
Idéer til badet.
Brusere og armaturer til bad og køkken.



Lad vandet give dig 
en ekstraordinær 

følelse af velvære.
Vand spiller en vigtig rolle i vores liv. Det giver en skøn fornemmelse. 
Om morgenen under bruseren, til morgenkaffen eller til madlavning. 
Med vand kan du slappe af og tanke ny energi – enten med fami-
lien eller alene. Både til hverdagssituationer og til uforglemmelige 
øjeblikke har hansgrohe udviklet banebrydende armaturer, brusere 
og køkkenarmaturer. Med vægt på innovation, design, kvalitet og 
service. Så du kan få fascinerende oplevelser med vand hver dag.

hansgrohe. Meet the beauty of water.
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Vores krav –  
din fordel.

Innovation
·  Revolutionære innovationer
·  Pionerrolle i sanitetsbranchen
·  Fremtidsorienterede teknologier

Hos hansgrohe har dine behov højeste prioritet. Som en førende virk-
somhed i sanitetsbranchen producerer vi konstant tekniske nyudvik-
linger til badeværelset og køkkenet for at kunne opfylde dine krav 
til dagligdagen og de særlige øjeblikke med vand. Vi udforsker og 
udvikler dem i vores egne laboratorier. Vi har 15.000 aktive beskyt-
tede rettigheder og registrerer flere hundrede nye hvert år. Det har ført 
til, at vi er blevet optaget på listen over de 100 mest innovative tyske 
små og mellemstore virksomheder. Med vores ideer har vi skrevet 
historie i hele verden og vil fortsætte med det i fremtiden. Så du kan få 
bedre komfort, større sikkerhed og flere fornøjelser i dit badeværelse.
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Design
·  Over 600 designpriser
·   Design for personlig stil
·   Internationale designere

Med hansgrohe kan du indrette dit badeværelse nøjagtigt 
efter dine ønsker. Ved valg af former, farver, materialer og 
overflader kan du stole på en række internationalt aner-
kendte designeres smag. For de har ikke kun fokus på design, 
men lægger også vægt på optimal funktion og komfortabel 
betjening. Vores tre stiluniverser – Avantgarde, Classic og 
Modern – overlever kortsigtede modetrends. Det er også en 
af grundene til, at produkter fra hansgrohe allerede er ble-
vet prisbelønnet for deres fremragende udformning mere end 
600 gange. Med det prisbelønnede design fra hansgrohe 
investerer du i langvarig glæde på dit badeværelse.

·  Støtte og værdifuld viden
·  Vi er altid glade for at 

hjælpe dig
·  Udstillinger, du selv 

kan opleve

Vi vil gerne hjælpe dig! På vores hjemmeside findes brug-
bar information om vores produkter samt nyttig hjælp, bl. a. 
hansgrohe vandspareberegneren. Her kan du regne ud, hvor 
meget vand og energi du sparer med vandhaner og brusere 
med EcoSmart-teknologi. Du kan også ringe til os for råd og 
vejledning. I vores udstilling ved Aarhus kan du opleve en lang 
række hansgrohe produkter - eller prøve bruserfornøjelsen på 
egen krop i Showerworld i Tyskland.

hansgrohe.dk

Service

Kvalitet
·  Ekspertise siden 1901
·  Made in Germany
·  5 års garanti* og 15 års reservedelsgaranti

Du skal kunne lide dit badeværelse i flere årtier, og det skal fungere 
upåklageligt hver eneste dag. Siden 1901 har mennesker i hele ver-
den sat deres lid til kvalitetsprodukterne fra Schwarzwald med den 
lange levetid. Med en produktionsandel på omkring 80 % i Tyskland 
er ”Made in Germany” en fast bestanddel af vores filosofi. Vores 
produkter opfylder de højeste standarder og strenge retningslinjer – 
hvilket dokumenteres af en lang række certifikater fra uafhængige 
prøvningsinstitutter. Vi yder frivilligt 5 års garanti* på denne kvalitet 
og tilbyder desuden en reservedelsgaranti på 15 år. Du kan finde 
yderligere informationer på hansgrohe.dk

* Garantien gælder alle hansgrohe produkter med undtagelse af enkelte digi-
tale produkter i udvalgte lande. Find betingelser, detaljer og artikelnumre på 
www.hansgrohe.dk/garanti 



6

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

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.

NYHED
NYHED

Stråletyper

Du har helt sikkert dine egne præferencer, når det gælder det perfekte brusebad. Nogle 
gange er det måske ikke nok, at du bliver ren og frisk - du har også brug for afslapning efter 
en lang dag med masser af arbejde. Vi har de perfekte brusere og stråletyper til dig - lige-
gyldigt hvad du foretrækker. Med Select-teknologien kan du nyde dine bruseøjeblikke helt 
komfortabelt. Med den kan du nemlig nemt og bekvemt vælge de enkelte stråletyper med et 
tryk på knappen.

PowderRain
Revolutioner din daglige bruseoplevelse med PowderRain 
og gør dit badeværelse til en oase af velvære. I stedet for 
én har hver dyse nu seks små åbninger der fordeler vandet 
i tusindvis af silkebløde mikrodråber.

Intense PowderRain
En intens serie af fine mikrodråber giver en ekstraordinær 
bruseoplevelse. Intense PowderRain er særdeles effektiv, 
takket være de mange dråber, der giver en frisk men fløjls-
blød stråle. De små mikro-dråber vejer mindre og giver 
dermed mindre vandsprøjt.

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.

Scan blot koden og se video  
med alle stråletyperne.
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RainFlow
En hovedbruser med den klare, formskønne RainFlow-strøm-
stråle skaber en følelse af vandfald i badet. På den måde 
kan vandet nydes i dets naturlige form: strømmende oppe-
fra og ned på nakke og skuldre. Dermed opnås en afslap-
pende 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 ind snævres 
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.

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

Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.

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 du 
vil slappe af. Strålen kommer til sin ret i såvel det hurtige 
morgenbrus som det lange bad efter en hård dag.

TurboRain
Multiværktøjet, der giver hurtigt resultat: Den forfriskende 
TurboRain-stråle lever op til sit navn. Den kraf tigste 
Rain-stråles rene kraft kvikker op, hurtigt og ligetil.

Mix
Blid og dynamisk på samme tid. Mix-strålen kombinerer 
den store, bløde RainAir-stråle med den kraftige opkvik-
kende CaresseAir-stråle. Bløde dråber omslutter kroppen 
mens en varm, målrettet vandstrøm masserer huden fra 
midten. Den perfekte kombination til daglig bruseglæde.

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 badevæ-
relset derhjemme.

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.

MonoRain
En målrettet, beroligende afslapningsstråle fra bruserens 
midte. Mono-strålens lethed hjælper dig med at koble af 
og give dig en afslappende dag.



8

Teknologier

Select
Din knap til mere komfort

hansgrohe Select gør din hverdag i badet nemmere. For det kræver kun et enkelt tryk på 
en knap for at betjene bruser, brusestyring eller håndvaskarmatur. Med det samme skiftes 
der stråletype, eller vandstrømmen starter eller stopper. Med dette gennemtænkte betje-
ningskoncept vil du komme til at opleve vand på en særlig komfortabel måde.

Dine fordele:

·  Nem betjening blot med et tryk på knappen
·  Kan betjenes med fingrene, håndryggen eller albuen
·  Funktionssikker mekanik med lang levetid
·  Mulighed for forindstillet temperatur

ComfortZone
For din personlige bevægelsesfrihed

Vælg selv, hvor meget plads du vil have. Med hansgrohe ComfortZone kan du selv 
bestemme afstanden mellem armaturets tud og håndvasken – så den passer perfekt til 
at kunne vaske hænder uden at sprøjte, have god plads til at vaske hår eller til at fylde 
beholdere. På den måde kan du bevæge dig frit i enhver situation.

Dine fordele:

·  Den ideelle armaturhøjde til enhver situation
·  Praktisk i hverdagen
·  Let at konfigurere på  

www.hansgrohe.dk/comfortzone

Varm/kold

Åbn/luk
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QuickClean

EcoSmart

Kalk gnides let og hurtigt væk

Spar penge på miljøvenlig vis

Du føler dig kun veltilpas i et bad, der er rigtig rent. Derfor findes QuickClean, der 
muliggør nem og hurtig rengøring. De brusere og armaturer, der er udstyret med denne 
teknologi, kan uden besvær befris for kalk og snavs – helt uden rengøringsmidler. Det 
gøres ved blot at gnubbe de fleksible silikoneindsatser af med fingrene – færdigt arbejde. 
Det sikrer, at dine hansgrohe-produkter fungerer og ser flotte ud – i lang tid.

Du vil gerne undgå, at dyrebart vand går til spilde. Det kan hansgrohes brusere og 
armaturer, der er udstyret med EcoSmart, hjælpe dig med. Med den gennemtænkte gen-
nemstrømningsbegrænser forbruger de op til 60 procent mindre vand end almindelige 
produkter. Samtidig med at du kan nyde en fyldig vandstråle – for den får tilført luft. 
Desuden bruger du mindre energi som følge af det lavere forbrug af varmt vand. Med 
EcoSmart kan du altså spare udgifter og samtidig gøre noget godt for miljøet.

Dine fordele:

·  Tidsbesparende rengøring uden rengøringsmidler
·  Brudsikker silikone i høj kvalitet
·  Konstant upåklagelig funktion og lang levetid

Hvor meget vand og energi der kan spares,  
kan du finde ud af med vandspareberegneren på: 
www.hansgrohe.dk/vandspareberegner

Dine fordele:

·  Sænker vand- og energiudgifterne
·  Lavere energiforbrug som følge af, at der spares varmt vand –  

og dermed mindre CO2-udledning
·  Konstant gennemstrømning og fyldig vandstråle

Scan blot koden og se video  
med hansgrohes teknologier.
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AirPower

XXLPerformance

Giver luftig velvære

Storslåede brusefornøjelser

Under et brusebad med AirPower vil du kunne mærke den blide kraft fra to naturelementer. 
For denne teknologi tilfører luft til vandstrålen. Det betyder, at dråberne føles fyldigere, 
lettere og blødere på din hud. Samtidig sparer du også dyrebart vand – samtidig med, 
at du oplever ubegrænset brusefornøjelse med fuld strålevirkning.

Nyd de afslappende wellness-øjeblikke under et langt brusebad. Vandet strømmer ud i en 
ekstra stor radius fra hoved- og håndbrusernes store stråleflader. Sammen med EcoSmart 
kan man både glæde sig over brusefornøjelsen og spareeffekten.

Dine fordele:

·  Fyldig vandstråle
·  Reduceret forbrug
·  Føles behageligt på huden

Dine fordele:

·  Ekstra store stråleflader
·  Samme effekt som en sommerregn
·  Vandet udnyttes effektivt

Teknologier
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CoolContact

CoolStart

Med sikkerhed en beroligende fornemmelse

Spar energi med den rigtige vinkling

Ingen bekymringer, her er du og dine børn beskyttet mod smertefulde berøringer eller 
forbrændinger. Med den innovative køleteknologi CoolContact bliver overfladerne på din 
termostat ikke varme. På den måde kan du nyde dine brusefornøjelser uden bekymringer.

På normale armaturer løber der varmt vand ud, allerede når grebet står i midterstilling. 
Med CoolStart kan du kun starte det varme vand helt bevidst. Dermed undgår du, at 
gennemstrømsvandvarmeren eller cirkulationspumpen starter hver gang. I starten løber 
der altid kun koldt vand ud. Du kan tilsætte varmt vand ved ganske enkelt at dreje grebet 
til venstre. På den måde gør du noget godt for miljøet og sænker samtidig dine udgifter.

Dine fordele:

·  Beskyttelse mod forbrændinger
·  Til det sikre og børnevenlige bad
·  Ubekymrede brusefornøjelser

Dine fordele:

·  I grundstillingen løber der udelukkende koldt vand ud
·  Høj spareeffekt
·  Kan betjenes nemt og ergonomisk

Scan blot koden og se video  
med hansgrohes teknologier.
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Den nye dimension 
inden for brusebad –  
Rainfinity.
Du elsker wellness og design – så bør du absolut stifte bekendt-
skab med Rainfinity. Med denne nye bruselinje kommer du til 
at nyde innovative funktioner, fremragende design og særlige 
stråletyper, der giver en helt ny bruseoplevelse. Udseende-
mæssigt vækker den mathvide farve begejstring med sin lækre 
kontrast til de grafitfarvede stråleskiver. På den måde kan du 
opleve dit badeværelse som dit helt personlige velværested.

BRUSERE
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HANDY PÅ ALLE MÅDER:
Vælg mellem to varianter for 

at få den passende håndbruser til dine behov.

Maksimale 
bruseoplevelser.

Dit badeværelse er det perfekte sted at tage en pause fra hverdagen. 
I den afslappede atmosfære kan du nyde nuet i fulde drag og glemme 
dagligdagens jag. Det skønneste sted at gøre det er under din bru-
ser. Med Rainfinity rammer vandstrålen ikke kun dit hoved og skuld-
rene, den indhyller hele din krop som en kappe af tusindvis af mikro- 
fine dråber, for den innovative stråleflade er buet let indad. Denne 
form fordeler vandet på din hud på en særlig behagelig måde. På 
den måde kommer du til at opleve uforglemmelige bruseøjeblikke.

AFSLAPNING I SKULDERHØJDE:
Ny skulderbruser med integreret 
hylde – giver en helt ny, indhyllende 
bruseoplevelse.
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RainStream:
Overdådig strøm af bløde stråler.

PowderRain:
Enestående bruseoplevelse takket være 
blidt indhyllende mikrodråber.

MonoRain:
En punktuel stråle skaber behagelige 
wellnessøjeblikke.

Intense PowderRain:
En intensiv stråle af mikrofine dråber 
resulterer i et effektfuldt brusebad.

ET SPØRGSMÅL OM INDSTILLING:
Takket være den innovative vægtilslut-

ning kan Rainfinity indstilles på en hæld-
ning mellem 10° og 30°. Det giver en 

bekvem bruseposition, hvor hår og ansigt 
kan holdes tørre, hvis man ønsker det.

DESIGNOPLEVELSE:
Takket være den vinklede 
positionering uden en 
almindelig brusearm bliver 
Rainfinity hovedbruseren til 
et tydeligt statement i det 
moderne badeværelse.
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Rainfinity

Overflader -140, -340, -670, -700, -990 leveres fra januar 2021
Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED
NYHED

NYHED
NYHED

Rainfinity
Hovedbruser 360 3jet  
med vægtilslutning 
# 26234,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 28,1 l/min

Indbygningsdel iBox universal 
# 01800180 (ikke vist)

Rainfinity 
Hovedbruser 250 3jet  
med vægtilslutning 
# 26232, -000, -700 25,5 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

Indbygningsdel iBox universal 
# 01800180 (ikke vist)

Rainfinity 
Skulderbruser 500 1jet  
med hylde  
# 26243, -000, -700 18,1 l/min

Rainfinity
Hovedbruser 250 1jet 
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min 
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

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

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

Bruserbøjning square 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(ikke vist)

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

Rainfinity
Hovedbruser 360 1jet 
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min

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

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

Bruserbøjning square 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(ikke vist)

Rainfinity 
Hovedbruser 250 1jet  
med vægtilslutning 
# 26226, -000, -700 18,9 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 
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Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

NYHED
NYHED

NYHED

NYHED
NYHED

NYHED

Rainfinity
Stavhåndbruser 100 1jet 
# 26866,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 l/min

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

Rainfinity
Håndbruser 130 3jet 
# 26864,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 14 l/min

# 26865,  -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 9 l/min

Brusersæt 130 3jet  
med bruserstang 150 cm og sæbeskåle 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
Hylde 500 
# 26844, -000, -700

Rainfinity 
Slangeudtag Porter 500  
med bruserholder og hylde V 
# 26843, -000, -700

Slangeudtag Porter 500  
med bruserholder og hylde H 
# 26858, -000, -700 (ikke vist)

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet  
til indbygning
▪ Rainfinity 360 1jet hovedbruser
▪ Rainfinity 130 3jet håndbruser
# 26842, -000, -700 19,6 l/min

Indbygningsdel til Showerpipe 360 1jet 
# 26840180 (ikke vist)
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En ren fornøjelse  
for dine sanser –  

PuraVida.
Med PuraVida får du lyst til sanseligt design. Den har en tid-
løs, puristisk udformning og stråler enten tofarvet i hvid/krom 
eller udelukkende i krom. Men PuraVidas udseende er ikke 
bare æstetisk flot. Takket være den ridsefaste belægning viser 
den sig at være yderst praktisk i den daglige brug. EcoSmart 
sørger for miljøvenlige vandbesparelser, der reducerer dit 
forbrug og de dermed forbundne udgifter. Så du kan nyde 
øjeblikket til fulde.

HARMONISK NED TIL MINDSTE 
DETALJE:
PuraVida fås til bruser, badekar og 
håndvask og kan suppleres med tilbe-
hør, der passer flot til. På den måde 
kan du indrette dine omgivelser på 
en ensartet måde. Du kan finde flere 
produkter på side 64.
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PuraVida

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

PuraVida 
Hovedbruser 400 1jet  
med bruserbøjning 39 cm 
# 27437, -000, -400 21 l/min  
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Hovedbruser 400 1jet  
med lofttilslutning 10 cm 
# 27390, -000, -400 21 l/min (ikke vist) 
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

PuraVida
Håndbruser 3jet 
# 28557, -000, -400 16 l/min 
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
Stavhåndbruser 120 1jet 
# 28558, -000, -400 16 l/min 
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida 
Brusersæt  
med bruserstang 90 cm 
# 27853, -000, -400 16 l/min
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Skøn regnbruser  
i stort format – 
Rainmaker.

Oplev elementet vand i stort format. Rainmaker står for en 
XXL-brusefornøjelse i særklasse. De store regnbrusere gør 
kropspleje til en wellnessoplevelse. Få en varm troperegn eller 
et rislende vandfald ind i badet. Stråleskiver med store flader 
sørger for en blød bruseregn. De fås efter ønske til væg, loft 
eller som brusesystem med hovedbruser, håndbruser og Select 
termostat. Med deres slanke kromrammer og stråleskiver i kva-
litetsglas i hvid eller smuk sort bliver de til designobjekter for 
de kvalitetsbevidste.

STORSLÅEDE BRUSEØJEBLIKKE:
Takket være stråleskiverne med 
store flader med en bredde på op 
til 580 mm byder hovedbruserne på 
fuldkommen brusenydelse.
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Rainmaker

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Rainmaker Select 
Hovedbruser 580 3jet 
# 24001, -400, -600 20 l/min 
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Indbygningsdel iBox universal 
# 01800180 (ikke vist)

Rainmaker Select 
Hovedbruser 460 3jet  
med bruserbøjning 46,1 cm 
# 24007, -400, -600 18 l/min  
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min 

Indbygningsdel iBox universal 
# 01800180 (ikke vist)

Hovedbruser 460 3jet  
med lofttilslutning 10 cm 
# 24006, -400, -600 23 l/min (ikke vist) 
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/min 

Indbygningsdel til hovedbruser  
med lofttilslutning 
# 24010180 (ikke vist)

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

Rainmaker Select 
Showerpipe 460 2jet med termostat
Bruserarm 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 2jet hovedbruser
▪ Raindance Select S 120 3jet håndbruser
▪ ShowerTablet Select 700 termostatarmatur
# 27109, -400 19 l/min 
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min
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Skønnere kan 
du ikke blive  
indhyllet i vand –  
Raindance.
Med Raindance og den innovative PowderRain stråletype 
opfylder du drømmen om et brusebad som i et privat spa-bad. 
Tusindvis af mikrofine dråber indhyller dig i en blid kappe af 
vand, og det hele er ultrablidt og næsten lydløst, så man kan 
svømme væk, drømme og slappe helt af. Høj brusekomfort 
med wellnessfaktor.
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Raindance S

NYHED

NYHED

Raindance Select S 
Hovedbruser 240 2jet  
med bruserbøjning 39 cm 
# 26466, -000, -400 17 l/min  
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Hovedbruser 240 2jet  
med lofttilslutning 10 cm 
# 26467, -000, -400 17 l/min (ikke vist) 
# 26469, -000 EcoSmart 9 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 
# 27337, -000, -400 17 l/min (ikke vist)

Raindance Select S 
Brusersæt 150 3jet med bruserstang 
65 cm og sæbeskål 
# 27802, -000, -400 16 l/min

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

Raindance S 
Hovedbruser 300 1jet  
med bruserbøjning 39 cm 
# 27493, -000 18 l/min 

Hovedbruser 300 1jet  
med bruserbøjning 46 cm 
# 27492, -000 18 l/min (ikke vist)

Hovedbruser 300 1jet  
med lofttilslutning 10 cm 
# 27494, -000 20 l/min (ikke vist)

Raindance S 
Hovedbruser 240 1jet PowderRain  
med bruserbøjning 39 cm 
# 27607, -000 18 l/min 

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

Raindance Select S
Håndbruser 150 3jet 
# 28587, -000, -400 16 l/min 
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S 
Brusersæt 120 3jet  
med bruserstang 90 cm og sæbeskål 
# 27648, -000, -400 15 l/min 
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt 120 3jet  
med bruserstang 150 cm og sæbeskåle (ikke vist) 
# 27646, -000, -400 15 l/min 
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Håndbruser 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000 12 l/min
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Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dkOverflader -140, -340, -670, -700, -990 leveres fra januar 2021

NYHED

NYHED

Raindance Select S 
Brusersæt 120 3jet PowderRain  
med bruserstang 65 cm 
# 27654, -000 12 l/min

Brusersæt 120 3jet PowderRain  
med bruserstang 90 cm (ikke vist) 
# 27667, -000 12 l/min

Raindance Select S 
Brusersæt 120 3jet  
med bruserstang 110 cm venstrevendt 
# 26324, -000, -400 15 l/min 
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt 120 3jet  
med bruserstang 110 cm højrevendt (ikke vist) 
# 26326, -000, -400 15 l/min 
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance S 
Showerpipe 300 1jet med termostat
Bruserarm 460 mm
Svingbar bruserarm
Stigerør kan afkortes 
▪ Raindance S 300 hovedbruser
▪ Raindance Select S 120 3jet håndbruser
▪ Ecostat Comfort termostatarmatur
# 27114, -000 16 l/min

Showerpipe 240 1jet med termostat (ikke vist) 
# 27115, -000

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain med termostat
Bruserarm 460 mm
Svingbar bruserarm
Stigerør kan afkortes 
▪ Raindance S 240 1jet PowderRain hovedbruser
▪ Raindance Select S 120 3jet PowderRain håndbruser
▪ Ecostat Comfort termostatarmatur
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min 
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Raindance E

Overflader -140, -340, -670, -700, -990 leveres fra januar 2021

NYHED

NYHED

Raindance Select E 
Hovedbruser 300 2jet  
med bruserbøjning 39 cm 
# 27385, -000, -400 15 l/min  
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Hovedbruser 300 2jet  
med lofttilslutning 10 cm 
# 27384, -000, -400 15 l/min (ikke vist) 
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Raindance E 
Hovedbruser 400/400 1jet 
# 26252, -000 20 l/min  
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/min 

Indbygningsdel til hovedbruser 400/400 1jet 
# 26254180 (ikke vist)

Raindance Select E 
Brusersæt 150 3jet  
med bruserstang 65 cm og sæbeskål 
# 27856, -000, -400 16 l/min

Brusersæt 150 3jet  
med bruserstang 90 cm og sæbeskål 
# 27857, -000, -400 16 l/min

Raindance Select E 
Brusersæt 120 3jet  
med bruserstang 65 cm og sæbeskål 
# 26620, -000, -400 15 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt 120 3jet  
med bruserstang 90 cm og sæbeskål 
(ikke vist) 
# 26621, -000, -400 15 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Håndbruser 150 3jet 
# 26550, -000, -400 16 l/min 
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Håndbruser 120 3jet 
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min 
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E 
Hovedbruser 300 1jet  
med bruserbøjning 39 cm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min  
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min 

Hovedbruser 300 1jet  
med lofttilslutning 10 cm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min 
(ikke vist) 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min 
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Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

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

Raindance E 
Showerpipe 360 1jet med termostat
Bruserarm 380 mm
▪ Raindance E 360 1jet hovedbruser
▪ Raindance Select E 120 3jet håndbruser
▪ Ecostat Select termostatarmatur
# 27112, -000, -400 15 l/min

Showerpipe 360 1jet med kartermostat 
# 27113, -000, -400 20 l/min (ikke vist)

Raindance E
Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 350
Bruserarm 405 mm
▪ Raindance E 300 1jet hovedbruser
▪ Raindance Select S 120 3jet håndbruser
▪ ShowerTablet 350 termostatarmatur
# 27361, -000 16 l/min 
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min
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Allrounderen til  
det moderne familie-
badeværelse –  
Croma.
Croma-bruserfamilien gør børn og forældre glade. Den byder 
på moderne design, skøn komfort og pålidelig sikkerhed – alt 
sammen til en rigtig god pris. En nyhed i serien er Croma E 
med de innovative sikkerhedsfunktioner og enkel, komforta-
bel betjening. Du kan naturligvis montere det gennemtænkte 
Croma brusesystem i forbindelse med en renovering af badet, 
da det blot bliver monteret på eksisterende tilslutninger.
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CoolContact: 
Takket være denne sikkerhedsteknologi styres det kolde vand, der strømmer fra rørled-
ningen ind i termostaten, målrettet hen mod overfladen. På den måde holdes overfla-
den altid behageligt kølig.

www.hansgrohe.dk/coolcontact

NEM OMSKIFTERFUNKTION:
Komfortabel betjening ved skift fra hovedbruser til håndbruser. Det gøres ganske 
enkelt ved at dreje grebet på badekarrets Showerpipe til højre.

LET HÅNDTERING:
Bruserholderen kan du nemt skubbe op og ned på Showerpipen med kun én hånd.

SOFTCUBE DESIGN:
Med deres klare flader og blødt afrundede hjørner 
harmonerer produkterne både med runde og kantede 
badeværelseselementer.
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Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Croma E

NYHED

NYHED

NYHED

Croma E 
Hovedbruser 280 1jet 
# 26257, -000 18,3 l/min  
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/min 

Croma E
Showerpipe 280 1jet med termostat
Bruserarm 340 mm
Svingbar bruserarm
▪ Croma E 280 1jet hovedbruser
▪ Croma Select E Multi håndbruser
▪ Ecostat E termostatarmatur
# 27630, -000 15 l/min 
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma E 
Showerpipe 280 1jet med kartermostat
Bruserarm 340 mm
Svingbar bruserarm
▪ Croma E 280 1jet hovedbruser
▪ Croma Select E Multi håndbruser
▪ Ecostat E termostatarmatur
# 27687, -000 15 l/min
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Croma Select E

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

Croma Select E
Håndbruser Multi 
# 26810, -400 16 l/min 
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Håndbruser Vario 
# 26812, -400 15 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

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

Croma Select E 
Brusersæt Vario  
med bruserstang 65 cm 
# 26582, -400 15 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Vario  
med bruserstang 65 cm og sæbeskål 
(ikke vist) 
# 26586, -400 15 l/min

Brusersæt Vario  
med bruserstang 90 cm (ikke vist) 
# 26592, -400 15 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet med termostat
Bruserarm 400 mm
Svingbar bruserarm
Stigerør kan afkortes 
▪ Croma Select E 180 2jet hovedbruser
▪ Croma Select E Multi håndbruser
▪ Ecostat Comfort termostatarmatur
# 27256, -400 16 l/min 
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 180 2jet med kartermostat
# 27352, -400 17 l/min (ikke vist)
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Croma Select S

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

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

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

Croma Select S
Håndbruser Vario 
# 26802, -400 15 l/min 
# 26803, -400 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 
Brusersæt Vario  
med bruserstang 65 cm 
# 26562, -400 15 l/min 
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Vario  
med bruserstang 65 cm og sæbeskål 
(ikke vist) 
# 26566, -400 15 l/min

Brusersæt Vario  
med bruserstang 90 cm (ikke vist) 
# 26572, -400 15 l/min 
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/min

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

Showerpipe 280 1jet med kartermostat
# 26792, -000 16 l/min (ikke vist)
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Croma

Overflader -140, -340, -670, -700, -990 leveres fra januar 2021

NYHED

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
Hovedbruser 280 1jet 
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min 

Hovedbruser 280 1jet EcoSmart 9 l/min 
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
EcoSmart 9 l/min

Bruserbøjning 1/2" 38,9 cm 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 
(ikke vist)

Loftbefæstigelse 1/2" 10 cm 
# 27479, -000, -820 (ikke vist)

Croma 
Hovedbruser 220 1jet 
# 26464, -000 19 l/min  
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min 

Bruserbøjning 38,9 cm 
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990 
(ikke vist)

Loftbefæstigelse 1/2" 10 cm 
# 27479, -000, -820 (ikke vist)

Croma 
Hovedbruser 160 1jet 
# 27450, -000 17 l/min 

Bruserbøjning 1/2" 23 cm 
# 27412, -000 (ikke vist)

Loftbefæstigelse 1/2" 10 cm 
# 27479, -000, -820 (ikke vist)

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

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

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

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

Croma 100 
Brusersæt Multi  
med bruserstang 65 cm og sæbeskål 
# 27775, -000 19 l/min 
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Multi  
med bruserstang 90 cm og sæbeskål 
(ikke vist) 
# 27774, -000 19 l/min 
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min
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Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Croma
Showerpipe 220 1jet med termostat
Bruserarm 400 mm
Svingbar bruserarm
Stigerør kan afkortes 
▪ Croma 220 1jet hovedbruser
▪ Croma 100 Vario håndbruser
▪ Ecostat Comfort termostatarmatur
# 27185, -000 15 l/min 
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 220 1jet med kartermostat
# 27223, -000 17 l/min (ikke vist)

Croma 
Showerpipe 220 1jet Reno
Bruserarm 400 mm
Svingbar bruserarm
Stigerør kan afkortes 
▪ Croma 220 1jet hovedbruser
▪ Croma 100 Vario håndbruser
# 27224, -000 14 l/min

Croma 
Showerpipe 160 1jet med termostat
Bruserarm 270 mm
Stigerør kan afkortes 
▪ Croma 160 1jet hovedbruser
▪ Croma 100 Vario håndbruser
▪ Ecostat Comfort termostatarmatur
# 27135, -000 17 l/min
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Tendens: Spar 
vand og energi – 
med Crometta.
Oplev en stor bruserfamilie, der sparer vand og energi og 
tilmed byder på et forfriskende kvalitetsdesign. Glæd dig til 
Cromettas attraktive produkter i form af hånd- og hovedbru-
sere, brusersæt og Showerpipes. De har alle  hansgrohes pre-
miumkvalitet, er robuste og pålidelige. Den ressourcevenlige 
EcoSmart-teknologi sørger for et reduceret forbrug og sikrer 
således en bæredygtig opgradering, hvad enten det gælder 
nyetablering eller renovering af badeværelset.
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Crometta

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

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

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

Loftbefæstigelse E 1/2" 30 cm 
# 27388, -000 (ikke vist)

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

Bruserbøjning 1/2" 38,9 cm 
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990 
(ikke vist)

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

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

Crometta 
Hovedbruser 160 1jet  
# 26577, -000, -400 20 l/min 
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Bruserbøjning 1/2" 23 cm 
# 27412, -000 (ikke vist)

Loftbefæstigelse 1/2" 10 cm 
# 27479, -000, -820 (ikke vist)

Crometta 100
Håndbruser Multi 
# 26823, -400 19 l/min 
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
Håndbruser Vario 
# 26824, -400 18 l/min 
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/min

Crometta
Håndbruser Vario 
# 26330, -400 14 l/min 
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26336, -400 Green 6 l/min

Crometta 100 
Brusersæt Multi  
med bruserstang 65 cm 
# 26650, -400 19 l/min 
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Multi  
med bruserstang 90 cm (ikke vist) 
# 26656, -400 19 l/min 
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/min

Crometta 100 
Brusersæt Vario  
med bruserstang 65 cm 
# 26651, -400 18 l/min 
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Vario  
med bruserstang 90 cm (ikke vist) 
# 26657, -400 18 l/min 
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 
Brusersæt Vario  
med bruserstang 65 cm 
# 26532, -400 14 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

Brusersæt Vario  
med bruserstang 65 cm og sæbeskål 
(ikke vist) 
# 26553, -400 14 l/min

Brusersæt Vario  
med bruserstang 90 cm (ikke vist) 
# 26536, -400 14 l/min 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min
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Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Crometta S
Showerpipe 240 1jet med termostat
Bruserarm 350 mm
Stigerør kan afkortes 
▪ Crometta S 240 1jet hovedbruser
▪ Crometta Vario håndbruser
▪ Ecostat 1001 CL termostatarmatur
# 27267, -000 16 l/min 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet med kartermostat
# 27320, -000 17 l/min (ikke vist)

Crometta E
Showerpipe 240 1jet med termostat
Bruserarm 350 mm
Stigerør kan afkortes 
▪ Crometta E 240 1jet hovedbruser
▪ Crometta Vario håndbruser
▪ Ecostat 1001 CL termostatarmatur
# 27271, -000 15 l/min 
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet med kartermostat
# 27298, -000 17 l/min (ikke vist)

Crometta
Showerpipe 160 1jet med termostat
Bruserarm 350 mm
Stigerør kan afkortes 
▪ Crometta 160 1jet hovedbruser
▪ Crometta 100 Vario håndbruser
▪ Ecostat Universal termostatarmatur
# 27264, -400 17 l/min 
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/min
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Skift til mere  
komfort –  

RainSelect.
Når teknikken bliver usynlig, designet integreres perfekt i 
væggen, og betjeningskomforten vækker begejstring, er der 
tale om RainSelect. Med denne innovative designertermostat, 
der skaber bruseglæde for de kvalitetsbevidste, går du nye 
veje i badet. Den slanke silhuet, kvalitetsoverfladerne og de 
elegante former giver RainSelect en rumskabende karakter. 
Den innovative Select-teknologi sikrer en helt ny dimension af 
betjeningsglæde. Brug de store betjeningsknapper til at styre 
op til fem vandkilder intuitivt med et tryk på knappen. Der fås 
desuden varianter med bruserholder.

HØJESTE KRAV:
RainSelect tilbyder med sine to til 
fem knapper det betjeningsomfang, 
som dit individuelle brusesystem har 
brug for.
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RainSelect

Overflader -140, -340, -670, -700, -990 leveres fra januar 2021 Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

NYHED
NYHED

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

Indbygningsdel til 2 udtag 
# 15310180 (ikke vist)

Lækagesikringer 3/4", lige 
# 93761000

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

Indbygningsdel til 4 udtag 
# 15312180 (ikke vist)

Lækagesikringer 3/4", lige 
# 93761000

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

Indbygningsdel til 4 udtag 
# 15312180 (ikke vist)

Lækagesikringer 3/4", lige 
# 93761000

RainSelect
Termostatarmatur til indbygning 
 til 2 udtag med kartud 
# 15359, -000, -400, -600 

Indbygningsdel til 2 udtag med kartud 
# 15314180 (ikke vist)

Lækagesikringer 3/4", lige 
# 93761000

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

Indbygningsdel til 2 udtag 
# 15310180 (ikke vist)

Lækagesikringer 3/4", lige 
# 93761000
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Brusestyring med et 
tryk på knappen –  

ShowerSelect.
Med ShowerSelect får du fuldstændig afslappede brusefor-
nøjelser med et tryk på knappen. Dermed kan du lade vandet 
strømme præcist, eller du kan stoppe det og bekvemt skifte 
om fra håndbruseren til hovedbruseren. Der er mulighed for 
op til fire vandkilder. En yderligere variant har en integreret 
bruserholder. På den måde har du altid håndbruseren lige 
ved hånden. Du kan vælge dit design kantet, rundt eller som 
SoftCube, passende til din indretning. De kan nemt monteres 
på den velkendte iBox universal. Dermed forsvinder den avan-
cerede hansgrohe-teknologi bag væggen, så fokus er rettet 
mod det flotte design. Det giver mere plads til brusekomfort.

EKSKLUSIV 
OVERFLADE:
Glasoverfladerne i 
hvidt eller sort virker 
særligt elegante.
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ShowerSelect

*Overflader -140, -340, -670, -700, -990 leveres fra januar 2021 Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

NYHED

NYHED

ShowerSelect Glass 
Termostatarmatur til indbygning  
med afspærring til 2 udtag 
# 15738, -400, -600

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 
Armatur til indbygning  
2 udtag 
# 15768, -000

ShowerSelect S 
Termostatarmatur til indbygning  
med afspærring til 2 udtag 
# 15743*,  -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Mere plads  
til brusenydere –  
ShowerTablet 

Select.
ShowerTablets er ægte multitalenter. De mange innovative 
funktioner regulerer din individuelle brusefornøjelse, hylder 
med store flader giver god plads til dine bruseartikler, og det 
puristiske design pynter i alle badeomgivelser. Samtidig er de 
nemme at pleje, robuste i brug og modstandsdygtige over for 
ridser.

STOR HYLDE:
Den største variant af ShowerTablet 
er med sine 70 cm rumskabende og 
passer særligt godt sammen med 
store brusere.
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ShowerTablet Select

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

ShowerTablet Select
Kar-/brusetermostat 700 
# 13183, -000, -400 

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

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

ShowerTablet Select
Brusetermostat 300 
# 13171, -000, -400 
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Mere komfort  
og større sikkerhed 
på den hurtige og 

nemme måde –  
Ecostat.

Frembyggede Ecostat-termostater kan hurtigt monteres på 
eksisterende tilslutninger. Den nye model Ecostat E med nye 
sikkerhedsteknologier kan især anbefales til familier med små 
børn. CoolContact forhindrer, at overfladen opvarmes, og 
SafetyStop, den indstillelige temperaturbegrænsning, beskyt-
ter mod skoldninger. Ideel til familiens badeværelse.

BØRNESIKKER:
CoolContact forhindrer, at termostatens overflade opvarmes.
www.hansgrohe.dk/coolcontact

LUNT I STEDET FOR BRANDVARMT:
SafetyStop forhindrer, at der kommer vand ud af bruseren og kartuden, der er var-
mere, end man regner med.
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Ecostat

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

NYHED
NYHED

Overflader -140, -340, -670, -700, -990 leveres fra januar 2021

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

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

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

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

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

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

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

Brusetermostat uden rosetter og forskruninger 
# 15784, -000

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

Ecostat
Brusetermostat Comfort Care med ekstra lange greb 
# 13117, -000 
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DINE FORDELE:
•  Pænt og ryddeligt udseende 

takket være slangen, der kan 
forsænkes

•  Rundt eller kantet design, pas-
sende til omgivelserne

•  Kan placeres individuelt på 
badekar- eller flisekanten

•  Kan trækkes op til 145 cm 
ud og giver dermed større 
bevægelsesfrihed

•  Slangen glider letløbende ind 
og ud

•  Kan trækkes og fastholdes med 
brug af ganske lidt kraft

•  Slangen er beskyttet mod 
skader
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Gennemtænkt tek-
nik, der giver mere 
betjeningskomfort – 
sBox badekar.
Dine afslappede stunder i badekarret bliver nu ikke længere 
forstyrret af en bruserslange. For med sBox kar får du en bru-
serslange, der kan forsænkes i badekar- eller flisekanten. Når 
den ikke er i brug, er den usynlig og giver dermed et pænt 
og ordentligt indtryk. Når du vil tage brusebad eller karbad, 
kan du hurtigt og letløbende trække den ud til en komfortabel 
længde på 1,45 m. Efter brug glider den tilbage på plads, så 
dit bad fremstår æstetisk flot.

NYHED
NYHED

Scan koden og se  
mere om sBox badekar

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

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

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

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

sBox 
Kappesæt Oval
# 28020, -000 

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

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

Monteringsvinkler til monteringsplade  
til flisekant 
# 28021, -000 (ikke vist)
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Giv dit badeværelse personlighed med farver. De nye Finish-
Plus overflader giver dig mulighed for at skabe personlig stil 
på håndvasken, badekarret eller i brusebadet. Ved to af de 
mest populære armaturlinjer – Metropol og Talis E – kan 
du nu ud over krom også vælge mellem fem nye overflade- 
design, der gør dit badeværelse til noget helt særligt. De matte 
overflader mat sort og mat hvid vækker begejstring blandt 
fans af moderne arkitektur. De flotte metallicfarver poleret 
guld, børstet sort krom og børstet bronze kombinerer elegance 
med modernitet.

Giv udtryk for 
din personlighed –  
FinishPlus.

ARMATURER



52

Individualitet med  
farvede overflader

700 MAT HVID
Kækt og ukonventionelt friskt – Mat hvid virker behageligt neutralt og passer 
perfekt ind i badeværelser med sarte eller friske farver.

340 BØRSTET SORT KROM
Markant blikfang – Det flot børstede krom i sort giver mulighed for et meget 
markant look. Samspillet mellem den mørke og samtidig blidt reflekterende over-
flade virker raffineret.
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140 BØRSTET BRONZE
Harmoni i sarte naturfarver og nuancer – Den varme tone får særligt fine nuan-
cer i kraft af den børstede overflade. Sammen med naturfarver skabes der en 
harmonisk helhed.

670 MAT SORT
Reduceret til det væsentlige – Mat sort skaber stærke kontraster til de lyse vægge 
og tilbehøret. Samtidig virker det eksklusivt og ekstravagant.

000 KROM
Feminin elegance med klassisk glans – Den moderne klassiker harmonerer med 
vidt forskellige materialer som porcelæn, træ, sten eller farvede overflader.

990 POLERET GULD OPTIK
Glamourøst look – Den polerede overflade opgraderer badet til et luksuriøst 
refugium. Med sin tilbageholdende form bringer den glitrende overflade elegant 
glans ind i omgivelserne.
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Lægger du vægt på en klar linje, og giver du 
gerne afkald på unødvendigt pynt? Så passer 
Metropol perfekt til din æstetiske smag. Disse 
kvalitetsarmaturer egner sig især til geome-
trisk designede badeværelser. Med Metropol 
får du alle muligheder for stilfuld udformning 
ved håndvasken, bruseren og badekarret. 
Ud over den retlinede formgivning kan du 
i Metropol-sortimentet også finde forskel -
lige greb og tude i forskellige højder. Dertil 
hører for eksempel flade, vandrette greb med 
Select-knap, spinkle bøjlegreb eller minimali-
stiske greb. De gulvmonterede 1-grebs arma-
turer til håndvask og kar står også som impo-
nerende designstatements i dit hjem.

Metropol

NYHED
NYHED

NYHED

NYHED
NYHED

NYHED

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

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

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

Metropol 
1-grebs håndvaskarmatur 100  
med vingegreb og push-open bundventil 
# 32500,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
3-huls håndvaskarmatur 160  
med vingegreb og push-open bundventil
# 32515,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol
1-grebs håndvaskarmatur  
med vingegreb til 2-huls indbygning  
i væg med 22,5 cm tud 
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

NYHED
NYHED

NYHED

NYHED

NYHED
NYHED

Metropol
Kartud 
# 32543,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

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

Metropol 
1-grebs kar-/brusearmatur  
med vingegreb 
# 32540,  -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 kar-/brusearmatur karsøjle 
med vingegreb til gulvmontering 
# 32532,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990

Indbygningsdel til armatur 
til gulvmontering 
# 10452180 (ikke vist)

Lækagesikringer 1/2" # 96362000
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Hvis du foretrækker et elegant formsprog, vil 
Talis E’s tiltalende design opfylde dine krav. 
Princippet i udformningen ses for eksempel 
fint i 1-grebs håndvaskarmaturet. Grund-
kroppen med det bløde forløb går over i en 
yndefuld tud med opulent flade. Tud og greb 
bindes sammen ved hjælp af præcise kanter. 
Talis E udstråler til hver en tid kvalitet. På kar 
og i bruser videreføres de svævende flader 
på elegant vis.

Talis E

NYHED
NYHED

NYHED

NYHED
NYHED

NYHED

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

1-grebs håndvaskarmatur 240  
uden bundventil 
# 71717,  -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 bidétarmatur  
med løft -op bundventil 
# 71720,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

1-grebs bidétarmatur  
med push-open bundventil 
# 71721, -000 

Talis E
3-huls håndvaskarmatur  
med løft -op bundventil 
# 71733,  -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 110 CoolStart  
med løft -op bundventil 
# 71713,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

(ikke vist)

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

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning  
i væg med 16,5 cm tud 
# 71732, -000 (ikke vist)
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Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

NYHED
NYHED

NYHED

NYHED
NYHED

Talis E
1-grebs kar-/brusearmatur 
# 71740,  -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 
# 71760,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

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

Talis E
4-huls kararmatur til karkant 
# 71748,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Indbygningsdel til 4-huls sæt 
# 13244180 (ikke vist)



58

NYHED

NYHED

NYHED
NYHED

NYHED

Raindance E
Hovedbruser 300 1jet  
med lofttilslutning 10 cm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min

Hovedbruser 300 1jet  
med bruserbøjning 39 cm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min 
(ikke vist)

Loftbefæstigelse S 1/2" 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

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

Bruserarm 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(ikke vist)

Raindance Select E
Håndbruser 120 3jet 
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 
15 l/min 
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Unica 
Bruserstang S Puro 65 cm  
med bruserslange 
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bruserstang S Puro 90 cm  
med bruserslange (ikke vist) 
# 28631,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-820, -990

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain  
med termostat 
# 27633,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Øvrige produkter

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet med termostat  
og håndbruser Raindance Select S 120 3jet 
# 26890, -XXX 16 l/min 
# 26891, -XXX EcoSmart 9 l/min
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Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

NYHED
NYHED

NYHED
NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

*Overflader -140, -340, -670, -700, -990 leveres fra januar 2021

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

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

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

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

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

Indbygningsdel til 2 udtag 
# 15310180 (ikke vist)

Lækagesikringer 3/4", lige 
# 93761000

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

Indbygningsdel til 4 udtag 
# 15312180 (ikke vist)

Lækagesikringer 3/4", lige 
# 93761000 

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

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

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

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

NYHED

NYHED
NYHED

NYHED

NYHED
NYHED

NYHED

Øvrige produkter

FixFit 
Slangeudtag Square  
med kontraventil 
# 26455,  -000, -140, -340,-670, -700, -990

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

Exafill S 
Farvesæt karpåfyldning,  
af- og overløbssæt 
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Flexaplus 
Farvesæt af- og overløbssæt 
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

Focus M41
1-grebs køkkenarmatur 240,  
med udtræksbruser, 2jet 
Svingningsområde 110°/150° 
# 31815, -000, -670, -800 

Focus M41
1-grebs køkkenarmatur 260, 1jet 
Svingningsområde 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800 

Focus M41 
1-grebs køkkenarmatur 280, 1jet 
Svingningsområde 110°/150°/360°  
# 31817, -000, -670, -800

Isiflex 
Bruserslange 160 cm 
# 28276,  -000, -090, -140, -340, -670, -700,  

-800, -990
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*Overflader -140, -340, -670 og -990 leveres fra januar 2021 Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

NYHED
NYHED

NYHED

NYHED
NYHED

NYHED

NYHED

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

Rainfinity
Hovedbruser 360 1jet 
# 26231*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 23,6 l/min

Rainfinity
Hovedbruser 250 1jet 
# 26228*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 16,3 l/min

Rainfinity
Stavhåndbruser 100 1jet 
# 26866*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 l/min

Rainfinity
Håndbruser 130 3jet 
# 26864*,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990 14 l/min

Metris Select M71 
2-huls 1-grebs køkkenarmatur 200  
med udtræksbruser, 2jet, sBox 
# 73818, -000, -340, -670, -800

Aquno Select M81 
1-grebs køkkenarmatur 170,  
med udtræksbruser, 3jet 
# 73837, -000, -670, -800

Talis M54 
1-grebs køkkenarmatur 270,  
med udtrækstud, 1jet 
# 72808, -000, -670, -800

NYHED
NYHED
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Avantgarde.

Gør dit drømmebad 
til virkelighed – i 

lige præcis din stil.

Har du en drøm om at gøre dit badeværelse 
til et karakterfuldt sted, der emmer af velvære? 
Vi har skabt tre stiluniverser med mange valg-
muligheder, så dine krav til design kan blive 
opfyldt, ligegyldigt om du foretrækker en 
avantgardistisk stil, en moderne stil, der er på 
højde med tiden, eller det traditionelle og klas-
siske. I disse stiluniverser finder du hurtigt dit 
foretrukne formsprog samt de overflader, der 
passer til.

Det reducerede design på det avantgardistiske badeværelse virker beroligende. De organisk formede armaturer for-
fører med sanseindtryk i en dual optik i hvid og krom.
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Tradition og funktion i deres smukkeste form – Et formsprog, der lover klassisk skønhed og udstråler en varm, harmo-
nisk atmosfære.

Classic.

Modern.

I det moderne bad skaber et brusebad i gulvniveau, et fritstående kar og en håndvask en sand velværeoase. Ele-
gante, høje armaturer og den eksklusive Raindance E-hovedbruser matcher omgivelserne.
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Du glæder dig over sanseligt design. Din 
begejstring for vand vil helt sikkert blive vakt 
til live med denne puristisk udformede linje. 
Strålende hvid og blank krom skaber et helt 
unikt look. Et særligt udtryksfuldt element er 
det avantgardistiske greb formet som et joy-
stick. Ved hjælp af det kan du betjene arma-
turet let og intuitivt. Dette usædvanlige design 
vækker begejstring hos alle designfans.

PuraVida

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Avantgarde

PuraVida
1-grebs håndvaskarmatur 240  
med push-open bundventil 
# 15072, -000, -400

PuraVida
1-grebs håndvaskarmatur 200  
med push-open bundventil 
# 15081, -000, -400

PuraVida
1-grebs håndvaskarmatur 110  
med push-open bundventil 
# 15070, -000, -400

1-grebs håndvaskarmatur 110  
med løft -op bundventil 
# 15074, -000, -400

PuraVida 
1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning 
# 15445, -000, -400 

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

PuraVida
1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning  
i væg med 22,5 cm tud 
# 15085, -000, -400 

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

Lækagesikringer #96362000 (ikke vist)
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Tilbehør
Avantgarde

PuraVida 
Tandglas 
# 41504, -000

PuraVida 
Sæbeskål 
# 41502, -000

PuraVida 
Krog 
# 41501, -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 
Sæbedispenser 
# 41503, -000

PuraVida 
Håndklædestang 
# 41506, -000
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Når du glemmer tid og sted i badet, kan det 
måske skyldes den tidløse stil i dine omgivel-
ser. En del af de uforglemmelige øjeblikke kan 
have at gøre med Metris, for disse moderne 
udformede armaturer giver dit bad et løft med 
deres elegante form. Og du kan realisere dine 
personlige præferencer helt efter dine ønsker. 
Metris tilpasser sig perfekt til alle omgivelser. 
Det kvalitetsprægede udseende træder især 
i karakter i kraft af de blidt svungne linjer. 
Sammen med de præcise konturer opstår der 
dermed et helt selvfølgeligt look, der hører 
hjemme her og nu og vil blive ved med det.

Metris

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Modern

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 230  
med svingtud og løft -op bundventil 
# 31087, -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 
# 31086, -000 (ikke vist)

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

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

Metris
1-grebs brusearmatur 
# 31680, -000 

Metris
1-grebs brusearmatur  
til indbygning 
# 31456, -000 
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I de skønne øjeblikke i badet sætter du pris 
på enkelt design, for du har ikke brug for 
noget overflødigt og vil bare nyde vandet. 
Metris S står nøjagtigt for dette bevidste syn 
på tingene. De store flader udtrykker luksuriøs 
elegance. Det klare design holder sig diskret 
i baggrunden og giver plads til, at de gen-
nemtænkte funktioner kan stråle endnu mere. 
Takket være hansgrohe ComfortZone – dvs. 
afstanden mellem tud og håndvask – vælger 
du blandt forskellige udløbshøjder, så løsnin-
gen lever op til dine præcise krav. Det mulig-
gør din komfort i mange år fremover.

Metris S

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Modern

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 
# 31086, -000 (ikke vist)

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

Metris S 
1-grebs håndvaskarmatur 190  
med løft -op bundventil 
# 31021, -000 

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

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

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

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

Metris S 
1-grebs brusearmatur 
# 31660, -000 

Metris S 
1-grebs brusearmatur  
til indbygning 
# 31665, -000 
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Det særlige design udstråler naturlighed. Den 
koniske tud hælder nedad og smelter sammen 
med grundkroppen i samme form, mens det 
slanke pin-greb sørger for betjeningskomfort. 
Talis Select S -håndvaskarmaturer klarer sig 
helt uden greb. Select-knappen giver den 
største komfort og hjælper dig med at spare 
vand, for den intuitive betjening via et tryk på 
knappen animerer ganske enkelt til at slukke. 
På den måde sørger den moderne funktion for 
dejlige øjeblikke i dit bad.

Talis S

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Modern

Talis S 
1-grebs håndvaskarmatur 80 
med push-open bundventil 
# 72011, -000

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

Talis S 
1-grebs håndvaskarmatur 140  
med løft -op bundventil 
# 72113, -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 kar-/brusearmatur  
til indbygning 
# 72405, -000 

Talis S 
1-grebs brusearmatur 
# 72600, -000

Talis S 
1-grebs brusearmatur til indbygning 
# 72605, -000 
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Glæd dig til hverdagens øjeblikke med vand 
og skønne fornøjelser. Med Focus koncentre-
rer alting sig om afslappende komfort i frem-
ragende form til en virkelig god pris. Det tid-
løse design med den dynamiske silhuet og de 
blide rundinger på tuden og det ergonomiske 
greb ser lige så behageligt ud, som det føles. 
Armaturerne til håndvask, kar og bruser gli-
der tidløst og harmonisk ind i din dagligdag.

Focus

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Modern

Focus 
1-grebs håndvaskarmatur 70 
med push-open bundventil 
# 31604, -000

1-grebs håndvaskarmatur 70 
med løft -op ventil  
# 31730, -000

Focus 
Elektronisk håndvaskarmatur 
med temperaturregulering, 6 V 
# 31171, -000

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

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

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

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

Focus 
1-grebs brusearmatur 
# 31960, -000 

Focus 
1-grebs brusearmatur  
til indbygning 
# 31965, -000 
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Logis
Der er mange gode grunde til at glæde sig på 
forhånd til et nyt badeværelse, for med Logis 
får du moderne design til en attraktiv pris. 
Karakteristisk for det kvalitetsprægede udse-
ende er de klare linjer og blidt buede flader. 
Den tiltalende form er samtidig meget funk-
tionel, for den muliggør en nem rengøring. 
Grebet har en åben udformning med afrun-
det form, der er behagelig for enhver hånd. 
Logis kan også betale sig for dig på lang sigt. 
Takket være den integrerede EcoSmart sparer 
du vand, hver gang vandet bruges. Samtidig 
blander AirPower luft i det strømmende vand. 
Det får vandstrålen til at føles behageligt fyl-
dig. Mange af varianterne hjælper dig med at 
spare vand og energi i dagligdagen.

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Modern

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

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

Logis 
1-grebs brusearmatur 
# 71600, -000 

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

Logis
1-grebs håndvaskarmatur 70 
med løft -op bundventil 
# 71070, -000

1-grebs håndvaskarmatur 70 
med push-open bundventil  
# 71077, -000

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

Logis
1-grebs håndvaskarmatur 210  
med svingtud og løft -op bundventil 
# 71130, -000 

Logis
2-grebs håndvaskarmatur 150  
med svingtud og løft -op bundventil 
# 71222, -000 
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Tilbehør
Modern

Logis Universal 
Sæbedispenser 
# 41714, -000 

Logis Universal 
Tandglas 
# 41718, -000 

Logis Universal 
Sæbeskål 
# 41715, -000 

Logis Universal 
Sæbekurv 
# 41710, -000 

Logis Universal 
Krog 
# 41711, -000 

Logis Universal 
Dobbelt krog 
# 41725, -000 

Logis Universal 
Barber-/kosmetikspejl 
# 73561, -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 
Håndklædering 
# 41724, -000 

Logis Universal 
Badekargreb 
# 41713, -000 

Logis Universal 
Håndklædestang 
# 41716, -000 

Logis Universal 
Dobbelt håndklædestang 
# 41712, -000 
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Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

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 

Logis 
Sæbedispenser 
# 40514, -000, -820 

Logis 
Tandglas 
# 40518, -000, -820 

Logis 
Sæbeskål 
# 40515, -000, -820 

Logis 
Krog 
# 40511, -000, -820 
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Det er let at forelske sig i Metropol Classic 
armaturernes charme takket være de sofi-
stikerede, svungne linjer og muligheden for 
gyldne detaljer. Det er en fusion af moderne 
og klassisk design, som er den perfekte til -
føjelse til ethvert luksuriøst badmiljø. Hvis 
du tilvælger detaljer i guld, opdager du, at 
de sætter et diskret præg, som både hylder 
designets og håndværkets høje kvalitet. De 
forskellige grebsvarianter giver dig mulighed 
for at skræddersy badeværelset, så det både 
får udseende og funktion efter dine ønsker.

Metropol Classic

Vingegreb Krydsgreb Zero-greb

Classic

Metropol Classic
1-grebs håndvaskarmatur 260  
med vingegreb med løft -op bundventil 
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
1-grebs håndvaskarmatur 160  
med vingegreb med løft -op bundventil 
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
3-huls håndvaskarmatur 160  
med vingegreb og løft -op bundventil 
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
3-huls håndvaskarmatur 110  
med vingegreb og løft -op bundventil 
# 31330, -000, -090

Metropol Classic 
1-grebs håndvaskarmatur 110  
med vingegreb og løft -op bundventil 
# 31300, -000, -090 
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Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Metropol Classic 
4-huls kararmatur til karkant  
med vingegreb, til Secuflex 
# 31441, -000, -090 

Metropol Classic 
1-grebs kar-/brusearmatur  
med vingegreb 
# 31340, -000, -090 

Metropol Classic 
1-grebs kar-/brusearmatur  
til indbygning med vingegreb 
# 31345, -000, -090

Metropol Classic 
Kartud 
# 13425, -000, -090 

Metropol Classic
1-grebs kar-/brusearmatur karsøjle  
til gulvmontering med vingegreb 
# 31445, -000, -090 

Metropol Classic
1-grebs brusearmatur med vingegreb 
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
1-grebs brusearmatur til indbygning  
med vingegreb 
# 31365, -000, -090
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SELECT-TEKNOLOGI:
Med den komfortable Select - funktion kan du ganske 
enkelt betjene køkkenarmaturet med et tryk på knappen. 
Vandet stoppes og tændes igen med et enkelt klik. Det 
fungerer også, når man bruger håndryggen eller albuen. 
På den måde bliver armaturet ved at være rent, og man 
har hænderne fri.

NEM OMSKIFTNING AF STRÅLER:
Du kan let skifte mellem to stråletyper. Med den normale 
stråle eller laminarstrålen kan du hurtigt og præcist fylde 
selv store beholdere. Den ekstra brusestråle egner sig 
til grundig rensning af frugt, grøntsager, fisk eller andre 
sarte madvarer. På brusehovedet kan du skifte om mellem 
stråletyperne med kun én hånd, mens vandet stadig løber.

KOMFORTABEL UDTRÆKSFUNKTION:
Udtræksfunktionen giver dig en væsentligt større aktions-
radius ved køkkenvasken. Uhåndterlige beholdere som fx 
store gryder kan du ganske enkelt fylde på køkkenbordet 
uden at skulle bakse dem ned i vasken.
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Den dejligste 
arbejdsplads  
i hjemmet –  
dit køkken.
Køkkenet udgør dit hjems hjerte. Det er stedet, hvor effektive 
arbejdsprocesser kombineres med høje krav til komfort og 
design. For at kunne nyde den nye form for trendy madlavning 
i fulde drag, skal alt glide uden problemer. I et perfekt samspil 
mellem funktion og æstetik giver disse produkthighlights fra 
hansgrohe en helt ny oplevelse. Lær de innovative vaske og 
armaturer samt helt nye kombinationer at kende – de kommer 
til at revolutionere dit køkkenarbejde. Kast desuden et blik på 
vores køkkentilbehør: det ædle ekstraudstyr optimerer også 
dit workflow.

COMFORTZONE:
Nyd at få mere plads ved køkkenvasken. 
ComfortZone giver dig mere plads takket 
være køkkenarmaturernes forskellige høj-
der og svingfunktionerne. Du kan nemmere 
fylde og rengøre høje beholdere som gry-
der, store vaser og vandflasker.

KØKKEN

PRAKTISK TILBEHØR:
De små hjælpere fra hansgrohe viser 
sig at være ualmindeligt praktiske 
i dit køkken og giver det et løft i 
berøringsmæssig, visuelt og funktio-
nelt henseende. Den nye hansgrohe 
dispenser til opvaskemiddel fås i tre 
design med hver tre forskellige over-
flader, så det hele passer harmonisk 
til dine omgivelser.
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På en legende let og uforlignelig måde ska-
ber køkkenarmaturerne Aquno Select M81 
et hidtil ukendt, fremadskuende workflow til 
effektiv vandstyring ved køkkenvasken. Det 
enestående design får vandet til at flyde 
på en ny måde. Den innovative, flade Sat-
inFlow-stråle er uden sidestykke i køkkenet. 
Strålen muliggør en blid afskylning af fødeva-
rer, rengøring af store genstande uden vand-
sprøjt og ressourcebesparende vask af hæn-
derne. Den skræddersyede, medfølgende 
multifunktionssi er prikken over i’et – den gør 
den kulinariske forberedelse og tilberedning 
særlig nem og effektiv.

Køkkenarmaturer

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Aquno Select M81 
1-grebs køkkenarmatur 170,  
med udtræksbruser, 3jet 
Svingningsområde 60°/110°/150° 
# 73837, -000, -670, -800

NYHED
NYHED

Aquno Select M81 
1-grebs køkkenarmatur 250,  
med udtrækstud, 2jet 
Svingningsområde 60°/110°/150° 
# 73836, -000, -670, -800
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Det fascinerende udseende og de innovative 
teknologier gør dit køkkenarbejde til en skøn 
oplevelse. Med Metris M71 og Talis M51 
får du intelligente multifunktioner, komfort og 
design. Nyd fordel af de innovative teknolo-
gier, som for eksempel den rengøringsvenlige 
overflade QuickClean eller den komfortable 
Select-funktion, som gør, at du kan afbryde 
og starte vandet igen blot ved at trykke på 
knappen. Takket være ComfortZone får du 
større bevægelsesfrihed, når du har at gøre 
med store gryder og beholdere. Du kan gen-
kende Metris M71 på Softcube-designet og 
Talis M51 på den runde grundkrop. Sådan 
bliver det rigtig sjovt at lave mad.

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Metris Select M71 
1-grebs køkkenarmatur 320, 1jet  
Svingningsområde 110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800

Metris M71 
1-grebs køkkenarmatur 320,  
med udtræksbruser, 2jet  
Svingningsområde 110°/150° 
# 14820, -000, -800

Metris M71 
1-grebs køkkenarmatur 320,  
med udtrækstud, 1jet  
 # 14821, -000, -800

Talis Select M51 
1-grebs køkkenarmatur 300, 1jet 
Svingningsområde 110°/150°/360°  
# 72820, -000, -800

Talis M51 
1-grebs køkkenarmatur 200,  
med udtræksbruser, 2jet 
Svingningsområde 110°/150°  
# 72813, -000, -800

Talis M51 
1-grebs køkkenarmatur 260, 1jet  
Svingningsområde 110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800

Talis Select M51 
1-grebs køkkenarmatur 300,  
med udtræksbruser, 2jet 
Svingningsområde 110°/150°
# 72823, -000, -800

Metris Select M71 
1-grebs køkkenarmatur 320,  
med udtræksbruser, 2jet 
Svingningsområde 110°/150° 
# 73820, -000, -800
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Køkkenarmaturer
Du får helt sikkert endnu mere lyst til at til -
bringe mere tid i køkkenet. En afgørende fak-
tor er at vælge det passende køkkenarmatur. 
Talis M52 tilpasser sig perfekt til din pladssi-
tuation. Den kan nemlig lægges ned og egner 
sig dermed også til at blive installeret foran et 
vindue. Ud over basismodellerne findes der 
også varianter med udtræksfunktion. Desig-
net præges i høj grad af det enkle pin-greb. 
Talis M54 har et kompromisløst designsprog 
og fås i tre grundformer: rundbue, L-tud og 
U-tud. Derfor passer armaturet optimalt til 
både kogeøer, under overskabe og på klassi-
ske køkkenmoduler.

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Talis M52 
1-grebs køkkenarmatur 220,  
til montering foran vindue,  
med udtræksbruser, 2jet
Svingningsområde 150° 
# 14877, -000

Talis M52 
1-grebs køkkenarmatur 270, 1jet 
Svingningsområde 110°/150°/360°  
# 14870, -000

Talis M52 
1-grebs køkkenarmatur 170,  
med udtræksbruser, 2jet 
Svingningsområde 150°  
# 32841, -000

Talis M52 
1-grebs køkkenarmatur 170, 1jet 
Svingningsområde 150°  
# 32851, -000

Talis M54 
1-grebs køkkenarmatur 210,  
med udtræksbruser, 2jet 
Svingningsområde 60°/110°/150°/360° 
# 72800, -000, -670, -800

Talis M54 
1-grebs køkkenarmatur U 220, 1jet 
Svingningsområde 60°/110°/150°/360° 
# 72806, -000, -670, -800

Talis M54 
1-grebs køkkenarmatur 270,  
med udtrækstud, 1jet 
Svingningsområde 60°/110°/150°/360° 
# 72808, -000, -670, -800

Talis M54 
1-grebs køkkenarmatur 270, 1jet 
Svingningsområde 60°/110°/150°/360° 
# 72840, -000, -670, -800

NYHED
NYHED

NYHED
NYHED
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Køkkenarmaturer fra linjen Focus M41 kom-
binerer æstetik med praktiske løsninger i et 
tidløst design. De kan indgå i mange kom-
binationer og passer optimalt til moderne 
køkkener. Det flade greb giver mulighed for 
præcis betjening. Et komfort-vidunder til en 
attraktiv pris. De mange funktionelle detaljer 
sikrer dig, at hverdagens arbejdsforløb glider 
gnidningsløst. Det sørger ComfortZonens for-
skellige højder, et svingningsområde på op til 
360 grader og udtræksfunktionen for.

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

NYHED
NYHED

NYHED

Focus M41
1-grebs køkkenarmatur 240,  
med udtræksbruser, 2jet 
Svingningsområde 110°/150° 
# 31815, -000, -670, -800 

Focus M41
1-grebs køkkenarmatur 260, 1jet 
Svingningsområde 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800 

Focus M41 
1-grebs køkkenarmatur 160, 1jet 
Svingningsområde 360°  
# 31806, -000, -800

Focus M41 
1-grebs køkkenarmatur 280, 1jet 
Svingningsområde 110°/150°/360°  
# 31817, -000, -670, -800
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Køkkenarmaturer
Linjen Logis M31 viser sig også at passe præ-
cis til din smag. Den byder på topkvalitet til 
en lav pris. Disse køkkenarmaturer giver dig 
mulighed for at vælge blandt forskellige vari-
anter – alt efter dine personlige præferencer. 
Byd velkommen til dit nye ønskearmatur.

Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk

Logis M31 
1-grebs køkkenarmatur 260, 1jet 
Svingningsområde 110°/150°/360°  
# 71835, -000

Logis M31 
2-grebs køkkenarmatur 220, 1jet 
Svingningsområde 110°/150°/360°  
# 71280, -000

Logis M31 
1-grebs køkkenarmatur 160, 1jet 
Svingningsområde 360°  
# 71832, -000

Logis M31 
1-grebs køkkenarmatur  
til vægmontering, med lav tud, 1jet 
Svingningsområde 220°  
# 71836, -000
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Tilbehør

Kombiner vores køkkenarmaturer med en hansgrohe køkkenvask i høj kvalitet efter frit valg. Vores køkkenvaske fås i 
rustfrit stål eller naturligt granit ”SilicaTec”. Hvis man ønsker endnu mere individualitet, fås SilicaTec vaskene desuden 
i tre forskellige farvevarianter.

hansgrohe køkkenvaskene og vaskkombinationerne finder du på www.hansgrohe.dk/kokken

grafitsort

SilicaTec:

stengrå betongrå

Rustfrit stål:

rustfrit stål

hansgrohe køkkenvaske: Se hele køkkensortimentet online

Et dejligt ryddeligt køkken virker indby-
dende og giver dig lyst til at gå i gang med 
madlavning og forberedelser. Det hele skal 
helst være lige ved hånden og hygiejnisk. 
Derfor kan du få en praktisk dispenser til 
opvaskemiddel, som passer til dit hansgrohe 
køkkenarmatur, og som sænkes direkte ned 
i køkkenvasken eller bordpladen. Du kan 
vælge mellem overflader i krom, mat sort og 
rustfrit stål-finish, og til rosettens form kan du 
vælge mellem Softcube eller rund. Du tilpas-
ser ganske enkelt designet til dit køkkenarma-
tur. Dispenseren kan svinges, og den er dejlig 
nem at betjene på grund af den ubesværede 
pumpefunktion. På den måde bliver dit work-
flow ved køkkenvasken endnu mere optimalt.

NYHED

A51 Sæbedispenser/dispenser  
til opvaskemiddel  
# 40448, -000, -670, -800

NYHED
NYHED

A41 Sæbedispenser/dispenser  
til opvaskemiddel  
# 40438, -000, -670, -800

A71 Sæbedispenser/dispenser  
til opvaskemiddel  
# 40468, -000, -670, -800

F14 Multifunktionssi 
# 40963000

F15 Skærebræt valnød 
# 40960000

F16 Skærebræt eg 
# 40961000

NYHED
NYHED

NYHED
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Efter en toppræ-
station følger 
den absolutte 
afspænding.

Sammen med hansgrohe oplever man de skønneste øjeblikke med 
vand. Elementet vand er uadskilleligt forbundet med sportens verden. 
For eksempel kan hansgrohe produkterne hjælpe dig med at fokusere 
på udfordringerne, før du skal yde dit bedste, og efter en anstren-
gende dag giver de mulighed for afspænding og optimal regenere-
ring: Motivation og belønning under bruseren værdsættes ikke mindst 
af elitesportsfolk, der yder toppræstationer hver dag.

Siden 2017 har hansgrohe været officiel titelsponsor for det professi-
onelle cykelsportsteam BORA-hansgrohe. Det er en særlig dynamisk 
og innovativ sportsgren, der vækker begejstring hos et stort publikum – 
nøjagtigt lige som hansgrohe produkterne i badeværelset og køkkenet.

hansgrohe produkterne bliver testet og videreudviklet sammen med 
teamet, så vi også kan tilbyde de bedst mulige bruseoplevelser for 
vores sportsaktive kunder. BORA-hansgrohe-teamet er ude på tur i 
hele verden næsten 300 dage om året og udbreder dermed kendska-
bet til vores mærke. På BORA-hansgrohe.com og via de sociale 
medier, der bruges af hansgrohe og BORA-hansgrohe-teamet, kan 
du finde ud af, hvor og hvornår vores cykelryttere starter i nye løb.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.dk

borahansgroheofficial
hansgrohe
PeterSagan

borahansgrohe
hansgrohe

Peter Sagan fra BORA-hansgrohe-teamet, tredobbelt 
vinder af UCI World Championship.



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

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

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

Koldt vand strømmer gennem 
armaturet på en måde, så over-
fladen ikke bliver varm. For et 
skoldningssikret brusebad.

Stor brusefornøjelse på hele 
fladen.

En kraftig massage stråle, der 
stimulerer på målrettet vis.

En blød vandstråle, der kærteg-
ner kroppen og giver en skøn 
bruseoplevelse.

Koncentreret massagestråle.

Generøs strøm af bløde stråler.Kraftfuld stråle der dækker hele 
kroppen.

Målrettet stråle der giver et 
blødt velværebrus.

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

Intens stråle af mikrofine drå-
ber der giver en fantastisk 
bruseoplevelse.

Bred brusestråle der indhyller 
din krop i bløde dråber.

Den harmoniske kombination af 
blide brusedråber og dynamisk 
stråle.

Giver ny energi efter en hård 
dag.

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

Kalkaflejringer fjernes let og 
enkelt – ved at gnide fing-
rene let hen over de fleksible 
silikonedyser.

Fuld bruseregn, perfekt til 
hårvask.

Intens bruseregn med opkvik-
kende virkning.

Blid bruseregn med dråber beri-
get med luft.

Kraftig vandstråle, der kvikker  
op og giver velvære

Mindsker vandgennemstrøm-
ningen og sparer således vand 
og energi. For en bæredygtig 
fornøjelse.

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

TEKNOLOGIER:

STRÅLETYPER:

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

OVERFLADER:

Massage

Hot

Cool

Cool
Start

-700

MAT HVID

-400

KROM/HVID

-600

KROM/SORT

-090

KROM GULD 

OPTIK

-450

HVID

-670

MAT SORT

-800

RUSTFRIT 

STÅL 

OVERFLADE

-990

POLERET 

GULD OPTIK

-340

BØRSTET SORT 

KROM

-140

BØRSTET 

BRONZE

-000

KROM



Hansgrohe · Jegstrupvej 6 · DK-8361 Hasselager · Telefon +45 86 287400 
info@hansgrohe.dk · hansgrohe.dk

Oplev mere online!

Find hansgrohe online og på sociale medier

Denne brochure indeholder kun et udvalg af vores produkter.
Opdag vores komplette sortiment på hansgrohe.dk
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