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Indledning

De dejligste
øjeblikke
med vand
Hjemmets nye betydning
I det seneste år eller to har vi alle lært, at det er vigtigt at have steder
i hjemmet, hvor vi føler os godt tilpas og er i stand til at slappe helt af.
Hvor vi altid er i balance, hvor alting er ordnet, gennemtænkt og flot.
Rum, hvor vi kan nyde dagen i fulde drag. For os som virksomhed er
det en bekræftelse på, at vi er på rette vej med vores produkter. Vi er
altid ved din side.
Innovationer til velvære
Oplev vores nyheder, der sætter en helt ny standard for oplevelser
med vand. Ud fra vores devise om innovation, design, kvalitet
og ansvar udvikler vi spændende og stimulerende løsninger til badet og køkkenet. Vi tager højde for alle brugeres behov og udvikler
udelukkende førsteklasses, fremtidsorienterede produkter. For eksempel Pulsify S, bruseren med den innovative stråletype PowderRain, der
skaber helt nye bruseoplevelser i bade af alle størrelser. Eller Finorisarmaturet, der giver dig en helt ny bevægelsesfrihed i badet. Andre
spændende innovationer er børnebruseren Jocolino, det fleksible opbevaringssystem WallStoris og de i alle henseender perfekt passende
designafløb RainDrain.
Hos os er mennesket i centrum
hansgrohe er et mærke for livet. Afslapning, vitalisering eller pålidelig
klarhed: Hvert produkt er udviklet af opfinderne fra Schwarzwald i
Tyskland for at gøre din hverdag nemmere og berige den med behagelige øjeblikke. Vores produkter bygger ikke på løsrevne idéer, de
er altid helhedsløsninger. De bliver en del af dit daglige liv. Det er
det, der kendetegner vores mærke: Mennesket er i centrum.
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Mærket hansgrohe

Vores værdier –
dine fordele
Innovation
er vores motivation
Hos os har kundernes behov højeste prioritet. Som førende virksomhed i sanitetsbranchen fremstiller vi tekniske nyudviklinger til badeværelset og køkkenet for at opfylde dine krav til de særlige øjeblikke
med vand. Produkternes udseende, funktion og materialer er altid
„premium“. Det samme gælder for lydenes kvalitet: I vores strålelaboratorium giver lydeksperterne vandet den perfekte klang. Vores
opfindelser har udmøntet sig i utallige patenter og mere end 15.000
aktive rettigheder. Så du får mere komfort, sikkerhed og glæde i dit
badeværelse.

Design – udviklingen af
prisbelønnede produkter
Flot funktionalitet imponerer med hjerte og forstand. Du kan stole på
os til dit badprojekt: Vores produkter, som regelmæssigt tildeles priser
af designjuryer, overlever alle modeluner og giver dig maksimal investeringssikkerhed. Det beviser eksklusive projekter fra hele verden.
Godt design gør forskellen og sørger kontinuerligt for bedre brugeroplevelser. Det mere end 30 år lange samarbejde med Phoenix
Design har gjort hansgrohe førende inden for design i sanitetsbranchen med over 600 priser for fremragende designkvalitet.
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Kvalitet – høje krav sikrer
en lang levetid
Badeværelsesprodukter skal give dig glæde i lang tid. Du kan stole
på os: En elementær bestanddel af hansgrohe virksomhedsfilosofien
er, at vi altid tilbyder vores kunder den højeste kvalitet. I mere end
120 år har vi produceret sanitetsprodukter af høj kvalitet. Den høje
standard sikres ved hjælp af en omfangsrig kvalitetsstyring i alle
fabrikker, både i Tyskland og internationalt.
Vi yder frivilligt 5 års garanti* på kvaliteten og en efterkøbsgaranti
på 15 år.

*Garantien gælder for alle hansgrohe-produkter, undtagen produkterne, der er anført
på hansgrohe.dk/service/produktgaranti

Vi tager ansvar
og handler bæredygtigt
Vi fokuserer på tre centrale temaer: Ansvarligt arbejde, social tankegang og bæredygtighed. En fremtidsorienteret virksomhedskultur er
forudsætningen for succes – både nu og i fremtiden. Vi tænker og
handler ansvarsbevidst på vores fabrikker i hele verden. Og har gjort
det i årevis. Vores produktionsprocesser er miljøvenlige, og vi lægger
vægt på en ansvarlig omgang med medarbejdere og ressourcer.
Klimabeskyttelse er meget vigtig for Hansgrohe. Vi bestræber os på
at opnå klimaneutralitet for hele virksomheden, inklusive alle produkter, inden 2030. I den forbindelse bedømmer vi alle benyttede råstoffer, emballagematerialer, logistiske løsninger og produkter med henblik på, om de er klimaneutrale.

Med vores vandspareberegner kan du beregne dit personlige sparepotentiale, når du bruger vores miljøvenlige EcoSmart-teknologi.
hansgrohe vandspareberegneren er interessant for både små forbrugere og storkunder. På blot et øjeblik viser den, hvordan du kan spare
penge med et gennemtænkt produktvalg og samtidig skåne de kostbare ressourcer.
hansgrohe.dk/service/vandspareberegner
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FinishPlus

Mere individualitet med
FinishPlus-overflader
Dagen starter og slutter på badeværelset – hvad enten vi bor i en by
eller på landet, alene eller i en flergenerationsbolig. Og vi elsker allesammen at udtrykke vores egen individualitet. Kulørt liv, farvede
overflader: FinishPlus giver dig mulighed for at personliggøre dit bad.
Badeværelset bliver mere og mere vigtigt, når det handler om at udtrykke din egen stil. Det er et rum, som er beregnet til afslapning, og
derfor bør det tale til alle sanser. Med FinishPlus har vi udviklet fem
æstetiske overfladedesign i matte farver og metalliske nuancer, der
udvider dine stil- og designmuligheder langt ud over den klassiske
kromvariant. Vores overfladedesign i høj kvalitet giver dig en bred
vifte af muligheder og opfylder ethvert ønske om selvrealisering.

PVDoverflader

Lakerede
overflader

PVD-laget opstår i en vakuum-behandling som skaber en
robust overflade med strålende farve

En speciel lakering påføres af flere omgange, så
der opstår en kraftig og farveintensiv overflade

Tests viser, at overfladen er holdbar i mange
år

Tests viser, at overfladen er holdbar i mange
år

Messing

Messing

Nikkel
50 års beskyttelse mod
slitage med hansgrohe
Premium PVD-behandlingen*

Poleret
guld-optik

Nikkel

Krom

Børstet bronze

Børstet sort
krom

*Resultatet af en ekstern slidtest fra januar 2021 påviste en levetid for PVD-overfladen på 55 år
ved daglig rengøring iht. rengøringsanbefalingerne fra hansgrohe.
**Resultatet af en ekstern slidtest fra januar 2021 påviste en levetid for den lakerede overflade på 27 år
ved daglig rengøring iht. rengøringsanbefalingerne fra hansgrohe.
6

Krom

25 års beskyttelse mod
slitage med hansgrohe
speciallakeringen**

Mat sort
(1 lag)

Mat hvid
(2 lag)

-670 mat sort
Sort-hvide kontraster og fokus på det væsentlige

-700 mat hvid
Kækt og ukonventionelt frisk

-340 børstet sort krom
En mørk, let reflekterende overflade er æstetisk
tiltalende

-140 børstet bronze
Blide naturfarver og sarte nuancer

-000 krom
En tidløs klassiker, kombineret med med sart elegance

-990 poleret guld-optik
Glamourøst look til æstetisk ekstravagance
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Smart Living

RainButton – styring
på dine præmisser
Rum skal tilpasses til dine behov, så du føler dig godt tilpas i dem. Det
gælder også for styringen af rummet. RainButton er ensbetydende
med en ny, fleksibel og intuitiv form for bruseoplevelser. Med betjeningselementer, der placeres frit i rummet, styrer du stråletypen, vandtemperaturen og -mængden med et tryk på en knap.
Ved hjælp af Bluetooth-teknologi overføres dine input til en central
vandenhed bag brusevæggen. For første gang er betjeningen og armaturet adskilt. Det muliggør en helt ny komfort og fuld betjeningsfrihed, da brugeren selv bestemmer placeringen af styringen. Dit valgte
RainTunes-scenarie indlæses direkte fra hansgrohe home-appen på
Play-knappen i dit brusebad, hvor du starter den multisensoriske
oplevelse.

RainPad –
sansernes cockpit

Med RainPad styrer du alle funktioner fra et centralt digitalt betjeningspanel. Det er overskueligt og enkelt – de enkelte stråletyper
vælges via ikonerne med lys på glasoverfladen. Tilpas hurtigt og
intuitivt vandtemperaturen og -mængden med drejeregulatoren.
På grund af den ringe indbygningshøjde og den høje materialekvalitet passer RainPad perfekt til moderne badeværelser. Forbind problemløst din RainPad med RainTunes-brusescenarierne, og start det
valgte program med et enkelt touch. RainPad kan naturligvis opdateres, så du bliver ved med at få glæde af brusescenarierne.

Oversigt:
• Syv individuelle brusescenarier, fra Godmorgen til Godnat
• Indlæs et scenarie ved hjælp af appen „hansgrohe home“,
og start det i brusebadet
• RainButton: Mobile Bluetooth-betjeningsknapper til fri placering
• RainPad: Centralt digitalt betjeningspanel i brusebadet
• R
 ainScent: Brusebrikker med fem forskellige aromaer fra lavendel
til sølvgran
• RainButton skal kombineres med Rainfinity Digital brusere
• RainPad kan kombineres med alle hansgrohe-brusere

En kvalificeret fagpartner, der er SmartLiving
Partner og instrueret hos hansgrohe, står for
installationen.
Du finder yderligere information på
hansgrohe.dk/smart-living#partnerfinder
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Pontos
Multitalentet
til moderne vandstyring

Prisbelønnet flere gange
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Smart Living

Til langvarig glæde
med vand
Det er vand, der gør huset til et rigtigt hjem. Vi drikker det, nyder det
– det er på mange måder midtpunktet i vores liv. Pontos er vores innovative system, som sætter dig i stand til altid at holde øje med
vandet og kontrollere det via en app, også når du er på farten eller
på ferie. Det giver dig tryghed. Vandskader registreres på et tidligt
stadie, fordi du til enhver tid ved besked om den forbrugte
vandmængde, fugt og frost. Med Pontos beskytter du dit hjem og
undgår kostbare reparationer.
Pontos omfatter to komponenter, som styres bekvemt med en app:
Pontos Scout og Pontos Base. Pontos Scout placeres ganske enkelt på
gulvet på relevante steder i hjemmet og måler pålideligt luftfugtigheden og rumtemperaturen. Enheden advarer dig med en alarm på din
smartphone om frostrisiko og udsivende vand.

Pontos beskytter
dit hjem og
dine personlige
ejendele

Pontos Base tilsluttes direkte til den centrale vandledning, hvor den
konstant kontrollerer uregelmæssigheder i vandforbruget, som kan
være tegn på en lækage. Monteringen skal gennemføres af en autoriseret installatør. Pontos Base lukker automatisk for vandtilførslen i
tilfælde af skader og sender push-beskeder til din smartphone. Ud
over denne vigtige opgave modtager du også statistikker om dit
vandforbrug og vandets hårdhedsgrad og kan planlægge din
personlige vandstyring.

Pontos
Base lækagesikkerhedssystem
# 15886000
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Pontos
Scout vandføler
# 15887000

Pontos
Sæt lækagesikkerhedssystem
# 15888000

Oversigt:
Pontos Scout
• Smarte vandsensorer på vigtige steder i huset
• Advarer dig med en push-besked ved mistanke om lækage,
overskridelse af den forindstillede rumtemperatur eller
luftfugtighed
• Melder om afvigelser i luftfugtigheden i relevante rum
Pontos Base
• Kontrollerer vedvarende vandledningerne for at finde lækager
• Lukker automatisk for vandtilførslen i tilfælde af skader
og informerer dig via en push-besked
• Kan låses op igen på enheden og med din smartphone
• Opretter statistikker om vandforbruget
• Måler vandets hårdhedsgrad
• Fungerer også ved strømsvigt på grund af det integrerede batteri

hansgrohe foreskriver, at monteringen og vedligeholdelsen af Pontos Base skal udføres af en
autoriseret installatør. Du finder yderligere
information på
hansgrohe.dk/smart-living
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Rainfinity
Maksimale
brusebadsoplevelser

Prisbelønnet flere gange
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Brusere

Vidunderlig blid
og forkælende oplevelse
Dit badeværelse er det perfekte sted at tage en pause fra hverdagen.
I den afslappede atmosfære nyder du nuet i fulde drag og glemmer
hverdagens stress og jag. Den skønneste plads er brusebadet. Med
Rainfinity rammer vandstrålen ikke kun dit hoved og skuldrene, den
indhyller hele din krop som en kåbe bestående af tusindvis af mikrofine dråber. Strålefladens let buede form fordeler vandet på din hud
på en særlig behagelig måde, så du kommer til at opleve uforglemmelige bruseøjeblikke.
Du kan nemt skifte mellem håndbruserens tre forskellige stråletyper
PowderRain, Intense PowderRain og MonoRain ved at trykke på
Select-knappen. Hovedbruserens stråletyper PowderRain, Intense
PowderRain og RainStream forkæler dig på hver deres særlige måde.
I kombination med en flad indbygget hansgrohe-termostat, for eksempel ShowerSelect eller RainSelect, vælges stråletypen intuitivt med
tryk på en knap. Rainfinity-brusesystemet sørger for æstetisk nydelse
og grænseløs afslapning.

PowderRain: Seks ultrafine åbninger former den enkelte vandstråle og
deler den op i fløjlsbløde mikrodråber.

Afslapning
i skulderhøjde
Ny skulderbruser med integreret hylde til revolutionerende
bruseoplevelser. Den virker opkvikkende, for eksempel efter en tur i saunaen, eller afslappende, for eksempel før du
går i seng. Den gør ikke håret vådt, og du kan stille dit
brusetilbehør på den.
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Det handler om den
rette indstilling
Takket være den innovative vægtilslutning kan Rainfinity
indstilles til en hældning mellem 10° og 30°. Det giver en
bekvem bruseposition, hvor håret og ansigtet kan holdes
tørt, hvis du ønsker det. Takket være den vinklede positionering uden en almindelig brusearm bliver Rainfinityhovedbruseren til et bevidst statement i det moderne badeværelse.

Oversigt:

For
designfans
Rainfinity-designet er en optisk nydelse. Med
moderne overfladefarver og den diskret
strukturerede stråleskive bliver de store hoved- og håndbrusere til highlights på badeværelset. Brusernes matte hvide farve danner
en flot kontrast til de grafitfarvede stråleskiver.

• Innovativ, let konkav stråleskive i aluminium
til intensive bruseglæder
• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed
for at sætte et personligt præg på badet
• Enestående bruseoplevelser takket være PowderRain
med blidt indhyllende mikrodråber
• Med den innovative Select-styring er et klik nok til at skifte
stråletype eller til at styre en anden bruser
• Flere stråletyper til en individuel bruseoplevelse
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til
60 % mindre vand
• Omfangsrigt sortiment med varianter til ind- og frembygget
installation
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Rainfinity
Hovedbruser 360 3jet med vægtilslutning
# 26234, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min

Rainfinity
Hovedbruser 360 1jet med vægtilslutning
# 26230, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Rainfinity
Hovedbruser 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 23,6 l/min
Loftbefæstigelse S 10 cm 1/2” (ikke vist)
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Loftbefæstigelse S 30 cm 1/2” (ikke vist)
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Bruserbøjning Square 38,9 cm 1/2” (ikke vist)
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity
Hovedbruser 250 3jet med vægtilslutning
# 26232, -000, -700 20 l/min
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
Hovedbruser 250 1jet med vægtilslutning
# 26226, -000, -700 19 l/min
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Rainfinity
Hovedbruser 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
Hovedbruser 250 1jet EcoSmart
# 26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/min
Loftbefæstigelse S 10 cm 1/2” (ikke vist)
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Loftbefæstigelse S 30 cm 1/2” (ikke vist)
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Bruserbøjning Square 38,9 cm 1/2” (ikke vist)
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity
Skulderbruser 500 1jet med hylde
# 26243, -000, -700

Rainfinity
Slangeudtag Porter 500 med bruserholder og hylde V
# 26843, -000, -700
Slangeudtag Porter 500 med bruserholder og hylde H
(ikke vist)
# 26858, -000, -700
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Rainfinity
Hylde 500
# 26844, -000, -700

Brusere

Rainfinity
Håndbruser 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/min

Rainfinity
Stavhåndbruser 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/min

# 26865, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min

# 26867, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
Brusersæt 130 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål
# 27671, -000 14 l/min
# 27672, -000 EcoSmart 8 l/min
Brusersæt 130 3jet med bruserstang 150 cm og sæbeskåle (ikke vist)
# 27673, -000 14 l/min
# 27674, -000 EcoSmart 8 l/min

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet til indbygning
▪ Rainfinity hovedbruser 360 1jet
▪ Rainfinity håndbruser 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
Indbygningsdel til Showerpipe 360 1jet
(ikke vist)
# 26840180

Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Rainmaker Select
Skøn regnbruser
i stort format

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• Store hovedbrusere passer harmonisk ind i badeværelsesmiljøet
og virker lette og elegante
• Med den innovative Select-styring er et klik nok til at skifte
stråletype eller til at styre en anden bruser
• Mere opbevaringsplads ved hjælp af smart integreret hylde
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til
60 % mindre vand

Brusere

Rainmaker Select
Hovedbruser 460 3jet med bruserbøjning 46 cm
# 24007, -400, -600 18 l/min
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Hovedbruser 460 2jet med bruserbøjning 46 cm
# 24005, -400, -600 18 l/min
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Hovedbruser 460 1jet med bruserbøjning 46 cm
# 24003, -400, -600 19 l/min
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Hovedbruser 460 3jet med lofttilslutning 10 cm
(ikke vist)
# 24006, -400, -600 23 l/min
# 24016, -400 EcoSmart

Hovedbruser 460 2jet med lofttilslutning 10 cm (ikke vist)
# 24004, -400, -600 21 l/min
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Hovedbruser 460 1jet med lofttilslutning 10 cm (ikke vist)
# 24002, -400, -600 21 l/min
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Indbygningsdel til hovedbruser med lofttilslutning
(ikke vist)
# 24010180

Indbygningsdel til hovedbruser med lofttilslutning
(ikke vist)
# 24010180

Indbygningsdel til hovedbruser med lofttilslutning
(ikke vist)
# 24010180

Rainmaker Select
Hovedbruser 580 3jet
# 24001, -400, -600 20 l/min
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min
Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet med termostat
Bruserarm 450 mm
▪ Rainmaker Select hovedbruser 460 3jet
▪ Raindance Select S håndbruser 120 3jet
▪ ShowerTablet Select termostatarmatur 700 Universal
# 27106, -400 27 l/min
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet med termostat
Bruserarm 450 mm
▪ Rainmaker Select hovedbruser 460 2jet
▪ Raindance Select S håndbruser 120 3jet
▪ ShowerTablet Select termostatarmatur 700 Universal
# 27109, -400 19 l/min
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min

Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Raindance
Skønne vandoplevelser

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• Enestående bruseoplevelser takket være PowderRain med blidt
indhyllende mikrodråber
• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for
at sætte et personligt præg på badet
• Med den innovative Select-styring er et klik nok til at skifte
stråletype eller til at styre en anden bruser
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til
60 % mindre vand

Brusere

Den blide,
enestående
bruseoplevelse
Et brusebad virker opkvikkende for både krop og sjæl,
vækker stemninger og følelser. Med vores prisbelønnede
håndbruser og brusesystemet Raindance Select med
PowderRain forvandles øjeblikkene under vandet til en sanselig oplevelse. Den innovative PowderRain-stråletype indhyller din krop i tusindvis af mikrofine dråber, der føles som
en blid sommerregn.

Bruseglæde
via et tryk på
en knap
Ved hjælp af Select-knappen skifter du mellem de tre stråletyper på Raindance-håndbruseren. Til afslappende, vitaliserende eller
stimulerende brusekomfort.

25

Raindance Select S
Håndbruser 150 3jet
# 28587, -000, -400 16,4 l/min
# 28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min

Raindance Select S
Håndbruser 120 3jet PowderRain
# 26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min

Raindance Select S
Brusersæt 150 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål
# 27802, -000 16,4 l/min

Raindance Select S
Brusersæt 120 3jet PowderRain med bruserstang 65 cm
# 27654, -000 11 l/min

Brusersæt 150 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål
(ikke vist)
# 27803, -000, -400 16 l/min

Brusersæt 120 3jet PowderRain med bruserstang 90 cm
(ikke vist)
# 27667, -000 11 l/min

Raindance Select S
Håndbruser 120 3jet
# 26530, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 15 l/min
# 26531, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain med termostat
Bruserarm 460 mm
Svingbar bruserarm
▪ Raindance S hovedbruser 240 1jet PowderRain
▪ Raindance Select S håndbruser 120 3jet PowderRain
▪ Ecostat termostatarmatur Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
Raindance Select S
Hovedbruser 300 2jet med bruserbøjning 39 cm
# 27378, -000, -400 17 l/min
Hovedbruser 300 2jet med lofttilslutning 10 cm (ikke vist)
# 27337, -000, -400 17 l/min

26

Raindance S
Hovedbruser 240 1jet PowderRain med bruserbøjning
39 cm
# 27607, -000 18,1 l/min
Hovedbruser 240 1jet PowderRain med lofttilslutning
10 cm (ikke vist)
# 27620, -000 18 l/min

Brusere

Raindance Select E
Håndbruser 150 3jet
# 26550, -000, -400 16,4 l/min
# 26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min

Raindance Select E
Håndbruser 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400,
-670, -700, -990 14,4 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min

Raindance E
Hovedbruser 300 1jet med bruserbøjning 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet med ShowerTablet Select 300
Bruserarm 380 mm
▪ Raindance Select E hovedbruser 300 3jet
▪ Raindance Select E håndbruser 120 3jet
▪ ShowerTablet Select termostatarmatur 300
# 27127, -000, -400 19 l/min

Raindance E
Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 350
Bruserarm 405 mm
▪ Raindance E hovedbruser 300 1jet
▪ Raindance Select S håndbruser 120 3jet
▪ ShowerTablet termostatarmatur 350
# 27361, -000 16 l/min
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min

Hovedbruser 300 1jet med lofttilslutning 10 cm (ikke vist)
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Brusersæt 150 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål
# 27856, -000 16,4 l/min
Brusersæt 150 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål
(ikke vist)
# 27857, -000 16,4 l/min

Raindance Select E
Brusersæt 120 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål
# 26620, -000, -400 14,4 l/min
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål
(ikke vist)
# 26621, -000, -400 14,4 l/min
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Pulsify S
Ganske enkelt fuld af liv

Prisbelønnet flere gange

29

Brusere

Uforlignelige
bruseoplevelser
til alle badstørrelser
Kobl helt af. Nyd øjeblikket. Stil dig ind under bruseren, dyk ind i en
anden verden. Få en frisk start på dagen, og slut den af med et afslappende bad. Du føler dig som født på ny. Pulsify S skænker dig
værdifulde øjeblikke i dit bad – uanset badets størrelse. Med Pulsify S
oplever du hidtil ukendt afslapning for krop og sjæl. Nyd den store
frihed i et opryddet og stilfuldt badeværelsesmiljø.
Med Pulsify S får du frie udfoldelsesmuligheder; det kompakte system
kan integreres i ethvert bad. Vælg mellem mange forskellige elementer og overflader, som passer til din personlighed og stil. Det tidløse
design, kvaliteten og de integrerede hylder gør Pulsify S til en fornøjelse med lang levetid. Pulsify S sætter også nye standarder med hensyn til sikkerhed og bæredygtighed. Hvis du vælger en variant med
EcoSmart-teknologi, reducerer du dit vandforbrug med op til 60 % i
forhold til gængse produkter.

Integrerede
hylder
perfektionerer
din oplevelse

Kombinér Pulsify S med de innovative hylder fra vores fleksible opbevaringssystem WallStoris
med samme look.
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PowderRain –
enestående
afslapning med
fine mikrodråber
Få mere velvære ind i hverdagen. Med Pulsify S og PowderRain
oplever du en helt ny livskvalitet på badeværelset. PowderRain forvandler vand til en blid kåbe bestående af utallige mikrodråber, der
danser på din hud som små stjerner. Efter hvert brusebad føler du dig
mere fri og let – ja, næsten som født på ny.

Takket være vores innovative Select-teknologi vælger du nemt og komfortabelt den ønskede stråletype i brusebadet. Med et tryk på en knap skifter du
mellem de forskellige stråletyper, så du får en helt
igennem fornøjelig bruseoplevelse.
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Brusere

Mulighederne for
individualisering er lige
så alsidige som dig selv
Med Pulsify S bliver badet til det mest personlige rum, hvor du kan
udfolde dig frit. Det brede sortiment og de tre overflader krom, mat
sort og mat hvid giver dig mulighed for at skabe et individuelt look
lige efter din smag. Ud over produkterne til frembygget installation,
for eksempel showerpipes, kan du også vælge løsninger til indbygget
installation.
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Brusebad med god
samvittighed med vores
EcoSmart-teknologi
Vælg vores EcoSmart-teknologi, og spar vand og energi – uden at
give afkald på din sædvanlige brusefornøjelse. EcoSmart reducerer
vandgennemstrømningen med op til 60 % og bidrager dermed til en
varig besparelse. Med EcoSmart bliver Pulsify S til en sikker investering. I kombination med den integrerede temperatur- og volumenkontrol nyder du den værdifulde ressource vand på en dejlig ansvarsbevidst måde.

Oversigt:
• Moderne, fladt design, som passer til alle badstørrelser
• Enestående bruseoplevelser takket være PowderRain med blidt
indhyllende mikrodråber
• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for
at sætte et personligt præg på badet
• Med den innovative Select-styring er et klik nok til at skifte
stråletype eller til at styre en anden bruser
• Mere opbevaringsplads ved hjælp af smart integreret hylde
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til
60 % mindre vand
• Omfangsrigt sortiment med varianter til ind- og frembygget
installation
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Pulsify S
Hovedbruser 260 2jet med vægtilslutning
# 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min
# 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

Pulsify S
Hovedbruser 260 1jet
# 24140, -000, -670, -700 12,3 l/min
# 24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min

Pulsify S
Hovedbruser 105 1jet
# 24130, -000, -670, -700 11,7 l/min
# 24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Vægtilslutning til hovedbruser 260 (ikke vist)
# 24149, -000, -670, -700

Vægtilslutning til hovedbruser 105 (ikke vist)
# 24139, -000, -670, -700

Tilgængelig fra 01/2023

Tilgængelig fra 01/2023

Pulsify S Select
Håndbruser 105 3jet Relaxation
# 24110, -000, -670, -700 11,4 l/min
# 24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

Pulsify S Select
Håndbruser 105 3jet Activation
# 24100, -000, -670, -700 11,5 l/min
# 24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 l/min

Pulsify S Select
Brusersæt 105 3jet Relaxation med bruserstang 65 cm
# 24160, -000, -670, -700 11,4 l/min
# 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
Brusersæt 105 3jet Relaxation med bruserstang 90 cm
(ikke vist)
# 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min
# 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
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Pulsify S
Håndbruser 105 1jet
# 24120, -000, -670, -700 13,5 l/min
# 24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min

Brusere

Pulsify S
Showerpipe 260 2jet med ShowerTablet Select 400
Stigerør kan afkortes
▪ Pulsify S hovedbruser 260 2jet
▪ Pulsify S håndbruser 105 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400
# 24240, -000, -670, -700 12,9 l/min
# 24241, -000, -670, -700 EcoSmart

Tilgængelig fra 01/2023

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet med ShowerTablet Select 400
Stigerør kan afkortes
Bruserarm 398 mm
Svingbar bruserarm
▪ Pulsify S hovedbruser 260 1jet
▪ Pulsify S håndbruser 105 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400
# 24220, -000 10,9 l/min
# 24221, -000 EcoSmart
Showerpipe 260 1jet med kartermostat ShowerTablet
Select 400
# 24230, -000

Tilgængelig fra 01/2023

ShowerTablet Select
Kar-/brusetermostat 400
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Brusetermostat 400
# 24360, -000, -670, -700

Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Croma
Allround-talentet til det
moderne familiebadeværelse

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• Moderne design med sikkerhedsteknologier –
ideelt for unge familier
• Flere stråletyper til en individuel bruseoplevelse
• Med den innovative Select-styring er et klik nok til at skifte
stråletype eller til at styre en anden bruser
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til
60 % mindre vand
• CoolContact forhindrer, at termostaten opvarmes –
det gør brusebadet endnu mere sikkert
• Omfangsrigt sortiment med varianter til ind- og frembygget
installation

Brusere

Bruseglæde i
alle størrelser
Er du på jagt efter et flot brusehoved med stråleindstilling via tryk på
en knap? En stor, svingbar hovedbruser? Eller et brusesystem, der giver dig mulighed for at tilføje andre produkter på et senere tidspunkt?
Så er Croma-bruserfamilien det helt rigtige for dig. Vælg fra et
alsidigt sortiment til brusebad og kar, og glæd dig til den helt store
vandoplevelse. Croma ser flot ud og er behagelig at røre ved. Disse
brusere har et moderne design og giver dig lækker kvalitet for pengene – ideelt til unge familier.

CoolContact beskytter børnehænder
Takket være denne sikkerhedsteknologi styres
det kolde vand, der strømmer fra rørledningen
ind i termostaten, målrettet hen mod overfladen.
På den måde er termostaten altid behagelig kølig. Ekstra sikkerhed: SafetyStop-funktionen på
termostatgrebet forhindrer, at der kommer vand
ud af bruseren, der er varmere, end du lige regner med.
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Croma Select E
Håndbruser Multi
# 26810, -400 16 l/min
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Håndbruser Vario
# 26812, -400 14,7 l/min
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Brusersæt Multi med bruserstang 65 cm
# 26580, -400 16 l/min
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm
# 26582, -400 14,7 l/min
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Multi med bruserstang 90 cm (ikke vist)
# 26590, -400 16 l/min
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm og sæbeskål
(ikke vist)
# 26586, -400 14,7 l/min

Croma Select E
Håndbruser 1jet
# 26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min
# 26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/min
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/min

Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm (ikke vist)
# 26592, -400 14,7 l/min
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
SemiPipe Multi med termostat
▪ Croma Select E håndbruser Multi
▪ Ecostat termostatarmatur Comfort
# 27248, -400 16 l/min

Croma Select E
Hovedbruser 180 2jet
# 26524, -000, -400 17 l/min
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Brusere

Croma Select S
Håndbruser Multi
# 26800, -400 16 l/min
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Håndbruser Vario
# 26802, -400 14,7 l/min
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Håndbruser 1jet
# 26804, -400 16 l/min
# 26805, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26806, -400 EcoSmart 7 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet med termostat
Bruserarm 400 mm
Svingbar bruserarm
Stigerør kan afkortes
▪ Croma hovedbruser 280 1jet
▪ Croma Select S håndbruser Multi
▪ Ecostat termostatarmatur Comfort
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet med termostat og håndbruser
Raindance Select S 120 3jet
Bruserarm 400 mm
Svingbar bruserarm
Stigerør kan afkortes
▪ Croma hovedbruser 280 1jet
▪ Raindance Select S håndbruser 120 3jet
▪ Ecostat termostatarmatur Comfort
# 26890, -140, -340, -670, -700, -990 14,5 l/min
# 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Brusersæt Multi med bruserstang 65 cm
# 26560, -400 16 l/min
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min
Brusersæt Multi med bruserstang 90 cm (ikke vist)
# 26570, -400 16 l/min
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Hovedbruser 180 2jet
# 26522, -000, -400 17 l/min
# 26523, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 280 1jet med kartermostat (ikke vist)
# 26792, -000

Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Croma E
Hovedbruser 280 1jet
# 26257, -000 18,3 l/min
# 26258, -000 EcoSmart 8 l/min

Croma
Hovedbruser 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 15,6 l/min
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 EcoSmart 8,5 l/min
Bruserbøjning 38,9 cm 1/2” (ikke vist)
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Loftbefæstigelse 10 cm 1/2” (ikke vist)
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Croma E
Showerpipe 280 1jet med termostat
Bruserarm 340 mm
Svingbar bruserarm
Stigerør kan afkortes
▪ Croma E hovedbruser 280 1jet
▪ Croma Select E håndbruser Multi
▪ Ecostat E termostatarmatur
# 27630, -000 15 l/min
# 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min
Showerpipe 280 1jet med kartermostat
# 27687, -000 20,3 l/min
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Croma
Showerpipe 220 1jet med termostat
Bruserarm 400 mm
Svingbar bruserarm
Stigerør kan afkortes
▪ Croma hovedbruser 220 1jet
▪ Croma 100 håndbruser Vario
▪ Ecostat termostatarmatur Comfort
# 27185, -000 15 l/min
# 27188, -000 EcoSmart
Showerpipe 220 1jet med kartermostat
# 27223, -000

Croma
Hovedbruser 220 1jet
# 26464, -000 19 l/min
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
Loftbefæstigelse 10 cm 1/2” (ikke vist)
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
Bruserbøjning 38,9 cm 1/2” (ikke vist)
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Croma
Showerpipe 220 1jet Reno
Bruserarm 400 mm
Svingbar bruserarm
Stigerør kan afkortes
▪ Croma hovedbruser 220 1jet
▪ Croma 100 håndbruser Vario
# 27224, -000

Brusere

Croma 100
Håndbruser Multi
# 28536, -000 19 l/min
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Håndbruser Vario
# 28535, -000 18 l/min
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Håndbruser 1jet
# 28580, -000 16 l/min
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Brusersæt Multi med bruserstang 90 cm og sæbeskål
# 27774, -000 19 l/min

Croma 100
Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm og sæbeskål
# 27772, -000 18 l/min
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Brusersæt 1jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål
# 27717, -000 16 l/min

Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm og sæbeskål
(ikke vist)
# 27771, -000 18 l/min
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt 1jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål
(ikke vist)
# 27724, -000 16 l/min

Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Crometta
Ægte design
til en god pris

Oversigt:
• Høj kvalitet og stilfuld æstetik til en attraktiv pris
• Den enkle installation på eksisterende tilslutninger gør
brusesystemet ekstra brugervenligt
• Flere stråletyper til en individuel bruseoplevelse
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til
60 % mindre vand
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Brusere

Høj kvalitet til
en attraktiv pris
Oplev brusefornøjelser hver dag med Crometta. Takket
være den ukomplicerede upgrade er adgangen til
hansgrohes verden let som en leg. Den moderne
EcoSmart-teknologi er ekstra vandbesparende, og i kombination med den rengøringsvenlige kromoverflade er der
også garanti for en lang levetid. Lad dine følelser få frit
løb, og nyd øjeblikke af ren glæde.

Hurtig upgrade
vha. nem udskiftning
Ved at udskifte din gamle håndbruser med en Crometta Vario får du
hurtigt og nemt en upgrade til det daglige bruseritual. Vælg mellem
stråletyperne Rain og IntenseRain; afhængig af din stemning kan du
forkæle kroppen med en blid eller intensiv regnstråle. Brusesystemet
kan nemt monteres på eksisterende tilslutninger.
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Crometta
Håndbruser Vario
# 26330, -400 13,8 l/min
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26336, -400 Green 5,7 l/min

Crometta
Håndbruser 1jet
# 26331, -400 14 l/min
# 26333, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26334, -400 Green 5,7 l/min

Crometta
Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm
# 26532, -400 13,8 l/min
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26555, -400 Green 6 l/min

Crometta
Brusersæt 1jet med bruserstang 65 cm
# 26533, -400 14 l/min
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26554, -400 Green 6 l/min

Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm og sæbeskål
(ikke vist)
# 26553, -400 13,8 l/min

Brusersæt 1jet med bruserstang 90 cm (ikke vist)
# 26537, -400 14 l/min
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm (ikke vist)
# 26536, -400 13,8 l/min
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet med kartermostat
# 27320, -000

Crometta S
Hovedbruser 240 1jet
# 26723, -000 18 l/min
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta E
Hovedbruser 240 1jet
# 26726, -000 18 l/min
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Hovedbruser 240 1jet LowPressure
# 26725, -000 21 l/min

Hovedbruser 240 1jet LowPressure 21 l/min
# 26722, -000

Bruserbøjning 38,9 cm 1/2” (ikke vist)
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bruserbøjning E 38,9 cm 1/2” (ikke vist)
# 27446, -000

Loftbefæstigelse S 10 cm 1/2” (ikke vist)
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Loftbefæstigelse E 10 cm 1/2” (ikke vist)
# 27467, -000

Loftbefæstigelse S 30 cm 1/2” (ikke vist)
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Loftbefæstigelse E 30 cm 1/2” (ikke vist)
# 27388, -000
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Crometta S
Showerpipe 240 1jet med termostat
Bruserarm 350 mm
Stigerør kan afkortes
▪ Crometta S hovedbruser 240 1jet
▪ Crometta håndbruser Vario
▪ Ecostat termostatarmatur 1001 CL
# 27267, -000 16 l/min
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Brusere

Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Bruserarm 350 mm
Stigerør kan afkortes
▪ Crometta S hovedbruser 240 1jet
▪ Crometta håndbruser Vario
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta E
Showerpipe 240 1jet med termostat
Bruserarm 350 mm
Stigerør kan afkortes
▪ Crometta E hovedbruser 240 1jet
▪ Crometta håndbruser Vario
▪ Ecostat termostatarmatur 1001 CL
# 27271, -000
# 27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min

Crometta E
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Bruserarm 350 mm
Stigerør kan afkortes
▪ Crometta E hovedbruser 240 1jet
▪ Crometta håndbruser Vario
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet med kartermostat
# 27298, -000

Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Vernis
Komfort over hele linjen

Oversigt:
•
•
•
•

Afrundet eller kantet design, passende til omgivelserne
Fremragende forhold mellem kvalitet og pris
Flere stråletyper til en individuel bruseoplevelse
Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til
60 % mindre vand
• Omfangsrigt sortiment med varianter til ind- og frembygget
installation
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Brusere

Vernis Blend
Håndbruser Vario
# 26270, -000, -670 15,2 l/min
# 26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min
# 26090, -000 Green 5,2 l/min

Vernis Blend
Hovedbruser 200 1jet
# 26271, -000, -670 12,4 l/min
# 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26093, -000 Green 5,4 l/min

Vernis Shape
Hovedbruser 230 1jet
# 26281, -000, -670 12,4 l/min
# 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26094, -000 Green 5,4 l/min

Hovedbruser 200 1jet LowPressure
# 26095, -000 14,7 l/min

Hovedbruser 230 1jet LowPressure
# 26096, -000 14,7 l/min

Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet med termostat
Bruserarm 400 mm
▪ Vernis Blend hovedbruser 200 1jet
▪ Vernis Blend håndbruser Vario
▪ Vernis termostatarmatur
# 26276, -000, -670 15,9 l/min
# 26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26318, -000 Green 5,7 l/min

Vernis Shape
Showerpipe 230 1jet Reno
Bruserarm 400 mm
▪ Vernis Shape hovedbruser 230 1jet
▪ Vernis Blend håndbruser Vario
# 26282, -000, -670 14,6 l/min
# 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min

Vernis Blend
Brusersæt Vario med bruserstang Crometta 65 cm
# 26275, -000 15,2 l/min
# 26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min

Showerpipe 200 1jet med kartermostat
# 26274, -000 20 l/min
# 26079, -000 EcoSmart 20 l/min

Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Jocolino
Gør badet til verdens
reneste legeplads

Oversigt:
•
•
•
•
•

Tre forskellige dyredesign: løve, zebra og krokodille
Dyrenes bevægelige øjne bringer smilet frem i badet
Ergonomisk greb, egner sig til små hænder
Flere stråletyper til en individuel bruseoplevelse
Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Med hurtigkoblingen som valgmulighed kan du hurtigt skifte
mellem to håndbrusere
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Brusere

3 sjove dyredesign
2 enestående stråletyper
1 lykkelig familie
Mange børn er slet ikke glade for at skulle i bad – og derfor bliver
badetiden hurtigt til lidt af en tålmodighedsprøve for forældrene. Ofte
flyder der tårer i stedet for vand. Det er synd, for dette familieøjeblik
bør egentlig skabe uforglemmelige minder. Vi forvandler den frygtede
badetid til øjeblikke, der er fulde af glæde.
Den nye Jocolino-håndbruser med dyreform vækker begejstring hos
de små og får dem til at tænke på noget positivt. Vælg mellem tre
forskellige dyredesign – eller lad simpelthen barnet bestemme, om det
helst vil bade sammen med en sød løve, krokodille eller zebra. Så
oplever du latter i stedet for børnegråd.

Jocolino
Børnehåndbruser krokodille 2jet
# 28788570 11 l/min

Jocolino
Børnehåndbruser zebra 2jet
# 28787640 11 l/min

Jocolino
Børnehåndbruser løve 2jet
# 28760210 11 l/min

Koblingssæt
# 28346000

Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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DogShower
Udviklet af hansgrohe –
elsket af hunde

Oversigt:

Prisbelønnet
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• Udviklet specielt til at forbedre badoplevelsen for både hunden
og dens ejer
• hansgrohe DogShower kan hjælpe til med at reducere hundens
angst i badet og forebygge hudirritationer
• Ergonomisk design
• Flere stråletyper til en individuel oplevelse
• Øg vandmængden efter behov
• Med hurtigkoblingen som valgmulighed kan du hurtigt skifte
mellem to håndbrusere

Brusere

Mindre stress og
mindre kaos
Fra madskålen til sovepladsen – vores firbenede ven skal altid have
det godt. Derfor køber vi produkter, der er tilpasset specielt til hundens behov. Hvorfor skal det ikke også gælde for badprodukterne?
DogShower fra hansgrohe er en innovativ, hundevenlig løsning, som
også giver dig selv masser af glæde.
Bruseren gør det muligt at bade hunden uden stress og kaos. De enestående, børstelignende dyser med massageeffekt gør rengøringen
af tyk pels grundigere og frem for alt mere behagelig. De tre specielt
udviklede, støjsvage stråletyper er perfekt for pelsen, benene og poterne samt svært tilgængelige og følsomme kropsdele. Din hund vil
fremover elske at blive badet. Glæden begynder med en våd snude
og ender på fire lykkelige poter.

Leg Spray: Til benene og følsomme kropsdele.

Paw Spray: En blid stråle, der er ideel til
nænsom vask af poterne.

DogShower
Hundebruser 150 3jet med massagedyser
# 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min

Koblingssæt
# 28346000

Fur Spray: Fuld brusestråle til at skylle snavs
og shampoo ud af pelsen.

Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.
Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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RainSelect
Skift til det
næste komfortniveau

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• Slankt design, der er perfekt integreret i væggen
• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at
sætte et personligt præg på badet
• Slidstærke knapper med en lang levetid
• Med den innovative Select-styring regulerer du nemt
vandmængden og skifter stråletype
• Styr den ønskede vandmængde helt enkelt og bekvemt via en
drejeregulator
• Nem rengøring takket være den separate spærrefunktion

Termostater

RainSelect
Termostatarmatur til indbygning til 2 udtag
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termostatarmatur til indbygning til 3 udtag
# 15381, -000, -700

RainSelect
Termostatarmatur til indbygning til 4 udtag
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Indbygningsdel til 2 udtag (ikke vist)
# 15310180

Indbygningsdel til 3 udtag (ikke vist)
# 15311180

Indbygningsdel til 4 udtag (ikke vist)
# 15312180

RainSelect
Termostatarmatur til indbygning til 5 udtag
# 15384, -000, -700

RainSelect
Termostatarmatur til indbygning til 2 udtag
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
Termostatarmatur til indbygning til 3 udtag
# 15356, -000, -400, -600

Indbygningsdel til 5 udtag (ikke vist)
# 15313180

Indbygningsdel til 2 udtag (ikke vist)
# 15310180

Indbygningsdel til 3 udtag (ikke vist)
# 15311180

RainSelect
Termostatarmatur til indbygning til 4 udtag
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
Termostatarmatur til indbygning til 5 udtag
# 15358, -000, -400, -600

Indbygningsdel til 4 udtag (ikke vist)
# 15312180

Indbygningsdel til 5 udtag (ikke vist)
# 15313180

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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ShowerSelect
Brusestyring med et tryk
på en knap

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• Fås i kantet eller rund udførelse til enhver smag og stil
• Rent, tidløst look til alle badeværelser
• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at
sætte et personligt præg på badet
• Symbolerne på knapperne er meget slidstærke
• Med den innovative Select-styring regulerer du nemt
vandmængden og skifter stråletype
• Individuelt udvalg med to forskellige teknologier –
termostat eller armatur

Termostater

ShowerSelect Glas
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2
udtag
# 15738, -400

ShowerSelect
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2
udtag
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2
udtag med slangeudtag og bruserholder
# 15765, -000

ShowerSelect S
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2
udtag
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect S
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1
udtag
# 15744, -000

ShowerSelect
Armatur til indbygning 2 udtag
# 15768, -000

Indbygningsdelen iBox universal er
ikke inkluderet, den skal bestilles som
tilbehør

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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ShowerTablet Select
Mere plads til bruseglæder

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• Ekstra opbevaringsplads takket være en intelligent integreret
hylde med en længde på 30 cm, 40 cm eller 70 cm
• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at
sætte et personligt præg på badet
• Med den innovative Select-styring regulerer du nemt
vandmængden og skifter stråletype
• Styr den ønskede vandmængde helt enkelt og bekvemt via
en drejeregulator
• CoolContact forhindrer, at termostaten opvarmes –
det gør brusebadet endnu mere sikkert

Termostater

ShowerTablet Select
Kar-/brusetermostat 700
# 13183, -000

ShowerTablet Select
Termostatarmatur 700 universal til frembygning til 2
udtag
# 13184, -000, -400

ShowerTablet Select
Kar-/brusetermostat 300
# 13151, -000, -400

ShowerTablet Select
Brusetermostat 300
# 13171, -000, -400

ShowerTablet Select
Kar-/brusetermostat 400
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Brusetermostat 400
# 24360, -000, -670, -700

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Ecostat
Mere komfort og sikkerhed –
helt uden besvær

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• CoolContact forhindrer, at termostaten opvarmes –
det gør brusebadet endnu mere sikkert
• Moderne og attraktivt design, der passer ind i ethvert
badeværelsesmiljø
• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed
for at sætte et personligt præg på badet
• Omfangsrigt sortiment med varianter til ind- og frembygget
installation

Termostater

Ecostat E
Kar-/brusetermostat med forskruninger og rosetter
# 15774, -000

Ecostat E
Brusetermostat med forskruninger og rosetter
# 15773, -000

Ecostat Square
Termostatarmatur til indbygning med afspærring
til 2 udtag
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Kar-/brusetermostat uden rosetter og forskruninger
# 15785, -000

Brusetermostat uden rosetter og forskruninger
# 15784, -000

Ecostat
Comfort kar-/brusetermostat
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Comfort brusetermostat
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat E
Termostatarmatur til indbygning med afspærring
til 2 udtag
# 15708, -000

Ecostat
Kar-/brusetermostat 1001 CL uden forskruninger
og rosetter
# 13214, -000

Ecostat
Brusetermostat 1001 CL uden forskruninger
og rosetter
# 13213, -000

Ecostat S
Termostatarmatur til indbygning med afspærring
til 2 udtag
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Indbygningsdelen iBox universal er
ikke inkluderet, den skal bestilles som
tilbehør

Ecostat
Kar-/brusetermostat Comfort Care
med ekstra lange greb
# 13115, -000

Ecostat
Brusetermostat Comfort Care med ekstra lange greb
# 13117, -000

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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RainDrain
Et afløb med system

61

Perfektion til brusebadet,
som er en fryd for øjet
Et harmonisk helhedsbillede i badet er en garant for velvære. Derfor
er det ikke nogen overraskelse, at flotte designafløb som er integreret
i brusebadet, bliver mere og mere populære. RainDrain runder brusebadet af på en smuk måde. I natursten eller rustfrit stål passer den til
overfladen på dine hansgrohe-brusere og armaturer. Desuden kan
den beklædes med fliser. Det tilpassede udseende er dog ikke den
eneste fordel: afløbsrenden har også en lang levetid.
RainDrain kan tilpasses til enhver smag og ethvert brusebad. Vi er
stolte over den nemme, ukomplicerede installation – som er helt uafhængig af den pågældende indbygningssituation. Der findes ét installationssæt til alle afløbsrender. Vælg mellem tre forskellige linjeafløb
og én kvadratisk variant. Du kan stole på det funktionelle bruseafløb
med garanteret tæthed i mange år. Det giver dig masser af sorgløse
og smukke bruseoplevelser.

Oversigt:
• Ultimativ bevægelsesfrihed i dit individuelt designede bad
• En pladsbesparende konstruktion og de mange forskellige
produkter muliggør en problemløs integration i stort set
alle badeværelser
• Passer til alle gængse installationsvarianter
• Undgå vandskader med den vandtætte indbygningsdel og den
formonterede tætningsmembran
• Dryphon-teknologi som valgmulighed til nemmere rengøring
• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for
at sætte et personligt præg på badet
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Afløbssystemer

RainDrain Flex
Kappesæt bruseafløb 70 cm til fri montering, kan
afkortes
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

RainDrain Flex
Kappesæt bruseafløb 70 cm til vægmontering, kan
afkortes
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 80 cm til fri montering, kan
afkortes (ikke vist)
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 80 cm til vægmontering, kan
afkortes (ikke vist)
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 90 cm til fri montering, kan
afkortes (ikke vist)
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 90 cm til vægmontering, kan
afkortes (ikke vist)
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 100 cm til fri montering, kan
afkortes (ikke vist)
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 100 cm til vægmontering, kan
afkortes (ikke vist)
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 120 cm til fri montering, kan
afkortes (ikke vist)
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 120 cm til vægmontering, kan
afkortes (ikke vist)
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

RainDrain Rock
Kappesæt bruseafløb 60 cm kan beklædes
med fliser, kan afkortes
# 56029, -000

RainDrain Spot
Kvadratisk afløb 15 x 15 cm rist
# 56055, -800

Kappesæt bruseafløb 70 cm kan beklædes
med fliser, kan afkortes (ikke vist)
# 56030, -000

RainDrain Match
Kappesæt bruseafløb 60 cm med højdejusterbar ramme
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800
Kappesæt bruseafløb 70 cm med højdejusterbar ramme
(ikke vist)
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800
Kappesæt bruseafløb 80 cm med højdejusterbar ramme
(ikke vist)
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800
Kappesæt bruseafløb 90 cm med højdejusterbar ramme
(ikke vist)
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800
Kappesæt bruseafløb 100 cm med højdejusterbar
ramme (ikke vist)
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800
Kappesæt bruseafløb 120 cm med højdejusterbar ramme
(ikke vist)
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Raindrain
Kompletsæt afløbssæt 90 XXL
# 60067, -000

Kvadratisk afløb 15 x 15 cm rist, kan beklædes
med fliser (ikke vist)
# 56112, -800

Kappesæt bruseafløb 80 cm kan beklædes
med fliser, kan afkortes (ikke vist)
# 56031, -000
Kappesæt bruseafløb 90 cm kan beklædes
med fliser, kan afkortes (ikke vist)
# 56032, -000
Kappesæt bruseafløb 100 cm kan beklædes
med fliser, kan afkortes (ikke vist)
# 56033, -000
Kappesæt bruseafløb 120 cm kan beklædes
med fliser, kan afkortes (ikke vist)
# 56034, -000

Indbygningsdelen uBox universal er
ikke inkluderet i kappesættet, bestil indbygningsdelen fra det nødvendige
tilbehør

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Armaturer
passende til enhver stil

65

Metropol
Geometriske former
med præcise kanter

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• Perfekt geometrisk formsprog til tidløst baddesign
• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at
sætte et personligt præg på badet
• ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken
og armaturet og færre vandstænk
• AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød,
stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer
du vand og energi

Armaturer

Metropol
1-grebs håndvaskarmatur 260 med vingegreb og pushopen bundventil
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
1-grebs håndvaskarmatur 110 med vingegreb og pushopen bundventil
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
1-grebs håndvaskarmatur 230 med vingegreb, svingtud
og push-open bundventil
# 32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs håndvaskarmatur 110 med vingegreb og løft-op
bundventil
# 32506, -000
1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart med vingegreb
og push-open bundventil (ikke vist)
# 32508, -000

Metropol
1-grebs håndvaskarmatur med vingegreb til 2-huls
indbygning i væg med 22,5 cm tud
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
1-grebs kar-/brusearmatur med vingegreb
# 32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
1-grebs brusearmatur med vingegreb
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med vingegreb
# 32545, -000, -140, -340, -670,-700, -990

Metropol
1-grebs brusearmatur til indbygning med vingegreb
# 32565, -000, -140, -340, -670,-700, -990

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med vingegreb
og integreret sikkerhedskombination
# 32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

1-grebs håndvaskarmatur med vingegreb til 2-huls
indbygning i væg med 16,5 cm tud (ikke vist)
# 32525, -000
Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls
indbygning i væg (ikke vist)
# 13622180

Metropol
1-grebs kar-/brusearmatur karsøjle med vingegreb til
gulvmontering
# 32532, -000, -140, -340, -670,-700, -990

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Indbygningsdel til armatur til gulvmontering (ikke vist)
# 10452180

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Metris
Tidløst smuk,
uendeligt komfortabel

Oversigt:
• Det flade grebs åbne sving afspejler den enkle betjening
• ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken
og armaturet og færre vandstænk
• AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød,
stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand
og energi
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Armaturer

Metris
1-grebs håndvaskarmatur 260 med løft-op bundventil
# 31082, -000

Metris
1-grebs håndvaskarmatur 200 med løft-op bundventil
# 31183, -000

Metris
1-grebs håndvaskarmatur 110 med løft-op bundventil
# 31080, -000

1-grebs håndvaskarmatur 260 uden bundventil
# 31184, -000

1-grebs håndvaskarmatur 200 uden bundventil
# 31185, -000

1-grebs håndvaskarmatur 110 uden bundventil
# 31084, -000
1-grebs håndvaskarmatur 110 til gennemstrømsvandvarmer med løft-op bundventil
# 31074, -000
1-grebs håndvaskarmatur 110 LowFlow med løft-op
bundventil
# 31203, -000
1-grebs håndvaskarmatur 110 LowFlow uden bundventil
# 31204, -000
1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart med løft-op
bundventil (ikke vist)
# 31121, -000

Metris
1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud og løft-op
bundventil
# 31087, -000

Metris
1-grebs kar-/brusearmatur
# 31480, -000

Metris
1-grebs brusearmatur
# 31680, -000

Metris
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
# 31454, -000

Metris
1-grebs brusearmatur til indbygning
# 31456, -000

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med integreret
sikkerhedskombination
# 31451, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud og pushopen bundventil
# 31187, -000
1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud uden bundventil
# 31081, -000

Metris
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 16,5 cm tud
# 31085, -000
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 22,5 cm tud (ikke vist)
# 31086, -000
Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls
indbygning i væg (ikke vist)
# 13622180

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Metris S
Moderne klarhed

Oversigt:
• Store flader for et elegant baddesign af høj kvalitet
• ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken
og armaturet og færre vandstænk
• AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød,
stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand
og energi
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Armaturer

Metris S
1-grebs håndvaskarmatur 260
med løft-op bundventil
# 31022, -000

Metris S
1-grebs håndvaskarmatur 100
med løft-op bundventil
# 31060, -000

1-grebs håndvaskarmatur 260
uden bundventil
# 31023, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100
uden bundventil
# 31068, -000
1-grebs håndvaskarmatur 100 LowFlow
med løft-op bundventil
# 31063, -000
1-grebs håndvaskarmatur 100
uden bundventil
# 31015, -000
1-grebs håndvaskarmatur 100
# 31016, -000

Metris S
1-grebs håndvaskarmatur 230
med svingtud og løft-op bundventil
# 31159, -000

Metris S
1-grebs kar-/brusearmatur
# 31460, -000

Metris S
1-grebs brusearmatur
# 31660, -000

Metris S
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
# 31465, -000

Metris S
1-grebs brusearmatur til indbygning
# 31665, -000

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
med integreret sikkerhedskombination
# 31466, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

1-grebs håndvaskarmatur 230
med svingtud og push-open bundventil
# 31161, -000

Metris S
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 16,5 cm tud
# 31162, -000
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 22,5 cm tud (ikke vist)
# 31163, -000
Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur
til 2-huls indbygning i væg (ikke vist)
# 13622180

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Finoris
En omdefinering af rutinerne
i hverdagen

Oversigt:
•
•
•
•

Prisbelønnet flere gange
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Slankt, geometrisk design gør badet æstetisk
Udtræksfunktion til højeste fleksibilitet
Vælg nemt mellem to stråletyper med et tryk på en knap
De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed
for at sætte et personligt præg på badet
• ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken
og armaturet og færre vandstænk
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand
og energi

Armaturer

Et armatur, der er lige så
fleksibelt som dig selv
På badeværelset er der mange forskellige behov og aktiviteter. Det er
en oase, men også et sted, hvor der tit hersker kaos om morgenen. Jo
flere mennesker der er i husstanden, desto flere behov.
Finoris opfylder alle disse behov med minimalistisk design og maksimal fleksibilitet. Armaturerne i det slanke design gør alle hverdagsrutinerne på badeværelset til en fornøjelse. På grund af den innovative
udtræksbruser muliggør armaturet mange aktiviteter, der er svært
forenelige i andre badeværelser, for eksempel hårvask, babybadning
og trøjevask.

Udtræksbruseren, som er subtilt integreret i det slanke
design, glider ubesværet tilbage til udgangspositionen efter brug. Armaturet gør det muligt at tilpasse både vandmængden, -temperaturen og stråletypen. Tuden er også
fleksibel. Og med tre forskellige overflader indføjer Finoris
sig perfekt i ethvert badeværelsesmiljø.
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Finoris
1-grebs håndvaskarmatur 260 med push-open bundventil
# 76070, -000, -670, -700

Finoris
1-grebs håndvaskarmatur 230 med udtræksbruser, 2jet
og push-open bundventil
# 76063, -000, -670, -700

Finoris
1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud og pushopen bundventil
# 76060, -000, -670, -700

Finoris
1-grebs håndvaskarmatur 110 med løft-op bundventil
# 76020, -000, -670, -700

Finoris
1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart med push-open
bundventil
# 76024, -000, -670, -700

Finoris
1-grebs håndvaskarmatur 100 med push-open bundventil
# 76010, -000, -670, -700

Finoris
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 16,8 cm tud
# 76051, -000, -670, -700

Finoris
3-huls håndvaskarmatur 110 med push-open bundventil
# 76033, -000, -670, -700

1-grebs håndvaskarmatur 110 med push-open bundventil
# 76023, -000, -670, -700

Finoris
Håndvaskarmatur 100 til koldt vand uden bundventil
# 76013, -000, -670, -700

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 22,8 cm tud (ikke vist)
# 76050, -000, -670, -700
Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls
indbygning i væg (ikke vist)
# 13622180
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3-huls håndvaskarmatur 160 med push-open bundventil
(ikke vist)
# 76034, -000, -670, -700

Armaturer

Finoris
1-grebs kar-/brusearmatur
# 76420, -000, -670, -700

Finoris
4-huls kararmatur til karkant med sBox
# 76444, -000, -670, -700
Indbygningsdel til 4-huls armatur til karkant (ikke vist)
# 13444180

Finoris
Kartud
# 76410, -000, -670, -700

Finoris
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
# 76415, -000, -670, -700

Finoris
1-grebs kar-/brusearmatur karsøjle til gulvmontering
# 76445, -000, -670, -700

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med sikkerhedskombination (EN1717)
# 76416, -000, -670, -700

Indbygningsdel til armatur til gulvmontering (ikke vist)
# 10452180

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Finoris
1-grebs brusearmatur
# 76620, -000, -670, -700

Finoris
1-grebs brusearmatur til indbygning
# 76615, -000, -670, -700
Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Vivenis
Fortryllende vand

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• Armaturets elegante form bliver ét med den brede vandfaldsstråle
• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at
sætte et personligt præg på badet
• ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken
og armaturet og færre vandstænk
• AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød,
stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
• Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand
og energi

Armaturer

Et fløjlsblødt vandfald
i badet
Alle ønsker at røre ved et vandfald. Når vi er ude i naturen og ser en
af disse fascinerende, uendelige energikilder, er vores første instinkt
at gribe ind i vandstrålen med hånden. I hjemmet forbinder vi derimod først og fremmest vand og velvære med et behageligt brusebad
eller et langt bad. Men hvorfor ikke også gøre den daglige vask af
hænderne til et kort, vidunderligt velværeøjeblik?
Vivenis skaber dette øjeblik. Det er nemlig meget mere end et armatur. Med det tidløst elegante design og den brede vandstråle får du
et rigtigt blikfang i badeværelset. Den virkelige magi begynder dog
først, når du åbner for vandet, og det berører dine hænder og ansigtet. Vores innovative AirPower-teknologi beriger vandet med luft og
omdanner vandstrålen til et fløjlsagtigt vandfald på din hud.
Vivenis med EcoSmart sørger ikke kun for utallige korte velværeøjeblikke hver dag, men reducerer også vandforbruget. Du glæder dig
altid til den næste brug.
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Vivenis
1-grebs håndvaskarmatur 250 med løft-op bundventil
# 75040, -000, -670, -700

Vivenis
1-grebs håndvaskarmatur 110 med løft-op bundventil
# 75020, -000, -670, -700

Vivenis
1-grebs håndvaskarmatur 80 med løft-op bundventil
# 75010, -000, -670, -700

1-grebs håndvaskarmatur 250 uden bundventil
# 75042, -000, -670, -700

1-grebs håndvaskarmatur 110 uden bundventil
# 75022, -000, -670, -700

1-grebs håndvaskarmatur 80 uden bundventil
# 75012, -000, -670, -700

Vivenis
Håndvaskarmatur 80 til koldt vand uden bundventil
# 75013, -000, -670, -700

Vivenis
1-grebs håndvaskarmatur 210 med svingtud og løft-op
bundventil
# 75030, -000, -670, -700
1-grebs håndvaskarmatur 210 med svingtud uden bundventil
# 75032, -000, -670, -700

Vivenis
3-huls håndvaskarmatur 90 med løft-op bundventil
# 75033, -000, -670, -700

Vivenis
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 19,2 cm tud
# 75050, -000, -670, -700
Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls
indbygning i væg (ikke vist)
# 13622180
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Armaturer

Vivenis
1-grebs kar-/brusearmatur
# 75420, -000, -670, -700

Vivenis
4-huls kararmatur til karkant med sBox
# 75444, -000, -670, -700
Indbygningsdel til 4-huls kararmatur til karkant (ikke vist)
# 13440180

Vivenis
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
# 75415, -000, -670, -700

Vivenis
Kartud
# 75410, -000, -670, -700

Vivenis
1-grebs kar-/brusearmatur karsøjle til gulvmontering
# 75445, -000, -670, -700
Indbygningsdel til armatur til gulvmontering (ikke vist)
# 10452180

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med sikkerhedskombination (EN1717)
# 75416, -000, -670, -700
Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Vivenis
1-grebs brusearmatur
# 75620, -000, -670, -700 12,3 l/min

Vivenis
1-grebs brusearmatur til indbygning
# 75615, -000, -670, -700
Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Talis E
Den mest naturlige form
for komfort

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• Slank elegance med blødt forløb
• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at
sætte et personligt præg på badet
• ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken
og armaturet og færre vandstænk
• AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød,
stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand
og energi

Armaturer

Talis E
1-grebs håndvaskarmatur 240 med løft-op bundventil
# 71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
1-grebs håndvaskarmatur 150 med løft-op bundventil
# 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
1-grebs håndvaskarmatur 110 med løft-op bundventil
# 71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs håndvaskarmatur 240 uden bundventil
# 71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs håndvaskarmatur 150 uden bundventil
# 71755, -000

1-grebs håndvaskarmatur 110 med push-open bundventil
# 71711, -000
1-grebs håndvaskarmatur 110 uden bundventil
# 71712, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart med løft-op
bundventil (ikke vist)
# 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart uden bundventil
(ikke vist)
# 71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990
1-grebs håndvaskarmatur 110 LowFlow med løft-op
bundventil
# 71715, -000

Talis E
3-huls håndvaskarmatur med løft-op bundventil
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
1-grebs kar-/brusearmatur
# 71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
1-grebs brusearmatur
# 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 22,5 cm tud
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
# 71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
1-grebs brusearmatur til indbygning
# 71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med integreret
sikkerhedskombination
# 71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 16,5 cm tud (ikke vist)
# 71732, -000
Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls
indbygning i væg (ikke vist)
# 13622180

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Talis S
Form og funktion går op
i en højere enhed

Oversigt:
• Moderne, slankt og konisk korpus
• Med den innovative Select-styring regulerer du nemt vandmængden og skifter stråletype
• ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken
og armaturet og færre vandstænk
• AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød,
stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand
og energi
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Armaturer

Talis Select S
Håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil
# 72044, -000

Talis S
1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil
# 72020, -000

Håndvaskarmatur 190 uden bundventil
# 72045, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil
# 72021, -000

Talis S
1-grebs håndvaskarmatur 140 med løft-op bundventil
# 72113, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op
bundventil (ikke vist)
# 72022, -000
1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart uden bundventil
(ikke vist)
# 72023, -000
1-grebs håndvaskarmatur 100 LowFlow med løft-op
bundventil
# 72024, -000
1-grebs håndvaskarmatur 100 LowFlow uden bundventil
# 72025, -000

Talis S
1-grebs håndvaskarmatur 210 med svingtud og løft-op
bundventil
# 72105, -000

Talis S
1-grebs kar-/brusearmatur
# 72400, -000

Talis S
1-grebs brusearmatur
# 72600, -000

Talis S
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 22,5 cm tud
# 72111, -000

Talis S
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
# 72405, -000

Talis S
1-grebs brusearmatur til indbygning
# 72605, -000

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med integreret
sikkerhedskombination
# 72406, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls
indbygning i væg (ikke vist)
# 13622180

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Focus
Strålende i kvalitet,
komfort og pris

Oversigt:
• Tidssvarende design med et klart, fladt formsprog
• Ergonomisk greb til enkel betjening
• ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken
og armaturet og færre vandstænk
• AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød,
stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
• Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnubbe
kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
• Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand
og energi
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Armaturer

Focus
1-grebs håndvaskarmatur 230 med løft-op bundventil
# 31531, -000

Focus
1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil
# 31608, -000

Focus
1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil
# 31607, -000

1-grebs håndvaskarmatur 230 uden bundventil
# 31532, -000

1-grebs håndvaskarmatur 190 uden bundventil
# 31518, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil
# 31517, -000
1-grebs håndvaskarmatur 100 LowFlow med løft-op
bundventil
# 31603, -000
1-grebs håndvaskarmatur 100 LowFlow uden bundventil
# 31513, -000
1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op
bundventil (ikke vist)
# 31621, -000

Focus
1-grebs håndvaskarmatur 240 med svingtud og løft-op
bundventil
# 31609, -000

Focus
1-grebs kar-/brusearmatur
# 31940, -000

Focus
1-grebs brusearmatur
# 31960, -000

Focus
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
# 31945, -000

Focus
1-grebs brusearmatur til indbygning
# 31965, -000

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med integreret
sikkerhedskombination
# 31946, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

1-grebs håndvaskarmatur 240 med svingtud uden bundventil
# 31519, -000

Focus
1-grebs håndvaskarmatur til væg
# 31923, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Vernis Shape
Elegante hjørner og kanter

Oversigt:
• Et markant look med præcise kanter
• Høj kvalitet og stilfuld æstetik til en attraktiv pris
• ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken
og armaturet og færre vandstænk
• AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød,
stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
• Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand
og energi
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Armaturer

Vernis Shape
1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil
# 71562, -000, -670

Vernis Shape
1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil
# 71561, -000, -670

1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil i
metal
# 71590, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil i
metal
# 71568, -000

1-grebs håndvaskarmatur 190 uden bundventil
# 71591, -000, -670

1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil
# 71569, -000, -670

Vernis Shape
1-grebs håndvaskarmatur 200 med svingtud og løft-op
bundventil
# 71564, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op
bundventil (ikke vist)
# 71594, -000, -670

Vernis Shape
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 20,7 cm tud
# 71578, -000, -670

Vernis Shape
1-grebs kar-/brusearmatur
# 71450, -000, -670

Vernis Shape
1-grebs brusearmatur
# 71650, -000, -670

Vernis Shape
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
# 71468, -000, -670

Vernis Shape
1-grebs brusearmatur til indbygning
# 71668, -000, -670

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med sikkerhedskombination (EN1717)
# 71469, -000, -670

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls
indbygning i væg (ikke vist)
# 13622180

Vernis Shape
3-huls håndvaskarmatur 150 med løft-op bundventil
# 71563, -000, -670

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Vernis Blend
Diskret elegance

Oversigt:
• De elegante armaturer passer fremragende til stilverdener med
varme materialer såsom træ
• Høj kvalitet og livligt design til en attraktiv pris
• ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken
og armaturet og færre vandstænk
• AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød,
stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
• Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand
og energi
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Armaturer

Vernis Blend
1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil
# 71552, -000, -670

Vernis Blend
1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil
# 71551, -000, -670

1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil i
metal
# 71581, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil i
metal
# 71559, -000

1-grebs håndvaskarmatur 190 med isoleret vandføring
og løft-op bundventil (ikke vist)
# 71572, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 med isoleret vandføring
og løft-op bundventil (ikke vist)
# 71571, -000

1-grebs håndvaskarmatur 190 uden bundventil
# 71582, -000, -670

1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil
# 71580, -000, -670

Vernis Blend
1-grebs håndvaskarmatur 200 med svingtud og løft-op
bundventil
# 71554, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op
bundventil (ikke vist)
# 71585, -000, -670

Vernis Blend
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 20,7 cm tud
# 71576, -000, -670

Vernis Blend
1-grebs kar-/brusearmatur
# 71440, -000, -670

Vernis Blend
1-grebs brusearmatur
# 71640, -000, -670

Vernis Blend
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
# 71466, -000, -670

Vernis Blend
1-grebs brusearmatur til indbygning
# 71667, -000, -670

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med sikkerhedskombination (EN1717)
# 71467, -000, -670

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls
indbygning i væg (ikke vist)
# 13622180

Vernis Blend
3-huls håndvaskarmatur 150 med løft-op bundventil
# 71553, -000, -670

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Logis
Harmonisk,
gennemtænkt design

Oversigt:
• De præcise linjer og afrundede kanter fryder øjet og behager
hånden
• Ergonomisk greb til enkel betjening
• ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken
og armaturet og færre vandstænk
• AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød,
stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
• Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand
og energi
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Armaturer

Logis
1-grebs håndvaskarmatur 240 Fine med løft-op bundventil
# 71257, -000

Logis
1-grebs håndvaskarmatur 110 Fine med løft-op bundventil
# 71251, -000

Logis
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg Fine
med 20,5 cm tud
# 71256, -000

1-grebs håndvaskarmatur 240 Fine uden bundventil
# 71258, -000

1-grebs håndvaskarmatur 110 Fine med push-open bundventil
# 71252, -000

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls
indbygning i væg (ikke vist)
# 13622180

1-grebs håndvaskarmatur 110 Fine uden bundventil
# 71253, -000

Logis
1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil
# 71090, -000

Logis
1-grebs kar-/brusearmatur
# 71400, -000

Logis
1-grebs brusearmatur
# 71600, -000

Logis
1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil
# 71100, -000

Logis
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
# 71405, -000

Logis
1-grebs brusearmatur til indbygning
# 71605, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 med push-open bundventil
# 71107, -000

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med integreret
sikkerhedskombination
# 71407, -000

1-grebs brusearmatur HighFlow til indbygning
# 71607, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op
bundventil (ikke vist)
# 71102, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

1-grebs håndvaskarmatur 190 uden bundventil
# 71091, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
# 01800180

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart uden bundventil
(ikke vist)
# 71103, -000
1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil
# 71101, -000

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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sBox
Gennemtænkt teknik,
der giver mere betjeningskomfort

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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•
•
•
•
•
•
•
•

Badekarret får et attraktivt look, da bruseslangen er skjult
Rundt eller kantet design, passende til omgivelserne
Mere komfort med lang slange (1,45 m)
Mere bevægelsesfrihed i karret
Individuel placering på karkanten
Slangen glider letløbende ind og ud
Kan trækkes og fastholdes ved brug af ganske lidt kraft
De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed
for at sætte et personligt præg på badet

Armaturer

Ryddeligt og pænt
på karkanten
For mange mennesker er badekarret en oase, hvor de kan tanke ny
energi på en helt igennem fornøjelig måde. Jo mere æstetisk og behageligt badeværelsesmiljøet er, desto større er afslapningens kvalitet.
hansgrohe sBox til kar sikrer, at din pause fra hverdagens stress og jag
ikke forstyrres. En bruseslange, der hænger løst ned? Det er fortid.
Nyd det smukke skue og den større bevægelsesfrihed i dit
badeværelse.
En bruseslange, der forsvinder i badekarrets kant og bliver usynlig,
når du ikke skal bruge den, er både flot og komfortabel. Den ligger på
sin plads og venter på næste gang, den skal bruges. Når du vil tage
bruse- eller karbad, kan du hurtigt og let trække den ud igen til en
komfortabel længde op til 1,45 m. Man kan ikke forestille sig en nemmere håndtering – den kræver kun ganske lidt træk- og holdekraft.
Ved hjælp af hansgrohe sBox er slangeføringen ved badekarret kontrolleret, beskyttet og sikker. Bruseslangen snorer sig ikke rundt om sig
selv. Det eneste, der kan ses udefra, er metalrosetten på sBox. Du kan
vælge mellem to attraktive rosetdesign med firkantet eller oval form,
som passer til dine badarmaturer.

sBox
Kappesæt Square
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox
Kappesæt Oval
# 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Indbygningsdel til kar- og flisekant (ikke vist)
# 13560180

Indbygningsdel til kar- og flisekant (ikke vist)
# 13560180

Monteringsplade til flisekant (ikke vist)
# 28016, -000

Monteringsplade til flisekant (ikke vist)
# 28016, -000

Monteringsvinkler til monteringsplade til flisekant
(ikke vist)
# 28021, -000

Monteringsvinkler til monteringsplade til flisekant
(ikke vist)
# 28021, -000

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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XtraStoris
Ekstra opbevaringsplads
i drømmebadet

95

Design
med nytteværdi
Du har valgt dit badeværelse med stor kærlighed til detaljen. Du
værdsætter godt design og høj kvalitet og er glad for, at dit hjem tager sig flot ud. Du ønsker at bevare dette indtryk – men du ved også,
at de mange plejeprodukter og sanitetsartikler skal opbevares et eller
andet sted i badet.
Disse praktiske omstændigheder skal ikke indskrænke din glæde.
Med XtraStoris tilbyder vi dig en opbevaringsløsning, som integreres
i væggen. Den ser derfor lige så godt ud som resten af dit badeværelse. Desuden giver løsningen dig ultimativ bevægelsesfrihed. Vælg
et ideelt design med en farve og dimensioner, der passer til de andre
bruseprodukter. Med XtraStoris får du en opbevaringsløsning, der
skaber glæde for dig og din familie i mange, mange år.

Oversigt:
• Pladsbesparende opbevaringsløsning med forskellige mål og
talrige overflader passende til resten af hansgrohe-sortimentet
• Kan individualiseres i henhold til dine opbevaringsbehov
• Undgå vandskader med den vandtætte indbygningsdel og den
formonterede tætningsmembran
• Variabel installationsdybde til et individuelt look
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Tilbehør

XtraStoris Individual
Vægniche børstet rustfrit stål med designramme
30 x 30 x 10 cm
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual
Vægniche mat sort med designramme 30 x 30 x 10 cm
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Individual
Vægniche mat hvid med designramme 30 x 30 x 10 cm
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

XtraStoris Original
Vægniche med integreret ramme 30 x 15 x 10 cm
# 56057, -670, -700, -800

XtraStoris Original
Vægniche med integreret ramme 30 x 30 x 10 cm
# 56061, -670, -700, -800

XtraStoris Original
Vægniche med integreret ramme 30 x 60 x 10 cm
# 56064, -670, -700, -800

XtraStoris Minimalistic
Vægniche med åben ramme 30 x 30 x 10 cm
# 56073, -670, -700, -800

XtraStoris Rock
Vægniche med flisebar låge 30 x 30 x 10 cm
# 56085, -670, -700, -800

Vægniche med åben ramme 30 x 30 x 14 cm (ikke vist)
# 56079, -670, -700, -800

Vægniche med flisebar låge 30 x 30 x 14 cm (ikke vist)
# 56091, -670, -700, -800

XtraStoris Safe
Vægniche med flisebar låge og integreret afspærringsventil 15 x 30 x 10 cm
# 56100, -800

Tilgængelig fra 02/2022

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

97

AddStoris
Gør dit badeværelse komplet

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at
sætte et personligt præg på badet
• Mere funktionalitet og opbevaringsplads på badeværelset
• Klart design, der passer perfekt ind i ethvert moderne bad
• Den retlinjede, minimalistiske form er tilpasset til de andre
armaturserier fra hansgrohe

Tilbehør

Det stilfulde supplement
til dit armatur fra hansgrohe.
I seks forskellige overflader
Alt på dit smukke badeværelse har sin egen plads, intet forstyrrer det
harmoniske indtryk. Måske lige bortset fra et par småting, som du har
brug for flere gange om dagen? For eksempel til at vaske hænder
eller børste tænder. Hvor kan du anbringe disse ting? Hvor finder du
en smuk opbevaringsplads til de vigtige produkter, der ikke skæmmer
helhedsindtrykket?
AddStoris er vores løsning. Med AddStoris har du de mest benyttede
dagligdags ting, for eksempel sæbedispensere og krus, lige ved hånden. Tilbehørslinjens flade, minimalistiske design passer perfekt til
hansgrohe-armaturerne på dit badeværelse.
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AddStoris
Krog
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Dobbelt krog
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Tandglas
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Sæbeskål
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Sæbedispenser
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
WC-børste
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Håndklædestang
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Dobbelt håndklædestang
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Håndklædehylde med håndklædestang
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Håndklædeholder
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Håndklædering
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Hjørnehylde
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Tilbehør

AddStoris
Papirholder med låg
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Papirholder
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Papirholder med hylde
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Reservepapirholder
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Papirholder
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Pedalspand
# 41775, -000, -670, -700

AddStoris
Dispenser til papirservietter
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Dispenser til hygiejneposer
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Badekargreb
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris
Greb til bruserdør
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Logis
Harmonisk design

Oversigt:
• Mere funktionalitet og opbevaringsplads på badeværelset
• Harmonisk design, der passer perfekt ind i ethvert moderne bad
• Den retlinjede, minimalistiske form er tilpasset til de andre
armaturserier fra hansgrohe
• Vælg en passende overflade til dit bad
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Tilbehør

Logis
Sæbedispenser
# 40514, -000, -820

Logis
Tandglas
# 40518, -000, -820

Logis
Sæbeskål
# 40515, -000, -820

Logis
Papirholder med låg
# 40523, -000, -820

Logis
Papirholder
# 40526, -000, -820

Logis
Reservepapirholder
# 40517, -000, -820

Logis
WC-børste
# 40522, -000, -820

Logis
Krog
# 40511, -000, -820

Logis
Håndklædeholder
# 40512, -000, -820

Logis
Badekargreb
# 40513, -000, -820

Logis
Håndklædestang
# 40516, -000, -820

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

103

Logis Universal
Sæbedispenser
# 41714, -000

Logis Universal
Tandglas
# 41718, -000

Logis Universal
Sæbeskål
# 41715, -000

Logis Universal
Krog
# 41711, -000

Logis Universal
Dobbelt krog
# 41725, -000

Logis Universal
Sæbekurv
# 41710, -000

Logis Universal
Papirholder med låg
# 41723, -000

Logis Universal
Papirholder
# 41726, -000

Logis Universal
Papirholder
# 41717, -000

Logis Universal
WC-børste
# 41722, -000

Logis Universal
Barber-/kosmetikspejl
# 73561, -000
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Tilbehør

Logis Universal
Håndklædering
# 41724, -000

Logis Universal
Badekargreb
# 41713, -000

Logis Universal
Håndklædestang
# 41716, -000

Logis Universal
Dobbelt håndklædestang
# 41712, -000

Logis Universal
Tilbehørspakke med 3 dele
# 41727, -000

Logis Universal
Tilbehørspakke med 5 dele
# 41728, -000

Logis Universal
Håndklædehylde med håndklædestang
# 41720, -000

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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WallStoris
Væggen er din

Oversigt:

Prisbelønnet flere gange
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• Moderne, fleksibelt opbevaringssystem med næsten uendelige
muligheder
• Perfekt til våde omgivelser: På grund af det integrerede afløb
samler der sig ikke vand i beholderne eller på hylderne
• Skinner i høj kvalitet og to længder (50 og 70 cm) og to
forskellige overflader (mat sort og mat hvid)
• Vælg mellem forskellige hylder, kroge, kurve, reoler
og plantekrukker
• Tilbehør, som let kan klikkes på skinnen og fjernes igen
• Nem montering med skruer – eller med klæbemontering, så
skinnen kan fjernes igen uden at efterlade spor

Tilbehør

Med de næsten uendelige
kombinationsmuligheder bliver
dit bad garanteret enestående
Et opryddet hjem er et hjem, hvor du føler dig godt tilpas. Harmoniske
og ordnede omgivelser gør os mere rolige og øger velværefaktoren i
badet.
WallStoris er det fleksible opbevaringssystem til indre ro. Systemet er
fantastisk enkelt og alligevel helt individuelt: Det består af en skinne,
som kan udstyres med så meget modulopbygget tilbehør, som du har
lyst til. Der er uendelige kombinationsmuligheder. Vælg en passende
længde, og indret væggen ud fra dine ønsker og behov. Reoler,
hylder, kroge og kurve: Modulerne kan kombineres på op til
40.000 forskellige måder. Aldrig mere kaos og uorden på badeværelset!

Monteringen er let –
skinnen kan ganske
enkelt klæbes fast
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WallStoris
Skinne 50 cm
# 27902, -670, -700

WallStoris
Bred krog
# 27914, -670, -700

WallStoris
Smal krog
# 27929, -670, -700

WallStoris
Dyb opbevaringskurv
# 27912, -670, -700

WallStoris
Opbevaringskurv
# 27913, -670, -700

WallStoris
Låg til opbevaringskurv
# 27925, -670, -700

WallStoris
Hylde
# 27915, -670, -700

WallStoris
Krus
# 27921, -670, -700

WallStoris
Gummiskraber
# 27916, -670, -700

Skinne 70 cm (ikke vist)
# 27904, -670, -700 (ikke vist)
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Tilbehør

WallStoris
Push håndbruserholder
# 27917, -670, -700

WallStoris
Håndklædestang
# 27926, -670, -700

WallStoris
WC-børste
# 27927, -670, -700

WallStoris
Papirholder med hylde
# 27928, -670, -700

WallStoris
Sæt til toilet
# 27969, -670, -700

WallStoris
Sæt til badekar
# 27966, -670, -700

WallStoris
Sæt til bruser
# 27967, -670, -700

WallStoris
Sæt til badeværelse
# 27968, -670, -700

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk
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Køkken

Vandet er
din hemmelige
opskrift
Madlavning er fornøjelse og omsorg,
madlavning er kærlighed til fødevarer, der
skal nydes i fællesskab. Vi forstår din kærlighed. Vi hjælper dig med vores køkkeninnovationer. Lad os nyde sammen.

Køkken

Highlights
til dit køkken
Aqittura M91 –
til perfekt balance i livet
Med hansgrohe kan du nu filtrere, mineralisere og afkøle postevand
og lave vand med brus. Du får forædlet drikkevand på et øjeblik. Vi
leverer Aqittura M91-armaturdesignet i to forskellige versioner –
rundt og kantet – og med forskellige funktioner.
I alle fremtidsorienterede husstande har det højeste prioritet at reducere mængden af plastaffald. Vand, der ikke længere skal tappes,
emballeres og transporteres, reducerer CO2-aftrykket. CO2-flasken på
Aqittura M91 kan genbruges, hvilket gør det endnu nemmere at
skåne miljøet.

Aquno Select M81 –
perfekt workflow
i køkkenet
Alle, der kan lide at lave mad, ved, at god kvalitet er den vigtigste
ingrediens. Kvaliteten skal ikke kun bevares under tilberedningen, den
skal forfines. Vi har udviklet Aquno Select M81 til skånsom rengøring
af sarte fødevarer og til optimal understøttelse af dine personlige rutiner i køkkenet.
Aquno Select M81-køkkenarmaturets enestående design lader vandet strømme på en hidtil uset måde – og skaber dermed forudsætningen for effektivt arbejde i dit køkken. Den flade SatinFlow-stråle renser forsigtigt maden, sprøjter ikke ved rengøring af store genstande
og sparer vand ved vask af hænderne. Sammen med den skræddersyede multifunktionssi perfektionerer den din arbejdsgang i køkkenet.
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Prisbelønnet flere gange

Talis M54 – minimalisme
med kærlighed til detaljen
Der er mange, der anser et flot køkken for at være det vigtigste rum i
hjemmet. Talis M54 er vores fleksible designløsning til enhver form for
køkken. Lad dig inspirere af den slanke armaturkrop i krom, rustfrit
stål eller mat sort, og vælg en type tud, der er som skabt til dit køkken – hvad enten det er til en rummelig køkkenø eller et kompakt
køkkenmodul med overskabe. Den slanke silhuet smelter visuelt sammen med korpusset og bliver et spændende blikfang i rummet.
Prisbelønnet flere gange

Zesis M33 – til et
afbalanceret liv
Zesis M33 køkkenarmaturet har masser af praktiske detaljer. Det kan
drejes og trækkes op til 76 cm ud. Varianterne med høj tud letter dit
køkkenarbejde yderligere. Og ikke nok med det: Takket være den
ekstra brusestråle fjerner Zesis M33 med udtræksbruser lynhurtigt
snavs på dine råvarer. Et rigtigt allround-talent!

Innovationer som sBox
og ComfortZone sørger
for smuk effektivitet
Vores innovative sBox sørger for orden i køkkenet. Slangen glider
støjsvagt og problemfrit tilbage i sBox-kabinettet, der installeres diskret under håndvasken. Som høj, svingbar eller udtrækkelig løsning
– med ComfortZone får du mere bevægelsesfrihed og plads. Løsningen passer til dine behov og til enhver håndvask og gør arbejdet i
køkkenet mere afslappet.

Se alle køkkenprodukter på
hansgrohe.dk/kokken
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Stråletyper

Unik bruseoplevelse med
blide mikrodråber, der smyger sig omkring din krop.

Intens stråle af mikrofine
dråber der giver en fantastisk bruseoplevelse.

Fuld bruseregn, perfekt til
hårvask.

Kraftig vandstråle, der
kvikker op og giver velvære.

Intens bruseregn med
opkvikkende virkning.

Blid bruseregn med dråber
beriget med luft.

Bred brusestråle der indhyller din krop i bløde dråber.

En blød vandstråle, der
kærtegner kroppen og giver
en skøn bruseoplevelse.

Målrettet stråle der giver et
blødt velværebrus.

En kraftig massages tråle,
der stimulerer på målrettet
vis.

Koncentreret massagestråle.

Den harmoniske kombination af blide brusedråber og
dynamisk stråle.

Giver ny energi efter en
hård dag.

Harmonisk kombination af
blid bruseregn og dynamisk
stråle.

Fuld bruseregn, perfekt til
hårvask.

Kraftig vandstråle, der kvikker op og giver velvære

Kraftfuld stråle, der dækker
hele kroppen.

Generøs strøm af bløde
stråler.

Fuld brusestråle til at skylle
snavs og shampoo ud af
pelsen.

Til benene og følsomme
partier.

En blid stråle, der er ideel til
nænsom vask af poterne.

Krystalklar stråle uden
tilføring af luft. Optimal til
hurtig opfyldning af beholdere. Strålen forhindrer
vandsprøjt.

Vandstråle med tilsat luft
takket være AirPower-teknologien. Vandstrålen består
af fyldige, lette og bløde
dråber.

Besparende og rengørende.
Egner sig også til hurtig
skylning af håndvasken.

Blid, flad stråle, der ikke
sprøjter og samtidig skåner
miljøet.

Overflader
Med angivelse af overfladen bliver hvert ordrenummer (#) 8-cifret,
for eksempel 28500, -000 = krom

-000
Krom

-090
Krom guld-optik

-140
Børstet bronze

-340
Børstet sort
krom

-400
Hvid krom

-450
Hvid

-540
Petrol

-600
Sort krom

-610
Sort

-670
Mat sort

-700
Mat hvid

-800
Rustfrit stål

-820
Børstet nikkel

-990
Poleret guldoptik
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-560
Pink

Teknologier

Regulerer vandet med
et tryk på en knap: En
nem måde at tænde og
slukke for bruseren eller
skifte mellem forskellige
stråletyper.

Mindsker vandgennemstrømningen og sparer
således vand og energi.
For en bæredygtig
fornøjelse.

Blander masser af luft
i vandet. For en blød,
stænkfri vandstråle og
fyldige brusedråber.

Kalkaflejringer fjernes let
og enkelt – ved at gnide
fingrene let hen over de
fleksible silikonedyser.

Nem og hurtig rengøring
samt vedligeholdelse af
overflader.

Fordeler vandet på den
store stråleskive. På den
måde indhylles hele
kroppen i velværedråber.

Ved hjælp af den
justerbare hovedbruser
kan vandstrålen tilpasses
individuelt.

Tømmes hurtigt for vand
og reducerer dryp fra
bruseren efter brug.

Holderen kan betjenes
med én hånd og justeres
ved tryk på en knap. For
en sikker og komfortabel
bruseoplevelse.

Nem vandstyring: Med
den drejbare knap kan
vandmængden indstilles.

Forhindrer skoldning og
gør det endnu mere sikkert at nyde brusebadet.

Kartuden kan let svinges
ind under termostaten,
når den ikke er i brug.

Når armaturets greb
åbnes i midterposition,
løber kun koldt vand. Du
bruger først varmt vand,
når du rent faktisk har
brug for det.

Definerer det individuelle
rum mellem håndvask
og armatur. Til behov i
enhver højde.

Udtræksfunktion til maksimal fleksibilitet.

Sensoren reagerer som
mange andre bevægelsesmeldere på ændringer
i den infrarøde stråle.
Når sensoren detekterer
varme fra hænder,
begynder vandet at strømme ud af hanen.

Definerer det individuelle
rum mellem håndvask og
armatur i både højden
og til siderne.

Til en støjsvag og
beskyttet slangeføring i
underskabet. Udtrækslængde op til 76 cm.

Det er nemt at tage
køkkenarmaturet ud af
holderen og lægge det
ned. Armaturet er derfor
ikke i vejen, hvis dit køkkenvindue åbner indad.

Lavtryksarmatur til
koldtvandsledning med
varmtvandsbeholder.

Befæstelse både mulig
med det medfølgende
klæbesæt eller med
skruer.

Tilbehøret kan nemt
klikkes på skinnen og til
enhver tid fjernes igen.

Varierende installationshøjde af designsættet til
et individuelt look.

Til indbygning i niveau
med den tilstødende
flade.

Undgå vandskader med
det vandtætte grundsæt
og den formonterede
tætningsmembran.

Installation frit i gulv som
designhøjdepunkt.

Installation op mod væg
til komfortabel udnyttelse
af pladsen.

Installation mellem to
vægge.

Minimalistisk installation
mod bagvæggen og
sidevæggene.

Afløbsrenden kan afkortes for optimal tilpasning.

Høj afløbskapacitet.

Nem rengøring af
vandlåsen.

Øg vandmængden efter
behov.
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Vil du holde dig opdateret og høre mere? Tilmeld dig vores
nyhedsbrev og få spændende nyheder fra hansgrohe. Vi glæder os!

hansgrohe.dk
hansgrohe.dk/
nyhedsbrev

Opdag hansgrohe online og på de
sociale medier.

Leveringen af alle produkter afhænger af tilgængeligheden. Tilgængeligheden
kan midlertidigt indskrænkes på grund af materialemangel, svigt i leverandørkæden eller force majeure. Tag kontakt til os for at få yderligere informationer.

Hansgrohe
Jegstrupvej 6 · DK-8361 Hasselager
Telefon +45 86 28 74 00
info@hansgrohe.dk · hansgrohe.dk

da-DK-Badeværelsesbrochure 2022 · Vi tager forbehold for tekniske ændringer og farveafvigelser af tryktekniske årsager.
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Hansgrohe Aquademie & Showerworld
The Water Studio Hamburg
Her drejer det sig om rådgivning, begejstring og betjening: I
stilwerk i Hamborg og vores Aquademie i Schiltach præsenteres vores armaturer, brusere og installationsteknik i badsituationer og ved vasken på en anskuelig måde. Mange af dem
kan testes og afprøves af hjertets lyst – for eksempel i
Showerworld i Schiltach, hvor du finder alle de nyeste bruseprodukter. Du finder yderligere information på
hansgrohe.dk

