Idérigdom og vand.
Brusere og armaturer til køkken og bad.

Oplev vand på
en helt ny måde.
Køkken og bad er mere end nogensinde før blevet steder, hvor livet leves. Her kan
vi trække os tilbage og give slip, slappe af, tanke op, tilbringe værdifuld tid alene
eller sammen med familien.
Derfor udvikler hansgrohe igen og igen fremadrettede løsninger, som sørger for,
at den daglige kontakt med vand altid bliver en god oplevelse. I denne brochure
viser vi hansgrohe-nyheder, som med design og teknik giver oplevelsen af vand
en helt ny dimension og frem for alt sørger for én ting i hverdagen:
h
 ansgrohe.Meetthebeautyofwater.
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Virksomheden Hansgrohe

Hansgrohe ‒ originale ideer siden 1901:
en pioner fra første færd
Hans Grohe affandt sig ikke bare med
det bestående, for han vidste: Kun sådan kan
man være nyskabende, kun sådan kan man
skabe det usædvanlige, det banebrydende.
I en tid, hvor tanken om badeværelser i private hjem var helt ny, for slet ikke at tale om et
dagligt brusebad, som stadig var en utopi –
udviklede han allerede de første bruserhoveder. Sådan satte han nye standarder for
badeværelser – langt ud over Schwarzwalds

grænser. Med 34 selskaber, 21 salgsafdelinger, eksport til 146 lande på alle kontinenter
og salg af produkter over hele verden står
mærket hansgrohe for en af de få Global
Players i sanitetsbranchen. Virksomheden
har stadigvæk sin hovedproduktion i Schiltach og Offenburg – en forpligtelse overfor
begrebet „Made in Germany“ og et udtryk
for de værdier, der aktivt føres ud i livet hos
H ansgrohe. En af de vigtigste værdier er at

Hansgrohe har tradition for at være et skridt foran sin tid – som altid siden 1901.

påtage sig socialt ansvar. Denne holdning har
gjort Hansgrohe Group til en foregangsvirksomhed inden for bæredygtighed, miljø- og
klimabeskyttelse. Dette viser sig både i vores
vand- og energibesparende produkter og miljøvenlige produktionsmetoder, miljøbeskyttelsesprojekter over hele verden samt i oplysning
om bæredygtig brug af ressourcen vand.
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Kvalitet, du kan stole på

Dine behov er
vores målestok
Hos hansgrohe satser vi på tysk knowhow og opnår dermed den højeste kvalitet
for både form og funktion. Både før og nu
er Made in Germany grundlaget for vores
succes: Stort set alle vores produkter bliver
fremstillet i vores hjemregion – Schwarzwald i
Sydtyskland. Vores krav til os selv er at tilbyde
løsninger med lang levetid, som sætter måle-

stokken for funktionalitet og kvalitet. Derfor
forsker og udvikler vi stadig med samme iver
og intensitet som altid for at sikre vores kunder
en vedvarende glæde og tilfredshed. Denne
moderne opfinderånd kombineret med vores
traditionelle know-how udgør fundamentet for
en virksomhed, hvis succes strækker sig langt
ud i fremtiden.

ÅRS
GARANTI
Af hensyn til miljøet: Bæredygtighed,
miljø - og klimabeskyttelse er de grundlæggende værdier for hele vores virke hos
hansgrohe. Vores miljøbeskyttelsesprojekter
over hele verden og vores oplysningsarbejde
om bevarelse af ressourcen vand bidrager til
et bedre miljø. I vores produktion anvender vi
selv vedvarende energiformer, effektive genanvendelsessystemer og varmegenvinding til
reduktion af CO2-emissionen. Når du køber
hansgrohe-produkter, støtter du derfor også
holdbarhed, kvalitet og miljøvenlig, bæredygtig produktion.

De højeste krav: Hos hansgrohe anvender
vi udelukkende drikkevandsegnede materialer af højeste kvalitet. Vi har testet produkterne i langvarige testforløb for at sikre, at de
opfylder alle de krav, som stilles til køkkenet
og badeværelset. Produkterne fungerer gnidningsfrit og komfortabelt år efter år takket
være nøje overholdelse af gældende standarder og optimal nøjagtighed i fremstillingen af
samtlige dele. På de fleste områder er vores
interne retningslinjer for produktsikkerhed
betydeligt strengere end de krav, der normalt
gælder for branchen. Derfor tilbyder vi alle
vores kunder en frivillig producentgaranti på
5 år på alle vores produkter.

Impulsgiver for branchen: Vores nyudviklede produkter, som er yngre end 3 år, udgør
ca. 30 % af omsætningen hos hansgrohe. Med
dette høje „vitalitetsindeks“ er vi som sanitetseksperter fra Schwarzwald blevet en af de
førende innovative virksomheder i branchen.
Meget af det, som er opfundet, udviklet og
designet hos hansgrohe, har vakt stor opmærksomhed over hele verden. Som et idéværksted
fra Schwarzwald kan vi se tilbage på mange
opfindelser og nyskabelser. Mange af disse
ideer har skrevet historie inden for sanitet og
nogle måske endda kulturhistorie.
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Præmieret for fremragende design

Den smukkeste form du
kan give din hverdag
For os er design ikke bare et spørgsmål
om smag – det er en indstilling. I fællesskab
med det internationalt multi-prisvindende team
fra Phoenix Design arbejder vi konstant på at
skabe unikke produkter. Vores primære mål
er altid at finde den mest intelligente løsning.
For design og funktion skal gå hånd i hånd,
hvis man vil skabe produkter, der både er

kendetegnede af usædvanligt høj kvalitet og
samtidig sætter helt nye standarder for æstetik. Hansgrohe Group har allerede vundet
over 500 priser ved 50 internationale design
konkurrencer. iF Design Award er kendt som
en pris for fremragende design, der er anset
og anerkendt over hele verden. Den står
som et symbol for fremragende og innovativt

designarbejde og hører til blandt de vigtigste
designpriser i verden. Prisen tildeles en gang
om året af den internationale, uafhængige
Designinstitution. iF Company Ranking 2017
viser, at Hansgrohe Group aktuelt ligger på en
sjetteplads og dermed er den højst placerede
virksomhed i branchen.

Mange prisbelønninger:
Phoenix Design
Dette team har i mange år præget hansgrohes billede udadtil.
Deres målestok for vellykket design er tilfredsheden hos de mennesker, der bruger deres produkter. Dette kreative team holder sig
helst i baggrunden, men glæder sig selvfølgelig meget over de
mange priser, som deres designværksted har vundet.
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Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi:
Raindance S 240 Air 1jet hovedbruser.

The Pakubuwono, Jakarta:
Metris S 100 1-grebs håndvaskarmatur,
Metris S 1-grebs brusearmatur,
Raindance S 150 Air 3jet håndbruser.

Copyright: Hyatt Capital Gate

Copyright: The Pakubuwono

Signiel Seoul, Seoul:
PuraVida 3-huls håndvaskarmatur,
Croma 100 Multi håndbruser.
Copyright: Signiel Seoul

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau:
PuraVida 1-grebs kararmatur,
Raindance Select S 240 2jet hovedbruser,
PuraVida 110 håndvaskarmatur.
Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

NUO Hotel Beijing, Peking:
PuraVida 1-grebs kararmatur til gulvmontering,
Raindance S 300 Air 1jet hovedbruser.
Copyright: NUO Hotel Beijing

Hotel Excelsior, Dubrovnik:
Talis S 1-grebs håndvaskarmatur,
Talis S 1-grebs kararmatur til gulvmontering,
Crometta S 240 1jet hovedbruser.
Copyright: Hotel Excelsior

hansgrohe brusere og armaturer

Vand i fuldendt form
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Brusestyring

Frembygget montering
Du ønsker mere bruseglæde uden
for meget ulejlighed? Uanset om der er tale
om nyinstallation eller renovering: Med
hansgrohe-produkter til frembygning som
f. eks. håndbrusere, brusersæt, showerpipes
og termostatarmaturer kan du optimere dit
badeværelse såvel teknisk som visuelt. Du kan
finde den helt rigtige løsning efter din smag
og ønske om brusertype til dit daglige wellness-program blandt vores mange frembyggede produkter. De er alle lette at montere,

fordi de passer til de eksisterede tilslutninger.
Det betyder, at der ikke skal ændres på dele
og rør inde i væggen. Eftersom alle vandførende elementer føres foran væggen, kan
de altid uden større ulejlighed skiftes ud. Det
giver allerede en tydelig forandring, når bare
en enkelt del udskiftes, som f. eks. en håndbruser. Du kan glæde dig over en superhurtig
løsning.

Enkel renovering
Kunne dit badeværelse godt tåle at blive frisket lidt op? Ikke kun trends og teknologi ændrer
sig konstant, det samme gør kravene til badeværelset. Eller er det vigtigt for dig at bruge vand
og energi effektivt, men du vil ikke rive vægge ned og renovere i stor stil? Så kan du med
fordel vælge et af vores mange produkter, der ukompliceret kan installeres uden på væggen.
Tilslutningsmålene er standardiserede, så derfor passer alle hansgrohe-produkter, som f. eks.
termostat eller håndbruser, til forholdene i dit badeværelse. Disse produkter optimerer dit badeværelse både teknisk og visuelt.

Mere komfort og fleksibilitet
Bruserstængerne er stabile, enkle at indstille og lette at rengøre. Ved hjælp af dem kan en
håndbruser fikseres i alle højder – til alle personstørrelser, aldersgrupper og individuelle brusepositioner. Unica Comfort bruserstænger er praktiske og ideelle til badeværelser, der bruges af
flere generationer. De kan også bruges som holdegreb (op til 200 kg). TÜV-godkendt sikkerhed
giver hele familien mere komfort, hold og fleksibilitet – samt mindre risiko for at glide under
bruseren eller i badekarret.

Den hurtige vej til en hovedbruser
Du kunne godt tænke dig brus fra flere sider, eller du har altid ønsket dig en stor hovedbruser?
Så er en Showerpipe i all-in-one versionen det helt rigtige. Mere komfort, mere bruser og
mere bruserfornøjelse. hansgrohe Showerpipes består af en termostat til synlig montering, en
hoved- og en håndbruser. Sådan kan du hurtigt og let lade din drøm om en stor regnbruser gå
i opfyldelse, uden at du behøver at lave store huller i væggen. Den er ganske let at montere på
de eksisterende vandtilslutninger.
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Brusestyring

Indbygget montering
Ville det ikke være dejligt, hvis alt det,
der ikke behøver at være synligt ved brusestyringen, f. eks. vandrør, ganske enkelt var
skjult inde i væggen? Takket være hansgrohes
løsninger til indbygning er det let og elegant
at lade alt teknikken forsvinde ud af syne. De
tekniske dele af vores brusestyringer til indbygning befinder sig inde i væggen. Installationen er noget mere omstændelig, fordi

teknikken bliver monteret i en indbygningsdel
under væggens overflade. Dette skal gøres af
en autoriseret VVS-installatør. Adskillelsen af
de to dele foran og bag væggen gør det til
gengæld muligt at installere dem uafhængigt
af hinanden. Dermed får du både mere tid til
det endegyldige valg af de synlige dele, men
også større fleksibilitet, hvis de på et senere
tidspunkt skal udskiftes.

Mere bevægelsesfrihed
Den minimalistiske brusestyring ligger fladt ind mod væggen og giver dermed mere bevægelsesfrihed under bruseren. Dette giver et ultramoderne og uforstyrret indtryk. hansgrohe-teknikken
forsvinder ganske enkelt ind i væggen – fokus ligger på stilfuldt design og bedre plads og komfort under bruseren. Nu behøver du ikke længere passe på, at du ikke støder dig under bruseren.
Du kan glæde dig over mere plads, komfort og nydelse under bruseren.

Maksimal brusefornøjelse
Det intuitive betjenings- og designkoncept med Select-teknologien viser især sine brugervenlige
og elegante egenskaber ved indbygning. Med termostatarmaturerne ShowerSelect kan du styre
op til fire forbrugere og med RainSelect endda hele fem forbrugere med et tryk på en knap.
Stråletypen kan også ændres med et enkelt tryk på en knap. Den integrerede temperaturstyring
sørger for et sikkert og stabilt velbehag.

Talrige designmuligheder
Når teknikken er usynlig, designet er perfekt integreret i væggen, og betjeningskomforten er helt
i top – så er der tale om indbygningsprodukter fra hansgrohe. Den slanke silhuet, de smukke
overflader og det elegante formsprog er med til at forme rummets karakter. Ud over de mange
forskellige designformer kan du også vælge mellem forskellige overflader som krom, hvid/krom,
sort/krom eller spejlende glasoverflader.
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Brusestyring

Indbygget, frembygget
montering
Du ønsker et klart og enkelt formsprog
uden forstyrrende elementer under bruseren –
men vil samtidig gerne have hyldeplads? Ved
installationsløsninger til kombineret indbygget og frembygget montering fra hansgrohe
kan disse fordele helt enkelt kombineres.
hansgrohe ShowerTablet termostatarmaturet
giver med sin rummelige glashylde rigeligt
plads til dit brusetilbehør og gør dermed

en ekstra hylde ved bruseren helt overflødig. hansgrohe hovedbrusere bliver monteret på loftet eller på væggen. Vælg mellem
mange forskellige former – klassisk rund eller
moderne firkantet design – og med forskellige
stråletyper. Det puristiske design optimerer
ethvert bruseområde. Uanset hvad du vælger:
Du får under alle omstændigheder et smukt
blikfang med stor komfort og individuelt præg.

Fri udfoldelse
Mere komfort under bruseren med brusestyring og dit brusetilbehør præcis der, hvor du vil have
dem. Du kan vælge frit, hvor termostatarmaturet og hovedbruseren skal anbringes. Dette er
især muligt med hansgrohe ShowerTablet. For eksempel kan du alt efter dine personlige vaner
placere hylden i højre eller venstre side. Så uanset om du placerer termostatarmaturet og hovedbruseren i siden af brusekabinen eller måske i hjørnet, har du altid alt inden for rækkevidde.

Stor fralægningsplads
hansgrohe ShowerTablet termostatarmaturer er ægte multi-talenter. Den praktiske og rummelige
hylde af sikkerhedsglas i bredder på 30 cm og 70 cm giver masser af plads til brusetilbehør. Så
er shampoo eller sæbe altid ved hånden. Det rendyrkede design optimerer ethvert bruseområde.
De glatte overflader i blank krom eller frisk hvid/krom er ikke alene smukke, de er også lette at
vedligeholde, robuste og modstandsdygtige over for ridser.

Klart formsprog
Innovativt og funktionelt design i forening uden forstyrrende elementer. Termostatarmaturet kan
monteres direkte på vandtilslutningerne, og forbindelsen til hovedbruseren forsvinder ind i væggen. Helheden bliver ikke forstyrret f. eks. af vandrør. Et visuelt highlight, som passer harmonisk
ind i ethvert badeværelsesmiljø.



hansgrohe Installation 15

16 hansgrohe Stråletyper 

Mere fornøjelse med de forskellige stråletyper fra hånd- og hovedbrusere

Den rigtige stråletype
til alle ønsker
Når man først har oplevet de sanselige
stråletyper i hansgrohes produkter, vil man
aldrig mere lade sig nøje med mindre. I vores
eget strålelaboratorium udvikler og optimerer
vi stråletyper, som passer til dine personlige

behov. Om det er til den daglige kropspleje,
afspænding eller et forfriskende kick – vores
stråletyper opfylder alle ønsker.
Scan koden, og se de forskellige stråletyper i videoen.

NEW
PowderRain
Unik bruseoplevelse med blide mikrodråber, der svøber
sig omkring din krop.
Velvære med mikrodråber
PowderRain har meget finere stråler end de almindelige
stråletyper. I stedet for én har hver dyse nu op til seks små
åbninger, som fordeler vandet i tusindvis af mikrodråber,
som lander silkeblødt på huden og indhyller kroppen i
vand.
Støjreduceret
Stressfrit brusebad med en væsentligt lavere bruserstøj. Så
du kan synke hen i drømme med det samme.
Mindre vandsprøjt
Fordi PowderRain sprøjter meget mindre, reducerer det
også rengøringen i brusekabinen, hvilket især er en fordel
ved åbne brusekabiner.
Besparende og bæredygtig
Med PowderRain håndbruseren kan du spare op til 20 %
vand ved et brusebad, og dermed også den energi, der
skulle bruges til opvarmningen af denne vandmængde.

IntenseRain
Det er let at skylle shampoo ud af håret med den kraftige
IntenseRain-stråle. Perfekt til at gøre dig klar til dagen, for
den skyller både shampoo og morgentræthed væk – for
en frisk start på dagen.

TurboRain
Multiværktøjet, der giver hurtigt resultat: Den forfriskende
TurboRain-stråle lever op til sit navn. Den kraftigste
Rain-stråles rene kraft gør badet opkvikkende, hurtigt og
ligetil.

Mix
Blid og dynamisk på samme tid. Mix-strålen kombinerer
den store, bløde RainAir-stråle med den kraftige, opkvikkende CaresseAir-stråle. Bløde dråber omslutter kroppen,
mens en varm, målrettet vandstrøm masserer huden fra
midten. Den perfekte kombination til daglig bruseglæde.
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Rain og Rain XL
Dyserne på hånd- og hovedbruseren er bittesmå, mens
virkningen er kæmpestor: Rain-strålen er behageligt kraftfuld, stimulerende og har en forfriskende virkning. Den
kraftige stråle er også ideel til at skylle for eksempel shampoo hurtigt og effektivt ud.

RainAir og RainAir XL
For mange handler det ikke kun om kropspleje, men også
om at lade sjælen forkæle af vandet. Her er det helt rigtige
en hånd- eller hovedbruser med den store, bløde RainAirstråle, hvor alle de luftberigede dråber strømmer ud af
store og brede dyser. På den måde skylles hverdagens
bekymringer væk dråbe for dråbe.

SoftRain
Den nænsomme SoftRain-stråle smyger sig om kroppen.
Forkælelse for huden – og for sjælen. SoftRain-strålen er
det rigtige valg til både det daglige brusebad, og når man
vil slappe af. Strålen kommer til sin ret i såvel det hurtige
morgenbrus som det lange bad efter en hård dag.

Massage

Whirl
Den koncentrerede Whirl-stråle bruser så let som ingenting
dagens anstrengelser væk. Både til hånd- og hovedbrusere:
3 individuelle stråler roterer omkring hinanden og giver en
intens massageeffekt, der løsner op for spændinger.

CaresseAir
Fem kraftige enkeltstråler kombineres til en opkvikkende,
kraftig massagestråle, som er behageligt afslappende.
Efter motion eller en hård arbejdsdag er den skøn – så
god som ny på få minutter.

Massage
En koncentreret stråle, der vasker dagens stress og jag bort
og løsner op for spændinger. Den innovative stråle gør
bruseren til en mobil wellnessbehandling til badeværelset
derhjemme.

RainFlow
En hovedbruser med den klare, formskønne RainFlow-stråle
skaber en følelse af vandfald i badet. På den måde kan
vandet nydes i dets naturlige form: strømmende oppefra og
ned på nakke og skuldre. Dermed opnås en afslappende
effekt lige der, hvor mange har mest brug for det. Det er
særligt populært i wellness-badet.

RainStream
hansgrohe-stråleudviklerne har overgået sig selv med den
nye RainStream bestående af enkelte perlende stråler.
Årsagen: Disse særlige hovedbruserstråler inds nævres
ikke men bevarer den samme intense form hele vejen ned
til gulvet i alle højder. Resultatet: en ny, vitaliserende bruseoplevelse, uafhængig af den brusendes kropshøjde.

Mono

Mono
En målrettet, beroligende afslapningsstråle fra bruserens
midte. Mono-strålens lethed hjælper dig med at koble af
og giver dig eksempelvis hovedbundsmassage.
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Den rigtige bruser til alle brusertyper

Håndbrusere
Med Select-teknologien på håndbruseren bliver det endnu behageligere af tage et
brusebad. I stedet for møjsommeligt at dreje
stråleskiven, kan du skifte mellem tre stråletyper med et enkelt tryk på en knap. Visuelt er

vores håndbrusere også et fint blikfang. De
findes som runde eller firkantede, af rent krom
eller med kromglans og hvid stråleskive – ikke
kun en fornøjelse for fingrene, men også for
øjet. Selv miljøet har grund til at glæde sig:

Med sin intelligente begrænsning af vandgennemstrømningen reducerer EcoSmart-udgaven
af produktet vandforbruget og dermed energibehovet med op til 60 procent. hansgrohe
håndbrusere passer på alle bruserslanger.

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

NEW
Unik bruseoplevelse med blide mikro
dråber, der svøber sig omkring din krop.

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

En koncentreret massage-whirl,
der løsner spændinger.

Kraftige regndråber for et opfriskende
kick for hele kroppen.
Skift intuitivt og legende let stråletypen
med et tryk på en knap.

Teknologier

Stråletyper

Massage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overflader -000 Krom, -400 Hvid/krom

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/håndbrusere

20 hansgrohe Brusersæt

Perfekt komponeret

Brusersæt
Brusersæt fra hansgrohe består af en
håndbruser, en bruserstang plus bruserslange
og er komfortable, individuelle og sikre kombinationer til brusekabine eller badekar. De kan
integreres i stilen i de forskellige badeværelser

og kan problemfrit monteres på eksisterende
armaturer eller vægtilslutninger. Eftersom vi
også sælger de fleste af vores håndbrusere
som sæt, er der frit valg. En bruserstang fra
hansgrohe er stabil, let at rengøre og har en

holder, der gør det let at justere bruseren.
Dermed kan håndbruseren fikseres i alle højder – til alle personstørrelser, aldersgrupper
og individuelle brusepositioner. Holderens
hældningsvinkel kan også bekvemt indstilles.

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

NEW

Skift intuitivt og legende let stråletypen
med et tryk på en knap.

Højdeindstillelig bruserholder samt
selvlåsende glider med variabel drejning og hældning, som kan betjenes
med én hånd.

Let rengøring takket være
de plane overflader.

Integreret glashylde til plejeartikler
med frit indstillelig højde under
monteringen.

Bruserstænger af glas fås med
tre overflader: med blank krom,
hvid/krom og sort/krom.

Teknologier

Stråletyper

Massage

Mono
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Aftagelig hylde af højkvalitets kunststof

Robust holdegreb sørger
for satbilitet

NEW

NEW

Ekstra holder letter brusebad
i siddende stilling
Raindance Select S
Brusersæt 120 3jet
med bruserstang 110 cm
venstre
# 26324, -000, -400

Raindance Select S
Brusersæt 120 3jet
med bruserstang 90 cm
og sæbeskål
# 27648, -000, -400

Raindance Select E
Brusersæt 150 3jet
med bruserstang 65 cm
og sæbeskål
# 27856, -000, -400

Raindance Select S
Brusersæt 150 3jet
med bruserstang 65 cm
og sæbeskål
# 27802, -000, -400

Raindance Select E
Brusersæt 120 3jet
med bruserstang 65 cm
og sæbeskål
# 26620, -000, -400

Croma Select S
Brusersæt Vario
med bruserstang 65 cm
# 26562, -400

Crometta 100
Brusersæt Multi
med bruserstang 65 cm
# 26650, -400

Crometta
Brusersæt Vario
med bruserstang 65 cm
# 26532, -400

NEW
Raindance Select S
Brusersæt 120 3jet P
med bruserstang 65 cm
og sæbeskål
# 27654, -000

Bemærk: De viste bruserstænger fås i forskellige længder.
Der kan vælges mellem bruserstænger i længderne 65 cm, 90 cm, 110 cm og 150 cm.

Overflader -000 Krom, -400 Hvid/krom

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/brusersæt

22 hansgrohe Brusestyring, frembygget 

Brusestyring for ren brusefornøjelse

Brusestyring: Frembygget
hansgrohe har mange termostatarmaturer til frembygning. De forbedrer ikke alene
badeværelset rent visuelt og teknisk, de forøger også din komfort under bruseren. Vandmængde og vandtemperatur kan styres enkelt
og bekvemt. Frembyggede termostatarmatu-

rer er ideelle til en ukompliceret renovering
af dit badeværelse, fordi de kan monteres på
de eksisterende tilslutninger. Elegant design,
gennemtænkt funktionalitet og den gennemtestede hansgrohe-kvalitet er særdeles overbevisende argumenter. ShowerTablets er ægte

multitalenter: De mange innovative funktioner
giver en endnu større bruse- og badefornøjelse. Rummelige glashylder med rigelig plads
til dit brusetilbehør. Og det puristiske design
optimerer ethvert bruseområde.

ShowerTablet Brusertermostat 350
# 13102, -000

NEW

Slankt pin-greb med tydelig temperaturvisning for enkel og komfortabel indstilling af den ønskede temperatur.

Rummelige glashylder til brusetilbehør.

Den forhøjede glaskant
giver ikke alene et formfuldendt design men
forhindrer også, at dit
brusetilb ehør glider ud
over kanten.
Regulering af vandmængden
for individuel brusefornøjelse.

Reducerer vandgennemstrømningen og
sparer dermed både vand og energi.
For bæredygtige fornøjelser.
Den tydelige påskrift letter
den intuitive indstilling.

Teknologier
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NEW
ShowerTablet Select
Termostat 700 Universal frembygget
til 2 udtag
# 13184, -000, -400

ShowerTablet Select
Kartermostat 700 frembygget
(ikke vist)
# 13183, -000, -400

ShowerTablet
Termostat 600 Universal frembygget
til 2 udtag
# 13108, -000, -400

ShowerTablet
Kartermostat 600 frembygget
(ikke vist)
# 13109, -000, -400

NEW

NEW

ShowerTablet Select
Brusertermostat 300 frembygget
# 13171, -000, -400

ShowerTablet Select
Kartermostat 300 frembygget
# 13151, -000, -400

ShowerTablet
Brusertermostat 350 frembygget
# 13102, -000, -400

ShowerTablet
Kartermostat 350 frembygget
# 13107, -000, -400

Ecostat
Brusertermostat Comfort Care
frembygget
# 13117, -000

Ecostat
Kartermostat Comfort Care
frembygget
# 13115, -000

Ecostat
Brusertermostat Comfort
frembygget
# 13116, -000

Ecostat
Kartermostat Comfort
frembygget
# 13114, -000

Ecostat
Brusertermostat 1001 CL
frembygget
# 13213, -000

Ecostat
Kartermostat 1001 CL
frembygget
# 13214, -000

Overflader -000 Krom, -400 Hvid/krom

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/brusestyring

24 hansgrohe Showerpipes 

Kompletsystem for alle bruserbehov

Showerpipes
Med en Showerpipe er alt bare dejligt
– og dejligt enkelt. Ved disse brusersystemer er
hånd- og hovedbruser samt termostatarmatur
forenet i ét produkt. De enkelte vandforsyninger skal ikke installeres separat. Brusersyste-

met kan ganske enkelt monteres på de eksisterende vægtilslutninger. Den ideelle løsning til
ukompliceret badeværelsesrenovering. Sådan
kan drømmen om en stor regnbruser hurtigt
og enkelt blive opfyldt. Ved Showerpipes

med håndbruser og termostatarmatur kan du
vælge en hovedbruser med én, to eller tre stråler. Select-knappen på håndbruseren, hovedbruseren og termostatarmaturet gør valget af
bruser og stråletype endnu mere bekvemt.

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

NEW
RainAir: en blid og afspændende vandstråle med store, bløde dråber. Efterdryp bliver reduceret til et minimum.

Skift intuitivt og legende let stråletypen
med et tryk på en knap.

Højdeindstillelig bruserholder samt
selvlåsende glider med variabel drejning og hældning, som kan betjenes
med én hånd.
Stigerør af glas, visuelt attraktivt
og samtidig let at rengøre.

Komfortabel indstilling af ønsket
temperatur og vandmængde.

Rummelige glashylder til brusetilbehør.

Reducerer vandgennemstrømningen og
sparer dermed både vand og energi.
For bæredygtige fornøjelser.

Teknologier

Stråletyper

Massage

Mono
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NEW

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet
med termostat
# 27106, -400
# 27109, -400 EcoSmart

Raindance E
Showerpipe 300 1jet
med ShowerTablet 350
# 27361, -000
# 27362, -000 EcoSmart

NEW

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

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

NEW

Raindance S
Showerpipe 300 1jet
med termostat
# 27114, -000

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

Overflader -000 Krom, -400 Hvid/krom

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

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

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

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/showerpipes

26 hansgrohe Hovedbrusere

Den skønneste regn i verden

Hovedbrusere
hansgrohe hovedbrusere fås med
runde, markant firkantede, blødt afrundede
eller kvadratiske former. De fås forkromet eller
i en attraktiv hvid/krom-farvekombination.
Hovedbruserne fra linjen Rainmaker Select er
ægte design-highlights. Stråleskiven er frem-

stillet af sikkerhedsglas og fås også i moderne
hvid eller elegant sort. Afhængigt af hovedbrusertype er der tre forskellige muligheder:
Den bliver enten monteret på væggen med en
bruserarm eller højt oppe med en loftstilslutning eller direkte i loftet. Så kan du nyde din

individuelle vandfornøjelse med én, to eller tre
stråletyper – fuldstændig, som du er i humør
til. Skift bekvemt stråletypen med Select-knappen, der er integreret midt i stråleskiven eller
på et hansgrohe termostatarmatur.

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

NEW

RainAir: en blid og afspændende vandstråle med store,
bløde dråber. Efterdryp bliver
reduceret til et minimum.

Reducerer vandgennemstrømningen og
sparer dermed både vand og energi.
For bæredygtige fornøjelser.

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

Aftagelig stråleskive for
enkel rengøring.

Fleksibel udformning af badet takket være mulighed for væg- eller
loftstilslutning.

Teknologier

Kvadratisk design med stor stråleskive
for komfortabel brusefornøjelse.

Stråletyper

Massage

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

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

NEW
PuraVida
Hovedbruser 400 1jet
# 27437, -000, -400
# 26602, -000, -400 EcoSmart

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

NEW

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

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

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

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

Raindance E
Hovedbruser 360 1jet
# 27376, -000

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

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

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

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

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

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

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

Overflader -000 Krom, -400 Hvid/krom, -600 Sort/krom

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/hovedbrusere

28 hansgrohe Brusestyring, indbygget 

Brugervenlig betjening i mangfoldige udformninger

Brusestyring: Indbygget
Det store udvalg af hansgrohe-produkter til indbygning giver uanede muligheder
for udformning af badeværelset. Du vil blive
overrasket over, hvor mange funktioner og
design der findes. Det ser ikke kun attraktivt

ud, det giver også meget mere plads og dermed en større glæde under bruseren. Vælg det
ønskede produkt til badeværelset afhængigt
af formålet eller din personlige smag. Det
valgte produkt kan kombineres universalt med

alle hansgrohe brusere. Forny dit badeværelse
med en brusestyring i krom eller med sort/hvid
glasoverflade. De forskellige design med rund,
kantet eller soft-cube form passer til ethvert
badeværelsesmiljø.

RainSelect Termostat til indbygning til 2 udtag
# 15355, -400

NEW

Slankt pin-greb med tydelig
temperaturvisning for enkel og
komfortabel indstilling af den
ønskede temperatur.

Integreret slangetilslutning med holder
af metal. Håndbruser og slange kan
vælges frit – men er ikke inkluderet i
leveringen.
Regulering af vandmængden
for individuel brusefornøjelse.

Fås med tre overflader: krom,
hvid/krom og sort/krom.

Teknologier

Glasknapperne med tydelig påskrift
letter en intuitiv betjening.
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NEW
RainSelect
Termostat til indbygning
til 2 udtag
# 15355, -000, -400, -600

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

NEW
RainSelect
Kartermostat til indbygning
til 2 udtag
# 15359, -000, -400, -600

Udformningen af RainSelect termostatarmaturet skaber en helt ny elegance i badeværelset. Den nye installationsmåde med et slankt, skulpturelt
udseende muliggør meget smalle installationer ved væggen. Derved åbnes op for helt nye designmuligheder. Men RainSelect termostatarmaturet har også meget at byde på, hvad angår funktionalitet: Den innovative og intuitive Select-teknologi giver mulighed for styring af op til fem
forbrugere. Desuden er der integreret en holder til håndbruseren. Opfyld dine indretningsønsker: Vælg mellem tre forskellige overflader: hvid/
krom, sort/krom og krom.

ShowerSelect Glass
Termostat til indbygning
til 2 udtag
# 15738, -400, -600

ShowerSelect
Termostat til indbygning
til 2 udtag med håndbruserholder
# 15765, -000

ShowerSelect
Termostat til indbygning
til 2 udtag
# 15763, -000

ShowerSelect S
Termostat til indbygning
til 2 udtag
# 15743, -000

ShowerSelect
Armatur til indbygning
til 2 udtag
# 15768, -000

Ecostat Square
Termostat til indbygning
til 2 udtag
# 15714, -000

Ecostat E
Termostat til indbygning
til 2 udtag
# 15708, -000

Ecostat S
Termostat til indbygning
til 2 udtag
# 15758, -000

I hansgrohes produktsortiment til indbygning til mellem en og fire forbrugere finder du altid et passende produkt til både dine ønsker og dit budget.
I forhold til betjeningen står du over for et valg: Skal brusere og stråletyper indstilles som normalt ved at dreje på en knap, eller vil du styre dit
brusebad med et tryk på en knap? Derudover har du fuld frihed til at vælge din indretning: For ShowerSelect termostatarmatur-designet findes
både i kantet og rundt formsprog, i krom og med glasoverflader eller i sort. Ecostat termostatarmaturerne fås i kantet eller rundt design eller med
afrundede hjørner. Mange muligheder for attraktive installationer, som perfekt kan integreres i badeværelset.

Overflader -000 Krom, -400 Hvid/krom, -600 Sort/krom

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/brusestyring

Tidssvarende. Harmonisk. Funktionelt.

Stilretning Modern
Mo d e r n e b a d evæ re ls e r k r æve r
moderne løsninger. Her spiller et unikt, tidssvarende formsprog en afgørende rolle. Lige
så vigtigt er en funktionalitet, som er gennemtænkt i mindste detalje, og som alligevel koncentrerer sig om det væsentlige. Denne stil sætter målestokken for form og funktion. Sådan

skabes et neddæmpet og roligt rum, som er
præget af klare linjer og funktionelle former. I
et stilfuldt indrettet hjem er et moderne badeværelse meget mere end kun et sted, der tjener den daglige hygiejne. Et moderne indrettet
badeværelse er en individuel wellness-oase,
som indbyder til at slå sig ned og blive.

32 hansgrohe Stilretning Modern 

NEW

Metropol
Du lægger vægt på design med
et stærkt udtryk? Så vil denne armaturserie af høj kvalitet bestemt appellere til dig.
M etropol-armaturer er kendetegnede af et
præcist, geometrisk design. Metropol-sortimentet med det enkle formsprog omfatter også
forskellige greb og mulighed for forskellige
tudhøjder. Også de gulvmonterede 1-grebs
armaturer til håndvask og badekar er attraktive designstatements i dit hjem.

Vingegreb

Bøjlegreb

Select-greb

De tre grebsversioner giver et stort spillerum
i indretningen.

Håndvask

Metropol
1-grebs håndvaskarmatur
gulvmonteret
# 32530, -000

Metropol
1-grebs håndvaskarmatur 260
# 32512, -000

Metropol
1-grebs håndvaskarmatur 110
# 32506, -000

Metropol
3-huls håndvaskarmatur 160
# 32515, -000

Metropol
1-grebs håndvaskarmatur 100
# 32500, -000

Metropol
1-grebs håndvaskarmatur 100
# 32502, -000

Metropol
1-grebs håndvaskarmatur
til indbygning i væg
# 32526, -000

Overflader -000 Krom
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Kar

Brus

Metropol
1-grebs kararmatur
frembygget
# 32540, -000

Metropol
3-huls armatur til karkant
# 32550, -000

Metropol
1-grebs kararmatur
til indbygning
# 32545, -000

Metropol
4-huls armatur til karkant
# 32552, -000

Metropol
1-grebs brusearmatur
frembygget
# 32560, -000

Metropol
1-grebs kararmatur
gulvmonteret
# 32532, -000

Metropol
1-grebs brusearmatur
til indbygning
# 32565, -000

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/metropol

34 hansgrohe Stilretning Modern 

Metris S
Du elsker fri udfoldelse og god plads i
dit badeværelse? Så kan du give dig selv større
bevægelsesfrihed med den tidløse hansgrohe
armaturlinje Metris S. Disse armaturer står
for et væld af muligheder og fremragende
komfort. Det skyldes den store hansgrohe
ComfortZone, altså afstanden mellem tud og
vask. Metris S har et tidløst design med en
klar og præcis linjeføring. Det ergonomiske
pin-greb understreger det præcise formsprog.

Håndvask

Metris S
1-grebs håndvaskarmatur 260
# 31022, -000

Metris S
1-grebs håndvaskarmatur 190
# 31021, -000

Kar

Metris S
1-grebs kararmatur
frembygget
# 31460, -000

Metris S
1-grebs håndvaskarmatur 100
# 31060, -000

Metris S
1-grebs håndvaskarmatur
med svingtud
# 31159, -000

Brus

Metris S
1-grebs kararmatur
til indbygning
# 31465, -000

Metris S
1-grebs brusearmatur
frembygget
# 31660, -000

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

Overflader -000 Krom
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Metris
Vil du give dit badeværelse et helt nyt
udseende? Med den stilrene formgivning og
design passer Metris-modellerne perfekt ind
i eksisterende miljøer. Deres store flader giver
en tidløs elegance. Den konisk udformede
grundkrop og de præcise konturer understreger den høje kvalitet. Den ønskede vandmængde og -temperatur reguleres med det
praktiske, svungne greb. Enkelt og præcist.

Håndvask

Metris
1-grebs håndvaskarmatur 260
# 31082, -000

Metris
1-grebs håndvaskarmatur 200
# 31183, -000

Kar

Metris
1-grebs kararmatur
frembygget
# 31480, -000

Metris
1-grebs håndvaskarmatur 230
# 31087, -000

Metris
1-grebs håndvaskarmatur
til indbygning i væg
# 31086, -000

Brus

Metris
1-grebs kararmatur
til indbygning
# 31454, -000

Metris
1-grebs brusearmatur
frembygget
# 31680, -000

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

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/metris

36 hansgrohe Stilretning Modern 

Talis E
Du søger en moderne stil, som passer
perfekt til den visuelle helhed? Ved Talis E står
E for elegance. Armaturets afrundede grundkrop går over i en smukt formet tud med en
storslået flade. Tud og greb er forsynet med
præcist udførte kanter. Talis E-linjen udstråler
høj kvalitet. Ved Talis Select E håndvaskarmaturet kan vandet takket være Select-knappen
styres med fingrene, armen eller albuen – fuldstændig efter dit ønske.

Håndvask

Talis E
1-grebs håndvaskarmatur 240
# 71716, -000

Talis Select E
Håndvaskarmatur 110
# 71750, -000

Kar

Talis E
1-grebs kararmatur
frembygget
# 71740, -000

Talis E
1-grebs håndvaskarmatur 150
# 71754, -000

Talis E
3-huls håndvaskarmatur
# 71733, -000

Brus

Talis E
1-grebs kararmatur
til indbygning
# 71745, -000

Talis E
1-grebs brusearmatur
frembygget
# 71760, -000

Talis E
1-grebs brusearmatur
til indbygning
# 71765, -000

Overflader -000 Krom
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Talis S
Naturligt design i det moderne badeværelse? Med Talis S -linjen forbindes det
naturnære med moderne elegance. Den koniske tud med den skrå forløb nedefter smelter
sammen med den ligeledes koniske grundkrop,
og det slanke pin-greb garanterer komfortabel
betjening. Ved Select-armaturerne giver den
intuitive betjening med Select-knappen en ultimativ betjeningskomfort og hjælper samtidig
til at spare på vandet, fordi betjeningen med
en trykknap helt enkelt motiverer til at slukke
for vandet.

Håndvask

Talis Select S
Håndvaskarmatur 190
# 72044, -000

Talis S
1-grebs håndvaskarmatur 100
# 72020, -000

Kar

Talis S
1-grebs kararmatur
frembygget
# 72400, -000

Talis S
1-grebs håndvaskarmatur 140
# 72113, -000

Talis S
1-grebs håndvaskarmatur 210
med svingtud
# 72105, -000

Brus

Talis S
1-grebs kararmatur
til indbygning
# 72405, -000

Talis S
1-grebs brusearmatur
frembygget
# 72600, -000

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

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/talis

38 hansgrohe Stilretning Modern 

Focus
Høj komfor t til at traktive priser?
Denne fordelagtige kombination finder du i
hansgrohe badeværelseslinjen Focus. Armaturerne passer tidsløst og harmonisk ind i dit
daglige liv. De bløde rundinger og ergonomiske greb garanterer for behagelig betjening.
Med konsekvent design og en udstråling af
udsøgt kvalitet giver Focus dit badeværelse et
friskere og mere attraktivt udseende. Det klare
formsprog med store flader er typisk for Focus.
Den dynamiske silhuet og grebets og tudens
bløde rundinger understreger kvaliteten.

Håndvask

Focus
1-grebs håndvaskarmatur 230
# 31531, -000

Focus
1-grebs håndvaskarmatur 190
# 31608, -000

Kar

Focus
1-grebs kararmatur
frembygget
# 31940, -000

Focus
1-grebs håndvaskarmatur 100
# 31607, -000

Focus
1-grebs håndvaskarmatur 240
med svingtud
# 31609, -000

Brus

Focus
1-grebs kararmatur
til indbygning
# 31945, -000

Focus
1-grebs brusearmatur
frembygget
# 31960, -000

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

Overflader -000 Krom
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Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/focus
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Logis
Er et tidsvarende look og en attraktiv
pris væsentlige faktorer for indretningen af dit
badeværelse? Klare linjer og fint hvælvede
flader gør, at man lægger mærke til Logis. De
attraktive store flader udstråler kvalitet – og
gør rengøringen til en leg. Det typiske kendetegn for Logis: grebenes åbne og afrundede
form. Behageligt for alle hænder. hansgrohe
Logis armaturer er et plus for alle håndvaske
og ved alle installationsforhold. Mange af
modellerne bidrager til besparelser af det
daglige vandforbrug.

Håndvask

Logis
1-grebs håndvaskarmatur 190
# 71090, -000

Logis
1-grebs håndvaskarmatur 100
# 71100, -000

Kar

Logis
1-grebs kararmatur
frembygget
# 71400, -000

Logis
1-grebs håndvaskarmatur 210
med svingtud
# 71130, -000

Logis
2-grebs håndvaskarmatur
# 71222, -000

Brus

Logis
1-grebs kararmatur
til indbygning
# 71405, -000

Logis
1-grebs brusearmatur
frembygget
# 71600, -000

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

Overflader -000 Krom, -820 børstet nikkel
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Tilbehør

Logis
Sæbedispenser
# 40514, -000, -820

Logis
Tandkrus
# 40518, -000, -820

Logis
Sæbeskål
# 40515, -000, -820

Logis
Krog
# 40511, -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
Håndklædeholder
# 40512, -000, -820

Logis
Badekargreb
# 40513, -000, -820

Logis
Håndklædestang
# 40516, -000, -820

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/logis

Tradition og funktion i deres smukkeste form.

Stilretning Classic
Ved nogle ting lykkes det at omsætte de
klassiske skønhedsbegreber til noget moderne
og nutidigt. Et sådant design forener traditionelle værdier som elegance, varme og harmoni med moderne elementer. Velafbalancerede former understreger den varige sans for

det gedigne. Et formsprog, som lever op til den
klassiske skønhed, og som udstråler en varm
og harmonisk atmosfære. Et klassisk badeværelse får sin individuelle karakter ved en kombination af moderne rumplanlægning, innovativ
teknologi og smukke indretningselementer.
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NEW

Metropol
Classic
Du vil gerne indrette dit badeværelse
formfuldendt og med mange facetter? Metropol
Classic-linjens elegant svungne linjeføring danner en harmonisk forbindelse med en moderne-
klassisk badeværelsesstil og går op i en højere
enhed med et udsøgt boligmiljø. I krom og med
fine detaljer i guld-optik repræsenterer linjen
den højeste håndværkskunst og giver rent optisk
omgivelserne et fornemt præg. Med det omfattende sortiment kan badeværelset indrettes i en
konsekvent gennemgående stil.

Vingegreb

Krydsgreb

Zero-greb

De tre grebs-versioner i krom eller krom/guld-optik giver
frit spillerum i indretningen.

Håndvask

Metropol Classic
1-grebs håndvaskarmatur 260
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
1-grebs håndvaskarmatur 160
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
3-huls håndvaskarmatur 160
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
3-huls håndvaskarmatur 110
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
1-grebs håndvaskarmatur 110
# 31300, -000, -090

Overflader -000 Krom, -090 Krom/guld-optik
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Kar

Brus

Metropol Classic
1-grebs kararmatur
frembygget
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
4-huls armatur til karkant
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
1-grebs kararmatur
til indbygning
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
Kartud
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
1-grebs brusearmatur
frembygget
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
1-grebs kararmatur
gulvmonteret
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
1-grebs brusearmatur
til indbygning
# 31365, -000, -090
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Metris
Classic
Søger du moderne, klassiske elementer
i perfekt harmoni med et elegant formsprog?
Flader med højglans og diskret svungne linjer
formidler nostalgi og udsøgt elegance. I kombination med ultramoderne hansgrohe-teknologier er dette klassiske badarmatur ikke kun
en fryd for øjnene – men samtidig både komfortabelt og vandbesparende. Med sin slanke,
høje form og den diskret svungne formgivning
og de strålende højglanspolerede overflader
står Metris Classic for design og komfort.

Håndvask

Metris Classic
1-grebs håndvaskarmatur 250
# 31078, -000

Metris Classic
1-grebs håndvaskarmatur 100
# 31075, -000

Kar

Metris Classic
1-grebs kararmatur
frembygget
# 31478, -000

Metris Classic
3-huls håndvaskarmatur
# 31073, -000

Brus

Metris Classic
1-grebs kararmatur
til indbygning
# 31485, -000

Metris Classic
1-grebs brusearmatur
frembygget
# 31672, -000

Metris Classic
1-grebs brusearmatur
til indbygning
# 31676, -000

Overflader -000 Krom
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Talis
Classic
Du kan lide et badeværelse med klassisk skønhed? Så er nostalgi-armaturerne
fra linjen Talis Classic det perfekte valg. Her
forenes fint svungne former med traditionelle
stilelementer. Med den buede tud, pin-grebet
og den slanke, høje grundkrop er Talis Classic
en klassisk skønhed i badet.

Håndvask

Talis Classic
1-grebs håndvaskarmatur 230
# 14116, -000

Talis Classic
1-grebs håndvaskarmatur 80
# 14111, -000

Kar

Talis Classic
1-grebs kararmatur
frembygget
# 14140, -000

Talis Classic
1-grebs håndvaskarmatur 90
# 14127, -000

Brus

Talis Classic
1-grebs kararmatur
til indbygning
# 14145, -000

Talis Classic
1-grebs brusearmatur
frembygget
# 14161, -000

Talis Classic
1-grebs brusearmatur
til indbygning
# 14165, -000

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/talis
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Logis
Classic
Du ønsker et tidssvarende design og
et moderne formsprog? hansgrohe Logis
C lassic-linjen forener stilfuld elegance med
enkel og klar formgivning. De krydsformede
greb udstråler klassisk charme. Den enkelt
udformede grundkrop og den svungne tud
giver sammen med den elegante markering af
koldt og varmt vand et strejf af nostalgi.

Håndvask

Logis Classic
2-grebs håndvaskarmatur
# 71270, -000

Logis Classic
Servantehane 70 til koldt vand
# 71135, -000

Kar

Brus

Logis Classic
2-grebs kararmatur
frembygget
# 71240, -000

Logis Classic
2-grebs brusearmatur
frembygget
# 71260, -000

Overflader -000 Krom
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Tilbehør

Logis Classic
Sæbedispenser
# 41614, -000

Logis Classic
Tandkrus
# 41618, -000

Logis Classic
Sæbeskål
# 41615, -000

Logis Classic
Krog
# 41611, -000

Logis Classic
Papirholder med låg
# 41623, -000

Logis Classic
Papirholder
# 41626, -000

Logis Classic
Reservepapirholder
# 41617, -000

Logis Classic
WC-børste
# 41632, -000

Logis Classic
Håndklædeholder
# 41612, -000

Logis Classic
Badekargreb
# 41613, -000

Logis Classic
Håndklædestang
# 41616, -000

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/logis

Fremragende design i hvidt og krom.

Stilretning Avantgarde
På badeværelset handler det ikke om
morgendagens trend, men om din egen personlige trend. Den, der sætter pris på diskret
individualitet, vil uden tvivl elske armaturerne
i vores stilretning Avantgarde. Med de små
finurlige detaljer i dette følsomme formsprog

kan du give rummet et ganske særligt sanseligt præg. Med denne kreative profil passer
et avantgardistisk baddesign til en eksklusiv
boligstil. Denne ekstravagante indretning kan
både realiseres i moderne arkitektur eller i luksuriøst renoverede ældre bygninger.
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PuraVida
Badarmatur eller designobjekt? Ved
PuraVida er overgangene flydende. Med den
imposante form i klassisk krom eller med overflade-mix giver PuraVida-armaturer dit badeværelse en helt ny dimension. Anvendelsen af
DualFinish-metoden ved forarbejdningen af
overfladerne i hvid/krom-versionen giver præcise overgange og skaber spændende kontraster. Den ridsebestandige pulverlakering
sørger for, at armaturerne holder sig smukke
i lang tid. Og endnu en kilde til glæde: det
futuristiske joystick-greb, som giver en let og
intuitiv betjening af armaturet. Med alle disse
raffinementer har PuraVida vundet mange
designpriser – og fundet vej ind i alle designbeundreres hjerter.
Håndvask

PuraVida
1-grebs håndvaskarmatur 240
# 15072, -000, -400

PuraVida
1-grebs håndvaskarmatur 200
# 15081, -000, -400

Kar

PuraVida
1-grebs kararmatur
frembygget
# 15472, -000, -400

PuraVida
1-grebs håndvaskarmatur 110
# 15070, -000, -400

PuraVida
1-grebs håndvaskarmatur
til indbygning i væg
# 15085, -000, -400

Brus

PuraVida
1-grebs kararmatur
til indbygning
# 15445, -000, -400

PuraVida
1-grebs brusearmatur
frembygget
# 15672, -000, -400

PuraVida
1-grebs brusearmatur
til indbygning
# 15665, -000, -400

Overflader -000 Krom, -400 Hvid/krom
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Tilbehør

PuraVida
Sæbedispenser
# 41503, -000

PuraVida
Tandkrus
# 41504, -000

PuraVida
Sæbeskål
# 41502, -000

PuraVida
Papirholder med låg
# 41508, -000

PuraVida
Reservepapirholder
# 41518, -000

PuraVida
WC-børste
# 41505, -000

PuraVida
Håndklædeholder
# 41512, -000

PuraVida
Badekargreb
# 41513, -000

PuraVida
Krog
# 41501, -000

PuraVida
Håndklædestang
# 41506, -000

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/puravida

hansgrohe køkkenarmaturer

Det ypperste i dit køkken
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hansgrohe køkkenarmaturer

Vores bidrag til mere
komfort i køkkenet
Midtpunktet i et køkken er der, hvor der
flyder friskt vand. Derfor udvikler hansgrohe
konstant nye ideer til, hvordan du bedre og
mere komfortabelt kan håndtere vandet i din
bolig. Gennemtænkte teknologier og god
ergonomi er produktegenskaber, som gør køk-

kenarbejdet både mere effektivt og mere fornøjeligt. Takket være vores ComfortZone kan
du glæde dig over en større aktionsradius ved
køkkenvasken. Udtræksfunktionen giver endnu
større bevægelsesfrihed. Med Select-knappen
i tuden kan du åbne og lukke for vandet præ-

cis når det er nødvendigt. Det sparer både
vand og energi og gør køkkenarbejdet ekstra
komfortabelt. Det minimalistiske design passer
stilfuldt til ethvert boligmiljø.

Stråleskift:
På et køkkenarmatur med to stråler kan du skifte stråletype
med et tryk på en knap. Vælg mellem normal- eller bruserstråle alt efter, om du hurtigt vil fylde en gryde med vand,
eller om du vil skylle grøntsager.

Udtræksfunktion:
Takket være udtræksbruseren eller udtrækstuden kan du
forøge din aktionsradius ved køkkenvasken betydeligt.
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Select-teknologi:
Tænd eller sluk for vandet med et tryk på
en knap. Eftersom du også kan betjene
Select-knappen med håndryggen eller
albuen, forbliver køkkenarmaturet rent.

ComfortZone:
Drejefunktionen er især praktisk ved
arbejde til venstre eller til højre for
armaturet. Høje beholdere som gryder,
store vaser eller vandflasker er lettere at
fylde, når de står ved siden af vasken.

hansgrohe køkkenvaske: Opdag vores komplette køkkensortiment
Du kan helt frit kombinere vores køkkenarmaturer med en hansgrohe køkkenvask af høj kvalitet. Vores køkkenvaske
kan leveres i håndsvejset rustfrit stål eller naturligt granit „SilicaTec“. For en endnu mere individuel indretning kan du få
SilicaTec-køkkenvaskene i tre farver.

SilicaTec:

NEW

grafitsort

Rustfrit stål:

stengrå

betongrå

rustfrit stål
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hansgrohe køkkenarmaturer

Stilfulde valg til dit personlige
drømmekøkken
Køkkenet er mødested for familie og
venner – hvor man i fællesskab kan lave mad,
spise, slappe af eller feste. Du ønsker dig et
gennemtænkt køkkenarmatur med et smart
design, som kan lette dig i køkkenarbejdet?
hansgrohe kan tilbyde et stort sortiment af

kompetente køkkenhjælpere, som er meget
mere end bare en vandhane. Under madlavningen har man hænderne fulde – og
så er det praktisk, når man ikke også skal
bruge dem til at betjene køkkenarmaturet.
For med Select-teknologien åbnes og lukkes

vandet ved et tryk på en knap – også med
armen eller håndryggen. Takket være vores
ComfortZone giver selve tudens højde et stort
frirum. Men du får endnu mere spillerum med
udstræksfunktionen.

Åbn og luk for vandet med
Select-knappen under arbejdet.
Udtræksfunktionen forøger din aktionsradius ved køkkenvasken betydeligt.

Kalkaflejringer fjernes let og enkelt –
ved at gnide fingrene let hen over
den fleksible silikone.

ComfortZone

Blander vandet op med meget luft.
For en blød, stænkfri vandstråle og
store bruserdråber.

Vælg mellem to forskellige overflader:
klassisk i krom eller i finish med rustfrit
stål. Begge overflader er modstandsdygtige for slitage og ridser.

God plads under den høje tud –
fyldning af f. eks. store gryder
bliver mere bekvemt.

Logis

Logis
1-grebs køkkenarmatur 260
# 71835, -000

Logis
2-grebs køkkenarmatur 220
# 71280, -000

Logis
1-grebs køkkenarmatur 160
# 71832, -000

Logis
1-grebs køkkenarmatur
til vægmontering
# 71836, -000

Overflader -000 Krom, -800 rustfrit stål finish
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Metris

Metris
1-grebs køkkenarmatur 320
med udtræksbruser, to stråletyper
# 14820, -000, -800

Metris Select
1-grebs køkkenarmatur 320
med udtrækstud
# 14884, -000, -800

Metris
1-grebs køkkenarmatur 320
med udtrækstud
# 14821, -000, -800

Metris Select
1-grebs køkkenarmatur 320
# 14883, -000, -800

Talis S
1-grebs køkkenarmatur 200
med udtræksbruser, to stråletyper
# 72813, -000, -800

Talis S
1-grebs køkkenarmatur 260
# 72810, -000, -800

Talis Select S
1-grebs køkkenarmatur 300
med udtrækstud
# 72821, -000, -800

Talis Select S
1-grebs køkkenarmatur 300
# 72820, -000, -800

Talis S Variarc
1-grebs køkkenarmatur 220
med udtræksbruser, to stråletyper
# 14877, -000

Talis S
1-grebs køkkenarmatur 270
# 14870, -000

Talis S
1-grebs køkkenarmatur 170
med udtræksbruser, to stråletyper
# 32841, -000

Talis S
1-grebs køkkenarmatur 170
# 32851, -000

Focus
1-grebs køkkenarmatur 260
# 31820, -000, -800

Focus
1-grebs køkkenarmatur 280
# 31817, -000, -800

Focus
1-grebs køkkenarmatur 160
# 31806, -000, -800

Talis

Montering
foran vindue

Focus

Focus
1-grebs køkkenarmatur 240
med udtræksbruser, to stråletyper
# 31815, -000, -800

Der findes flere produkter på www.hansgrohe.dk/køkken
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hansgrohe teknologier

ComfortZone
God plads også i højden. hansgrohe ComfortZonen definerer det individuelt anvendelige frirum mellem vasken og armaturet for bedre plads og
komfort under brugen og uden irriterende vandstænk rundt om vasken.

Metris 260
Stor fleksibilitet: højt placeret tud for maksimal bevægelsesfrihed.

Metris 230
Meget komfortabel: Selv store beholdere
kan fyldes uden problemer.

Metris 200
Simpelthen praktisk: selv en vandkande
kan fyldes uden problemer.

Metris 100
Kompakt og funktionel: den optimale løsning til små vaske.

Uanset installationsforholdene eller vaskens form kan du altid
finde et passende armatur hos hansgrohe.

Test af ComfortZone.
Hvilket armatur passer bedst til hvilken håndvask? Hvor højt eller
lavt skal et armatur være, så man undgår irriterende vandstænk?
Og hvor stort skal frirummet være mellem armatur og håndvask
for optimal komfort? Med sin ComfortZone test har hansgrohe
afprøvet over 12.000 kombinationer af hansgrohe-armaturer og
de mest gængse håndvaske fra førende producenter ved hjælp af
en specielt udviklet, realitetsnær testprocedure. Testen omfattede
frirummet mellem armatur og håndvask, vandstænk ved forskellige
vandtryk og vandstænk under vask af hænder.
Resultater og anbefalinger findes på:
www.hansgrohe.dk/comfortzone-test

Armatur bag en fritstående håndvask eller en vaskeskål.

Vaskeskål med påsat armatur.

Vaskeskål med vægarmatur.

Armatur til planmonteret eller
indbygget håndvask.

Væghængt håndvask med påmonteret armatur.

Scan koden, og se den
forklarende video.
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hansgrohe teknologier

Select
Glæde ved et tryk på en knap. Med et enkelt tryk på Select-knappen skifter bruseren til en anden stråletype eller en anden bruser. På badarmaturer åbner og lukker den for vandet.

Håndbrusere og hovedbrusere.
Med Select-knappen på håndbruseren eller hovedbruseren kan man skifte stråletype med en enkelt tryk på knappen.

Termostatarmaturer.
Takket være den integrerede Select-teknologi kan vandet fra termostatarmaturet tændes og slukkes helt præcist. Der kan både vælges forskellige brusere og stråletyper med de elegant integrerede
Select-knapper.

Armaturer.
Betjeningen af armaturerne er uhyre let takket være den intuitive
Select-knap. Vandet åbnes og lukkes med et tryk på knappen. Om
ønsket kan armaturet også betjenes uden brug af hænder, idet knappen kan betjenes med armen eller albuen.
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hansgrohe teknologier

EcoSmart
Glæd dig over et lavt vandforbrug. EcoSmart-teknologien, som er usynligt integreret i produktet, reducerer vandgennemstrømningen og sparer
dermed både vand og energi. For en bæredygtig brug af vand.

EcoSmart-teknologi

Bruser.
Allerede i 1987 – lang tid før vandbesparelse hørte til i den offentlige debat – udviklede hansgrohe med Mistral Eco en håndbruser,
som kun brugte halvt så meget vand og dermed sparede værdifuld energi til opvarmning af vandet. EcoSmart-brusere har i dag et
vandforbrug på kun hhv. ni og seks liter vand i minuttet og sparer
dermed op til 60 % vand- og energiforbrug.

EcoSmartteknologi

Armaturer.
Også ved armaturerne betyder EcoSmart store besparelser i det
daglige vandforbrug. Takket være denne teknologi har vi som standard kunnet reducere vandforbruget for vores håndvaskarmaturer
til kun fem liter i minuttet.
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QuickClean
Den hurtige løsning til bedre rengøring. Med den praktiske QuickClean-teknologi kan du helt enkelt fjerne kalkbelægninger ved at gnide let
med fingeren.

Bruser.
Vores brusere er udstyret med fleksible silikonedyser. Ved at gnubbe
dem med fingrene fjernes kalkaflejringer hurtigt og nemt. Kalkfri, velplejede produkter er ikke kun smukkere, de er også funktionsdygtige
og skaber glæde i mange år.

Armaturer.
For at lette rengøringen af bad- og køkkenarmaturer er luftblanderne i vores armaturer udstyret med fleksibel silikone. Gnid ganske
enkelt let hen over dem med fingeren, og eventuelle kalkbelægninger løsnes med det samme. Derfor er armaturerne ikke alene
smukke i lang tid – de fungerer også længere.
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AirPower
Innovative ideer for langvarig glæde. Med AirPower-teknologien bliver vandet blandet op med en meget stor luftandel. For en blød, stænkfri
vandstråle og store bruserdråber.

Bruser.
Stråleskiven i bruseren er konstrueret, så der suges luft ind over en
stor flade. Den bevirker, at vandstrømmen bliver blandet op med en
stor mængde luft. Det store luftindhold gør vanddråberne fyldigere,
lettere og blødere. Det føles ikke kun godt, det reducerer også vandsprøjtene fra bruseren.

Armaturer.
AirPower-armaturer hvirvler luft ind i det strømmende vand. Derved
sprøjter vandstrålen mindre og føles meget behagelig på huden.

hansgrohe teknologier
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CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

XXL Performance

Der kommer kun koldt vand, når armaturet åbnes med grebet i midten. Du bruger kun varmt vand, når du har brug for det.

Fordeler vandet over en stor stråleflade. Indhyller hele kroppen i
velværedråber.

Armaturer.
Det nyeste tiltag for større bæredygtighed hedder CoolStart: Når
der åbnes for armaturet, løber der kun koldt vand ud i grebets midterposition. Det varme vand – som jo kræver energi – begynder
først at strømme, når grebet aktivt bevæges mod venstre. Denne
funktion findes ved vores håndvask- og køkkenarmaturer.

Bruser.
Med den intelligente fordeling af vandet over en større flade bliver
hele kroppen indhyllet i en velgørende bruserregn. Vandfornøjelse,
som du ikke havde turdet drømme om.

© Bettiniphoto
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Total afslapning efter
toppræstationen
Med hansgrohe oplever du de skønneste øjeblikke med vand. Det kostbare
element vand er uløseligt forbundet med
sport. Sådan hjælper hansgrohe dig til at
koncentrere dig om den næste udfordring
og giver dig total afslapning under bruseren efter en anstrengende dag: Motivation
og belønning under bruseren er ikke mindst
værdsat af top-sportsfolk, som dagligt skal
yde toppræstationer. Derfor er hansgrohe

officiel titelsponsor for top-c ykelsportsteamet
BORA-hansgrohe: En særligt dynamisk og
innovativ sportsgren, som begejstrer masser af mennesker – på samme måde som
hansgrohe-produkter til bad og køkken. Du
kan se, hvor og hvornår vores sportsfolk går til
start på www.bora-hansgrohe.com. Du
kan også følge med i dagens begivenheder
med vores team-app og i de sociale medier:

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

Team app:
Kan downloades i Google Play
Store eller Apple App Store.

Venstre side: Santos Tour Down Under 2018, Stage 4 ‒ 128,2 km fra Norwood til Uraidla, etapesejr Peter Sagan.
Højre side: Peter Sagan, verdensmester i landevejscykling 2015/2016/2017.
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Information og inspiration

Informativ hjemmeside med viden
og inspiration til køkken og bad
Inspirerende produktsider, kreative programmer med hjælp til at finde dit drømmebad
og informative service-områder hjælper med
at finde de helt rigtige produkter til dit behov
i vores store produktsortiment. Vores trend- og
nyhedssider giver inspiration til nye indretninger i køkken og bad. Sådan kan beundrere
af smukt design indrette deres hjem til attraktive og velfungerende wellness-oaser. Endda

bekvemt hjemme på sofaen. Sammen med
inspiration og underholdning lægger vi stor
vægt på service omkring planlægningsprocessen: Vores rådgivere og badkonsulenter understøtter alle, der står over for at bygge, renovere eller opfriske deres hjem, med at finde
passende brusere, armaturer og de rigtige
teknologier. Køkkenrådgiveren forsyner dig
med fremragende produktløsninger omkring

køkkenvasken, det centrale i dit køkken.
hansgrohe forhandlersøgningen viser vej til
den nærmeste professionelle forhandler. Den
GPS-understøttede Shopfinder er især praktisk
til brug på en smartphone. Alle produkter og
yderligere detaljerede oplysninger findes på
www.hansgrohe.dk

hansgrohe Showroom app
Med hansgrohe Showroom app kan du opleve
vores brusere, armaturer & co. interaktivt. For
eksempel med den spektakulære fotofunktion.
Med den bliver dit ønskeprodukt placeret i
midten af det egentlige kamerabillede, når du
tager et foto – og straks kan du se det virtuelt
i det hjem.

Særlige funktioner:
▪ Fotofunktion til visualisering af, hvordan
et produkt i virkeligheden ville se ud i dit
badeværelse
▪ Videoer om teknologier og stråletyper
▪ Favoritliste til dine hansgrohe
yndlingsprodukter
▪ Forhandlersøgning

www.hansgrohe.dk/showroom-app
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Oplev hansgrohe live

Badeværelsesudstilling 
og mere
Se og afprøv vores produkter i hovedkontoret for mærket hansgrohe i Schiltach i
Schwarzwald i Sydtyskland: Badeværelsesudstillingen får os alle til at sværme – uanset,
om vi bygger nyt, renoverer eller bare beundrer smukt design. Oplev de friske ideer til
det moderne bad i forskellige stilmiljøer, og
sammenlign armaturer og brusere helt tæt på.

Oplev moderne badeværelsesdesign i attraktive omgivelser, og få mere at vide om de tekniske aspekter ved dit personlige wellness-badeværelse. Find din yndlingsbruser, og afprøv
vores forskellige brusersystemer: Reservér
en privat tid i hansgrohe Showerworld – og
afprøv alle vores brusere på egen krop i en
time. Se også, hvordan moderne komfort

omkring køkkenvasken kan se ud i dag. Du er
velkommen til i ro og mag at afprøve, sammenligne og samle inspiration. Sådan får du et
godt grundlag for at træffe velgennemtænkte
valg af udstyret til dit køkken og bad. Der findes flere oplysninger på
www.hansgrohe-int.com/aquademie

Vores innovationer for din komfort. Opdag vores teknologier og stråletyper.

Scan koden, og se de forskellige
teknologi-klip.

Scan koden, og se de forskellige
stråletyper i videoen.

Denne brochure indeholder kun et udvalg af vores produkter.
O pdagvoreskomplettesortimentpåwww.hansgrohe.dk
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