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A legszebb 
pillanatok 
a vízzel

Az otthon új jelentése
Az elmúlt évben sokan felismerték, ami nekünk már sok-sok éve a 
legfontosabb mozgatórugónk: hogy mennyire fontosak a saját ottho-
nunkban azok a helyek, ahol egyszerűen jól érezhetjük magunkat és 
kikapcsolódhatunk. Ahol soha nem kell mérgelődnünk, mert minden 
átgondolt, szép és minőségi, így gondoskodva a kellemes pillanatok-
ról. Azok a helyiségek, ahová nem visszavonulnunk kell, hanem aho-
vá visszavonulni akarunk. Számunkra ez annak megerősítése, hogy 
jó úton járunk. Mindig támogatjuk Önt, a digitális és a valós életben 
egyaránt, és ez a jövőben is így marad.

Innovációk a jó közérzetért
Ebben az évben fedezze fel azokat az újdonságainkat, melyek új 
szintre emelik a vízzel való találkozás élményét. Alapértékeink: az 
innováció, a minőség, a dizájn és a felelősség szellemében új, izgal-
mas fürdőszobai és konyhai megoldásokat fejlesztettünk. Akármelyik 
jövőbemutató termékünkről is legyen szó – például az innovatív 
PowderRain vízsugár fajtával kényeztető Pulsify-ról, amely bármilyen 
méretű fürdőszobában merőben új zuhanyélményt nyújt, vagy a für-
dőszobában teljesen új mozgásszabadságot biztosító Finorisról –, mi 
minden esetben igazodunk a felhasználók igényeihez, és ehhez a 
legkiválóbb termékeket fejlesztjük. További izgalmas innovációnk a 
2021-es évre a több érzékre ható RainTunes*, a mókás Jocolino gyer-
mekzuhany, a WallStoris rugalmas tárolórendszer vagy a minden 
szempontból tökéletes RainDrain zuhanyfolyóka.

Az emberekért dolgozunk
A hansgrohe márka az élet szolgálatában áll. Legyen szó ellazulás-
ról, élénkítő felfrissülésről vagy megbízható letisztultságról: minden 
termékünket lelkes fekete-erdei szakemberek fejlesztik, hogy megköny-
nyítsék vele az emberek mindennapjait, és kellemes pillanatokat 
okozzanak velük. Termékeink nem csupán önmagukban álló ötletel-
getések, hanem rendszert alkotó megoldások. Ennek köszönhetően 
ügyfeleink életének részévé válnak. Márkánk legfontosabb jellemző-
je: a középpontban az ember áll.

Előszó

*Magyarországon nem elérhető.
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Ha további információkra kíváncsi, 
csak olvassa le ezt a kódot, és 
tekintse meg termékeinket a 
hansgrohe.com weboldalon.
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Élvezze ki saját fürdőszobáját. A vizet a 
bőrén. Lazuljon el. Közérzetét új innováci-
ókkal javítjuk, a mindennapi folyamatokat 
még egyszerűbbé tesszük, és soha nem 
látott, lenyűgöző élményeket teremtünk ez-
zel az izgalmas elemmel.

Szenzációs 
megoldások 

a bőrén

Fürdőszoba
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Pulsify

Egyszerűen élettel teli
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Összehasonlíthatatlan 
zuhanyélmény bármilyen 
méretű fürdőszobában
Kikapcsolódni és élvezni a pillanatot. A zuhany alatt állni és elmerül-
ni egy másik világban. Reggelente frissen és aktívan indítani a napot, 
esténként pedig lemosni a napi stresszt, és újjászületve jönni ki a zu-
hanyzóból. A Pulsify a saját fürdőszobájában képes megajándékozni 
Önt ezekkel a pillanatokkal, legyen az bármekkora. A Pulsify-jal még 
a legkisebb helyen is eddig soha nem tapasztalt, testi és szellemi el-
lazulásban lehet része. Élvezze a legnagyobb fokú szabadságot egy 
rendezett, stílusos környezetben.

A Pulsify-jal szabadon szárnyalhat. Ez a felépítését tekintve rendkívül 
kompakt rendszer bármilyen fürdőszobába beépíthető. Olyan eleme-
ket és felületeket választhat a széles kínálatból, amelyek tökéletesen 
illenek a saját személyiségéhez és egyéni stílusához. Az időtálló di-
zájn, a kiváló minőség és az intelligens módon integrált polcok hosz-
szú élettartamú örömforrássá teszik a Pulsify-t, ráadásul fenntartható-
sági és biztonsági szempontból is iránymutató. Ha az EcoSmart 
technológiával felszerelt változat mellett dönt, akkor a hagyományos 
termékekhez képest akár 60 százalékkal csökkentheti vízfogyasztá-
sát.

Kombinálja a Pulsify-t a WallStoris rugalmas tárolórendszer innovatív és tökéletes megjelenést 
biztosító polcaival.

Fürdőszoba Pulsify

Intelligens mó
don integrált 
polcok a töké
letes élményért.
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Egyszerűen érezze jól magát. A Pulsify-jal és a PowderRain vízsugár-
ral a kikapcsolódás új minőségét ismerheti meg, így kikapcsolódhat 
mind szellemileg, mind fizikailag. A PowderRain milliónyi apró, mik-
rofinomságú vízcsepp alkotta burokkal vonja be a testét, melyek apró 
csillagokként táncolnak a bőrén. Ennek köszönhetően minden zuha-
nyozás után szabadabbnak, könnyedebbnek és élettel telibbnek érzi 
majd magát. Mintha újjászületett volna.

Az innovatív Select technológiának köszönhetően 
pofonegyszerűen és kényelmesen válthat a vízsu-
gár fajták között zuhanyozás közben. A gördülé-
keny és ellazító zuhanyélmény érdekében különbö-
ző vízsugár fajtákat kínálunk.

PowderRain: az ella
zulás egyedülálló él
ménye mikrofinomsá
gú cseppekkel.
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A Pulsify-jal a legszemélyesebb terévé varázsolhatja fürdőszobáját, 
ahol teljes egészében kibontakozhat. A széles választéknak és a há-
rom felületnek (króm, matt fekete és matt fehér) köszönhetően teljes 
egészében a saját elképzelései szerint alakíthatja a megjelenést. A 
falsíkon kívüli termékek – például Showerpipe-ok – mellett falsík alá 
szerelhető megoldásokat is választhat.

A személyre szabás 
 lehetőségei olyan 
 sokoldalúak, mint 
 amilyen Ön is.

Fürdőszoba Pulsify



Időtálló és funkcionális 
dizájn, hosszú élettar
tammal.

A Pulsify-jal a dizájnba, a fenntarthatóságban és a biztonságba fek-
tet be. Az a célunk, hogy a Pulsify hosszú távon örömet nyújtson Ön-
nek, és minden egyes alkalommal kellemes érzéssel lépjen ki a zuha-
nyzójából. Erről időtálló és bármilyen fürdőszobában jól mutató 
formavilággal, valamint a sokszor bizonyított hansgrohe minőséggel 
gondoskodunk. Garantált élvezet sok éven át.
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Válassza az EcoSmart technológiát, így oly módon takarékoskodhat 
a vízzel és az energiával, hogy közben nem kell lemondania a meg-
szokott zuhanyélményről. Az EcoSmart csökkenti az átfolyási mennyi-
séget, így hosszú távon hozzájárul a takarékoskodáshoz. Az 
EcoSmart biztos befektetéssé teszi a Pulsify-t. Élvezze értékes termé-
szeti erőforrásunkat, a vizet a legszebb és a legfelelősségteljesebb 
módon.

Zuhanyozás tiszta lelki
ismerettel az EcoSmart 
technológiának köszön
hetően.

Fürdőszoba Pulsify
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A Pulsify áttekintése:

• Egyedülálló zuhanyélmény a PowderRain vízsugárnak köszönhetően
• Modern, lapos kialakítás, mely tökéletesen illeszkedik bármilyen 

fürdőszobába
• Króm, matt fekete és matt fehér felülettel kapható
• Egyszerű telepítés
• Falsíkon kívüli és falsík alatti változat választható
• Az innovatív Select vezérléssel egyszerűen válthat a vízsugár fajták 

között
• Vízfogyasztás aktív szabályozása mennyiségvezérléssel
• Az EcoSmart változatokkal akár 60 százalékkal csökkentheti 

vízfogyasztását
• Az integrált polcok helyet biztosítanak a tisztálkodási termékek és 

a kiegészítők számára

Számos innováció gondoskodik arról, hogy a Pulsify ne csak örömet 
okozzon, hanem rendkívül praktikus is legyen. A QuickClean a lehető 
legegyszerűbbé teszi a tisztítást. Gond nélkül, villámgyorsan eltávo-
líthatja a vízkőlerakódásokat mindössze úgy, hogy az ujjaival ledör-
zsöli a rugalmas szilikon gombokat. A Pulsify fejzuhany nem csak a 
fürdőszobájához, de a testéhez is tökéletesen igazodik: 10–30°-os 
szögállítási lehetősége rugalmas használatot biztosít bárkinek, aki 
teljeskörű kényeztetésre vágyik.

Olvassa be a kódot, 
és ismerkedjen meg 
a Pulsify- jal.
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Pulsify

Pulsify Select 
Kézizuhany 105, 3jet Activation 
# 24100, -000, -670, -700

Kézizuhany 105, 3jet Activation EcoSmart 
# 24101, -000, -670, -700

 

Pulsify Select 
Kézizuhany 105, 3jet Relaxation 
# 24110, -000, -670, -700

Kézizuhany 105, 3jet Relaxation EcoSmart 
# 24111, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify Select 
Zuhanyszett 105, 3jet Relaxation,  
65 cm-es zuhanyrúddal 
# 24160, -000, -670, -700

Zuhanyszett 105, 3jet Relaxation EcoSmart,  
65 cm-es zuhanyrúddal 
# 24161, -000, -670, -700

Zuhanyszett 105, 3jet Relaxation,  
90 cm-es zuhanyrúddal 
# 24170, -000, -670, -700 (kép nélkül)

Zuhanyszett 105, 3jet Relaxation EcoSmart,  
90 cm-es zuhanyrúddal 
# 24171, -000, -670, -700 (kép nélkül)

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260, 2jet,  
és ShowerTablet Select 400 
# 24240, -000, -670, -700

Showerpipe 260, 2jet EcoSmart,  
és ShowerTablet Select 400 
# 24241, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260, 1jet  
és ShowerTablet Select 400 
# 24220, -000

Showerpipe 260, 1jet EcoSmart  
és ShowerTablet Select 400 
# 24221, -000

Showerpipe 260, 1jet,  
és kádtermosztátos ShowerTablet 400 
# 24230, -000 (kép nélkül)

 

Massage

Pulsify 
Kézizuhany 105, 1jet 
# 24120, -000, -670, -700

Kézizuhany 105, 1jet Green 
# 24121, -000, -670, -700
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Bővebb információk és a termékválaszték 
megtalálható a hansgrohe.com/Pulsify 
weboldalon

2021/10-től rendelhető
Kézuzuhany, zuhanyszet-
tek és a 105 fejzuhanyok 
2021/6-tól rendelhetőek

Fürdőszoba Pulsify

Pulsify Select 
Zuhanytartó szett 105, 3jet, Relaxation,  
125 cm-es zuhanytömlővel 
# 24302, -000, -670, -700

Zuhanytartó szett 105, 3jet, Relaxation,  
160 cm-es zuhanytömlővel 
# 24303, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Zuhanytartó szett 105, 1jet,  
125 cm-es zuhanytömlővel 
# 24301, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Fejzuhany 260, 1jet, EsoSmart 
# 24150, -000, -670, -700

Fejzuhany 260, 2jet EcoSmart, fali csatlakozóval 
# 24151, -000, -670, -700

iBox universal alaptest 
# 01800180 (kép nélkül)

 

ShowerTablet Select 
Kádtermosztát 400, falsíkon kívüli szereléshez 
# 24340, -000, -670, -700

 

ShowerTablet Select 
Zuhanytermosztát 400, falsíkon kívüli szereléshez 
# 24360, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Fejzuhany 260, 1jet 
# 24140, -000, -670, -700

Fejzuhany 260, 1jet, EsoSmart 
# 24141, -000, -670, -700

Fali csatlakozó fejzuhanyhoz, 260 
# 24149, -000, -670, -700 (kép nélkül)

 

Pulsify 
Fejzuhany 105, 1jet 
# 24130, -000, -670, -700

Fejzuhany 105, 1jet Green 
# 24132, -000, -670, -700

Fali csatlakozó fejzuhanyhoz, 105 
# 24139, -000, -670, -700 (kép nélkül)

 

A felületek, technológiák és vízsugár fajták magyarázatát a brosúra végén találja.
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RainTunes*

Minden érzéket gyönyörködtető 
zuhanyélmény

*Magyarországon nem elérhető.
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Varázsolja fürdőszobáját az 
érzékek fürdőszobájává

A saját fürdőszobája az Ön személyes búvóhelye, ahol megnyugod-
hat, gondolkodhat, és kipihenheti a zajos, kapkodós mindennapokat. 
A digitalizáció segítségével most megtaláltuk a módját, hogy még 
intenzívebbé és még egyedülállóbbá tehessük a személyes pillana-
tokat az Ön számára.

A RainTunes-szal különleges zuhanyélményben egyesítjük egymás-
sal a vizet, a hangokat, a fényeket, a mozgóképet és az illatokat. A 
RainTunes a hangulattól és a napszaktól függően különböző, minden 
érzéket megszólító zuhanyjelenetekkel kápráztatja el.

A RainTunes-t pofonegyszerűen, a saját mobiltelefonjáról vezérelheti 
a hansgrohe home alkalmazás segítségével. Válassza a hangulatá-
hoz leginkább illő kényeztető programot, és élvezze a képernyőn 
a szakértők által összeállított jeleneteket a sajátosan megkomponált 
hangzásvilággal, megkoreografált vízritmusokkal és a velük össze-
hangolt képsorozatokkal együtt. Az egész fürdőszobában okos LED 
lámpák segítik a harmonikus hangulat megteremtését. A RainTunes-t 
folyamatosan fejlesztjük és a jövőben újabb, tökéletesen az Ön élet-
stílusára szabott zuhanyélményekkel fogjuk kényeztetni.

Fürdőszoba RainTunes
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Élje át még intenzívebben a zuhanyjeleneteket a RainScent zuhany-
tablettákkal, méghozzá öt különböző illatban: levendula, gránátal-
ma, bergamott, fenyő és rozmaring-citrus. A teljeskörű zuhanyél-
ményért helyezze a tablettát az erre a célra való tartóba a zuhanyzó 
padlójára, ahonnan egyenletesen szétterjed az illóolajok mámorító 
illata.

Hangulatától és a napszaktól függően előre összeállított 
jelenetek közül választhat. Napi wellness-programját 
egyetlen pöccintéssel elindíthatja mobiltelefonjáról.

Jó reggelt
Lágy napfelkelte, élénkítő hangok és 
növekvő vízsugár ritmusok aktiválják az 
új napra.

Pihenés
Sportolás után élvezze a váltakozó vízsugár 
erősségből álló, regeneráló programot az 
igénybe vett testrészeken.

Vitalitás
Érezze, milyen tartósan erősíti az élénkítő 
váltás a keringését, az anyagcseréjét és az 
idegrendszerét.

Ellazulás
Kellemes hangzásokkal és meleg vízzel 
kiegészített, lelassító jelenet, amelynek 
során megszabadulhat minden stressztől.

Szenzációs zuhanyélményben 
egyesül a víz, a hang, az illat, 
a kép, és a fény.

Szépség
Meleg esővel, lágy arczuhannyal és 
stimuláló fejmasszázzsal kényeztető 
program.

Természet
Harmonikus képekkel és kellemesen meleg 
cseppekkel utazzon a Fekete-erdőben a 
természet hangjait hallgatva és a tűlevelűek 
illatát érezve.

Jó éjszakát
Relaxáljon a nyugtató fényhangulattal, 
a kellemes aromákkal és a legapróbb 
vízcseppekből álló vízburokba burkolózva.

RainScent: zuhanytablet
ta öt érzéki illatban.

A hansgrohe home 
alkalmazás: vízélmé
nyek kiválasztása 
 digitálisan.



RainButton: vezérlés 
 bárhonnan.

A teljeskörű élmény azt jelenti számunkra, hogy minden helyet a saját 
igényeire szabhat. Ez a vezérlésre is igaz. A RainButton a zuhanyél-
mény vezérlésének újszerű, rugalmas és intuitív módja. A teljesen 
szabadon elhelyezhető kezelőelemekkel gombnyomásra vezérelheti 
a vízsugár fajtát, a hőmérsékletet és a vízmennyiséget.

A vezérlési parancsokat Bluetooth technológia továbbítja a zuhany-
fal mögé rejtett, központi vízegységnek, amely végrehajtja azokat. Ez 
az első olyan megoldás, amely szétválasztja egymástól a működte-
tést és a csaptelepet, és egészen új kezelési kényelmet, valamint teljes 
kialakítási szabadságot biztosít, mert a felhasználó határozhatja 
meg, hol legyen a vezérlés. Sőt, a kívánt RainTunes jelenet közvetle-
nül áttölthető a hansgrohe home alkalmazásból a zuhanyzóban elhe-
lyezett Play gombra, amellyel bármikor elindítható a több érzékre 
ható élmény.

Fürdőszoba RainTunes
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RainPad: vezérlőköz
pont minden érzékhez.

A digitális RainPad segítségével minden funkciót áttekinthető módon, 
egyszerűen irányíthat egy központi vezérlőpanelről. Az egyes vízsu-
gár fajták hátulról megvilágított ikonok segítségével választhatók ki 
az üvegfelületen. A víz hőmérséklete és mennyisége gyorsan és intu-
itív módon állítható forgatógombbal.

Kis beépítési mélységének és a minőségi anyagoknak köszönhetően 
a RainPad tökéletesen beleillik a modern fürdőszobába. Kapcsolja 
össze a RainPad-et a RainTunes zuhanyjelenetekkel, és indítsa el érin-
téssel a kiválasztott programot. A RainPad természetesen frissíthető, 
hogy Ön minél hosszabb ideig örömét lelje a zuhanyzójában.

A RainTunes rendszer áttekintése:

• Hét különleges zuhanyjelenet, a reggelitől az esti programig
• Jelenet egyszerű betöltése a „hansgrohe home” alkalmazás 

segítségével és indítása a zuhanyzóban
• RainButton: szabadon elhelyezhető, mobil Bluetooth 

 kezelőgombok
• RainPad: központi, digitális vezérlőpanel a zuhanyzóban
• RainScent: illattabletták különböző illatban, a levendulától 

a fenyőig

Olvassa be a kódot, 
és ismerkedjen meg 
a RainTunes-szal.
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Jocolino

Legyen fürdőszobája a világ 
legtisztább játszótere
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Fürdésélmény 
gyerekmosollyal
A mindennapi fürdetés sok gyermek számára borzalom, és a szülők 
számára sem mindig móka és szórakozás. Víz helyett a könnyek foly-
nak. Ez a családi jelenet azonban magában hordozza a legszebb 
együtt töltött idő lehetőségét. Most örömteli pillanatokká varázsoljuk 
a rettegett fürdetést.

Az új Jocolino állatformájú kézizuhany elvarázsolja a kisgyermeke-
ket, és valami pozitív dologra irányítja a figyelmüket. Válasszon a 
három különböző állatmotívum közül, vagy engedje gyermekét dön-
teni, hogy oroszlánnal, krokodillal vagy inkább zebrával együtt sze-
retne-e zuhanyozni. Cserélje a könnyeket a vidám, mókás zuhanyo-
zás élményére.

3 vidám állatfigura.
2 egyedülálló vízsugár fajta.
1 boldog család.

A Jocolino áttekintése:

• Három különböző állatfigura: oroszlán, zebra és krokodil
• A mozgó szemek mókás fürdésélményt nyújtanak
• Ergonomikus fogantyú, kifejezetten gyermekkézhez kialakítva
• Két vízsugár fajta: Rain és MonoRain
• Az opcionális gyorscsatlakozóval egyszerűen válthat két 

kézizuhany között

Olvassa be a kódot, és 
ismerje meg a Jocolino-t.



27

Fürdőszoba Jocolino

Jocolino 
Gyerek kézizuhany oroszlán, 2jet 
# 28760210

 

Jocolino 
Gyerek kézizuhany zebra, 2jet 
# 28787640

 

Jocolino 
Gyerek kézizuhany krokodil, 2jet 
# 28788570

 

2021/05-tól rendelhető

Bővebb információk és a teljes választék 
megtalálható a hansgrohe.com/Jocolino 
weboldalon

Gyorskapcsoló 
# 28346, -000

 

A felületek, technológiák és vízsugár fajták magyarázatát a brosúra végén találja.
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Vivenis

A víz, ami elvarázsol
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A víz, ahogy még  
sohasem érezte

Ki ne érintene meg szívesen egy vízesést! Amikor a természetben ki-
rándulunk, és meglátunk egy ilyen lenyűgöző, végtelennek ható erő-
forrást, ösztönösen odanyújtjuk a kezünket, hogy belenyúljuk az 
alázúduló vízbe. Otthon viszont csak egy kellemes zuhanyozással 
vagy egy kiadós fürdéssel kapcsoljuk össze a vizet és a kellemes él-
ményt. Miért ne lehetne akár a kézmosás is egy rövid, ámde csodá-
latos élményt?

A Vivenis megteremti ezt a pillanatot, mert jóval több egy puszta 
csaptelepnél. Időtálló, elegáns formatervezésével és széles vízsu-
garával valósággal magára irányítja a figyelmet a fürdőszobában. 
Az igazi varázslat azonban akkor kezdődik, amikor megnyitja a csa-
pot, és a víz a kezéhez vagy az arcához ér. Az innovatív AirPower 
technológia levegővel dúsítja a vizet, aminek köszönhetően a vízsu-
gár lágy, selymes vízesésként éri a bőrét.

Az EcoSmart technológiával felvértezett Vivenis nem csak számtalan 
kellemes pillanatról gondoskodik a mindennapokban, hanem vízfo-
gyasztását is csökkenti. Minden egyes alkalommal.

Fürdőszoba Vivenis
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Selymesen lágy víz
sugár a fürdőszobá
jában.

A Vivenis áttekintése:

• Az AirPower technológia és a széles vízesésszerű vízsugár eddig 
soha nem tapasztalt, kellemes élményt nyújt

• A levegővel dúsított víz különösen lágy, kellemes érzést nyújt
• A csaptelep elegáns formája harmonikusan egybeolvad a víz 

útjával
• Ergonomikus kezelés lapos kialakítású karral
• Három felülettel kapható, így kiválóan beleillik bármilyen 

fürdőszobába: króm, matt fekete és matt fehér

Olvassa be a kódot, 
és ismerkedjen meg 
a Vivenis- t.
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Vivenis

Vivenis 
Egykaros mosdócsaptelep 80,  
automata lefolyógarnitúrával 
# 75010, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsaptelep 80,  
lefolyógarnitúra nélkül 
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Egykaros mosdócsaptelep 210,  
elforgatható kifolyóval és automata lefolyógarnitú-
rával 
# 75030, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsaptelep 120,  
elforgatható kifolyóval, lefolyógarnitúra nélkül 
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti telepítéshez, 
19,5 cm-es kifolyóval 
# 75050, -000, -670, -700

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez,  
falsík alatti szereléshez 
# 13622180 (kép nélkül)

 

Vivenis 
Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával 
# 75200, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Egykaros mosdócsaptelep 250,  
mosdótálakhoz, automata lefolyógarnitúrával 
# 75040, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsaptelep 250,  
mosdótálakhoz, lefolyógarnitúra nélkül 
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Mosdócsaptelep 3 szerelési lyukkal, 90,  
automata lefolyógarnitúrával 
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Hidegvizes csaptelep 80,  
lefolyógarnitúra nélkül 
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Egykaros mosdócsaptelep 110,  
automata lefolyógarnitúrával 
# 75020, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsaptelep 110,  
lefolyógarnitúra nélkül 
# 75022, -000, -670, -700
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Vivenis 
Egykaros, szabadonálló kádcsaptelep 
# 75445, -000, -670, -700

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez 
# 10452180 (kép nélkül)

 

Fürdőszoba Vivenis

2021/06-tól rendelhető

Bővebb információk és a teljes választék 
megtalálható a hansgrohe.com/Vivenis 
weboldalon

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

 

Vivenis 
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez 
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez 
# 75415, -000, -670, -700

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez,  
beépített biztonsági kombinációval EN1717 
# 75416, -000, -670, -700

iBox universal alaptest 
# 01800180 (kép nélkül)

Vivenis 
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez 
# 75615, -000, -670, -700

iBox universal alaptest 
# 01800180 (kép nélkül)

Vivenis 
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez 
# 75620, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Peremre szerelhető kádcsaptelep 4 szerelési lyukkal, 
sBox-szal 
# 75444, -000, -670, -700

Alap szett 
# 13440180 (kép nélkül)

 

A felületek, technológiák és vízsugár fajták magyarázatát a brosúra végén találja.
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Finoris

Mindennapi rutinok újradefiniálva
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A csaptelep, amely olyan 
rugalmas, mint Ön

Egyik helyiségben nem találkozik annyi eltérő igény és rutin, mint a 
fürdőszobában: búvóhely, a reggeli kapkodás helyszíne és wellness 
részleg egyben. Minél többen élnek a háztartásban, annál nagyobb 
az általa kielégítendő igények köre.

A Finoris minimalista formavilágával és maximális rugalmasságával 
teljesíti ezeket az igényeket. Egy csapásra minden felhasználói igényt 
kielégítő kínálattá teszi a mosdókagylóért vívott harcot. A benne rej-
lő, úttörő innováció sok olyan tevékenységet lehetővé tesz, melyek 
más csaptelepek esetében egyáltalán nem vagy csak rosszul egyez-
tethetők össze egymással: spontán hajmosás, babafürdetés vagy 
gyors pulcsimosás.

Fürdőszoba Finoris
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Ismerje meg a benne 
 rejlő, úttörő innovációt.

A karcsú dizájnba integrált, gondosan kidolgozott kihúzható zuhany 
minden használat után finoman visszahúzódik eredeti helyzetébe, így 
készen állva a következő használatra. Élvezze az alkalmazkodóké-
pességet négy dimenzióban: vízmennyiség, vízhőmérséklet, vízsugár 
fajta és rugalmas kifolyó. Három különböző felületének köszönhetően 
tökéletesen illik minden fürdőszoba dizájnhoz.
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Az alaposan letesztelt hansgrohe ComfortZone technológia számos 
előnyös lehetőséget kínál - bőséges mozgástér a könyökének a 
mosdónál, maximális kihasználhatóság és minimális fröccsenés. Azt, 
hogy a csap és a mosdó között mekkora a távolság, a termék nevé-
ben lévő szám mutatja, amelyek miliméterben értendők. Így könnye-
dén be tudja azonosítani, a különböző magasságú csapok közül 
melyik felelne meg legjobban az Ön igényeinek - és a mosdókagyló-
nak. A Finoris és a ComfortZone közös összefogásban alakítja át a 
fürdőszobát stresszmentes, kényelmes helyiséggé, még a legdinami-
kusabb háztartásokban is.
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Fürdőszoba Finoris

Mozgásszabadság és 
kényelem minden mos
dókagylónál a hoz
záillő csapteleppel. 
A ComfortZonenak 
 köszönhetően.

A Finoris áttekintése:

• Innovatív megoldás valamennyi, a mosdókagylónál végzett 
rutinszerű tevékenységhez

• A mosdó csapjába beépítésre került egy hosszú, kihúzható 
kifolyó, amely által biztosított a rugalmasság. Akadálymentesen 
visszacsúszik eredeti helyzetébe.

• Váltás lamináris vízsugár és PowderRain között egyetlen 
gombnyomással

• A ComfortZone technológia nagyfokú szabadságot, maximálisan 
könnyű kezelést biztosít, és megakadályozza a víz kifröccsenését 
a mosdókagylóból.

• A karcsú, geometrikus dizájn esztétikus megjelenést kölcsönöz 
a fürdőszobában, és egyszerű kezelést biztosít

• Háromféle felülettel kapható: króm, matt fekete és matt fehér
• Egy egész dizájncsalád, amellyel az egész fürdőszobáját 

felszerelheti

Olvassa be a kódot, 
és ismerkedjen meg 
a Finoris- t.
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Finoris

Finoris 
Egykaros mosdócsaptelep 100,  
push-open lefolyógarnitúrával 
# 76010, -000, -670, -700

Hidegvizes csaptelep 100,  
lefolyógarnitúra nélkül 
# 76013, -000, -670, -700 (kép nélkül)

 

Finoris 
Egykaros mosdócsaptelep 230,  
elforgatható kifolyóval és push-open  
lefolyógarnitúrával 
# 76060, -000, -670, -700

 

Finoris 
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 
16,5 cm-es kifolyóval 
# 76051, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 
22,5 cm-es kifolyóval 
# 76050, -000, -670, -700 (kép nélkül)

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez,  
falsík alatti szereléshez 
# 13622180 (kép nélkül)

 

Finoris 
Egykaros bidécsaptelep  
push-open lefolyógarnitúrával 
# 76200, -000, -670, -700

 

Finoris 
Mosdócsaptelep 110, 3 szerelési lyukkal,  
push-open lefolyógarnitúrával 
# 76033, -000, -670, -700

Mosdócsaptelep 160, 3 szerelési lyukkal,  
push-open lefolyógarnitúrával 
# 76034, -000, -670, -700 (kép nélkül)

 

Finoris 
Egykaros mosdócsaptelep 230,  
kihúzható kifolyóval, 2jet és push-open  
lefolyógarnitúrával 
# 76063, -000, -670, -700

 

Finoris 
Egykaros mosdócsaptelep 260,  
mosdótálakhoz, push-open lefolyógarnitúrával 
# 76070, -000, -670, -700

 

Finoris 
Egykaros mosdócsaptelep 110,  
automata lefolyógarnitúrával 
# 76020, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsaptelep 110,  
push-open lefolyógarnitúrával 
# 76023, -000, -670, -700

 

Finoris 
Egykaros mosdócsaptelep 110, CoolStart,  
push-open lefolyógarnitúrával 
# 76024, -000, -670, -700

Hot

Cool

Cool
Start  
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Finoris 
Egykaros szabadonálló kádcsaptelep 
# 76445, -000, -670, -700

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez 
# 10452180 (kép nélkül)

 

2021/06-tól rendelhető

Bővebb információk és a teljes választék 
megtalálható a hansgrohe.com/Finoris 
weboldalon

Fürdőszoba Finoris

Finoris 
Peremre szerelhető kádcsaptelep 
4 szerelési lyukkal, sBox-szal 
# 76444, -000, -670, -700

Alap szett 
# 13440180 (kép nélkül)

 

Finoris 
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez 
# 76415, -000, -670, -700

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez,  
beépített biztonsági kombinációval EN1717 
# 76416, -000, -670, -700

iBox universal alaptest 
# 01800180 (kép nélkül)

Finoris 
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez 
# 76615, -000, -670, -700

iBox universal alaptest 
# 01800180 (kép nélkül)

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

 

Finoris 
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez 
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris 
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez 
# 76620, -000, -670, -700

 

A felületek, technológiák és vízsugár fajták magyarázatát a brosúra végén találja.
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WallStoris

Legyen Öné a fal
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Egyedi, és olyan egyszerű, 
mint még soha

Minél rendezettebb az otthona, annál jobban érzi magát benne. 
A harmonikus, rendezett környezet megnyugtató hatással van az em-
berre, és a fürdőszobában is erősíti a jó közérzetet.

A WallStoris olyan rugalmas tárolórendszer, amely megteremti Ön-
nek ezt a belső kiegyensúlyozottságot. Az elv pofonegyszerű, de 
annál egyénre szabottabb. Egyetlen léc moduláris kiegészítőkkel és 
a szinte végtelen számú kombinációs lehetőséggel. Válassza ki az 
önnek megfelelő léchosszt, és rendezze be fürdőszobájának falát a 
saját igényei és ízlése szerint. Polcok, kampók vagy kosarak: a modu-
lok akár 40 000 féleképpen összeállíthatók. Intsen búcsút a káosz-
nak. A rend a fürdőszobában még soha nem volt ilyen megnyugtató.

Fürdőszoba WallStoris

A szinte végtelen kombi
nációs lehetőségeknek kö
szönhetően fürdőszobája 
garantáltan egyedülálló 
lesz.
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A WallStoris dizájn illeszkedik számos hansgrohe ter-
mékcsaládhoz, többek között a Pulsify-hoz is.

Szerelése esztéti
kus és pofonegy
szerű. Csak fel kell 
 ragasztani.

A WallStoris áttekintése:

• Rugalmas, modern tárolórendszer szinte végtelen lehetőségekkel
• Tökéletes megoldás nedves környezetbe: az integrált lefolyónak 

köszönhetően nem gyűlik össze víz a tárolókban és a polcokon
• Kiváló minőségű lécek kétféle hosszúságban (50 és 70 cm) és 

kétféle felülettel (matt fekete és matt fehér)
• Válasszon a számos különböző polc, kampó, kosár, állvány és 

kaspó közül
• A WallStoris illeszkedik számos hansgrohe termékcsaládhoz, 

többek között a Pulsify-hoz is
• Egyszerű szerelés: hagyományos módon csavarozással vagy 

ragasztással, így később a léc maradványmentesen eltávolítható.

Olvassa be a kódot, 
és ismerkedjen meg 
a WallStoris- t.
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WallStoris

WallStoris 
Fali kapaszkodó 50 cm 
# 27902, -670, -700

Fali kaszkodó 70 cm 
# 27904, -670, -700 (kép nélkül)

 

WallStoris 
Tárolókosár, mély 
# 27912, -670, -700

 

WallStoris 
Tárolókosár 
# 27913, -670, -700

 

WallStoris 
Fedlap 
# 27925, -670, -700

 

WallStoris 
Törölköző kampó, széles 
# 27914, -670, -700

 

WallStoris 
Vízlehúzó 
# 27916, -670, -700

 

WallStoris 
Törölköző kampó, keskeny 
# 27929, -670, -700

 

WallStoris 
Polc 
# 27915, -670, -700

 

WallStoris 
Pohár 
# 27921, -670, -700
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WallStoris 
Fürdőszoba szett 
# 27968, -670, -700

 

WallStoris 
WC szett 
# 27969, -670, -700

 

2021/10-tól rendelhető

Bővebb információk és a teljes választék  
megtalálható a hansgrohe.com/
WallStoris weboldalon

Fürdőszoba WallStoris

WallStoris 
Törölközőtartó sín 
# 27926, -670, -700

 

WallStoris 
WC papír tartó, polccal 
# 27928, -670, -700

 

WallStoris 
Kád szett 
# 27966, -670, -700

 

WallStoris 
Zuhany szett 
# 27967, -670, -700

 

WallStoris 
Fogkefe tartó 
# 27927, -670, -700

 

WallStoris 
Tolócsúszka 
# 27917, -670, -700

 

A felületek, technológiák és vízsugár fajták magyarázatát a brosúra végén találja.
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AddStoris

Tegye tökéletessé fürdőszobáját



Minden rendezett, és 
mindig a keze ügyében
Bizonyára Önnek is ismerős helyzet: csodálatosan szép fürdőszobá-
jában minden jól el van pakolva, semmi sem zavarja az összképet. 
Kivéve néhány apróságot, melyeket naponta többször is használ, pél-
dául kéz- vagy fogmosáshoz. De hova rakja őket? Az első kérdés: hol 
is helyezzük el azokat a fontos termékeket, ahol nem zavarnak, és 
még esztétikusak is?

Erre az AddStoris a mi válaszunk. Használatával a gyakran használt 
cikkek – például a szappanadagoló vagy a fogmosópohár – mindig 
a keze ügyében lesznek, méghozzá nem tolakodóan, esztétikusan. 
Nagy felületű, minimalista formavilágával ez a kiegészítőcsalád 
megjelenésében tökéletesen illik a hansgrohe fürdőszobai csaptele-
pekhez.

Fürdőszoba AddStoris

Stílusos kiegészítője minden 
hansgrohe csaptelepnek, ráadásul 
hat különböző felületben kapható.
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A szappanadago
lótól a törölközőtar
tóig: teljes választék 
az Ön igényeihez 
igazodva.

Az AddStoris áttekintése:

• Jobb funkcionalitás, több hely és jobb tárolás a fürdőszobá-
ban

• Letisztult dizájn, mely tökéletesen illik bármely modern 
fürdőszobába

• Az egyenes vonalvezetésű, visszafogott formavilág harmoni-
kusan illik minden hansgrohe csaptelep családhoz

• Hat különböző felület választható a harmonikus fürdőszobá-
hoz

Olvassa be a kódot, 
és ismerkedjen meg 
a AddStoris- t.
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AddStoris

AddStoris 
Törölközőtartó, egy kampóval 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

AddStoris 
Fürdőlepedő tartó 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Fürdőlepedő tartó dupla sínnel 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Törölközőtartó állvány 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Folyékonyszappan- adagoló 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
WC feke tartó, falra szerelhető 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Törölközőtartó, két kampóval 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Fogkefetartó pohár 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Törölköző tartó 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Törölközőtartó, gyűrűs 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Sarokpolc 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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AddStoris 
Szemetes kuka, pedállal 
# 41775, -000, -670, -700

AddStoris 
WC papír tartó, dupla 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

2021/04-tól rendelhető

Bővebb információk és a teljes választék  
megtalálható a hansgrohe.com/
AddStoris weboldalon

Fürdőszoba AddStoris

AddStoris 
WC papír tartó fedlappal 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
WC papír tartó, polccal 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Kapaszkodó rúd 
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Papírzsebkendő tartó 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Szemeteszsák adagoló 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
WC papír tartó állvány 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
WC papír tartó fedlap nélkül 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Zuhanyajtó fogantyú 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

A felületek, technológiák és vízsugár fajták magyarázatát a brosúra végén találja.
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XtraStoris

Tárolóhely az álomfürdőért
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Dizájn, amely igazán 
praktikus
Bizonyára nagy gonddal és aprólékossággal alakította ki fürdőszo-
báját. Nagy hangsúlyt fektetett az esztétikumra, a dizájnra és a kivá-
ló minőségre, most pedig örül, hogy milyen tökéletesen is néz ki az 
otthona. Szeretné megőrizni ezt a benyomást, de tisztában van vele, 
hogy valahol mégis csak el kell helyeznie a sok tisztálkodási szert és 
szépségápolási terméket.

Azt szeretnénk, ha ezek a gyakorlati körülmények soha nem árnyé-
kolnák be az örömét. Az XtraStoris olyan falba süllyesztett tárolási 
megoldás, amely pontosan úgy néz ki, mint az Ön fürdőszobája, és 
amely eddig soha nem tapasztalt mozgásszabadságot tesz lehetővé. 
Válasszon a különböző színek és méretek közül, melyek meglévő zu-
hanytermékeinek tökéletes dizájnkiegészítői lesznek. Az XtraStoris 
megoldást kínál a tárolóhellyel kapcsolatos kihívásokra, így sokáig 
örömet nyújt majd Önnek és családjának.

Fürdőszoba XtraStoris
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Növelje a fürdőszo
bája által okozott 
örömét eddig soha 
nem tapasztalt moz
gásszabadsággal.

Az XtraStoris áttekintése:

• Ezzel a beépített tárolómegoldással újabb szintre emelheti 
fürdőszobájának dizájnját

• A saját tárolási igényeire szabhatja fürdőszobáját
• Ez a helytakarékos tárolási megoldás különböző méretekben és 

számos felülettel kapható
• A vízálló alapkészlet hosszan tartó biztonságával gondoskodik 

arról, hogy Ön sokáig örömét lelje fürdőszobájában

Olvassa be a kódot, 
és ismerkedjen meg 
a XtraStoris- t.
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XtraStoris

XtraStoris Original 
Falfülke integrált kerettel, 30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Falfülke integrált kerettel, 30 x 15 x 10 cm 
# 56057, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Falfülke integrált kerettel, 30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Falfülke integrált kerettel, 30 x 90 x 10 cm 
# 56067, -670, -700, -800

 

XtraStoris Minimalistic 
Falfülke szegély nélkül 30 x 30 x 10 cm 
# 56073, -670, -700, -800

Falfülke nyitott kerettel, 30 x 30 x 14 cm 
# 56079, -670, -700, -800 (kép nélkül)

 

XtraStoris Minimalistic 
Falfülke szegély nélkül 30 x 15 x 10 cm 
# 56070, -670, -700, -800

Falfülke nyitott kerettel, 30 x 15 x 14 cm 
# 56076, -670, -700, -800 (kép nélkül)

 

XtraStoris Rock 
Falfülke cserélhető ajtóval, 30 x 30 x 10 cm 
# 56085, -670, -700, -800

Falfülke cserélhető ajtóval, 30 x 30 x 14 cm 
# 56091, -670, -700, -800 (kép nélkül)

 

XtraStoris Safe 
Falfülke cserélhető ajtóval és integrált elzáró 
szeleppel 15 x 30 x 10 cm 
# 56100, -800

 

XtraStoris Rock 
Falfülke cserélhető ajtóval, 30 x 15 x 10 cm 
# 56082, -670, -700, -800

Falfülke cserélhető ajtóval, 30 x 15 x 14 cm 
# 56088, -670, -700, -800 (kép nélkül)
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2021/07-tól rendelhető

Bővebb információk és a teljes választék  
megtalálható a hansgrohe.com/
XtraStoris weboldalon

Fürdőszoba XtraStoris

XtraStoris Individual 
Falfülke szálcsiszolt rozsdamentes acél felülettel, 
design szegéllyel 30 x 15 x 10 cm 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Falfülke matt fekete színben,  
design szegéllyel 30 x 15 x 10 cm 
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Falfülke matt fehér színben,  
design szegéllyel szegéllyel 30 x 15 x 10 cm 
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Falfülke matt fehér színben,  
design szegéllyel 30 x 30 x 10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Falfülke matt fekete színben,  
design szegéllyel 30 x 30 x 10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Falfülke szálcsiszolt rozsdamentes acél felülettel, 
design szegéllyel 30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

A felületek, technológiák és vízsugár fajták magyarázatát a brosúra végén találja.
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RainDrain

A lefolyórendszer
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Tökéletesség és esztétikum 
a zuhanyzóban

A fürdőszoba egységes megjelenése a jó közérzet garanciája. Ez 
igaz a zuhanyzóra is, ezért nem meglepő, hogy egyre nagyobb a 
kereslet a harmonikus és esztétikus zuhanyfolyókák iránt. A RainDrain 
tökéletes megjelenést kölcsönöz minden zuhanyzónak, és harmoniku-
san illeszkedik a környezetébe: akár terméskő, akár matt nemesacél, 
akár egyedileg burkolt változatról van szó. Ám nem csak a tökélete-
sen harmonizáló megjelenés, hanem elsősorban a hosszú élettartam 
a fontos.

A RainDrain tökéletesen illeszkedik minden ízléshez és zuhanyzóhoz. 
Büszkék vagyunk a könnyű és egyszerű szerelhetőségre, amely füg-
getlen az adott beépítési helyzettől, mivel minden zuhanyfolyókához 
egyetlen alapkészlet létezik. Válasszon a három különböző folyóka 
vagy a pontszerű lefolyó változat közül. Bízza rá magát erre a funk-
cionális zuhanylefolyóra, és mi hosszú évekig garantáljuk annak víz-
záróságát, hogy Önnek sok gondtalan és szép zuhanyélményben 
lehessen része.

Fürdőszoba RainDrain

Engedje szabadjára 
fantáziáját: egyetlen 
alapkészlet minden 
zuhanyfolyókához.
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A RainDrain egy 
kiváló minőségű 
 zuhanylefolyó, 
amely tökéletesen 
illeszkedik bármely 
zuhanyzóba.

A RainDrain áttekintése:

• Eddig soha nem tapasztalt tervezési szabadság és akadálymen-
tesség a fürdőszoba személyre szabásában

• A helytakaráskos kialakításnak és a termékek sokféleségének 
köszönhetően szinte minden fürdőszobába gond nélkül beépíthető

• Sokféle felületből és kivitelből választhat
• A lefolyási teljesítmény igazodik a hansgrohe zuhanyrendszerek-

hez
• Opcionális Dryphon technológia az alacsony tisztítási ráfordítá-

sokért
• Egyetlen alapkészlet minden hansgrohe zuhanyfolyókához
• A két választható záróvízmagasságnak köszönhetően alkalmas 

új építéshez és felújításhoz egyaránt
• Minden elterjedt telepítési változathoz alkalmazható
• Nagyfokú vízzárás az előre installált tömítőfilcnek köszönhetően

Olvassa be a kódot, 
és ismerkedjen meg 
a RainDrain-t.
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RainDrain

RainDrain Rock 
Zuhanylefolyó színkészlet 60 cm,  
formára vágható és cserélhető 
# 56029, -000

Zuhanylefolyó színkészlet 70 cm,  
formára vágható és cserélhető 
# 56030, -000 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 80 cm,  
formára vágható és cserélhető 
# 56031, -000 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 90 cm,  
formára vágható és cserélhető 
# 56032, -000 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 100 cm,  
formára vágható és cserélhető 
# 56033, -000 (kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 120 cm,  
formára vágható és cserélhető 
# 56034, -000 (kép nélkül)

 

uBox universal 
Teljes szett lapos telepítéshez- 60 cm,  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56016180

Teljes szett lapos telepítéshez- 70 cm,  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56017180 (kép nélkül)

Teljes szett lapos telepítéshez- 80 cm,  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56018180 (kép nélkül)

Teljes szett lapos telepítéshez- 90 cm,  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56019180 (kép nélkül)

Teljes szett lapos telepítéshez- 100 cm,  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56020180 (kép nélkül)

Teljes szett standard telepítéshez- 120 cm,  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56021180 (kép nélkül)

 

uBox universal 
Teljes szett standard telepítéshez- 60 cm,  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56022180

Teljes szett standard telepítéshez- 70 cm,  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56023180 (kép nélkül)

Teljes szett standard telepítéshez- 80 cm,  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56024180 (kép nélkül)

Teljes szett standard telepítéshez- 90 cm,  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56025180 (kép nélkül)

Teljes szett standard telepítéshez- 100 cm  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56026180 (kép nélkül)

Teljes szett standard telepítéshez- 120 cm,  
színkészlet zuhanylefolyóhoz 
# 56027180 (kép nélkül)

UP TO

 

RainDrain Match 
Zuhanylefolyó színkészlet 60 cm,  
állítható magasságú kerettel 
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Zuhanylefolyó színkészlet 70 cm,  
állítató magasságú kerettel 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 80 cm,  
állítható magssűgú kerettel 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 90 cm,  
állítható magasságú kerettel 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 100 cm,  
állítható magasságú kerettel 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 120 cm,  
állítható magasságú kerettel 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(kép nélkül)
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2021/07-tól rendelhető

Bővebb információk és a teljes választék 
megtalálható a hansgrohe.de/RainDrain 
weboldalon

Fürdőszoba RainDrain

RainDrain Spot 
Folyóka 15 x 15 cm rostély 
# 56055, -800

Folyóka 15 x 15 cm rostély, cserélhető rostéllyal 
# 56112, -800 (kép nélkül)

 

uBox universal 
Alapkészlet lineáris zuhanylefolyóhoz,  
lapos telepítéshez 
# 01000180

 

uBox universal 
Alapkészlet lineáris zuhanylefolyóhoz,  
standard telepítéshez 
# 01001180

Alapkészlet lineáris zuhanylefolyóhoz,  
függőleges telepítéshez 
# 01002180 (kép nélkül)

UP TO

 

RainDrain Flex 
Zuhanylefolyó színkészlet 70 cm,  
formára vágható 
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó színkészlet 80 cm,  
formára vágható 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 90 cm,  
formára vágható 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 100 cm,  
formára vágható 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 120 cm,  
formára vágható 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(kép nélkül)

 

RainDrain Flex 
Zuhanylefolyó színkészlet 70 cm,  
formára vágható, fali illesztéshez 
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zuhanylefolyó színkészlet 80 cm,  
formára vágható, fali illesztéshez 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 90 cm,  
formára vágható, fali illesztéshez 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 100 cm,  
formára vágható, fali illesztéshez 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(kép nélkül)

Zuhanylefolyó színkészlet 120 cm,  
formára vágható, fali illesztéshez 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(kép nélkül)

 

A felületek, technológiák és vízsugár fajták magyarázatát a brosúra végén találja.
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Pontos*

A modern vízgazdálkodás 
mindentudója

*Magyarországon nem elérhető.
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Hogy Ön sokáig örömét 
 leleje a vízben

A víz varázsolja otthonná a házat. Használjuk, élvezzük és központi 
szerepet játszik az életünkben. Mindez elég ok ahhoz, hogy hosszú 
éveken át fenntartsuk ezt az életminőséget. A Pontos olyan innovatív 
rendszer, amellyel egy alkalmazás segítségével akár útközben, vagy 
akár nyaralás alatt is folyamatosan szem előtt és az ellenőrzése alatt 
tarthatja a vizet. Segítségével idejekorán felismerhetők a vízkárok, 
mivel Ön folyamatosan tájékozott maradhat a vízmennyiséget, a ned-
vességet vagy a fagyot illetően. A Pontos-szal megóvhatja épületét, 
és elkerülheti a költséges javításokat.

A Pontos két részegységre épül, melyeket kényelmesen, alkalmazás-
ból vezérelhet: ez a Pontos Scout és a Pontos Base. A Pontos Scout-ot 
egyszerűen el kell helyezni a megfelelő helyen a padlón, és utána 
megbízhatóan méri a levegő páratartalmát, a helyiség hőmérsékle-
tét, szükség esetén pedig a mobiltelefonjára küldött riasztással figyel-
meztet a fagyveszélyre vagy a szivárgó vízre.

A Pontos Base-t közvetlenül a központi vezetékbe kell bekötni, ahol 
azután folyamatosan figyeli a vezetékekben vízáramláskor jelentkező 
rendellenességeket, ami lehet például vízszivárgásra utaló jel. Ha a 
Pontos Base lehetséges kárt érzékel, akkor automatikusan lezárja a 
vízellátást, és push üzenetben értesíti Önt. E fontos feladata mellett 
statisztikákat is küld a vízfogyasztásról vagy a vízkeménységről, így 
Ön megtervezheti saját vízgazdálkodását.

Fürdőszoba Pontos

A Pontos megvédi, 
ami Önnek a legfon
tosabb: az otthonát.

Pontos 
Bázis vízfigyelő készülék 
# 15886000

Pontos 
Scout vízérzékelő szenzor 
# 15887000

Pontos 
Vízfigyelő rendszer 
# 15888000
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A Pontos Scout áttekintése:

• Okos vízérzékelők az épület legfontosabb pontjain
• Szivárgás, valamint az előre beállított helyiséghőmérséklet vagy 

páratartalom túllépése esetén push üzenetben figyelmeztet
• Jelzi a levegő páratartalmának eltéréseit a fontos helyiségekben

A Pontos Base áttekintése:

• Folyamatosan figyeli a vízvezetékeket, hogy nincs-e szivárgás
• Kár esetén automatikusan lezárja a vízellátást, és push üzenetben 

tájékoztat
• A lezárás mobiltelefonról és magán a készüléken ismét feloldható
• Statisztikákat készít a vízfogyasztásról
• Méri a víz keménységét
• A beépített akkumulátornak köszönhetően áramszünet esetén 

is működik

Olvassa be a kódot, 
és ismerkedjen meg 
a Pontos-sal.





A víz az Ön 
titkos receptjé-
nek része lesz

Konyha

A konyha élvezet, odafordulás, a később 
ételként közösen elfogyasztott élelmiszer 
iránti szeretet. Osztozunk ebben az érzés-
ben, és innovációinkkal segítjük. Engedje, 
hogy részesei lehessünk ennek az élmény-
nek.
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Aquno Select M81

A víz lesz a legfontosabb 
hozzávaló
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Folyékonyan a gördülékeny 
munkafolyamatokért
A lelkes hobbiszakácsok tudják: minden étel legfontosabb hozzáva-
lója a kiváló minőség. Ami pedig az előkészítést illeti, ott nem elég 
ezt megtartani, de felül is kell múlni. Az Aquno Select M81 csaptele-
pet az érzékeny élelmiszerek kíméletes tisztítására és a konyhai mun-
kafolyamatok optimális támogatására fejlesztettük.

Az Aquno Select M81 konyhai csaptelep egyedülálló formatervezé-
se eddig soha nem látott módon teszi lehetővé a víz felhasználását, 
ezzel megteremve a hatékony konyhai munkavégzést előfeltételeit. A 
lapos StainFlow vízsugár kíméletesen tisztítja az élelmiszereket, még 
nagyobb tárgyak tisztítása közben sem fröcsköl, és víztakarékossá 
teszi a kézmosást. A személyre szabott, többfunkciós szűrővel együtt 
tökéletessé teszi a konyhai munkavégzést.

Konyha Aquno Select M81

SatinFlow vízsugár: 
a kíméletes előkészí
tés 20 °Cos zuhannyal 
 kezdődik.

Aquno Select M81 
Egykaros konyhai csaptelep 170  
kihúzható kifolyóval, 3jet, sBox-val 
# 73831, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 170  
kihúzható kifolyóval, 3jet 
# 73837, -000, -670, -800

 

Aquno Select M81 
Egykaros konyhai csaptelep 250  
kihúzható kifolyóval, 2jet, sBox-val 
# 73830, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 250  
kihúzható kifolyóval, 2jet 
# 73836, -000, -670, -800

 

A felületek, technológiák és vízsugár fajták magyarázatát a brosúra végén találja.

Bővebb információk és a teljes válasz-
ték megtalálható a hansgrohe.com/
AqunoSelectM81 weboldalon
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Tökéletes munkafo
lyamat főzéskor.

Az Aquno Select M81 gondoskodik az intel-
ligens munkafolyamatokról, melyek jelen-
tősen megkönnyítik a mosogató körüli tevé-
kenységeket. A három különböző vízsugár 
fajta igazi mindentudóvá teszi ezt a sokolda-
lú csaptelepet a konyhában. Így Önnek már 
csak azzal kell foglalkoznia, hogy az étel 
igazán jól sikerüljön, mert a többit elvégzi az 
Aquno Select M81, a tökéletes konyhai kise-
gítő.

Az Aquno Select M81 áttekintése:

• A többfunkciós szűrő kifejezetten a SatinFlow vízsugár fajtához 
van kialakítva, használatával az élelmiszerek higiénikusan, a 
mosogatóval való érintkezés nélkül moshatók és száríthatók. 
A  kezei szabadon maradnak, így közben már a következő 
munkalépéssel foglalkozhat.

• Az innovatív sBox-szal kiegészítve akár 76 cm-re növelhető 
a munkavégzés hatósugara

• A Select technológiával pofonegyszerűen válthat át a vízsugár 
fajták között. Játékos egyszerűséggel akár könyökkel vagy 
kézfejjel is, így a kezei mindig szabadok, és még a konyhai 
csaptelep is tiszta marad.

• Az elfordulási tartomány 3 fokozatban 60°-ra, 110°-ra vagy 
150°-ra állítható

• Három felülettel kapható: króm, matt fekete és nemesacél

Olvassa le a kódot, és 
ismerkedjen meg az 
 Aquno Select M81-gyel.
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Talis M54

Dizájn és funkciók az 
Ön konyhájáért



Minimalizmus a 
részletek iránti 
szenvedéllyel

Konyha Talis M54

Tökéletes illesz
kedés bármilyen 
konyhába.

Sok ember számára az otthon névjegye a tökéletes megjelenésű 
konyha, ezért olyan dizájncsaptelepet akar, amely kihangsúlyozza 
ezt. Erre a Talis M54 a mi válaszunk, amely minden konyhaformához 
tökéletesen illeszkedő, rugalmas dizájmegoldás. Ismerje meg az iz-
galmasan karcsú, króm, nemesacél vagy matt fekete felületű csapte-
leptestet, és válasszon a saját konyhájához illeszkedő kifolyótípust, 
akár nagyméretű konyhaszigete, akár kompakt méretű, felső szekré-
nyekkel kiegészített konyhasora van.

Mosogatós konyhaszigetekhez a kerek kifolyós Talis M54 a tökéletes 
választás. Keskeny sziluettje optikailag egybeolvad az alaptesttel, és 
magára irányítja a tekinteteket a modern lakókonyhában. Válasszon 
sBox-os változatot kihúzható zuhanyfejjel a még rugalmasabb hasz-
nálatért, vagy válassza az elforgatható kifolyós változatot. Az elfor-
gatható kifolyó esetében az ütközés beállítható, ami megakadályoz-
za a medence területéről történő véletlen kifordítást.

A mosogató felett faliszekrényekkel kiegészített vagy anélküli kony-
hákban az U-kifolyós Talis M54 a tökéletes megoldás. Élvezze az 
összetéveszthetetlen és támogató dizájnmegoldás előnyeit. A kifolyó 
mozgatható és variálható, a vízsugár alakítót pedig esztétikusan be-
építettük.
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Cél, hogy a hatékony
ság egyben esztétikus 
is  legyen.

Az innovatív sBox rendet teremt a konyhában. A tömlő halkan, tisztán 
és könnyedén visszacsúszik az sBox dobozába, amely rejtetten a mo-
sogató alá van beépítve. Akár magas, akár elfordítható, akár kihúz-
ható: a ComfortZone nagyobb mozgásszabadságot és több helyet 
biztosít. Ez a megoldás tökéletesen illik minden igényhez és minden 
mosogatóhoz, ráadásul még könnyebbé teszi a konyhai munkavég-
zést.

A mosogató felett faliszekrényekkel kiegészí-
tett konyhákhoz fejlesztettük az L-kifolyós Ta-
lis M54-et. Ez az ergonomikus, helytakaré-
kos csaptelep tökéletesen használja ki a 
rendelkezésre álló helyet. A vízszintesen ki-
húzható kifolyós változat maximalizálja a 
konyhai munka hatékonyságát. A fokozatok-
ban beállítható elfordulásgátló ütköző igazo-
dik a mosogatómedencéhez, és megakadá-
lyozza a csaptelep túlfordítását. Az sBox a 
L-kifolyó esetében is elérhető.

A Talis M54 áttekintése:

• Karcsú, minimalista dizájn háromféle alapformával és magasság-
gal, amely igazodik minden konyhai koncepcióhoz: kerek 
kifolyós, L-kifolyós és U-kifolyós

• Háromféle felülettel kapható: króm, matt fekete és nemesacél
• A kihúzható kifolyós vagy a kihúzható zuhanyfejes változatok 

opcionálisan sBox-szal is kaphatók
• Rugalmas és kényelmes konyhai munkavégzés a hansgrohe 

innovációinak, például a ComfortZone-nak, a MagFit-nek és 
az sBox-nak köszönhetően

Olvassa le a kódot, 
és ismerkedjen meg 
a  Talis M54-gyel.
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Talis M54

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 210 
# 72801, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 210 
# 72800, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 210 
# 72842, -000

 

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 220 
# 72805, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 210 
# 72803, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 210 
# 72802, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 220 
# 72806, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep U 220, ECO, 1jet 
# 72844, -000

 

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 270 
# 72809, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 270 
# 72808, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 270 
# 72845, -000

 

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 270 
# 72840, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 270 
# 72827, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel, 1jet 
# 72807, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 220 
# 72804, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220 
# 72843, -000

 

A felületek, technológiák és vízsugár fajták magyará-
zatát a brosúra végén találja.

Bővebb információk és a teljes választék 
megtalálható a hansgrohe.com/TalisM54 
weboldalon
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Ismerkedjen meg a hansgrohe termé-
kekkel honlapunkon és a közösségi 
oldalakon

Szeretne még többet megtudni? Regisztráljon 
honlapunkon, így elsőként kaphat informáci-
ókat a hansgrohe újdonságairól. Már na-
gyon várjuk!

hansgrohe.hu

Tudjon meg még többet – 
regisztráljon honlapunkon 
és legyen naprakész
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A felület megadásával minden rendelési szám (#) nyolcjegyű, 
pl. # 28500, -000 = króm

Egyedülá l ló zuhanyél -
mény a testet lágyan be-
vonó mikrocseppeknek 
köszönhetően.

Kristály tisz ta és kiadós, 
levegő hozzákeverése 
nélkül. Ideális nagy edé-
nyek gyors töltéséhez. A 
fröccsenő víz megakadá-
lyozható.

Széles vízsugár, kíméle -
tes a kézhez.

Az AirPower technológi -
ának köszönhetően le -
vegővel telítet t vízsugár. 
Te l tebb, könnyebb és 
lágyabb cseppek a kelle -
mes vízsugárért.

Erőforráskímélő és tisztí -
tó. A mosdókagyló gyors 
kizuhanyzására is alkal -
mas.

Szuperpuha, nagy felü -
letű vízsugár, mely nem 
fröcsköl, rendkívül haté -
kony és kíméli az erőfor-
rásokat.

Mikrofinomságú cseppek-
ből álló, intenzív vízsugár 
a hatékony zuhanyozá -
sért.

Pontszerű vízsugár a jóle-
ső wellness-pillanatokért.

Erőteljes masszázssugár, 
mely célzottan élénkít.

Tel jes esőz tető, ideális 
hajmosáshoz.

Intenzív vízsugár, mely 
beindít és felébreszt.

-800
Nemesacél 

Megjelenésű 
Felület

-700
Matt Fehér

-000
Króm

-670
Matt Fekete

-450
Fehér

-610
Fekete

-990
Polírozott 

Arany

-340
Szálcsiszolt 
Fekete Króm

-140
Szálcsiszolt 

Bronz

Massage

Vízsugár fajták

Felületek
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Egyszerű gombnyomás -
sal szabályozza a v íz 
áramlását: a be- és kikap-
csolás, ill. a zuhany vagy 
a vízsugár fajta váltása 
gyerekjáték.

A mosdókagy ló é s a 
csaptelep közötti hasznos 
teret je lent i . Kényelem 
minden szinten.

Szabályozza a víz áram-
lását, így vizet és energi-
át takarít meg. A fenntart-
ható élményért.

A mosogatótál és a csap-
telep közöt ti hasznos te -
ret jelenti függőlegesen 
és oldalirányban.

Bőségesen levegőt kever 
a vízhez. A lágy, fröcs -
kölésmentes vízsugárér t 
és a telítet t zuhanycsep-
pekért.

Megnyitáskor alaphely -
zetben hideg víz folyik. 
Csak akkor fogyaszt me-
leg vizet, ha arra tényle -
gesen szükség van.

Vízkőlerakódások eltávo-
lí tása pofonegyszerűen: 
csak dörzsöl je meg a 
rugalmas szilikon gombo-
kat az ujjával.

Az állítható fejzuhannyal 
a vízsugár egyénileg be-
állítható.

A rögzí tés a mel lékel t 
ragasz tóké sz l e t t e l  é s 
csavarozással egyaránt 
lehetséges.

Kiváló minőségű nemesa-
cél a hosszú élettartamért 
és a higiénikus használa-
tért.

Méretre vágható zuhany-
folyóka a szerelvényezési 
környezethez történő op-
timális igazodásért.

Egyszerű vízvezérlés: a 
vízmennyiség a forgósza-
bályozóval állítható be.

Vízkárok megelőzése víz-
tömör alapkészlet tel és 
előreszerelt tömítőfilccel.

Nagy elvezetési kapa -
citás.

A felületek egyszerű és 
gyors t isz t í tása és kar-
bantartása.

A zuhany gyors ürítőfunk-
ciója csökkenti az után -
csepegési időt.

A kiegészítők pofonegy-
szerűen felpat t inthatók 
a fali rúdra, és bármikor 
eltávolíthatók.

Burkolható ajtós falfülke, 
mint diszkrét tárolási le -
hetőség.

Egyszerűen t i sz t í t ha tó 
szifon.

A kádtöltő kényelmesen 
befordítható a termosztát 
alá, amikor nem használ-
ják.

Gipszkarton és tömör fa-
lazatba történő beépítés-
re alkalmas.

Szerelvény a két fal kö -
zötti szerelvénybe illeszt-
ve.

Szétosztja a vizet a nagy 
felületű vízsugártárcsán. 
Így jóleső cseppekkel bo-
rítja be az egész testét.

A zuhanytartó magassá-
ga gombnyomásra, egy 
kézzel fokozatmentesen 
állí tható. A biztonságos 
és kényelmes zuhanyél -
ményért.

A halk, könnyű és védett 
tömlővezetésér t az alsó -
szekrényben, a kihúzható 
hossz akár 76 cm.

A z egyedi megjelenés 
érdekében a színkészlet 
installálási mélysége va-
riálható.

Akadálymentes belépés 
mozgáskorlátozottak szá-
mára.

Falhoz csatlakozó szere -
lés a kényelmes felületki -
használásért.

Hideg víz kontrollált át -
vezetésével hűti a felüle -
tet, így megakadályozza 
a felforrósodást. A még 
b iz tonságosabb zuha -
nyozásért.

M in imá l i s  s ze re l é s  a 
hát falnál és az oldalfa -
laknál.

Tel jes í t i az épület le fo -
l yók ra vona t kozó EN 
1253 szabványt.

Kihúzható funkció a maxi-
mális rugalmasságért.

Fafalba történő beépítés-
re alkalmas.

Szabad szerelés a felület-
re dizájnkiegészítőként.

Hot

Cool

Cool
Start

UP TO

Technológiák
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Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach 
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 
info@hansgrohe.com · hansgrohe.com

Magyarország
Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13. 
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