, -400

Keskeny hengeres fogantyú
feltűnő hőmérsékletjelzővel a
kívánt hőmérséklet egyszerű
és kényelmes beállításáért.

A beépített, fém tartós tömlőcsatlakozás, a kézizuhany és a tömlő szabadon
választható, de nem része a szállítási
terjedelemnek.
Vízmennyiség szabályozása az egyéni
zuhanyélményért.

Három felülettel kapható: króm, fehér/króm
és fekete/króm.

Technológiák

Az egyértelmű felirattal ellátott üveggombok intuitív kezelést tesznek lehetővé.
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RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez
két funkcióhoz
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez
négy funkcióhoz
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
Kádtermosztát falsík alatti szereléshez
két funkcióhoz
# 15359, -000, -400, -600

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. Ez merőben új dizájnlehetőségeket nyit. A RainSelect termosztátnak azonban a
funkciók terén sincs szégyenkezni valója: az innovatív és intuitív Select technológia akár öt fogyasztó vezérlését is lehetővé teszi. Ráadásul beépített kézizuhany tartóval is fel van szerelve. Álmai kialakítását három különböző felülettel is megvalósíthatja: fehér/króm, fekete/króm és króm.

ShowerSelect Glass
Termosztát falsík alatti szereléshez
két funkcióhoz
# 15738, -400, -600

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez
két funkcióhoz és zuhanytartóval
# 15765, -000

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez
két funkcióhoz
# 15763, -000

ShowerSelect S
Termosztát falsík alatti szereléshez
két funkcióhoz
# 15743, -000

ShowerSelect
Mixer falsík alatti szereléshez
két funkcióhoz
# 15768, -000

Ecostat Square
Termosztát falsík alatti szereléshez
két funkcióhoz
# 15714, -000

Ecostat E
Termosztát falsík alatti szereléshez
két funkcióhoz
# 15708, -000

Ecostat S
Termosztát falsík alatti szereléshez
két funkcióhoz
# 15758, -000

Az egy–négy fogyasztó ellátására alkalmas hansgrohe falsík alatti termékek széles választékában mindenféle igényhez és pénztárcához megtalálja a megfelelő terméket. Már kezelési mód is megválasztható: a megszokott forgatással vagy inkább gombnyomással szeretné vezérelni
a zuhanyokat és a vízsugár fajtákat? Emellett a kialakításban is nagy szabadságot élvezhet: a ShowerSelect termosztát ugyanis szögletes és
kerek formavilággal, króm és üveg felülettel, fehér vagy fekete színben is kapható. Az Ecostat termosztátok szögletes, kerek és lekerekített sarkú
változatban kaphatók. Sokféle lehetőség az elegáns szerelésért, amely tökéletesen illeszkedik a fürdőszobába.

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm, -600 fekete/króm

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók

Modern. Harmonikus. Funkcionális.

Modern stílusvilág
A modern fürdőszobákhoz modern
megoldások kellenek. Ebben meghatározó
szerepet játszik a kitűnő, modern formanyelv.
Akár csak a legapróbb részletekig átgondolt,
de mégis a lényegre összpontosító funkcionalitás. Ez a stílus mércét állít a forma és a funkció
terén. Nyugalmat áraszt a helyiségben, ame-

lyet a letisztult vonalvezetés és az átgondolt
formák jellemeznek. Stílusosan berendezett
otthonában a modern fürdőszoba több, mint
csupán a mindennapi tisztálkodás helyszíne. A
korszerűen kialakított fürdőszoba az Ön saját
kényelmes helye, amely maradásra késztet.
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Metropol
Értékeli a kifejező formavilágot? Akkor
ez a kiváló minőségű csaptelepcsalád minden bizonnyal Önnek való. A Metropol csaptelepeket precíz, geometriai dizájn jellemzi.
Az egyenes vonalvezetés mellett különböző
karok és kifolyómagasságok is találhatók a
Metropol választékban. A padlónálló, egykaros mosdó- és kádcsaptelepek ugyancsak
lenyűgöző dizájnkülönlegességei lehetnek
otthonának.

Egykaros

Loop

Select fogantyú

A három fogantyúváltozat lehetővé teszi a saját elképzelései szerinti kialakítást.

Mosdókagyló

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep
padlónálló
# 32530, -000

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 260
# 32512, -000

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 110
# 32506, -000

Metropol
3-lyukú mosdócsaptelep 160
# 32515, -000

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 100
# 32500, -000

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 100
# 32502, -000

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep
falsík alatti szereléshez fali szerelésű
# 32526, -000

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm, -090 króm/aranyszínű
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Fürdőkád

Zuhany

Metropol
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 32540, -000

Metropol
3-lyukú kádperemre
szerelhető keverő
# 32550, -000

Metropol
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 32545, -000

Metropol
4-lyukú kádperemre
szerelhető csaptelep
# 32552, -000

Metropol
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 32560, -000

Metropol
Egykaros kádcsaptelep
padlónálló
# 32532, -000

Metropol
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 32565, -000

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók
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Metris S
Szereti a kialakítási és mozgásszabadságot a fürdőszobában, és lehet jóval
nagyobb is? Akkor növelje a rendelkezésre
álló teret a hansgrohe időtálló Metris csaptelep családjával. Ezek a csaptelepek egyet
jelentenek a sokszínűséggel és a kitűnő kényelemmel. A hansgrohe ComfortZone-nak, azaz
a kifolyó és a mosdókagyló közötti távolságnak köszönhetően. A Metris S időtálló, letisztult, hajszálpontos vonalvezetésű formákat
kínál. Az ergonomikus hengeres fogantyú
hangsúlyozza a formavilágot.

Mosdókagyló

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep 260
# 31022, -000

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep 190
# 31021, -000

Fürdőkád

Metris S
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31460, -000

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep 100
# 31060, -000

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep
elforgatható kifolyóval
# 31159, -000

Zuhany

Metris S
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31465, -000

Metris S
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31660, -000

Metris S
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31665, -000

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm, -090 króm/aranyszínű
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Metris
Szeretné látható módon emelni fürdőszobája értékét? A Metris modellek modern
formavilága visszafogott, amelynek révén
tökéletesen illeszkednek bármilyen környezetbe. Nagy felületeik pedig időtálló eleganciáról gondoskodnak. A kúposan szűkülő
alaptest és a precíz kontúrok kihangsúlyozzák
az értékállóságot. A lendületes vonalvezetésű,
praktikus egykaros csapteleppel bárhol saját
igényei szerint szabályozhatja a kívánt vízmennyiséget és vízhőmérsékletet. Egyszerűen
és pontosan.

Mosdókagyló

Metris
Egykaros mosdócsaptelep 260
# 31082, -000

Metris
Egykaros mosdócsaptelep 200
# 31183, -000

Fürdőkád

Metris
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31480, -000

Metris
Egykaros mosdócsaptelep 230
# 31087, -000

Metris
Egykaros mosdócsaptelep
falsík alatti szereléshez fali szerelésű
# 31086, -000

Zuhany

Metris
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31454, -000

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31680, -000

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31456, -000

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók
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Talis E
Olyan modern karaktert keres, amely
megjelenésében tökéletesen illeszkedik a környezetébe? A Talis E esetében az E az eleganciát jelenti. A csaptelep finoman szűkülő alapteste markáns felületű, kecses kifolyóba megy
át. A kifolyót és a kart precíz élek szegélyezik.
A Talis E családból sugárzik az értékállóság.
Emellett a Talis Select E mosdócsaptelepek a
Select gomb segítségével intuitív módon, ujjal,
alkarral vagy könyökkel is működtethetők.

Mosdókagyló

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep 240
# 71716, -000

Talis Select E
Mosdócsaptelep 110
# 71750, -000

Fürdőkád

Talis E
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71740, -000

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep 150
# 71754, -000

Talis E
3-lyukú mosdócsaptelep
# 71733, -000

Zuhany

Talis E
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 71745, -000

Talis E
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71760, -000

Talis E
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 71765, -000

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm, -090 króm/aranyszínű
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Talis S
Természetes dizájn a modern fürdőszobában? A Talis S családdal a természetesség találkozik a modern eleganciával.
Lefelé irányuló, kúpos kifolyója egybeolvad a
hasonló formájú alaptesttel, a karcsú hengeres
fogantyú pedig kényelmes kezelést tesz lehetővé. A Select csaptelepek esetében az intuitív Select gomb maximális kezelési kényelmet
biztosít, és segít a víztakarékosságban, mert
a gombnyomásra történő kezelés egyszerűen
elzárásra késztet.

Mosdókagyló

Talis Select S
Mosdócsaptelep 190
# 72044, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 100
# 72020, -000

Fürdőkád

Talis S
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 72400, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 140
# 72113, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 210
elforgatható kifolyóval
# 72105, -000

Zuhany

Talis S
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 72405, -000

Talis S
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 72600, -000

Talis S
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 72605, -000

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók
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Focus
Nagyfokú kényelem kedvező áron? Ezt
a kombinációt a hansgrohe Focus fürdőszobai
csaptelepcsalád kínálja. Ezek a csaptelepek
időtálló módon, harmonikusan illeszkednek a
mindennapi életbe. Hízelgő lekerekítéseikkel
és ergonomikus karjukkal kényelmes kezelésre
invitálnak. Következetes formavilágukkal és
határozott minőségi igényükkel a Focus csaptelepek érezhető módon értékesebbé teszik a
fürdőszobát. A Focus családot a letisztultság
és nagy felületű formavilág jellemzi. A dinamikus kontúrok, valamint a kifolyó és a kar lágy
lekerekítései kihangsúlyozzák a minőséget.

Mosdókagyló

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 230
# 31531, -000

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 190
# 31608, -000

Fürdőkád

Focus
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31940, -000

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 100
# 31607, -000

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 240
elforgatható kifolyóval
# 31609, -000

Zuhany

Focus
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31945, -000

Focus
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31960, -000

Focus
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31965, -000

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm, -090 króm/aranyszínű
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Novus
Modern csaptelepeket keres, melyek
nem terhelik meg a pénztárcáját? A lágy formákból és letisztult vonalakból összeállított,
elegáns dizájn kitűnően illeszkedik a legkülönfélébb fürdőszobákba. A Novus csaptelep
családban ellenállhatatlan ajánlatokat talál,
amelyekkel lendületet vihet fürdőszobájába.
A hansgrohe Novus csaptelepekkel egységes
megjelenést kölcsönözhet fürdőszobájának.
Az egykaros csaptelep dinamikusan felfelé
néző karja és kifolyója, valamint a karcsú
dizájn az értékállóságot hangsúlyozza. A precíz vonalvezetés és az egymásba átmenő formák harmonikus összjátéka érezhetően emeli
a fürdőszoba értékét.

Mosdókagyló

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 230
# 71123, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 100
# 71030, -000

Fürdőkád

Novus
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71040, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 70
# 71020, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 240
elforgatható kifolyóval
# 71126, -000

Zuhany

Novus
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 71045, -000

Novus
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71060, -000

Novus
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 71065, -000

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók
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Logis
Modern megjelenést keres vonzó áron
a fürdőszoba kialakításakor? A Logis csaptelepcsalád letisztult vonalvezetése és finoman
kidomborodó felületei egyszerűen vonzzák a
tekintetet. A széles felületekből sugárzik az
értékállóság, és pofonegyszerűvé teszik a tisztítást. A Logis meghatározó jellemzője a lekerekített formájú, nyíló kialakítású kar. Tökéletesen igazodik bármely kézhez. A hansgrohe
Logis csaptelepek bármilyen típusú és beépítési helyzetű mosdókagyló harmonikus kiegészítői. Számos változat segíti a mindennapi
víz- és energiatakarékosságot.

Mosdókagyló

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 190
# 71090, -000

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 100
# 71100, -000

Fürdőkád

Logis
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71400, -000

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 210
elforgatható kifolyóval
# 71130, -000

Logis
Kétkaros mosdócsaptelep
# 71222, -000

Zuhany

Logis
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 71405, -000

Logis
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71600, -000

Logis
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 71605, -000

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm, -090 króm/aranyszínű, -820 szálcsiszolt nikkel
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Kiegészítők

Logis
Szappanadagoló
# 40514, -000, -820

Logis
Fogmosópohár
# 40518, -000, -820

Logis
Szappantartó
# 40515, -000, -820

Logis
Egyes kampó
# 40511, -000, -820

Logis
Papírtekercstartó
# 40523, -000, -820

Logis
Papírtekercstartó fedél nélkül
# 40526, -000, -820

Logis
Tartalék papírtekercs tartó
# 40517, -000, -820

Logis
WC-kefe kerámia tartóval
# 40522, -000, -820

Logis
Kétkaros kéztörlőtartó
# 40512, -000, -820

Logis
Törölközőtartó, kapaszkodó
# 40513, -000, -820

Logis
Törölközőtartó
# 40516, -000, -820

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók

Tradíció és funkció a maga legszebb formájában.

Classic stílusvilág
Van néhány dolog, amelynek sikerül
átültetnie a szépség klasszikus értelemben
vett fogalmát a jelenbe. Az ilyen formaterv
modern elemekkel egyesíti a tradicionális
értékeket, úgymint elegancia, melegség és
harmónia. A Jó időtlen öntudatát harmonikus

formák hangsúlyozzák. A klasszikus szépséget
kiemelő, meleg, harmonikus légkört teremtő
formavilág. A klasszikus fürdőszoba a modern
helyiségtervezésnek, az innovatív technológiának és a kecses alakító elemeknek köszönheti egyedi karakterét.
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Metropol
Classic
Művészien és sokoldalúan szeretné
berendezni fürdőszobáját? A Metropol
Classic csaptelepcsalád elegáns, lendületes
vonalvezetése harmonikusan illeszkedik a
modern-klasszikus fürdőszobai kialakításba,
kiemelve az igényes lakáskultúrát. A króm vagy
a ravasz részleteket rejtő aranyszínű változat
valódi iparművészeti remekmű, és még inkább
kiemeli a fürdőszobai környezet értékét. A széles választék lehetővé teszi az alaposan átgondolt kialakítást.

Karos

Loop

Zérófogantyú

A három fogantyúváltozat, valamint a króm és az króm/
aranyszínű felület nagyfokú kialakítási szabadságot biztosít.

Mosdókagyló

Metropol Classic
Egykaros mosdócsaptelep 260
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros mosdócsaptelep 160
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
3-lyukú mosdócsaptelep 160
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
3-lyukú mosdócsaptelep 110
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros mosdócsaptelep 110
# 31300, -000, -090

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm, -090 króm/aranyszínű
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Fürdőkád

Zuhany

Metropol Classic
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
4-lyukú kádperemre
szerelhető csaptelep
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
Kádtöltő
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros kádcsaptelep
padlónálló
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31365, -000, -090

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók
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Metris
Classic
Modern, klasszikus elemeket keres
elegáns formavilágban ötvözve? A csillogó
felületek és a visszafogottan lendületes
vonalvezetés nosztalgiát és finom eleganciát
ébresztenek. A hansgrohe modern technológiájával kombinálva ez a klasszikus fürdőszobai csaptelep nem csak egyszerűen szemet
gyönyörködtető, hanem egyúttal kényelmes
és takarékos vízfelhasználást is lehetővé tesz.
A Metris Classic karcsú, magas formája harmonizál a visszafogottan lendületes formával,
valamint a dizájnt és a kényelmet jelentő, csillogó felületekkel.

Mosdókagyló

Metris Classic
Egykaros mosdócsaptelep 250
# 31078, -000

Metris Classic
Egykaros mosdócsaptelep 100
# 31075, -000

Fürdőkád

Metris Classic
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31478, -000

Metris Classic
3-lyukú mosdócsaptelep
# 31073, -000

Zuhany

Metris Classic
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31485, -000

Metris Classic
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 31672, -000

Metris Classic
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 31676, -000

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm, -090 króm/aranyszínű
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Talis
Classic
A klasszikus szépségű fürdőszobákat
kedveli? Akkor Önnek a Talis Classic nosztalgikus csaptelepek jelentik az ideális választást. Itt a finom, lendületes formák és a tradicionális stíluselemek találkoznak egymással. Ívelt
kifolyójának, hengeres fogantyújának és karcsú, magas alaptestének köszönhetően a Talis
Classic klasszikus szépség a fürdőszobában.

Mosdókagyló

Talis Classic
Egykaros mosdócsaptelep 230
# 14116, -000

Talis Classic
Egykaros mosdócsaptelep 80
# 14111, -000

Fürdőkád

Talis Classic
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 14140, -000

Talis Classic
Egykaros mosdócsaptelep 90
# 14127, -000

Zuhany

Talis Classic
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 14145, -000

Talis Classic
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 14161, -000

Talis Classic
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 14165, -000

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók
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Logis
Classic
Korszerű dizájnt és modern formavilágot szeretne? A Logis Classic csaptelepcsalád egyenes vonalvezetésű, letisztult formavilággal egyesíti a stílusos eleganciát. A
csillagalakú fogantyúk klasszikus karaktert
kölcsönöznek. A kacsú alaptest, a lendületes
vonalvezetésű kifolyó, valamint a forró és a
hideg víz elegáns jelölése leheletnyi nosztalgiát ébresztenek.

Mosdókagyló

Logis Classic
Kétkaros mosdócsaptelep
# 71270, -000

Logis Classic
Hidegvizes mosdócsaptelep 70
# 71135, -000

Fürdőkád

Zuhany

Logis Classic
Kétkaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71240, -000

Logis Classic
Kétkaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
# 71260, -000

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm, -090 króm/aranyszínű
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Kiegészítők

Logis Classic
Szappanadagoló
# 41614, -000

Logis Classic
Fogmosópohár
# 41618, -000

Logis Classic
Szappantartó
# 41615, -000

Logis Classic
Egyes kampó
# 41611, -000

Logis Classic
Papírtekercstartó
# 41623, -000

Logis Classic
Papírtekercstartó fedél nélkül
# 41626, -000

Logis Classic
Tartalék papírtekercs tartó
# 41617, -000

Logis Classic
WC-kefe kerámia tartóval
# 41632, -000

Logis Classic
Kétkaros kéztörlőtartó
# 41612, -000

Logis Classic
Törölközőtartó, kapaszkodó
# 41613, -000

Logis Classic
Törölközőtartó
# 41616, -000

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók

Kitűnő dizájn fehér és króm színben.

Avantgarde stílusvilág
A fürdőszoba nem csak a holnap
trendjeinek, hanem a saját egyéni trendeknek
a helye is egyben. Aki pedig értékeli a visszafogott egyediséget, az szeretni fogja Avantgarde stílusú csaptelepeinket. Az emocionális
formavilág játékos részleteivel különleges

érzékiséget kölcsönözhet fürdőszobájának.
Kreatív profiljával az avantgárd fürdőszobai
dizájn az exkluzív lakásstílushoz tartozik. Ez
az extravagáns berendezés megvalósítható a
modern építészetben vagy a kiváló minőségben felújított épületekben.
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PuraVida
Fürdőszobai csaptelep vagy dizájnobjektum? A PuraVida esetében elmosódnak
ezek a határok. Impozáns, klasszikus formájával és króm vagy kevert felületével a PuraVida
csaptelep új élménydimenziókat visz a fürdőszobába. A DualFinish eljárással készült
fehér/króm felületváltozat precíz átmeneteket
és izgalmas kontrasztokat képez. A karcálló,
porszórt bevonatnak köszönhetően hosszan
tartó örömet biztosít. További örömforrás:
az avantgárd joystick karral a csaptelep
könnyedén és intuitív módon működtethető.
Ezeknek a ravasz megoldásoknak köszönhetően a PuraVida családot számos dizájndíjjal
jutalmazták, és a dizájnrajongók imádatát is
elnyerte.
Mosdókagyló

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep 240
# 15072, -000, -400

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep 200
# 15081, -000, -400

Fürdőkád

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

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep 110
# 15070, -000, -400

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep
falsík alatti szereléshez fali szerelésű
# 15085, -000, -400

Zuhany

PuraVida
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez
# 15445, -000, -400

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

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

Felületek -000 króm, -400 fehér/króm, -090 króm/aranyszínű
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Kiegészítők

PuraVida
Szappanadagoló
# 41503, -000

PuraVida
Fogmosópohár
# 41504, -000

PuraVida
Szappantartó
# 41502, -000

PuraVida
Papírtekercstartó
# 41508, -000

PuraVida
Tartalék papírtekercs tartó
# 41518, -000

PuraVida
WC-kefe kerámia tartóval
# 41505, -000

PuraVida
Kétkaros kéztörlőtartó
# 41512, -000

PuraVida
Törölközőtartó, kapaszkodó
# 41513, -000

PuraVida
Egyes kampó
# 41501, -000

PuraVida
Törölközőtartó
# 41506, -000

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók

hansgrohe konyhai csaptelepek

A konyha lelke
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Sikerünk receptje a még nagyobb
konyhai kényelemhez
A konyha lelke ott van, ahol a friss
víz folyik. Ezért a hansgrohe olyan újabbnál
újabb ötleteket fejleszt, amelyek még kön�nyebbé teszik a vízfelhasználást. A ravasz
technológiák és az ergonómia olyan terméktulajdonságok, amelyek még hatékonyabbá

és szórakoztatóbbá teszik a konyhai műveleteket. A ComfortZone nagy műveleti hatósugarat tesz lehetővé a mosogató körül. A kihúzható funkció pedig még nagyobb mozgásteret
biztosít. A víz a kifolyón elhelyezett Select
gomb segítségével hajszálpontosan be- és

kikapcsolható. Ezzel vizet és energiát takarít
meg, ezenkívül minden egyes gombnyomás
kellemes időtöltéssé teszi a konyhai munkát.
A minimalista dizájn stílusosan illeszkedik bármely környezetbe.

Vízsugár átállítása:
a kétsugaras konyhai csaptelepeken a vízsugár fajta
gombnyomással átállítható. Normál és zuhany vízsugár
választható attól függően, hogy nagy edényt kell megtöltenie, vagy érzékeny élelmiszert szeretne lemosni.

Kihúzható funkció:
a kihúzható zuhany vagy a kihúzható kifolyó jelentős
mértékben növeli a mosogatónál végezhető műveletek
sugarát.
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Select technológia:
a víz elindítása és leállítása egyszerű
gombnyomással. Mivel a Select gomb a
kézháttal vagy a könyökkel is megnyomható, a csaptelep szép tiszta marad.

ComfortZone:
Az elfordítható funkció különösen praktikus a csaptelep jobb és bal oldalán
végzett műveleteknél. Így a magas
edények, fazekak, magasfalú vázák és
vizespalackok könnyebben megtölthetők a mosogatónál.

hansgrohe mosogatók: ismerje meg a teljes konyhai választékot online
Kombinálja bátran konyhai csaptelepeinket a kiváló minőségű hansgrohe mosogatókkal. Mosogatóink kézzel hegesztett
nemesacél vagy „SilicaTec” természetes gránit változatban kaphatók. A még egyedibb megjelenés érdekében a SilicaTec
mosogatók három különböző színváltozatban kaphatók.
A hansgrohe mosogatók: és mosogatókombinációk a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók

SilicaTec:

grafitfekete

Nemesacél:

kőszürke

betonszürke

nemesacél
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Stílusos választék az egyéni
álomkonyhához
A konyha az a hely, ahol családtagjainkkal és barátainkkal találkozunk, ahol
étkezünk, pihenünk és ünnepelünk. Olyan
elegáns formatervezésű, okos konyhai csaptelepet keres, amely megkönnyíti a konyhai
műveleteket? A hansgrohe okos konyhai

segédeszközök széles választékát kínálja,
amelyek jóval többet tudnak egy egyszerű
vízcsapnál. Főzéskor általában mindkét
kezünk tele van. Ilyenkor praktikus, ha nincs
szükség rájuk a konyhai csaptelep működtetéséhez. A Select technológiával ugyanis a víz

egyszerűen, gombnyomással elindítható és
leállítható. Akár alkarral vagy könyökkel is. A
ComfortZone-nak köszönhetően már a kifolyó
magassága is nagy mozgásteret biztosít. A
kihúzható funkcióval azonban még nagyobb
mozgástérhez juthat.

A Select gombbal a víz munka közben
gombnyomásra be- és kikapcsolható.
A kihúzható funkció jelentős mértékben
növeli a mosogatónál végezhető műveletek sugarát.

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

ComfortZone

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

Bőséges hely a magas kifolyó alatt, pl.
magasfalú edények kényelmes töltéséhez.

Válasszon a két felületváltozat, a klaszszikus króm vagy a nemesacél megjelenésű felület között. Mindkét felület
kopásálló és karcálló.

Logis

Logis
Egykaros konyhai csaptelep 260
# 71835, -000, -800

Logis
Kétkaros konyhai csaptelep 220
# 71280, -000, -800

Logis
Egykaros konyhai csaptelep 160
# 71832, -000, -800

Logis
Egykaros konyhai csaptelep
fali szereléshez
# 71836, -000, -800

Felületek -000 króm, -800 nemesacél megjelenésű felület
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Metris

Metris
Egykaros konyhai csaptelep 320
kihúzható zuhannyal, kétsugaras
# 14820, -000, -800

Metris Select
Egykaros konyhai csaptelep 320
kihúzható kifolyóval
# 14884, -000, -800

Metris
Egykaros konyhai csaptelep 320
kihúzható kifolyóval
# 14821, -000, -800

Metris Select
Egykaros konyhai csaptelep 320
# 14883, -000, -800

Talis S
Egykaros konyhai csaptelep 200
kihúzható zuhannyal, kétsugaras
# 72813, -000, -800

Talis S
Egykaros konyhai csaptelep 260
# 72810, -000, -800

Talis Select S
Egykaros konyhai csaptelep 300
kihúzható kifolyóval
# 72821, -000, -800

Talis Select S
Egykaros konyhai csaptelep 300
# 72820, -000, -800

Talis S Variarc
Egykaros konyhai csaptelep 220
kihúzható zuhannyal, kétsugaras
# 14877, -000

Talis S
Egykaros konyhai csaptelep 270
# 14870, -000

Talis S
Egykaros konyhai csaptelep 170
kihúzható zuhannyal, kétsugaras
# 32841, -000

Talis S
Egykaros konyhai csaptelep 170
# 32851, -000

Focus
Egykaros konyhai csaptelep 260
# 31820, -000, -800

Focus
Egykaros konyhai csaptelep 280
# 31817, -000, -800

Focus
Egykaros konyhai csaptelep 160
# 31806, -000, -800

Talis

Ablak előtti
szerelés

Focus

Focus
Egykaros konyhai csaptelep 240
kihúzható zuhannyal, kétsugaras
# 31815, -000, -800

További termékek a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók

60 hansgrohe Technológiák

hansgrohe technológiák

ComfortZone
Kényelem minden szinten. A hansgrohe ComfortZone meghatározza a mosdókagyló és a csaptelep közötti, egyénileg kihasználható teret, amely
nagyobb kényelmet biztosít, és segít elkerülni a zavaró fröcskölést a mosdókagylónál.

Metris 260
Nagyfokú rugalmasság: magas kifolyó a
maximális mozgásszabadságért.

Metris 230
Rendkívül kényelmes: Még a nagyméretű
edények is gond nélkül megtölthetők.

Metris 200
Egyszerűen praktikus: gond nélkül tölthet
akár locsolókannát is.

Metris 100
Kompakt és funkcionális: az optimális megoldás kis mosdókagylókhoz.

Mindegy, milyen beépítési helyzetű vagy formájú mosdókagylót
választ, a hansgrohe választékában mindig megtalálja a hozzáillő csaptelepet.

ComfortZone teszt.
Melyik csaptelep melyik mosdókagylóhoz illik? Milyen magasnak
vagy alacsonynak kell lennie a csaptelepnek, hogy ne alakuljon ki
kellemetlen vízfröccsenés? És mekkora szabad térre van szüksége
az embernek a csaptelep és a mosdókagyló között az optimális
kényelemhez? A Hansgrohe a ComfortZone teszt keretében egy
kifejezetten erre kifejlesztett, valósághű ellenőrzési eljárással a
Hansgrohe csaptelepek és a vezető gyártók legelterjedtebb mosdókagylóinak mintegy 9 000 kombinációját vizsgálta. A teszt során
a csaptelep és a mosdókagyló közötti szabad teret, a különböző
víznyomás mellett jelentkező fröccsenést és a kézmosáskori fröcscsenést vizsgáltuk.
Az eredmények és az ajánlások az alábbi címen találhatók:
www.hansgrohe.hu/comfortzone-test

Csaptelep szabadon álló felhelyezett mosdókagyló vagy
mosdóedény mögött.

Mosdóedény ráhelyezett
csapteleppel.

Mosdóedény fali csapteleppel.

Csaptelep aláépített, ill. beépített
mosdókagylókhoz.

Fali függesztésű mosdókagyló
rászerelt csapteleppel.

Egyszerűen olvassa le a kódot,
és tekintse meg a termékfilmet.
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Select
Élmény gombnyomásra. A zuhanyzóban a Select gomb segítségével egyszerű gombnyomással átválthat másik vízsugár fajtára vagy másik
zuhanyra. A fürdőszobai csaptelepeken ugyanez a gomb a víz megnyitására és elállítására szolgál.

Kézizuhanyok és fejzuhanyok.
A kézizuhanyon vagy a fejzuhanyon lévő Select gombbal egyszerű gombnyomással választható ki a vízsugár fajta.

Termosztátok.
Az integrált Select technológiának köszönhetően a víz mostantól gombnyomással, hajszálpontosan kapcsolható be és ki a termosztáton. Az elegáns módon besüllyesztett Select gombokkal
mind a különböző zuhanyok, mind a vízsugár fajták kiválasztása
vezérelhető.

Csaptelepek.
Az előkelő Select gombnak köszönhetően a csaptelepek kezelése
gyerekjáték. A víz áramlását gombnyomással kapcsolhatja be vagy
ki. Ha szükséges, a csaptelep akár kéz nélkül, a gomb karral vagy
könyökkel történő megnyomásával is vezérelhető.
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EcoSmart
Nagy élmény alacsony vízfogyasztás mellett. A láthatatlanul a termékbe integrált EcoSmart technológia csökkenti az átfolyást, így vizet és
energiát takarít meg. A víz fenntartható felhasználásáért.

EcoSmart technológia

Zuhany.
A Hansgrohe már 1987-ben – tehát még jóval az előtt, hogy a víztakarékosság központi témává vált volna – a Mistral Eco kézizuhanynyal olyan terméket fejlesztett, amelynek vízfelhasználása már csak
a fele volt, és így értékes energiát takarított meg a melegvízkészítés
során. Napjainkban az EcoSmart zuhanyok vízfogyasztása már
csak kilenc, ill. hat liter percenként, amelynek köszönhetően akár
60%-os víz- és energiamegtakarítás is elérhető.

EcoSmart
technológia

Csaptelepek.
Az EcoSmart technológiával a csaptelepek esetében is sok víz
takarítható meg a mindennapi fürdőszobai műveletek során.
Mosdócsaptelepeink fogyasztása e technológiának köszönhetően
már csupán öt liter percenként.
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QuickClean
Gyors megoldás a még nagyobb tisztaságért. A praktikus QuickClean technológiának köszönhetően a vízkőlerakódások egy könnyed ujjmozdulattal egész egyszerűen ledörzsölhetők.

Zuhany.
Zuhanyaink vízsugár fúvókáit rugalmas szilikon gombbal látjuk el.
A vízkőlerakódások egyszerűen és gyorsan, egy kézmozdulattal
ledörzsölhetők. A vízkőmentes, ápolt termékek nem csak szebbek,
hanem hosszabb ideig is maradnak működőképesek.

Csaptelepek.
Azért, hogy megkönnyítsük Önnek a fürdőszobai és konyhai csaptelepek tisztítását, a csaptelepek levegőztetője rugalmas szilikonlamellákkal rendelkezik. Egyszerűen dörzsölje le az ujjával, és már
el is tűntek az esetleges vízkőlerakódások. Így a csaptelepek nem
csak tovább maradnak szépek, de élettartamuk is hosszabb.
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AirPower
Innovatív ötletek a hosszan tartó örömért. Az AirPower technológia nagy mennyiségű levegőt kever a vízhez. A lágy, fröcskölésmentes vízsugárhoz és a telt zuhanycseppekhez.

Zuhany.
A zuhany vízsugártárcsája nagy felületen levegőt szív be. Ez a szó
legszorosabb értelmében felkavarja a beáramló vizet. A levegővel
ily módon dúsított vízcseppek teltebbek, könnyebbek és lágyabbak.
Ez nem csak kellemesebb, hanem egyúttal érezhetően csökkenti is
a zuhany fröcskölését.

Csaptelepek.
Az AirPower csaptelep levegőt kever a beáramló vízbe. Ez fröccsenésmentessé és rendkívül kellemessé teszi a vízsugarat.
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CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

XXL Performance

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

Csaptelepek.
A lehető legnagyobb fokú fenntarthatóságot célzó új intézkedésünk
neve „CoolStart”: 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.
Ez a funkció mosdócsaptelepeink és konyhai csaptelepeink egyik
termékváltozataként kapható.

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

© Bettiniphoto
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hansgrohe szponzorálás

Maximális ellazulás
a maximális teljesítmény után
A hansgrohe segít átélni a legszebb
pillanatokat a vízzel. Az értékes elem, a víz
elválaszthatatlanul kapcsolódik a sporthoz. A
hansgrohe így segít összpontosítani a következő kihívásra, és gondoskodik a zuhany
alatti ellazulásról a kemény nap végén: hiszen
nem utolsó sorban az élsportolók is értékelik
a motivációt és a jól megérdemelt zuhanyozást, akik nap mint nap maximális teljesítményt
nyújtanak. Ezért a hansgrohe az elsőosztályú

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 versenyek helyszínével
és időpontjával kapcsolatos információk megtalálhatók a www.bora-hansgrohe.com
oldalon, a csapat saját applikációjában,
illetve közösségi oldalain:

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.hu
facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan
instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Csapat applikáció:
Töltse le a Google Play Áruházból
vagy az Apple App Store-ból.

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.
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Tájékozódjon, és merítsen ihletet

Sokoldalú weboldal a fürdőszoba- és
konyhatervezéshez
Inspiráló termékoldalakkal, kreatív
alkalmazásokkal – pl. az álomfürdőszoba
megtalálásával – és informatív szolgáltatási
pontokkal segítjük felhasználóinkat, hogy az
ajánlatok tömkelegéből kiválaszthassák a
saját igényeiknek megfelelő termékeket. A
trendeket és újdonságokat bemutató oldalakkal szintén friss ötleteket kívánunk adni a
fürdőszoba és a konyha kialakításához. Így
a dizájnkedvelők elegáns és sokféle funkciót

nyújtó, nyugalom szigetévé alakíthatják otthonukat. Méghozzá kényelmesen a fotelből. Az
inspiráció és a szórakozás mellett természetesen a tervezéssel kapcsolatos szolgáltatásunk
áll a középpontban: így például fürdőszobai
tanácsadónk segíti a felújítókat, az építkezőket vagy az otthonukat csinosítókat, hogy
megtalálhassák a tökéletes zuhanyokat, csaptelepeket, vezérlőegységeket vagy technológiákat. Konyhai tanácsadónk a konyha lelkével,

a mosogatókkal kapcsolatban sorakoztat fel
kiválóbbnál kiválóbb termékmegoldásokat. A
hansgrohe Szakkereskedő keresése funkciója
megmutatja a legközelebbi szakkereskedőhöz
vezető utat. A GPS-alapú üzletkereső elsősorban okostelefonokon praktikus megoldás.
Minden termék és részletes információ megtalálható a www.hansgrohe.hu oldalon

hansgrohe Showroom applikáció
A hansgrohe Showroom applikáció segítségével interaktív módon ismerheti meg zuhanyainkat, csaptelepeinket és többi termékünket.
Például a látványos fotófunkcióval. Itt a kívánt
termék megjelenik a valós kamerakép közepén, miközben Ön fényképet készít, s ezzel
máris beépítheti virtuálisan.

Jellemzők:
▪ Fényképező funkció annak szemléltetéséhez, hogyan nézne ki élőben a termék
saját fürdőszobájában
▪ Technológiákat és vízsugárfajtákat bemutató videók
▪ Kedvenc hansgrohe termékeinek listája
▪ Szakkereskedő keresés

www.hansgrohe.de/showroom-app
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a hansgrohe élőben

Fürdőszoba kiállítás 
és sok minden más
Tekintse meg és próbálja ki a hansgrohe
márka termékeit központunkban, a fekete-erdői Schiltachban. Mindegy, hogy építkezik,
felújít vagy egyszerűen dizájnrajongó: a
fürdőszoba kiállítás mindenkit tárt karokkal
vár. Ismerje meg a modern fürdőszobával
kapcsolatos legújabb ötleteket, a különböző
stílusokot, és hasonlítsa össze testközelből a
csaptelepeket és zuhanyokat. Nálunk igényes

környezetben ismerkedhet meg a modern fürdőszobai dizájnnal és saját, komfortos fürdőszobájának műszaki részleteivel. Találjon rá
kedvenc zuhanyára, és próbálja ki a különböző zuhanyrendszereket: foglaljon egyéni
időpontot a hansgrohe Showerworldben,
ahol egy órán át tesztelheti zuhanymodelleinket. Kérjük, hogy előre jelentkezzen be! Szíves
örömest várjuk jelentkezését. Továbbá azt is

megtudhatja, milyen a konyhai mosogató által
biztosított, korszerű kényelem. Nálunk nyugodtan kipróbálhat mindent, összehasonlíthatja a termékeket, és ötleteket meríthet. Ezek
alapján megalapozott döntéseket hozhat fürdőszobájának és konyhájának felszerelésével
kapcsolatban. További információk:
www.hansgrohe.de/aquademie
www.hansgrohe.hu

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

Egyszerűen olvassa le a kódot,
és tekintse meg a technológiákat
bemutató videókat.

Egyszerűen olvassa le a kódot,
és ismerje meg a vízsugárfajtákat
a videóból.

Ez a brosúra termékeinknek csupán egy szűk választékát tartalmazza.
Ismerjemegteljesválasztékunkatawww.hansgrohe.huoldalon

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

hu-Fürdőszobai brosúra 2018 · Műszaki változások és a nyomdatechnológiai okokból adódó színeltérések joga fenntartva.
Cikkszám 84 260 198 · 06/18/3 · Németországban nyomtatva · 100 % klórmentes fehérített papírra nyomva.

Technológiákésvízsugárfajták

