
Metropol® Classic.

Świat pełen elegancji  
i harmonii.
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 Harmonijnie ukształtowane powierzchnie 
i  precyzyjne kontury tworzą elegancki korpus. 

 Masywny postument eksponuje 
wylewki oraz uchwyty w warian-
tach jednoramiennym, zero i krzy-
żowym linii Metropol Classic. 

 Mistrzowska  inscenizacja 
Twojej łazienki. 
 Z nową linią baterii Metropol® Classic marka Hansgrohe wnosi 
do Twojej łazienki nowe klasyczne wzornictwo. 

 Metropol  Classic  łączy  w  sobie 
lśniące chromowane powierzchnie i sub -
telne  detale  w  kolorze  z łot ym,  k tóre 
nadają  tej  l ini i  fascynującą  aurę.  Za 

sprawą  swojego,  k lasycznego  wzor -
nictwa  i  pełnych  charakteru,  dynamicz-
nych  linii,  Metropol  Classic  to  manifest 
stylu w eleganckich  łazienkach. Tak  jak 

wyszukana  biżuteria,  Metropol  Classic 
nadaje  szlachetność  s t ref ie  umywalki, 
prysznica  i wanny, pozostając przy  tym 
na drugim planie. 
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 Eleganckie uchwyty krzyżowe są per-
fekcyjnie skonstruowane pod wzglę -
dem ergonomii i pozwalają nadać 
strumieniowi idealną temperaturę. 

 Subtelne złote akcenty i masywne 
bry ły eksponują piękno  baterii 
w szlachetnej odsłonie. 

 Kolor złoty nakładany jest w proce -
sie PVD, dzięki czemu powierzchnia 

baterii jest wyjątkowo wytrzymała 
i odporna na zarysowania. 

 Precyzyjne kontury i nowoczesna 
bry ła o dużych powierzchniach cha -
rakteryzują tę linię baterii i podnoszą 
war tość każdej strefy umywalki. 

 Harmonijne formy i dynamiczna 
wylewka nadają baterii wyrazistości. 





Pełen stylu sposób 
na dobre samopo-
czucie w łazience.
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Więcej estetyki dla 
 Twojej strefy umywalki.
Nowe baterie Metropol® Classic.

Bater ie  umy walkowe  Metropol 
C las s ic   harmoni jn ie  komponują  s ię 
z  Twoim  w ysmakowanym  wnę t rzem 
i stawiają w nim stylowy akcent. Harmo-
nijne  powierzchnie  i  dynamiczne  l inie 
kreują  estet ykę  elegancji  w  łazience. 
Dla zapewnienia optymalnego komfor tu 
obsługi  do  wyboru  oferujemy  rozmaite 
warianty uchwytów  i wylewek. Ty decy-
dujesz ile przestrzeni w strefie umywalki 
potrzebujesz na co dzień, aby czuć  się 
komfor towo.
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Elegancki sposób na 
kąpiel pod prysznicem.
Metropol® Classic w strefie prysznica – komfort 
kąpieli w duecie z klasycznym wzornictwem.

W  przypadku  aranżacj i   bater i i   Met ropol  Class ic 
z prysznicami Raindance Classic powstaje estetyczna całość 
łącząca  świetne wzornictwo  i  komfor t. Niezależnie od  tego, 
czy wybierzesz głowicę prysznicową Raindance Classic oferu-
jącą przyjemny deszcz prysznicowy czy główkę prysznicową 
Raindance Classic z trzema rodzajami strumienia – kąpiel pod 
prysznicem  staje  się  wyjątkowym  doznaniem.  Dopasowane 
baterie natynkowe  lub podtynkowe Metropol Classic zapew-
niają wygodne sterowanie prysznicem.

Dla odświeżenia lub  odprężenia – 
główki i głowice prysznicowe 

Raindance Classic oferują przy-
jemne doznania podczas kąpieli.



9



10

W wariancie 4 -otworowej baterii wannowej czy jednouchwy-
towej baterii wannowej zamontowanej w podłodze – Metropol 
Classic to eleganckie rozwiązanie w Twojej strefie wanny.

Wanna  napełniona 
harmonią.
Metropol® Classic w strefie wanny – wyra-
ziste wzornictwo na szczególne chwile.

Zamontowana w podłodze bateria wannowa Metropol 
Classic z jej subtelnymi złotymi akcentami dodaje szlachetno -
ści  każdej  wolnostojącej  wannie  i  w  ten  sposób  obsadza  ją 
w  głównej  roli  w  stylistycznej  łazienkowej  aranżacji.  Także 
4 -otworowe baterie wannowe o  trzech wariantach uchwytów 
harmonijnie prezentują się w całościowej kompozycji łazienki. 
Niezależnie  od  tego,  jakie  rozwiązanie  instalacyjne  wybie -
rzesz, możesz liczyć na beztroskie chwile relaksu.
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 Technologie .
 Innowacyjne pomysły dla długo trwającej radości. 

 W  Hansgrohe  dokładamy  wszel -
k ich  s tarań,  aby  tworzyć  per fekcyjne 
produkty.  Dlatego  rozwijamy  innowa -
cyjne  koncepcje  produktów,  k tóre  nie 
tylko  rewolucjonizują  sposoby korzysta -

nia z wody, ale także wyznaczają nowe 
standardy w aspekcie obsługi i komfor tu. 
Możesz  to  poczuć  za  każdym  razem, 
gdy masz kontakt z naszym produktem. 

Metropol® Classic 110 Metropol® Classic 160 Metropol® Classic 260

 Baterie łazienkowe. 
 Hansgrohe ComfortZone definiuje 
indywidualną przestrzeń funkcjonalną 
pomiędzy umywalką i baterią. 

 Im wyższa armatura, tym większa przestrzeń funk-
cjonalna pod nią. Ten wariant Comfor tZone dzięki 
przestrzeni 160 pod wylewką oferuje wystarcza -
jącą ilość miejsca, np. na wygodne mycie rąk. 

 C
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 Dzięki technologii EcoSmart w bateriach można zaoszczędzić 
mnóstwo  wody  podczas  codziennych  rutynowych  czynności 
w  łazience.  Dzięki  tej  technologii  byliśmy  w  stanie  obniżyć 
zużycie wody w naszych bateriach umywalkowych do zaled-
wie pięciu litrów na minutę w standardzie. 

 Twoja bateria AirPower miesza napływającą wodę z powie -
trzem. Nadaje to strumieniowi idealny kształ t i czyni go przy-
jemnym w dotyku. 

 Za sprawą inteligentnego rozłożenia wody na dużej powierzchni, 
całe ciało jest spowite dobroczynnym prysznicowym deszczem. 
Dla wymarzonej przyjemności w kontakcie z wodą. 

 Inne  nasze  technologie  prysznicowe  oferują  innowacyjną 
przyjemność kąpieli także pod prysznicem. 

 Aby  ułatwić  Ci  pielęgnację  baterii  łazienkowych  i  kuchen -
nych, nasze perlatory wyposażyliśmy w elastyczne silikonowe 
wypustki.  Wystarczy  lekkie  przetarcie  palcem  i  już  znikają 
ewentualne osady kamienia. W  ten sposób Twoje baterie nie 
tylko  długo  wyglądają  pięknie,  ale  także  pozostają  w  pełni 
funkcjonalne. 

 Technologia 
EcoSmart 
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Metropol® Classic Umywalka i bidet

Metropol® Classic Wanna

Światowy styl: Metropol® Classic.

Uchwyty Metropol® Classic
Jednoramienny, krzyżowy czy uchwyt zero – Metropol Classic oferuje dzięki trzem wariantom uchwytów dopasowane do oso -
bistych upodobań rozwiązanie w wykończeniu powierzchni chrom lub w kolorze złotym. Ponadczasowa elegancja jest tym co 
łączy wszystko.

Uchwyt jednoramienny Uchwyt krzyżowy Uchwyt zero

Metropol® Classic 110 
4 -otworowa bateria   
do montażu na brzegu wanny 
z uchw. jednoramiennymi 
# 31441, -000, -090 
z uchwytami zero (bez fot.) 
# 31315, -000, -090 
z uchw. krzyżowymi (bez fot.) 
# 31449, -000, -090

Metropol® Classic 110 
Jednouchwytowa bateria 
wannowa podtynkowa 
# 31345, -000, -090

Metropol® Classic   
Jednouchwytowa bateria 
wannowa natynkowa 
# 31340, -000, -090

Metropol® Classic   
Wylewka wannowa 
# 13425, -000, -090

Metropol® Classic 
Jednouchwytowa bateria 
wannowa, wolnostojąca 
w podłodze 
# 31445, -000, -090

Metropol® Classic 110 
Jednouchwytowa bateria   
umywalkowa 
# 31300, -000, -090 
# 31301, -000, -090   
bez kompletu odpływowego

Metropol® Classic 160 
Jednouchwytowa bateria   
umywalkowa 
# 31302, -000, -090

Metropol® Classic 260 
Jednouchwytowa bateria   
umywalkowa 
# 31303, -000, -090

Metropol® Classic 
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 31320, -000, -090

Metropol® Classic 110 
3 -otworowa bateria   
umywalkowa   
z uchw. jednoramiennymi 
# 31330, -000, -090 
z uchwytami zero (bez fot.) 
# 31304, -000, -090 
z uchw. krzyżowymi (bez fot.) 
# 31306, -000, -090

Metropol® Classic 160 
3 -otworowa bateria   
umywalkowa   
z uchw. jednoramiennymi 
# 31331, -000, -090 
z uchwytami zero (bez fot.) 
# 31305, -000, -090 
z uchw. krzyżowymi (bez fot.) 
# 31307, -000, -090
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Metropol® Classic 110 
Jednouchwytowa bateria   
prysznicowa natynkowa 
# 31360, -000, -090

Metropol® Classic 160 
Jednouchwytowa bateria   
prysznicowa podtynkowa 
# 31365, -000, -090

Chrom/kolor złoty Chrom

Kolory powierzchni
Powierzchnie Metropol Classic mają idealne proporcje, a ich pielęgnacja jest łatwa. Szlachetne akcenty w kolorze złotym pod-
kreślają luksusowy charakter baterii. Ale również w czystej wersji Metropol Classic nie traci nic ze swojej szlachetnej elegancji. 
Po dodaniu koloru powierzchni każdy numer ar tykułu (#) staje się ośmiocyfrowy, np. 31302, -000 = chrom

000 Chrom | 090 Chrom/kolor złoty

Kolor złoty nakładany jest w procesie PVD, dzięki czemu powierzchnia baterii jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na zarysowania.

Wszystkie produkty zostały przedstawione w kolorze powierzchni chrom/kolor złoty (- 090).

Metropol® Classic Prysznic

Raindance® Classic 100   
Główka prysznicowa Air 3jet 
# 28548, -000, -090

Raindance® Classic 240   
Głowica prysznicowa Air 1jet 
# 27424, -000, -090 z ramieniem 390 mm 
# 27405, -000, -090 z przyłączem 
sufitowym 100 mm (bez fot.)

Raindance® Classic 100   
Air 3jet/Unica® ’Classic 
Zestaw 
# 27843, -000, -090 65 cm 
# 27841, -000, -090 90 cm



 Skoncentrowany, relaksujący 
strumień masujacy. 

 Harmonijne połącze -
nie łagodnego deszczu 
prysznicowego z dyna-
micznym strumieniem. 

 Łagodny deszcz pryszni -
cowy o kroplach wzbo -
gaconych powietrzem. 

 Miękki deszcz prysznicowy 
na całej szerokości. 

 Rodzaje strumieni .

 Aplikacja Hansgrohe Showroom 
 Z  aplikacją  Hansgrohe  Showroom  możesz  odkrywać  nasze 
prysznice  i  baterie  oraz  wiele  innych  produktów.  Np.  dzięki 
spektakularnej funkcji foto. W tym celu należy umieścić wybrany 
produkt centralnie w obrazie kamery podczas robienia zdjęcia – 
w ten sposób zostaje on umieszczony wir tualnie w Twoim domu. 

 Charakterystyka :
•   Funkcja zdjęcia w celu  wizualizacji 

 produktu w Twojej łazience 
•   Filmy na temat technologii i rodzajów  strumienia 
•   Lista faworytów dla Twoich  ulubionych 

 produktów Hansgrohe 
•   Wyszukiwarka punktów handlowych 

 Aplikacja Hansgrohe@home 
 Aplikacja  Hansgrohe@home  to  inteligentne  rozwiązanie  dla 
wszystkich, którzy chcą przekonać się na własne oczy, jak arma-
tura  lub rozwiązanie prysznicowe będzie prezentować się w ich 
własnym domu. Wystarczy zrobić zdjęcie Twojej obecnej aranża-
cji łazienkowej, następnie zaznaczyć znajdującą się w niej arma-
turę lub prysznic i zastąpić wybranym produktem Hansgrohe. Zin-
tegrowana wyszukiwarka specjalistycznych punktów handlowych 
wskaże Ci w razie potrzeby adres najbliżej Ciebie. 

 www.hansgrohe.pl/aplikacja_katalog 

 www.hansgrohe.pl/aplikacja_projekt 
 http://itunes.com/app/hansgrohehome 
 http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome 

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Infolinia: 0801 011 299 · Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl
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