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Editorial

A legszebb  
pillanatok a 
vízzel
Az otthon új jelentése
Az elmúlt évben sokan felismerték, ami nekünk már sok-sok éve a 
legfontosabb mozgatórugónk: azokat a helyeket a saját otthonunk-
ban, ahol egyszerűen jól érezhetjük magunkat és kikapcsolódhatunk. 
Ahol mindig kiegyensúlyozottak lehetünk, mert minden átgondolt, 
szép és minőségi, így gondoskodva a kellemes pillanatokról. Azok a 
helyiségek, ahová nem visszavonulnunk kell, hanem ahová visszavo-
nulni akarunk. Számunkra ez annak megerősítése, hogy jó úton já-
runk. Mi pedig igyekszünk támogatni Önt ebben, a digitális és a va-
lós 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 szellemé-
ben új, izgalmas fürdőszobai és konyhai megoldásokat fejlesztettünk. 
Minden esetben igazodunk a felhasználók igényeihez, és ehhez a 
legkiválóbb, jövőbemutató termékeket fejlesztjük. Legyen szó például 
az innovatív PowderRain vízsugár fajtával kényeztető Pulsify S-ról, 
amely bármilyen méretű fürdőszobában merőben új zuhanyélményt 
nyújt, vagy a fürdőszobában teljesen új mozgásszabadságot biztosí-
tó Finorisról. További izgalmas innovációnk a több érzékre ható 
RainTunes*, a Jocolino gyermekzuhany, a WallStoris variálható táro-
lórendszer vagy a minden szempontból tökéletes RainDrain zuhany-
folyóka.

Az emberekért dolgozunk
A hansgrohe márka az élet szolgálatában áll. Legyen szó ellazulás-
ról, élénkítő felfrissülésről vagy megbízható letisztultságról: minden 
termékünket lelkes szakemberek fejlesztik a Fekete-erdő mélyén, 
hogy megkönnyítsék vele mindennapjait, és kellemes pillanatokat 
okozzanak velük. Termékeink nem csupán önmagukban álló ötletel-
getések, hanem rendszert alkotó megoldások. Ennek köszönhetően a 
mindennapi élet részévé válnak. Márkánk legfontosabb jellemzője: 
középontban az ember.

*Magyarországon nem kapható.
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A hansgrohe márka

Dizájn: kiváló termékek 
fejlesztése

Nálunk az Ön igényei állnak a középpontban. Az egyik vezető sza-
niteripari vállalatként folyamatosan új, fürdőszobai és konyhai műsza-
ki fejlesztéseket gyártunk, hogy teljesíteni tudjuk a vízzel szemben 
támasztott elvárásait a mindennapok során és a különleges alkalmak-
kor. Zuhanyaink és csaptelepeink megjelenése, funkciói és alapanya-
gai egyaránt prémium kategóriásak, akár csak a zajok minősége: 
akusztikai szakembereink ugyanis a saját laborunkban kutatják a tö-
kéletes vízhangot. Találmányaink gazdagságát számtalan szabada-
lom és több mint 15 000 aktív oltalmi jog jellemzi. Azért, hogy Ön 
nagyobb kényelmet, nagyobb biztonságot és nagyobb élményt él-
hessen át a fürdőszobájában.

Az esztétikus funkciók szívet-lelket melengetőek, még a fürdőszobai 
projektekben is. Teljes mértékben ránk bízhatja magát: dizájnzsűrik 
által díjazott termékeink túlélik a kérészéletű trendeket, ráadásul biz-
tos befeketetésnek is bizonyulnak. Erről világszerte számtalan projekt 
tanúskodik. A különbség a jó dizájnban rejlik, mely folyamatosan tö-
kéletes felhasználói élményt nyújt. A Phoenix Design stúdióval folyta-
tott, több mint 30 éves együttműködésnek köszönhetően a hansgrohe 
az iparág egyik vezetőjévé vált a dizájn terén, és több mint 600 díjat 
tudhat magáénak az elért csúcsteljesítményért.

Mozgatórugónk  
az innováció

A mi értékeink –  
az Ön előnyei
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Nyilvánvaló, hogy Ön olyan fürdőszobai termékeket szeretne beépí-
teni, melyekben hosszú távon örömét leli. Ebben számíthat ránk. A 
hansgrohe vállalati filozófiájának alapvető eleme, hogy mindenkor a 
legkiválóbb minőséget nyújtsuk ügyfeleinknek. Több mint 120 éve 
gyártunk kiváló minőségű szanitertermékeket, a magas színvonalról 
pedig széleskörű minőségbiztosítási rendszerünk gondoskodik, amely 
valamennyi, németországi és külföldi gyárunkban érvényes.
Erre a minőségre önkéntesen 5 év garanciát*, valamint 15 év után-
rendelési garanciát vállalunk.

*Ez a garancia a hansgrohe.hu/szolgaltatasok/gyartoi-garancia weboldalon a II. 
b pontban felsoroltak kivételével az összes hansgrohe termékre érvényes.

Minőség: a legmagasabb  
elvárások a hosszú élettartamért

Felelősségvállalás: fenntartható 
cselekvés

Nálunk három központi téma áll a középpontban: a felelősségteljes 
gazdálkodás, a társadalmi felelősségvállalás és az ökológiai tuda-
tosság. Csak ilyen előretekintő vállalati kultúrával lehetünk sikeresek, 
most és a jövőben egyaránt. A világon mindenütt felelősségteljesen 
gondolkodunk és cselekszünk, méghozzá évek óta. Ez egyformán 
érvényes a környezetbarát gyártási folyamatokra, valamint az embe-
rekkel és a természeti erőforrásokkal való figyelmes bánásmódra. 
A hansgrohe jelenleg óriási lépéseket tesz a klímavédelem terén: arra 
törekszünk, hogy 2030-ig elérjük vállalatunk klímasemlegességét, 
beleértve a termékeket is. Ennek meglépéséhez számításba vesszük 
a felhasznált nyersanyagok, csomagolóanyagok, a logisztika és az 
összes termékünk klímasemlegességét.

Vízmegtakarítási kalkulátorunk segítségével kiszámolhatja saját, a 
környezetbarát EcoSmart technológiával elérhető megtakarítási lehe-
tőségeit. A hansgrohe vízmegtakarítási kalkulátor kis- és nagyfo-
gyasztók számára egyaránt érdekes, mert egy pillanat alatt meg-
mondja, hogy mely termékekkel takaríthat meg költségeket, és 
kímélheti az értékes erőforrásokat.
hansgrohe.hu/szolgaltatasok/ 
vizmegtakaritasikalkulator
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Több egyediség  
FinishPlus felületekkel
Mindannyian a fürdőszobában kezdjük és fejezzük be a napot, akár 
vidéken, akár városban lakunk, akár szingliként, akár családdal. S 
mindannyian szeretjük kifejezésre juttatni egyéniségünket. Színes élet, 
színes felületek: a FinishPlus-szal egyedi hangsúlyokat teremthet, 
ahogy és ahol csak tetszik Önnek.

A saját stílus megvalósításakor egyre inkább előtérbe kerül a fürdő-
szoba. Mint a kikapcsolódás helyének, egyre inkább esztétikai szem-
pontból is meg kell szólítania az érzékeket. Ezért a FinishPlus-szal 
ötféle, matt és metálfényű felületdizájnt alkottunk, melyek a klasszikus 
króm mellett tovább szélesítik a stílus- és dizájnlehetőségeket. Ezek a 
kiváló minőségű felületdizájnok számtalan kialakítási lehetőséget biz-
tosítanak, és minden kívánságot teljesítenek az önmegvalósítás terén.

*A 2021. januári külső kopásteszt eredményei alapján a PVD bevonat élettartama 55 év  
a hansgrohe tisztítási javaslatai szerint végzett mindennapi tisztítás mellett. 
**2021. januári külső kopásteszt eredményei alapján a lakkbevonat élettartama 27 év  
a hansgrohe tisztítási javaslatai szerint végzett mindennapi tisztítás mellett.

A PVD bevonatot vákuumos bevonatolási folyamat során 
molekuláról molekulára gőzöljük fel, aminek eredménye-
képpen rendkívül strapabíró, ragyogó színű felület jön 
létre

Bevizsgált élettartam a 
felület sokéves tartós-
ságáért

Szálcsiszolt 
fekete króm

Matt fehér 
(2 réteg)

Szálcsiszolt 
bronz

Matt fekete 
(1 réteg)

Polírozott 
arany hatású

Bevizsgált élettartam a 
felület sokéves tartós-
ságáért

50 éves kopás elleni 
védelem hansgrohe 
prémium PVD bevo-
nattal*

25 éves kopás elleni 
védelem hansgrohe 
speciális lakkozással**

A speciális lakkozást több munkafázisban visszük 
fel, így erős, intenzív felületet kapunk

PVD  
bevonat Lakkbevonat

sárgaréz

nikkel

króm

FinishPlus

sárgaréz

nikkel

króm
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-700 Matt fehér
Vakmerő, szokatlan hűvösség

-670 Matt fekete
Fekete-fehér kontrasztok, és lényegretörés

-990 Polírozott arany hatású
Elbűvölő megjelenés, esztétikusan extravagáns

-340 Szálcsiszolt fekete króm
A sötét és enyhén csillogó felület igényes esztétikumot 
teremt

-140 Szálcsiszolt bronz
Természetes, lágy színek és finom árnyalatok

-000 Króm
Időtlen klasszikus, gyengéd eleganciával párosítva
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Rainfinity

Maximális  
zuhanyélmény

Sokszorosan díjazott
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Zuhanyok

Csodálatosan gyengéd,  
kényeztető élmény
A fürdőszoba a tökéletes helyszín, ha egy kis kikapcsolódásra vá-
gyik. A pihentető hangulatban átadhatja magát a pillanat élvezeté-
nek, és elfeledkezhet a mindennapok nyugtalanságáról. A legszebb 
hely ehhez a zuhany alatt kínálkozik. A Rainfinity esetén a vízsugár 
nem csupán a fejét és a vállát éri, hanem a mikrofinomságú vízcsep-
pek ezrei lágyan beborítják az egész testét, mivel az innovatív vízsu-
gárfelület enyhén befelé ívelt. Ez a kialakítás különösen kellemesen 
oszlatja szét a vizet a bőrön. Így páratlanul élvezetes pillanatokban 
lesz része a zuhany alatt.

A kézizuhany háromféle vízsugár fajtája (PowderRain, Intense 
PowderRain és Mono) között a Select gomb egyszerű megnyomásá-
val válthat. A fejzuhany PowderRain, IntensePowderRain és 
RainStream vízsugár fajtája közül mindegyik a maga módján kényez-
teti. Lapos, falsík alatti szerelésű termosztáttal – pl. ShowerSelect 
vagy RainSelect – kombinálva intuitíven, gombnyomással vezérelheti 
őket. A Rainfinity zuhanyrendszer esztétikus élményről és határtalan 
kikapcsolódásról gondoskodik.

Új vállzuhany beépített polccal a teljesen újfajta, egész 
testet beborító zuhanyélményhez. Felfrissít, például szau-
názás után, vagy kikapcsol, például lefekvés előtt. Mind-
eközben a haja száraz marad, ráadásul a zuhanykellékeit 
is rápakolhatja.

PowderRain: az egyetlen vízsugarat hat ultrafinom nyílás formálja és 
osztja apró, mikrofinomságú cseppekre a bársonyosan puha érzésért 
a bőrön.

Ellazulás  
vállmagasságban
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A Rainfinity az innovatív fali csatlakozóval 10°-os és 
 30°-os dőlésszög között állítható a kényelmes zuhanyozá-
si helyzethez. A haj és az arc így szükség esetén száraz 
maradhat. A hagyományos zuhanykar nélküli, hajlított po-
zicionálású Rainfinity fejzuhany egyértelmű hangsúlyt kap 
a modern fürdőszobai környezetben.

A Rainfinity formaterve valódi vizuális él -
mény. Modern felületszínével és visszafogott
kialakítású vízsugártárcsájával a nagy fej- és 
kézizuhanyok fürdőszobájának ékkövévé vál-
nak. A zuhanyok matt fehér felülete éles kont-
rasztot teremt a grafitszínű vízsugártárcsával.

Minden beállítás  
kérdése

Dizájnrajongóknak

Áttekintés:

• Innovatív, enyhén befelé fordított, alumínium vízsugárfelület 
a teljes körű zuhanyélményért

• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 
alakíthatja fürdőszobáját

• Egyedülálló zuhanyélmény a testet gyengéden beborító, 
mikrofinomságú PowderRain cseppekkel

• Az innovatív Select technológiával elég egy egyszerű kattintás 
a vízsugár fajták közötti váltásához vagy másik zuhany  
vezérléséhez

• Több vízsugár fajta az egyéni zuhanyélményért
• A QuickClean technológiának köszönhetően egyszerűen az 

ujjával ledörzsölheti a vízkőlerakódásokat a rugalmas szilikon 
gombokról

• Az EcoSmart változatokkal akár 60 százalékkal csökkentheti 
vízfogyasztását

• Falon kívüli és falsík alatti szerelésű változatok széles választéka



Rainfinity
Fejzuhany 360 3jet  
fali csatlakozóval  
# 26234,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 28,1 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet  
fali csatlakozóval  
# 26230,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 21 l/min

 

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

-700, -990 

Mennyezeti csatlakozó S 100 mm (kép nélkül) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Mennyezeti csatlakozó S 300 mm (kép nélkül)  
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zuhanykar Square 38,9 cm (kép nélkül) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
Fejzuhany 250 3jet  
fali csatlakozóval  
# 26232, -000, -700 20 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Fejzuhany 250 1jet  
fali csatlakozóval  
# 26226, -000, -700 19 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min

 

Rainfinity
Fejzuhany 250 1jet  
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min

Fejzuhany 250 1jet EcoSmart  
# 26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 l/min

Mennyezeti csatlakozó S 100 mm (kép nélkül) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Mennyezeti csatlakozó S 300 mm (kép nélkül) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Zuhanykar Square 38,9 cm (kép nélkül) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
Fejzuhany Váll zuhany 500 1jet polccal  
# 26243, -000, -700 

 

Rainfinity
Polc 500 
# 26844, -000, -700 

 

Rainfinity
Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval  
és L méretű zuhanypolccal  
# 26843, -000, -700 

Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval és zuhanypolccal R 
(kép nélkül) 
# 26858, -000, -700 
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Rainfinity
Showerpipe 360 1jet  
falsík alatti szereléshez
▪ Rainfinity 360 1jet fejzuhany
▪ Rainfinity 130 3jet kézizuhany 
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
Alaptest falsík alatti szerelésű Showerpipe 360 1jet 
termékhez  
(kép nélkül) 
# 26840180 

 

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet 
# 26864,  -00 0, -140, -340, -670,  

-700, -990 14 l/min

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

 

Rainfinity
Keskeny kézizuhany 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
Zuhanyszett 130 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27671, -000 14 l/min 
# 27672, -000 EcoSmart 8 l/min 

Zuhanyszett 130 3jet 150 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép nélkül) 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 8 l/min
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Zuhanyok

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak 
A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.
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Rainmaker Select

Élvezetes óriási  
esőzuhany

Áttekintés:

• A nagyméretű fejzuhanyok harmonikusan beleillenek fürdőszobai 
környezetbe, és könnyed, elegáns megjelenésűek

• Select technológia: egyetlen gombnyomással válthat a vízsugár-
fajták és zuhanyvezérlések között

• Nagyobb tárolóhely az okosan integrált tárolófelületnek 
köszönhetően

• QuickClean technológia: a vízkő egyszerűen ledörzsölhető 
a szilikongombokról

• Az EcoSmart változatokkal akár 60 százalékkal csökkentheti 
vízfogyasztását

Sokszorosan díjazott



Rainmaker Select
Fejzuhany 460 3jet zuhanykarral  
# 24007, -400, -600 18 l/min 
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül)  
# 01800180

Fejzuhany 460 3jet mennyezeti csatlakozóval 
(kép nélkül) 
# 24006, -400, -600 23 l/min 
# 24016, -400 EcoSmart

Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz 
(kép nélkül) 
# 24010180 

  

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 1jet zuhanykarral  
# 24003, -400, -600 19 l/min 
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Fejzuhany 460 1jet mennyezeti csatlakozóval 
(kép nélkül) 
# 24002, -400, -600 21 l/min 
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz 
(kép nélkül) 
# 24010180

 

Rainmaker Select
Fejzuhany 460 2jet zuhanykarral  
# 24005, -400, -600 18 l/min 
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180 

Fejzuhany 460 2jet mennyezeti csatlakozóval 
(kép nélkül) 
# 24004, -400, -600 21 l/min 
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz 
(kép nélkül) 
# 24010180 

  

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

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180 

 

Rainmaker Select
Showerpipe 460, termosztáttal, 3jet 
Zuhanykar hossza 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 3jet fejzuhany
▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪ ShowerTablet Select 700 termosztát
# 27106, -400 27 l/min  
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min 

 

Rainmaker Select
Termosztátos Showerpipe 460, 2jet 
Zuhanykar hossza 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 2jet fejzuhany
▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪ ShowerTablet Select 700 termosztát
# 27109, -400 19 l/min  
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min 
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Zuhanyok

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak 
A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.
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Raindance

Kényeztető nyári zápor  
érzete a zuhany alatt

Áttekintés:

• Egyedülálló zuhanyélmény a testet gyengéden beborító, 
mikrofinomságú PowderRain cseppekkel

• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 
alakíthatja fürdőszobáját

• Az innovatív Select technológiával elég egy egyszerű kattintás 
a vízsugár fajták közötti váltásához vagy másik zuhany  
vezérléséhez

• A QuickClean technológiának köszönhetően egyszerűen az 
ujjával ledörzsölheti a vízkőlerakódásokat a rugalmas szilikon 
gombokról

• Az EcoSmart változatokkal akár 60 százalékkal csökkentheti 
vízfogyasztását

Sokszorosan díjazott
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Zuhanyok

A zuhanyozás ezentúl nem csak felfrissíti, hanem minden 
érzékét kényezteti. Díjazott kézizuhanyunk és PowderRain 
vízsugár fajtával felszerelt Raindance Select zuhanyrend-
szerünk érzéki élménnyé varázsolja a gyors zuhanyozást. 
Az innovatív PowderRain vízsugár fajta mikrofinomságú 
cseppek ezreivel burkolja be a testét. Mintha csak a nyári 
zápor simogatná.

A Raindance kézizuhanyon a Select gomb-
bal válthat három vízsugár fajtája között a 
pihentető, élénkítő vagy frissítő zuhanyél-
ményért.

A lágy  
és egyedülálló  
zuhanyélmény

Zuhanyélmény 
gombnyomásra



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

 

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

 

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet 
# 26530,  -000, -140, -340, -400, -670,  

-700, -990 15 l/min
# 26531,  -000, -140, -340, -400, -670,  

-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance Select S
Zuhanyszett 120 3jet PowderRain 65 cm- 
es zuhanyrúddal 
# 27654, -000 11 l/min

Zuhanyszett 120 3jet PowderRain 90 cm- 
es zuhanyrúddal (kép nélkül) 
# 27667, -000 11 l/min

 

Raindance Select S
Zuhanyszett 150 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27802, -000 16,4 l/min

Zuhanyszett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép nélkül) 
# 27803, -000, -400 16 l/min

 

Raindance Select S
Fejzuhany 300 2jet zuhanykarral  
# 27378, -000, -400 17 l/min

Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval 
(kép nélkül) 
# 27337, -000, -400 17 l/min

 

Raindance S
Fejzuhany 240 1jet PowderRain zuhanykarral  
# 27607, -000 18,1 l/min

Fejzuhany 240 1jet PowderRain  
mennyezeti csatlakozóval (kép nélkül) 
# 27620, -000 18 l/min

 

Raindance Select S
PowderRain termosztátos Showerpipe 240, 1jet
Zuhanykar hossza 460 mm
Elfordítható zuhanykar
▪ Raindance S 240 1jet PowderRain fejzuhany
▪ Raindance Select S 120 3jet PowderRain kézizuhany
▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min 
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Raindance Select E
Kézizuhany 120 3jet 
# 26520,  -000, -140, -340, -400,  

-670, -700, -990 14,4 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min 

 

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

 

Raindance E
Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral  
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval 
(kép nélkül) 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Raindance Select E
Showerpipe 300, ShowerTablet Select 300  
termosztáttal, 3jet 
Zuhanykar hossza 380 mm
▪ Raindance Select E 300 3jet fejzuhany
▪ Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
▪ ShowerTablet Select 300 termosztát
# 27127, -000, -400 19 l/min 

 

Raindance E
Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 350 
Zuhanykar hossza 405 mm
▪ Raindance E 300 1jet fejzuhany
▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪ ShowerTablet 350 termosztát
# 27361, -000 16 l/min  
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Raindance Select E
Zuhanyszett 150 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27856, -000 16,4 l/min

Zuhanyszett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép nélkül) 
# 27857, -000 16,4 l/min

 

Raindance Select E
Zuhanyszett 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 26620, -000, -400 14,4 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyszett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép nélkül) 
# 26621, -000, -400 14,4 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Zuhanyok

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak 
A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.
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Pulsify S

Egyszerűen élettel teli

Sokszorosan díjazott
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Zuhanyok

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 kijönni a zu-
hanyzóból. A Pulsify S a saját fürdőszobájában képes megajándé-
kozni Önt ezekkel a pillanatokkal, legyen az bármekkora. A Pulsify-
jal még a legkisebb helyen is eddig soha nem tapasztalt, testi és 
szellemi ellazulásban lehet része. Élvezze a legnagyobb fokú sza-
badságot egy rendezett, stílusos környezetben.

A Pulsify-jal szabadon szárnyalhat. Ez a kompakt felépítésű rendszer 
bármilyen fürdőszobába beépíthető. Olyan elemeket és felületeket 
választhat a széles választékból, amelyek tökéletesen illenek a saját 
személyiségéhez és egyéni stílusához. Az időtálló dizájn, a kiváló 
minőség és az intelligens módon integrált polcok hosszú élettartamú 
örömforrássá teszik a Pulsify-t, ráadásul fenntarthatósági és biztonsá-
gi szempontból is iránymutató. Ha az EcoSmart – technológiával 
felszerelt változat mellett dönt, akkor a hagyományos termékekhez 
képest akár 60 százalékkal csökkentheti vízfogyasztását.

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

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 választhat a kí-
vánt vízsugár fajták között zuhanyozás közben. A 
gördülékeny és ellazító zuhanyélmény érdekében 
gombnyomásra válthat a különböző vízsugár fajták 
között.

PowderRain:  
az ellazulás egyedülálló 
élménye mikrofinomságú 
cseppekkel
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Zuhanyok

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 Ön
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Áttekintés:

• Bármilyen fürdőszobába illő modern, lapos kialakítás.
• Egyedülálló zuhanyélmény a testet gyengéden beborító, 

mikrofinomságú PowderRain cseppekkel
• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 

alakíthatja fürdőszobáját
• Innovatív Select technológia: egyetlen gombnyomással válthat 

a vízsugár fajták között vagy másik zuhany vezérlésre.
• Nagyobb tárolóhely az okosan integrált tárolófelületnek 

köszönhetően
• QuickClean technológia: a vízkő egyszerűen ledörzsölhető 

a rugalmas szilikongombokról
• Az EcoSmart változatokkal akár 60 százalékkal csökkentheti 

vízfogyasztását
• Falon kívüli és falsík alatti aszerelésű változatok széles választéka

Válassza az EcoSmart technológiát, így oly módon takarékoskodhat 
a vízzel és az energiával, hogy közben nem kell lemondania a meg-
szokott zuhanyélményről. Az EcoSmart akár 60 százalékkal csökken-
ti az átfolyási mennyiséget, így hosszú távon hozzájárul a takarékos-
kodáshoz. Az EcoSmart biztos befektetéssé teszi a Pulsify-t. Az 
integrált hő- és átfolyáskorlátozónak köszönhetően a legszebb és a 
legfelelősségteljesebb módon élvezheti értékes természeti erőforrá-
sunkat, a vizet.

EcoSmart: zuhanyzás 
tiszta lelkiismerettel



Pulsify S
Fejzuhany 260, 1jet, EsoSmart  
# 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min 
# 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180 

  

elérhető ekkortól 01/2023

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

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

  

elérhető ekkortól 01/2023

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

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

  

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

 

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

 

Pulsify S
Kézizuhany 105, 1jet  
# 24120, -000, -670, -700 13,5 l/min 
# 24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min

 

Pulsify Select S
Zuhanyszett 105, 3jet Relaxation, 65 cm- 
es zuhanyrúddal  
# 24160, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

Zuhanyszett 105, 3jet Relaxation, 90 cm- 
es zuhanyrúddal (kép nélkül) 
# 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
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Pulsify S
Showerpipe 260, 2jet, és ShowerTablet Select 400
Vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪ Pulsify S 260 2jet fejzuhany
▪ Pulsify S 105 3jet Relaxation kézizuhany
▪ ShowerTablet Select 400 termosztat
# 24240, -000, -670, -700 12,9 l/min 
# 24241, -000, -670, -700 EcoSmart 

 

elérhető ekkortól 01/2023

Pulsify S
Showerpipe 260, 1jet és ShowerTablet Select 400 
Vízvezetőcső magassága méretre szabható
Zuhanykar hossza 398 mm
Elfordítható zuhanykar
▪ Pulsify S 260 1jet fejzuhany
▪ Pulsify S 105 3jet Relaxation kézizuhany
▪ ShowerTablet Select 400 termosztat
# 24220, -000 10,9 l/min 
# 24221, -000 EcoSmart 

Showerpipe 260, 1jet, és kádtermosztátos  
ShowerTablet 400 termosztat 
# 24230, -000 

 

 

elérhető ekkortól 01/2023

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

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

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak 
A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.
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Croma

Mindentudó a modern családi  
fürdőszobához

Áttekintés:

• Modern dizájn biztonsági technológiákkal kombinálva: ideális 
választás fiatal családosoknak

• Több vízsugár fajta az egyéni zuhanyélményért
• Select technológia: egyetlen kattintással válthat a vízsugárfajták 

és a zuhanyvezérlés között
• QuickClean technológia: a vizkő egyszerűen ledörzsölhető a
• rugalmas szilikongombokról
• EcoSmart: akár 60%-kal csökken a fogyasztás
• Biztonságos zuhanyélmény: a CoolContact megakadályozza 

a termosztát felforrósodását
• Falon kívüli és falsík alatti szerelésű változatok széles választéka

Sokszorosan díjazott
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Zuhanyok

Elegáns zuhanyfejet keres, amelyen gombnyomásra válthat a vízsu-
gár fajták között? Nagy, forgatható zuhanyfejet? Vagy olyan zuhany-
rendszert, amellyel utólag felszerelhetné fürdőszobáját? Akkor a 
Croma zuhanycsalád éppen Önnek való. Válasszon a széles zuhany- 
és kádtermékek széles választékából, és élvezze féktelenül a víz él-
ményét. A Croma jól néz ki, ráadásul a fogása is jó. Ezeket a zuha-
nyokat a modern dizájn és kiváló ár-teljesítmény arány jellemzi, így 
ideális választást jelentenek fiatal családosok számára.

Ennek a biztonsági technológiának köszönhető-
en a vezetékből a termosztátba befolyó hideg 
víz célirányosan a termosztát felülete felé veszi 
útját. Így a burkolat külső felülete mindig kelle-
mesen hűvös marad. További biztonsági funkció: 
a SafetyStop a termosztát karján megakadá-
lyozza, hogy váratlanul forró víz folyjon a zuha-
nyból.

Zuhanyélmény minden 
méretben

CoolContact:  
óvja a kezeket



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

 

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

 

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

 

Croma Select E
Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26580, -400 16 l/min 
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül) 
# 26590, -400 16 l/min 
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26582, -400 14,7 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép nélkül) 
# 26586, -400 14,7 l/min

Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül) 
# 26592, -400 14,7 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

Croma Select E
SemiPipe Multi, termosztáttal
▪ Croma Select E Multi kézizuhany
▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27248, -400 16 l/min 
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Croma Select S
Kézizuhany Vario 
# 26802, -400 14,7 l/min 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

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

 

Croma Select S
Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26560, -400 16 l/min 
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül) 
# 26570, -400 16 l/min 
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

  

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet termosztáttal 
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪ Croma 280 1jet fejzuhany
▪ Croma Select S Multi kézizuhany
▪ Ecostat Comfort termosztát 
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 280 1jet termosztáttal és kádtöltővel 
(kép nélkül) 
# 26792, -000 

 

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet termosztáttal  
és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal 
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪ Croma 280 1jet fejzuhany
▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪ Ecostat Comfort termosztát
# 26890, -140, -340, -670, -700, -990 14,5 l/min 
# 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
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Zuhanyok

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak 
A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.



Croma E
Showerpipe 280 1jet termosztáttal 
Zuhanykar hossza 340 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪ Croma E 280 1jet fejzuhany
▪ Croma Select E Multi kézizuhany
▪ Ecostat E termosztát
# 27630, -000 15 l/min 
# 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Showerpipe 280 1jet kádtöltővel és termosztáttal 
# 27687, -000 20,3 l/min

 

Croma
Showerpipe 220 1jet Reno 
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪ Croma 220 1jet fejzuhany
▪ Croma 100 Vario kézizuhany
 # 27224, -000 

 

Croma
Showerpipe 220 1jet termosztáttal 
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪ Croma 220 1jet fejzuhany
▪ Croma 100 Vario kézizuhany
▪ Ecostat Comfort termosztát 
# 27185, -000 15 l/min 
# 27188, -000 EcoSmart 
Showerpipe 220 1jet termosztáttal és kádtöltővel 
# 27223, -000 

 

Croma
Fejzuhany 280 1jet  
# 26220,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 15,6 l/min
# 26221,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 EcoSmart 8,5 l/min
Zuhanykar 38,9 cm (kép nélkül)  
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mennyezeti csatlakozó 100 mm (kép nélkül) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

  

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

Mennyezeti csatlakozó 100 mm (kép nélkül) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

Zuhanykar 38,9 cm (kép nélkül) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Croma E
Fejzuhany 280 1jet  
# 26257, -000 18,3 l/min 
# 26258, -000 EcoSmart 8 l/min
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Croma 100
Kézizuhany Multi 
# 28536, -000 19 l/min 
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

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

 

Croma 100
Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartó 
# 27774, -000 19 l/min

 

Croma 100
Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27772, -000 18 l/min 
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép nélkül) 
# 27771, -000 18 l/min 
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Croma 100
Zuhanyszett Mono 65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27717, -000 16 l/min

Zuhanyszett Mono 90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép nélkül) 
# 27724, -000 16 l/min
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Crometta

Valódi dizájnélmény  
kis pénztárcához

Áttekintés:

• A kiváló minőség és a stílusos esztétikum találkozása a vonzó 
ár-teljesítmény aránnyal

• A zuhanyrendszer egyszerűen felszerelhető a meglévő csatlako-
zókra, így különösen bérlőbarát

• Több vízsugár fajta az egyéni zuhanyélményért
• A QuickClean technológiának köszönhetően egyszerűen az 

ujjával ledörzsölheti a vízkőlerakódásokat a rugalmas szilikon 
gombokról

• Az EcoSmart változatokkal akár 60 százalékkal csökkentheti 
vízfogyasztását
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Zuhanyok

Élje át a zuhanyélményt nap mint nap a Crometta-val. Az 
egyszerű szerelésnek köszönhetően gyerekjáték a 
hansgrohe világába való belépés. A modern EcoSmart 
technológia különösen takarékos fogyasztást biztosít, a 
könnyen ápolható krómfelületek pedig hosszan tartó minő-
ségről gondoskodnak. Engedje szabadjára érzéseit, és él-
vezze a tiszta öröm pillanatait.

A régi kézizuhany Crometta Vario zuhanyra történő cseréjével gyor-
san és egyszerűen adhat új lendületet mindennapi rituáléinak. Válasz-
szon a két vízsugár fajta, a Rain és az IntenseRain között, és élvezze, 
ahogy az intenzív vagy a lágy eső beborítja a testét. A zuhanyrend-
szer egyszerűen felszerelhető a meglévő csatlakozókra.

Kiváló minőség  
jó áron

Gyors felfrissítés  
egyszerű cserével



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

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

Zuhanyrúd E 38,9 cm (kép nélkül) 
# 27446, -000 

Mennyezeti csatlakozó E 100 mm (kép nélkül)  
# 27467, -000

Mennyezeti csatlakozó E 300 mm (kép nélkül) 
# 27388, -000 

  

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

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

Zuhanykar 38,9 cm (kép nélkül) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Mennyezeti csatlakozó S 100 mm (kép nélkül) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Mennyezeti csatlakozó S 300 mm (kép nélkül) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Crometta
Kézizuhany Vario 
# 26330, -400 13,8 l/min 
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26336, -400 Green 5,7 l/min

 

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

 

Crometta
Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26532, -400 13,8 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép nélkül) 
# 26553, -400 13,8 l/min

Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül) 
# 26536, -400 13,8 l/min 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Crometta
Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26533, -400 14 l/min 
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26554, -400 Green 6 l/min

Zuhanyszett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal (kép nélkül) 
# 26537, -400 14 l/min 
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Crometta S
Showerpipe 240, kád termosztáttal, 1jet 
Zuhanykar hossza 350 mm
Vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Crometta S 240 1jet fejzuhany
▪ Crometta Vario kézizuhany
▪ Ecostat 1001 CL termosztát
# 27267, -000 16 l/min 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 
# 27320, -000 

 

38



Crometta S
Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart 9 l/perc 
Zuhanykar hossza 350 mm
Vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Crometta S 240 1jet fejzuhany
▪ Crometta Vario kézizuhany
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Crometta E
Showerpipe 240, termosztáttal, 1jet 
Zuhanykar hossza 350 mm
Vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Crometta E 240 1jet fejzuhany
▪ Crometta Vario kézizuhany
▪ Ecostat 1001 CL termosztát
# 27271, -000 
# 27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min 

Showerpipe 240 1jet termosztáttal és kádtöltővel 
# 27298, -000 

 

Crometta E
Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart 9 l/perc 
Zuhanykar hossza 350 mm
Vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪ Crometta E 240 1jet fejzuhany
▪ Crometta Vario kézizuhany
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min 
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A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.
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Vernis

Mindenhol kényelemre beállítva

Áttekintés:

• A környezet stílusához illeszkedő, kerek vagy szögletes dizájn
• Kiváló ár-teljesítmény arány
• Több vízsugár fajta az egyéni zuhanyélményért
• A QuickClean technológiának köszönhetően egyszerűen az 

ujjával ledörzsölheti a vízkőlerakódásokat a rugalmas szilikon 
gombokról

• Az EcoSmart változatokkal akár 60 százalékkal csökkentheti 
vízfogyasztását

• Falon kívüli és falsík alatti szerelésű változatok széles választéka



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

 

Vernis Blend
Zuhanyszett Vario, Crometta 65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26275, -000 15,2 l/min 
# 26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min

 

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

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

 

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

Fejzuhany 200, 1jet, LowPressure  
# 26096, -000 14,7 l/min

 

Vernis Blend
Showerpipe 200, 1jet, termosztáttal 
Zuhanykar hossza 400 mm
▪ Vernis Blend 200 1jet fejzuhany
▪ Vernis Blend Vario kézizuhany
▪ Vernis termosztát
# 26276, -000, -670 15,9 l/min
# 26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26318, -000 Green 5,7 l/min

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

 

Vernis Shape
Showerpipe 230, 1jet Reno 
Zuhanykar hossza 400 mm
▪ Vernis Shape 230 1jet fejzuhany
▪ Vernis Blend Vario kézizuhany
# 26282, -000, -670 14,6 l/min
# 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
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A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak 
A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.
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Jocolino

Legyen fürdőszobája  
a világ legtisztább játszótere

Áttekintés:

• Három különböző állatfigura: oroszlán, zebra és krokodil
• A mozgó szemek mókás fürdésélményt nyújtanak
• Ergonomikus fogantyú, kifejezetten gyermekkézhez kialakítva
• Több vízsugár fajta az egyéni zuhanyélményért
• A QuickClean technológiának köszönhetően egyszerűen az 

ujjával ledörzsölheti a vízkőlerakódásokat a rugalmas szilikon 
gombokról

• Az opcionális gyorscsatlakozóval egyszerűen válthat két 
kézizuhany között



Jocolino 
Gyerek kézizuhany krokodil, 2jet 
# 28788570 11 l/min

 

Jocolino 
Gyerek kézizuhany zebra, 2jet 
# 28787640 11 l/min

 

Jocolino 
Gyerek kézizuhany oroszlán, 2jet 
# 28760210 11 l/min

 

Gyorskapcsoló 
# 28346000 
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A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak 
A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.

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 kisgyermekeket, 
és valami pozitív dologra irányítja a figyelmüket. Válasszon a három 
különböző állatmotívum közül, vagy engedje gyermekét dönteni, hogy 
oroszlánnal, krokodillal vagy inkább zebrával együtt szeretne-e zuha-
nyozni. Cserélje a könnyeket a vidám, mókás zuhanyozás élményére.

3 vidám állatfigura
2 egyedülálló vízsugár fajta
1 boldog család
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DogShower

A hansgrohe fejlesztette –  
a kutyák imádják

Áttekintés:

• Kifejezetten kutyák és gazdijaik számára fejlesztve, hogy még 
szebb legyen a fürdetés élménye

• A hansgrohe DogShower segít csökkenteni a kutyák félelmét és a 
bőrirritáció kialakulását

• Ergonomikus kialakítás
• Több vízsugár fajta az egyéni élményért
• A vízmennyiség igény szerint célzottan növelhető
• Az opcionális gyorscsatlakozóval egyszerűen válthat két 

kézizuhany között

Kitüntetve



DogShower
Kutyazuhany 150, 3jet, masszírozó fúvókákkal  
# 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min

 

Gyorskapcsoló 
# 28346000 
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A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak 
A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.

Mindig csakis a legjobbat szeretnénk bundás barátaink számára, az 
eledeltől az alvóhelyig. Ezért olyan termékeket vásárolunk, amelyek 
kifejezetten az ő igényekre készültek. Miért történne ez másképpen 
a zuhanyozás esetében? A hansgrohe DogShower olyan innovatív, 
kutyabarát megoldás, melynek előnyeit a gazdi és legjobb barátja 
egyaránt élvezheti.

Stressz- és káoszmentessé teszi a kutyafürdetést. Az egyedülálló, ke-
féhez hasonló fúvókák még a vastag bundák tisztítását is alaposab-
bá, de mindenekelőtt kellemesebbé teszi négylábú barátja számára. 
A három, speciálisan kialakított, zajmentes vízsugár fajta tökéletes a 
bunda, a lábak és a tappancsok, valamint a nehezen hozzáférhető 
vagy érzékeny testtájak tisztításához. Nem csoda tehát, hogy a ku-
tyák újra imádnak fürödni. Hogy is szól a mondás? A boldogság ott 
kezdődik, ha a kutya orra nedves, és vidáman ugrándozik a négy 
lábán.

Kevesebb stressz  
és kevesebb káosz 

Paw Spray: lágy vízsugár, mely ideális a tap-
pancsok kíméletes tisztításához.

Leg Spray: Lábakra és érzékeny testtájakra. Fur Spray: erős zuhanyvízsugár a kosz és a 
sampon kimosásához.
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RainSelect

Kapcsoljon  
nagyobb kényelemre

Áttekintés:

• Keskeny kivitel, mely helytakarékosan integrálódik a falba
• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 

alakíthatja fürdőszobáját
• Hosszú élettartamú gombok: az üveglap mögé nyomtatott 

szimbólumok tartósan kopásállóak
• Az innovatív Select vezérléssel egyszerűen szabályozhatja 

a vízmennyiséget és válthat a vízsugár fajták között
• A forgószabályozóval egyszerűen és kényelmesen beállíthatja 

a kívánt vízmennyiséget
• Egyszerű tisztítás a külön elzáró funkciónak köszönhetően

Sokszorosan díjazott



RainSelect
Termosztát  
falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz  
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Alaptest RainSelect 2 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez (kép nélkül) 
# 15310180

 

RainSelect
Termosztát  
falsík alatti szereléshez, 3 fogyasztóhoz  
# 15381, -000, -700

Alaptest RainSelect 3 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez (kép nélkül) 
# 15311180

 

RainSelect
Termosztát  
falsík alatti szereléshez, 4 fogyasztóhoz  
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Alaptest RainSelect 4 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez (kép nélkül) 
# 15312180

 

RainSelect
Falsík alatti termosztátos csaptelep  
színkészlet 5 fogyasztóhoz  
# 15384, -000, -700

Alaptest RainSelect 5 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez (kép nélkül) 
# 15313180

 

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
3 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval  
# 15356, -000, -400, -600

Alaptest RainSelect 3 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez (kép nélkül) 
# 15311180

 

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz beépített Porter zuhanytartóval  
# 15355, -000, -400, -600

Alaptest RainSelect 2 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez (kép nélkül) 
# 15310180

 

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
5 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval  
# 15358, -000, -400, -600

Alaptest RainSelect 5 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez (kép nélkül) 
# 15313180

 

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
4 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval  
# 15357, -000, -400, -600

Alaptest RainSelect 4 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez (kép nélkül) 
# 15312180
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ShowerSelect

Zuhanyvezérlés gombnyomásra

Áttekintés:

• Szögletes vagy kerek változatban kapható, így kiválóan illik 
minden ízléshez és stílushoz

• Rendezett megjelenés az időtálló fürdőszobai környezetért
• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 

alakíthatja fürdőszobáját
• Hosszú élettartamú gombok tartósan kopásálló feliratozással
• Az innovatív Select vezérléssel egyszerűen szabályozhatja 

a vízmennyiséget és válthat a vízsugár fajták között
• Egyéni választás két különböző technológia közül: termosztát 

vagy csaptelep

Sokszorosan díjazott



ShowerSelect Glas
Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz  
# 15738, -400

 

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz  
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

ShowerSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz 
Fixfittel és Porter zuhanytartóval  
# 15765, -000

 

ShowerSelect
Csaptelep falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz  
# 15768, -000

 

ShowerSelect S
Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz  
# 15744, -000

 

ShowerSelect S
Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz  
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Nem tartalmazza a falsík alatti szere-
léshez szükséges iBox universal alap-
testet. Kérjük, rendelje meg az alaptes-
tet a szükséges tartozékok közül
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ShowerTablet Select

Nagyobb hely  
a kényeztető zuhanyélményhez

Áttekintés:

• Nagyobb tárolóhely az okosan integrált, 30, 40 vagy 70 cm-es 
tárolófelületnek köszönhetően

• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 
alakíthatja fürdőszobáját

• Az innovatív Select vezérléssel egyszerűen szabályozhatja 
a vízmennyiséget és válthat a vízsugár fajták között

• A forgószabályozóval egyszerűen és kényelmesen beállíthatja 
a kívánt vízmennyiséget

• A még biztonságosabb zuhanyozás érdekében a CoolContact 
megakadályozza a termosztát felforrósodását

Sokszorosan díjazott



ShowerTablet Select
Termosztátos kádcsaptelep 700  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 13183, -000

 

ShowerTablet Select
Termosztát 700  
falsíkon kívüli szereléshez, 2 fogyasztóhoz  
# 13184, -000, -400

 

ShowerTablet Select
Termosztátos zuhanycsaptelep 300  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 13171, -000, -400

 

ShowerTablet Select
Termosztátos kádcsaptelep 300  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 13151, -000, -400

 

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

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

Nagyobb kényelem és biztonság 
gyorsan és egyszerűen

Áttekintés:

• A még biztonságosabb zuhanyozás érdekében a CoolContact 
megakadályozza a termosztát felforrósodását

• Modern és esztétikus dizájn, mely tökéletesen illeszkedik minden 
fürdőszobai környezetbe

• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 
alakíthatja fürdőszobáját

• Falon kívüli és falsík alatti szerelésű változatok széles választéka

Sokszorosan díjazott



Ecostat E
Termosztátos kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 15774, -000

 

Ecostat E
Termosztátos zuhanycsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 15773, -000

 

Ecostat Square
Termosztát  
falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz  
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep Comfort,  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort,  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat E
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz  
# 15708, -000

 

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 13123, -000

 

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 13122, -000

 

Ecostat S
Termosztát  
falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz  
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep Comfort Care,  
extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez  
# 13115, -000

 

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort Care,  
extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez 
# 13117, -000 
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Termosztátok

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak 
A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.

Nem tartalmazza a falsík alatti szere-
léshez szükséges iBox universal alap-
testet. Kérjük, rendelje meg az alaptes-
tet a szükséges tartozékok közül





55

RainDrain

A lefolyórendszer
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A fürdőszoba egységes megjelenése a jó közérzet garanciája. Ez 
igaz a zuhanyzóra is, ezért nem meglepő, hogy egyre nagyobb a 
kereslet a harmonikusan a zuhanyzóba integrált és esztétikus zuhany-
folyókák iránt. A RainDrain tökéletes megjelenést kölcsönöz minden 
zuhanyzónak, és harmonikusan illeszkedik a környezetébe: akár ter-
méskő, akár a hansgrohe zuhanyok és csaptelepek felületével harmo-
nizáló nemesacél, akár egyedileg burkolt változatról van szó. Ám 
nem csak a tökéletesen 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.

Tökéletesség és esztéti-
kum a zuhanyzóban

Áttekintés:

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

• Minden elterjedt telepítési változathoz alkalmazható
• Vízkárok megelőzése víztömör alapkészlettel és előreszerelt 

tömítőfilccel
• Opcionális Dryphon technológia az alacsony tisztítási  

ráfordításokért
• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 

alakíthatja fürdőszobáját



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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Raindrain
90 XXL színkészlet lefolyó-garnitúrával  
# 60067, -000

 

57

Lefolyórendszerek

A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.

A színkészlet nem tartalmazza a falsík 
színkészlet szereléshez szükséges 
uBox universal alaptestet. Kérjük, ren-
delje meg az alaptestet a szükséges 
tartozékok közül
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Metropol

Geometriai formák  
precíz élekkel

Áttekintés:

• Tökéletes geometriai formavilág az időtálló fürdőszobáért.
• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 

alakíthatja fürdőszobáját
• A ComfortZone megteremti a lehető legnagyobb szabad helyet 

a mosdókagyló és a csaptelep között
• Az AirPower bőséges levegőt kever a vízhez a lágy,  

fröccsenésmentes vízsugárért és a telt cseppekért
• QuickClean technológia: a vízkő egyszerűen ledörzsölhető 

a rugalmas szilikongombokról
• EcoSmart: vizet és energiát takaríthat meg

Sokszorosan díjazott



Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 260  
karos fogantyúval, mosdótálakhoz,  
push-open lefolyó-garnitúrával 
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 110  
nyitókarral, push-open lefolyó-garnitúrával  
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros mosdócsaptelep 110  
nyitókarral, automata lefolyó-garnitúrával  
# 32506, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart  
push-open lefolyó-garnitúrával (kép nélkül) 
# 32508, -000

 

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 230  
karos fogantyúval, push-open lefolyó-garnitúrával 
# 32511,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 
22,5 cm-es kifolyóval, loop foganytúval,  
fali szereléshez  
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 
16,5 cm-es kifolyóval, loop foganytúval,  
fali szereléshez (kép nélkül) 
# 32525, -000

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

 

Metropol
Egykaros kádcsaptelep karos fogantyúval,  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 32540,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Egykaros zuhanycsaptelep nyitókarral,  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Egykaros kádcsaptelep szabadonálló karos fogantyúval  
# 32532,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez (kép nélkül) 
# 10452180

 

Metropol
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez, karos fogantyúval  
# 32545,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez, karos fogantyúval,  
beépített biztonsági kombinációval EN1717  
# 32546,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180

Metropol
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez, nyitókarral  
# 32565,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180
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Csaptelepek

A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.
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Metris

Időtállóan szép,  
végtelenül kényelmes

Áttekintés:

• A lapos kar lendülete az egyszerű kezelhetőségről árulkodik
• A ComfortZone megteremti a lehető legnagyobb szabad helyet 

a mosdókagyló és a csaptelep között
• Az AirPower bőséges levegőt kever a vízhez a lágy,  

fröccsenésmentes vízsugárért és a telt cseppekért
• QuickClean technológia: a vízkő egyszerűen ledörzsölhető 

a rugalmas szilikongombokról
• EcoSmart: vizet és energiát takaríthat meg



Metris
Egykaros mosdócsaptelep 260  
mosdótálakhoz, automata lefolyó-garnitúrával 
# 31082, -000 

Egykaros mosdócsaptelep 260  
mosdótálakhoz, lefolyógarnitúra nélkül 
# 31184, -000 

 

Metris
Egykaros mosdócsaptelep 200  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31183, -000 

Egykaros mosdócsaptelep 200 l 
efolyógarnitúra nélkül 
# 31185, -000 

 

Metris
Egykaros mosdócsaptelep 110  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 31080, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 31084, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110  
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz,  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 31074, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110 LowFlow  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 31203, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110 LowFlow  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 31204, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart  
automata lefolyó-garnitúrával (kép nélkül) 
# 31121, -000

 

Metris
Egykaros mosdócsaptelep 230  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31087, -000 

Egykaros mosdócsaptelep 230  
push-open lefolyó-garnitúrával 
# 31187, -000 

Egykaros mosdócsaptelep 230  
lefolyógarnitúra nélkül 
# 31081, -000 

 

Metris
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 31480, -000 

 

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 31680, -000 

 

Metris
Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval,  
fali szereléshez  
# 31085, -000

Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval,  
fali szereléshez (kép nélkül) 
# 31086, -000

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

 

Metris
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 31454, -000

Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez beépített biztonsági  
kombinációval EN1717  
# 31451, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 31456, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180
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Csaptelepek

A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.
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Metris S

Modern letisztultság

Áttekintés:

• Bőséges felületek az elegáns, magas minőségű  
fürdőszoba-tervezéshez

• A ComfortZone megteremti a lehető legnagyobb szabad helyet 
a mosdókagyló és a csaptelep között

• Az AirPower bőséges levegőt kever a vízhez a lágy,  
fröccsenésmentes vízsugárért és a telt cseppekért

• QuickClean technológia: a vízkő egyszerűen ledörzsölhető 
a rugalmas szilikongombokról

• EcoSmart: vizet és energiát takaríthat meg



Metris S
Egykaros mosdócsaptelep 260  
mosdótálakhoz, automata lefolyó-garnitúrával 
# 31022, -000 

Egykaros mosdócsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez, mosdótálakhoz 
# 31023, -000 

 

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep 100  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 31060, -000

Egykaros mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül  
# 31068, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 31063, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 31015, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 31016, -000

 

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval,  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31159, -000 

Egykaros mosdócsaptelep 230 elforgatható kifolyóval  
és push-open lefolyó-garnitúrával 
# 31161, -000 

 

Metris S
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 31460, -000 

 

Metris S
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez 
# 31660, -000 

 

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval,  
fali szereléshez  
# 31162, -000

Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval,  
fali szereléshez (kép nélkül) 
# 31163, -000

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

 

Metris S
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 31465, -000

Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez beépített biztonsági  
kombinációval EN1717  
# 31466, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180

Metris S
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 31665, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180
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Csaptelepek

A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.
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Finoris

Mindennapi rutinok újradefiniálva

Áttekintés:

• A karcsú, geometrikus dizájn esztétikus megjelenést  
kölcsönöz a fürdőszobában

• Kihúzható funkció a maximális rugalmasságért
• Egyszerű váltás két vízsugárfajta között gombnyomással
• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 

alakíthatja fürdőszobáját
• A ComfortZone megteremti a lehető legnagyobb szabad helyet 

a mosdókagyló és a csaptelep között
• QuickClean technológia: a vízkő egyszerűen ledörzsölhető 

a rugalmas szilikongombokról
• EcoSmart: vizet és energiát takaríthat meg

Sokszorosan díjazott
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Csaptelepek

Egyik helyiségben sem találkozni olyan különböző igényekkel és ruti-
nokkal, mint a fürdőszobában: búvóhely, a reggeli kapkodás helyszí-
ne 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.

A karcsú dizájnba integrált, gondosan kidolgozott kihúz-
ható zuhany minden használat után finoman visszahúzódik 
eredeti helyzetébe, így készen állva a következő haszná-
latra. Élvezze az alkalmazkodóképességet négy dimenzió-
ban: vízmennyiség, vízhőmérséklet, vízsugár fajta és rugal-
mas kifolyó. Három különböző felületének köszönhetően 
tökéletesen illik minden fürdőszoba dizájnhoz.

A csaptelep, amely olyan 
rugalmas, mint Ön



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

 

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

 

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

 

Finoris
Egykaros mosdócsaptelep 110,  
pop-up 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 

 

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

 

Finoris
Hidegvizes csaptelep 100,  
lefolyógarnitúra nélkül 
# 76013, -000, -670, -700 

 

Finoris
Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 16,8 cm-es kifolyóval  
# 76051, -000, -670, -700

Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 22,8 cm-es kifolyóval 
(kép nélkül) 
# 76050, -000, -670, -700

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

 

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

Mosdócsaptelep 160,  
push-open lefolyógarnitúrával (kép nélkül) 
# 76034, -000, -670, -700
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Finoris
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 76420, -000, -670, -700

 

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

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez 
(kép nélkül) 
# 13444180

 

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

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez (kép nélkül) 
# 10452180

 

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

 

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 (kép nélkül) 
# 01800180

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

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

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180
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Vivenis

A víz, ami elvarázsol

Áttekintés:

• A csaptelep elegáns formája harmonikusan egybeolvad széles 
vízesésszerű vízsugárral

• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 
alakíthatja fürdőszobáját

• A ComfortZone megteremti a lehető legnagyobb szabad helyet 
a mosdókagyló és a csaptelep között

• Az AirPower bőséges levegőt kever a vízhez a lágy, fröccsenés-
mentes vízsugárért és a telt cseppekért

• EcoSmart: vizet és energiát takaríthat meg
Sokszorosan díjazott
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Csaptelepek

Ki ne szeretne megérinteni egy vízesést!. Amikor a természetben ki-
rándulunk, és meglátunk egy ilyen lenyűgöző, soha véget nem érő 
erőforrást, 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, Időt-álló, elegáns formaterve-
zésével és széles vízsugarával valósággal magára irányítja a figyel-
met a fürdőszobában. Az igazi varázslat azonban akkor kezdődik, 
amikor megnyitja a csapot, és a víz a kezéhez vagy az arcához ér. 
Az innovatív AirPower – technológia levegővel dúsítja a vizet, ami-
nek köszönhetően a vízsugár lágy, selymes vízesésként éri a bőrét.

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

Selymesen lágy vízsugár 
a fürdőszobájában



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

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

 

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

Egykaros mosdócsaptelep 110,  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 75022, -000, -670, -700

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

Vivenis
Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti telepítéshez, 19,2 cm-es kifolyóval  
# 75050, -000, -670, -700

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez,  
falsík alatti szereléshez (kép nélkül) 
# 13622180
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Vivenis
Egykaro kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 75420, -000, -670, -700

 

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

Alap szett (kép nélkül) 
# 13440180

 

Vivenis
Egykaros, szabadonálló kádcsaptelep  
# 75445, -000, -670, -700

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez (kép nélkül) 
# 10452180

 

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

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

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180

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

 

Vivenis
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 75620, -000, -670, -700 12,3 l/min 

 

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

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180
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Talis E

Kényelem a maga  
legtermészetesebb formájában

Áttekintés:

• Karcsú elegancia a lágyan egymásba átmenő  
formáknak köszönhetően

• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 
alakíthatja fürdőszobáját

• A ComfortZone megteremti a lehető legnagyobb szabad helyet 
a mosdókagyló és a csaptelep között

• Az AirPower bőséges levegőt kever a vízhez a lágy,  
fröccsenésmentes vízsugárért és a telt cseppekért

• QuickClean technológia: a vízkő egyszerűen ledörzsölhető 
a rugalmas szilikongombokról

• EcoSmart: vizet és energiát takaríthat meg

Sokszorosan díjazott



Talis E
Egykaros mosdócsaptelep 150  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 71754,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros mosdócsaptelep 150  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 71755, -000

 

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep 240  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 71716,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros mosdócsaptelep 240  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 71717,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep 110  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 71710,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros mosdócsaptelep 110  
push-open lefolyó-garnitúrával  
# 71711, -000

Egykaros mosdócsaptelep 110  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 71712,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros mosdócsaptelep 110  
CoolStart automata lefolyó-garnitúrával (kép nélkül) 
# 71713,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros mosdócsaptelep 110  
CoolStart lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül) 
# 71714,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros mosdócsaptelep 110  
LowFlow automata lefolyó-garnitúrával  
# 71715, -000

 

Talis E
3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával  
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez  
# 71740,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez  
# 71760,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval,  
fali szereléshez  
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval,  
fali szereléshez (kép nélkül) 
# 71732, -000

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

 

Talis E
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 71745,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez beépített biztonsági  
kombinációval EN1717  
# 71474,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180

Talis E
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 71765,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180

73

Csaptelepek

A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.



74

Talis S

A forma és a funkció  
itt egybeolvad

Áttekintés:

• Függőleges, keskeny, kúpos alaptest
• Az innovatív Select vezérléssel egyszerűen szabályozhatja 

a vízmennyiséget és válthat a vízsugár fajták között
• A ComfortZone megteremti a lehető legnagyobb szabad helyet 

a mosdókagyló és a csaptelep között
• Az AirPower bőséges levegőt kever a vízhez a lágy,  

fröccsenésmentes vízsugárért és a telt cseppekért
• QuickClean technológia: a vízkő egyszerűen ledörzsölhető 

a rugalmas szilikongombokról
• EcoSmart: vizet és energiát takaríthat meg



Talis Select S
Mosdócsaptelep 190  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 72044, -000

Mosdócsaptelep 190  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 72045, -000

 

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 100  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 72020, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 72021, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
CoolStart automata lefolyó-garnitúrával (kép nélkül) 
# 72022, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
CoolStart lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül) 
# 72023, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
LowFlow automata lefolyó-garnitúrával  
# 72024, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
LowFlow lefolyógarnitúra nélkül  
# 72025, -000

 

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 140  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 72113, -000

 

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep 210  
elforgatható kifolyóval, automata lefolyó-garnitúrával  
# 72105, -000

 

Talis S
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 72400, -000 

 

Talis S
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 72600, -000

Talis S
Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval,  
fali szereléshez  
# 72111, -000

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

 

Talis S
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 72405, -000

Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez beépített biztonsági  
kombinációval EN1717  
# 72406, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180

Talis S
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 72605, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180
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Focus

Kitűnő minőség,  
kényelem és érték

Áttekintés:

• Harmonikus dizájn letisztult, nagy felületű formanyelvvel
• Ergonomikus fogantyú az egyszerű kezeléshez
• A ComfortZone megteremti a lehető legnagyobb szabad helyet 

a mosdókagyló és a csaptelep között
• Az AirPower bőséges levegőt kever a vízhez a lágy,  

fröccsenésmentes vízsugárért és a telt cseppekért
• QuickClean technológia: a vízkő egyszerűen ledörzsölhető 

a rugalmas szilikongombokról
• EcoSmart: vizet és energiát takaríthat meg



Focus
Egykaros mosdócsaptelep 230  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 31531, -000

Egykaros mosdócsaptelep 230  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 31532, -000

 

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 190  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 31608, -000

Egykaros mosdócsaptelep 190  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 31518, -000

 

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 100  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 31607, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 31517, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
LowFlow automata lefolyó-garnitúrával  
# 31603, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
LowFlow lefolyógarnitúra nélkül  
# 31513, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
CoolStart falsíkon kívüli szereléshez (kép nélkül) 
# 31621, -000

 

Focus
Egykaros mosdócsaptelep 240  
elforgatható kifolyóval, automata lefolyó-garnitúrával  
# 31609, -000

Egykaros mosdócsaptelep 240  
elforgatható kifolyóval, lefolyógarnitúra nélkül  
# 31519, -000

 

Focus
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 31940, -000

 

Focus
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 31960, -000

Focus
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 31965, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180

Focus
Egykaros mosdócsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez, fali  
# 31923, -000

 

Focus
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 31945, -000

Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez beépített biztonsági  
kombinációval EN1717  
# 31946, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180
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Vernis Shape

Karakteres sarkak és élek

Áttekintés:

• A precíz élek markáns megjelenést kölcsönöznek
• A kiváló minőség és a stílusos esztétikum találkozása a vonzó 

ár-teljesítmény aránnyal
• A ComfortZone megteremti a lehető legnagyobb szabad helyet 

a mosdókagyló és a csaptelep között
• Az AirPower bőséges levegőt kever a vízhez a lágy,  

fröccsenésmentes vízsugárért és a telt cseppekért
• EcoSmart: vizet és energiát takaríthat meg



Vernis Shape
Egykaros mosdócsaptelep 190,  
automata lefolyógarnitúrával  
# 71562, -000, -670

Egykaros mosdócsaptelep 190,  
fém automata lefolyógarnitúrával  
# 71590, -000

Egykaros mosdócsaptelep 190,  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 71591, -000, -670

 

Vernis Shape
Egykaros mosdócsaptelep 100,  
automata lefolyógarnitúrával  
# 71561, -000, -670

Egykaros mosdócsaptelep 100,  
fém automata lefolyógarnitúrával  
# 71568, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100,  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 71569, -000, -670

Egykaros mosdócsaptelep 100,  
Coolstart, automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül) 
# 71594, -000, -670

 

Vernis Shape
Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval  
és automata lefolyógarnitúrával  
# 71564, -000

 

Vernis Shape
Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti telepítéshez, 20,7 cm-es kifolyóval  
# 71578, -000, -670

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

 

Vernis Shape
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 71450, -000, -670

 

Vernis Shape
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 71650, -000, -670 

 

Vernis Shape
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 71668, -000, -670

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180

Vernis Shape
Mosdócsaptelep automata lefolyógarnitúrával  
# 71563, -000, -670

 

Vernis Shape
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 71468, -000, -670

Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez, beépített biztonsági  
kombinációval EN1717  
# 71469, -000, -670

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180
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Vernis Blend

Visszafogott elegancia

Áttekintés:

• Elegáns csaptelepeivel kiválóan illeszkedik a meleg hatású 
anyagokat – pl. fát és sárgarezet – használó stílusvilágokhoz

• Kiváló minőség és élettel teli dizájn megfizethető áron
• A ComfortZone megteremti a lehető legnagyobb szabad helyet 

a mosdókagyló és a csaptelep között
• Az AirPower bőséges levegőt kever a vízhez a lágy,  

fröccsenésmentes vízsugárért és a telt cseppekért
• EcoSmart: vizet és energiát takaríthat meg



Vernis Blend
Egykaros mosdócsaptelep 190,  
automata lefolyógarnitúrával  
# 71552, -000, -670

Egykaros mosdócsaptelep 190,  
fém automata lefolyógarnitúrával  
# 71581, -000

Egykaros mosdócsaptelep 190,  
izolált vízelvezetéssel és automata  
lefolyógarnitúrával (kép nélkül) 
# 71572, -000

Egykaros mosdócsaptelep 190,  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 71582, -000, -670

 

Vernis Blend
Egykaros mosdócsaptelep 100,  
automata lefolyógarnitúrával  
# 71551, -000, -670

Egykaros mosdócsaptelep 100,  
fém automata lefolyógarnitúrával  
# 71559, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100,  
izolált vízelvezetéssel és automata  
lefolyógarnitúrával (kép nélkül) 
# 71571, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100,  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 71580, -000, -670

Egykaros mosdócsaptelep 100,  
Coolstart, automata lefolyógarnitúrával (kép nélkül) 
# 71585, -000, -670

 

Vernis Blend
Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval  
és automata lefolyógarnitúrával  
# 71554, -000

 

Vernis Blend
Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti telepítéshez, 20,7 cm-es kifolyóval  
# 71576, -000, -670

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

 

Vernis Blend
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 71440, -000, -670

 

Vernis Blend
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 71640, -000, -670 

 

Vernis Blend
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 71667, -000, -670

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180

Vernis Blend
Mosdócsaptelep automata lefolyógarniturával  
# 71553, -000, -670

 

Vernis Blend
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 71466, -000, -670

Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez, beépített biztonsági  
kombinációval EN1717  
# 71467, -000, -670

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180
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Logis

Harmonikus dizájn  
finom érzékkel

Áttekintés:

• A pontos vonalak és a lekerekített élek hízelegnek a szemnek  
és a kéznek

• Ergonomikus fogantyú az egyszerű kezeléshez
• A ComfortZone megteremti a lehető legnagyobb szabad helyet 

a mosdókagyló és a csaptelep között
• Az AirPower bőséges levegőt kever a vízhez a lágy,  

fröccsenésmentes vízsugárért és a telt cseppekért
• EcoSmart: vizet és energiát takaríthat meg



Logis
Fine egykaros mosdócsaptelep 240,  
automata lefolyógarnitúrával  
# 71257, -000

Fine egykaros mosdócsaptelep 240,  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 71258, -000

 

Logis
Fine egykaros mosdócsaptelep 110,  
automata lefolyógarnitúrával  
# 71251, -000

Fine egykaros mosdócsaptelep 110,  
push-open lefolyógarnitúrával  
# 71252, -000

Fine egykaros mosdócsaptelep 110,  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 71253, -000

 

Logis
Fine egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti telepítéshez, 20,5 cm-es kifolyóval  
# 71256, -000

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

 

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 190  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 71090, -000

Egykaros mosdócsaptelep 190  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 71091, -000

 

Logis
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 71400, -000 

 

Logis
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 71600, -000

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 100  
automata lefolyó-garnitúrával  
# 71100, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
push-open lefolyó-garnitúrával  
# 71107, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
CoolStart falsíkon kívüli szereléshez (kép nélkül) 
# 71102, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
CoolStart lefolyógarnitúra nélkül (kép nélkül) 
# 71103, -000

Egykaros mosdócsaptelep 100  
lefolyógarnitúra nélkül  
# 71101, -000

 

Logis
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 71405, -000

Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez beépített biztonsági  
kombinációval EN1717  
# 71407, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180

Logis
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez  
# 71605, -000

Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow  
falsík alatti szereléshez  
# 71607, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül) 
# 01800180
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sBox

Kifinomult technológia a kényelme-
sebb kezelés érdekében

Áttekintés:

• Elegáns látványt nyújtó fürdőkád a rejtett  
zuhanycsőnek köszönhetően

• A környezet stílusához illeszkedő, kerek vagy szögletes dizájn
• Nagyobb kényelem a hosszú tömlőnek (1,45 m) köszönhetően
• Nagyobb mozgásszabadság a fürdőkádban
• Egyéni elhelyezés a kádperemen
• Könnyedén be- és kicsúsztatható tömlő
• Húzás és fogás minimális erőkifejtéssel
• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 

alakíthatja fürdőszobáját

Sokszorosan díjazott



sBox
kád színkészlet szögletes  
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

peremre és épített peremre  
szerelhető kádcsaptelep alaptest (kép nélkül) 
# 13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül) 
# 28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez 
(kép nélkül) 
# 28021, -000

sBox
Kád színkészlet, ovális  
# 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

peremre és épített peremre  
szerelhető kádcsaptelep alaptest (kép nélkül) 
# 13560180

szerelőlap épített peremre szereléshez (kép nélkül) 
# 28016, -000

szerelési segédlap épített peremre szereléshez 
(kép nélkül) 
# 28021, -000
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Sokak számára a fürdőkád az ellazulást jelentő oázis, ahová vissza-
vonulhat, hogy élvezetes módon feltöltődjön. Minél esztétikusabb és 
kényelmesebb ez a környezet, annál jobb lesz a pihenés. A hansgrohe 
fürdőkád sBox gondoskodik róla, hogy ez a kikapcsolódás a szemnek 
és a kéznek is egyaránt zavartalan legyen. Cső, belógó zuhanycső! 
Élvezze a legszebb kilátást és a nagyobb mozgásszabadságot.

A használaton kívül a zuhanyfalba láthatatlanul visszahúzódó zuha-
nycső esztétikus és kényelmes. Feltekerve várja a következő használa-
tot. Zuhanyozáshoz és fürdéshez gyorsan és könnyedén kihúzható. Ha 
akarja, akár 1,45 méter hosszan is. Használata pofonegyszerű, csak 
kis húzó- és tartóerőt igényel. A hansgrohe fürdőkád sBox segítségé-
vel ellenőrzötten, védetten és biztonságosan történik a tömlő vezetése 
a kád mögött. A zuhanytömlő nem csavarodik meg. Kívülről nem lát-
ható, csupán a fürdőkád sBox fém takarórózsája. Attól függően, hogy 
melyik illik a leginkább a fürdőszobai csaptelephez, kétféle elegáns 
takarórózsa közül választhat: szögletes vagy ovális.

Minden szép és rende-
zett a fürdőkádnál
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XtraStoris

Tárolóhely az álomfürdőért
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Áttekintés:

• Különböző méretekben és számos felülettel kapható, helytakaré-
kos tárolási megoldás a hansgrohe termékekhez illeszkedően

• A saját tárolási igényeire szabhatja fürdőszobáját
• Vízkárok megelőzése víztömör alapkészlettel és előreszerelt 

tömítőfilccel
• Az egyedi megjelenés érdekében a színkészlet installálási 

mélysége variálható

Dizájn, amely  
igazán hasznos
Bizonyára nagy gonddal és aprólékossággal alakította ki fürdőszobá-
ját. Nagy hangsúlyt fektetett az esztétikumra, a dizájnra és a kiváló 
minőségre, most pedig élvezi a tökéletes harmóniát. Szeretné ezt az 
esztétikus környezetet megőrizni, ugyanakkor valahol mégiscsak el 
kell helyeznie a tisztálkodási és szépségápolási cikkeket, flakonokat.

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.



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

 

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

 

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 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800 

 

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

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

 

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

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

 

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

elérhető ekkortól 02/2022

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

Tegye tökéletessé  
fürdőszobáját

Áttekintés:

• A színes FinishPlus felületek segítségével a saját ízlésére 
alakíthatja fürdőszobáját

• Több funkció, több hely és több tárolóhely a fürdőszobában
• Letisztult dizájn, mely tökéletesen beleillik a modern fürdőszobai 

környezetbe
• Az egyenes vonalvezetésű, visszafogott formavilág harmonikusan 

illik minden hansgrohe csaptelep családhoz

Sokszorosan díjazott



9191
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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. 
Lapos, minimalista formavilágával ez a kiegészítőcsalád megjelené-
sében tökéletesen illik a hansgrohe fürdőszobai csaptelepekhez.

Stílusos kiegészítője minden 
hansgrohe csaptelepnek, ráadásul 
hat különböző felületben kapható



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

 

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

 

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

 

AddStoris
Szappantartó 
# 41746, -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
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
Törölköző tartó 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

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

 

AddStoris
Sarokpolc 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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AddStoris
WC papír tartó fedlappal 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

AddStoris
Szemetes kuka, pedállal 
# 41775, -000, -670, -700 

 

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

 

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

 

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

 

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

Harmonikus dizájn

Áttekintés:

• Több funkció, több hely és több tárolóhely a fürdőszobában
• Harmonikus dizájn, mely tökéletesen beleillik a modern fürdőszo-

bai környezetbe
• Az egyenes vonalvezetésű, visszafogott formavilág harmonikusan 

illik minden hansgrohe csaptelep családhoz
• Válasszon a különböző felületek közül a tökéletes fürdőszobáért



Logis
Folyékonyszappan adagoló 
# 40514, -000, -820 

 

Logis
Fogmosópohár 
# 40518, -000, -820 

 

Logis
Szappantartó 
# 40515, -000, -820 

 

Logis
Papírtekercstartó 
# 40523, -000, -820 

 

Logis
Papírtekercstartó 
# 40526, -000, -820 

 

Logis
Tartalék papírtekercs tartó 
# 40517, -000, -820 

 

Logis
WC-kefetartó, fali változat 
# 40522, -000, -820 

 

Logis
Akasztó 
# 40511, -000, -820 

 

Logis
Kétkaros törölközőtartó 
# 40512, -000, -820 

 

Logis
Kapaszkodó 
# 40513, -000, -820 

 

Logis
600 mm-es törölközőtartó 
# 40516, -000, -820 

 

95

Tartozékok

A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.



Logis Universal
fogkefe tartó 
# 41718, -000 

 

Logis Universal
szappantartó 
# 41715, -000 

 

Logis Universal
folyékonyszappan adagoló  
# 41714, -000 

 

Logis Universal
akasztó 
# 41711, -000 

 

Logis Universal
dupla akasztó 
# 41725, -000 

 

Logis Universal
sarokpolc 
# 41710, -000 

 

Logis Universal
wc-papír tartó fedéllel 
# 41723, -000 

 

Logis Universal
wc-papír tartó fedél nélkül 
# 41726, -000 

 

Logis Universal
pót wc-papír tartó 
# 41717, -000 

 

Logis Universal
fali wc-kefe tartó 
# 41722, -000 

 

Logis Universal
fali tükör 
# 73561, -000 
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Logis Universal
törölközőtartó gyűrű 
# 41724, -000 

 

Logis Universal
kapaszkodó/törölközőtartó 
# 41713, -000 

 

Logis Universal
törölközőtartó 
# 41716, -000 

 

Logis Universal
dupla törölközőtartó 
# 41712, -000 

 

Logis Universal
törölközőtartó 
# 41720, -000 

 

Logis Universal
3 az 1-ben szett 
# 41727, -000 

 

Logis Universal
5 az 1-ben szett 
# 41728, -000 
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WallStoris

Legyen Öné a fal

Áttekintés:

• 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 (mattfekete és mattfehér)
• Válasszon a számos különböző polc, kampó, kosár, állvány és 

kaspó közül
• A fali rúdra egyszerűen rápattintható és ugyanilyen könnyen 

eltávolítható kiegészítők
• Egyszerű szerelés: hagyományos módon csavarozással vagy 

ragasztással, így később a léc maradványmentesen eltávolítható

Sokszorosan díjazott



9999

Tartozékok

Minél rendezettebb az otthona, annál jobban érzi magát benne, még 
belülről is. A harmonikus, rendezett környezet megnyugtató hatással 
van az emberre, 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.

A szinte végtelen kombinációs  
lehetőségeknek köszönhetően 
 fürdőszobája garantáltan egyedülálló lesz

Esztétikus és  
pofonegyszerű szerelés: 
csak fel kell ragasztani



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

elérhető ekkortól 04/2022

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

elérhető ekkortól 04/2022

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

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

elérhető ekkortól 04/2022

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

elérhető ekkortól 04/2022

WallStoris
Tárolókosár  
# 27913, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022

WallStoris
Fedlap  
# 27925, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022

WallStoris
Polc  
# 27915, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022

WallStoris
Pohár  
# 27921, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022

WallStoris
Vízlehúzó  
# 27916, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022
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WallStoris
Tolócsúszka  
# 27917, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022

WallStoris
Törölközőtartó sín  
# 27926, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022

WallStoris
WC kefe tartó  
# 27927, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022

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

elérhető ekkortól 04/2022

WallStoris
WC szett  
# 27969, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022

WallStoris
Kád szett  
# 27966, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022

WallStoris
Fürdőszoba szett  
# 27968, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022

WallStoris
Zuhany szett  
# 27967, -670, -700 

elérhető ekkortól 04/2022
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Tartozékok

A felületek, technológiák és vízsugártípusok magyarázatai a katalógus végén megtalálhatóak. További termékeket a hansgrohe.hu oldalon talál.





Konyha

A konyha élvezet, odafordulás, a később 
ételként közösen elfogyasztott hozzávalók 
iránti szeretet. Megértjük az Ön szeretetét, 
és konyhai innovációinkkal tovább támo-
gatjuk azt. Engedje, hogy részesei lehes-
sünk ennek az élménynek.

Legyen a víz 
receptjei titkos 

hozzávalója
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Konyha

Aquno Select M81:  
tökéletes konyhai  
munkafolyamatok

A hansgrohe-val mostantól választhatóan szűrheti, ásványi anyaggal 
dúsíthatja, hűtheti és buborékossá teheti a vezetékes vizet. Így bármi-
kor egy mozdulattal a rendelkezésére áll a tökéletes ivóvíz. Az Aqit-
tura M91 csaptelepdizájn kétféle változatban – kerek és szögletes –, 
valamint különböző funkciókkal kapható.
A fenntarthatóság növelése érdekében a jövőorientált háztartások-
ban az egyik legfontosabb dolog a műanyagok csökkentése. Az a 
víz, amelyet nem kell többé palackozni, csomagolni és szállítani, to-
vább csökkenti a Co2-lábnyomunkat. Az Aqittura M91 Co2-palackja 
újrahasznosítható, ami tovább könnyíti a környezetvédelmet.

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.

Aqittura M91: tökéletes 
mindennapi folyamatok

Hangsúlyok  
a konyhában

Sokszorosan díjazott
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Ön is azok közé az emberek közé tartozik, akik számára a tökéletes megje-
lenésű konyha az otthon névjegye? Erre a Talis M54 a mi válaszunk, amely 
minden konyhaformához tökéletesen illeszkedő, rugalmas dizájnmegoldás. 
Ismerje meg az izgalmasan karcsú, króm, nemesacél vagy matt fekete felüle-
tű csapteleptestet, és válasszon a saját konyhájához illeszkedő kifolyótípust, 
akár nagyméretű konyhaszigete, akár kompakt méretű, felső szekrényekkel 
kiegészített konyhasora van. Keskeny sziluettje optikailag egybeolvad az 
alaptesttel, és magára irányítja a tekinteteket a konyhában.

Talis M54: minimalizmus  
a részletek iránti szenvedéllyel

Zesis M33: a kiegyensú-
lyozott életért

Zesis M33 konyhai csaptelepek telis-tele vannak praktikus részletek-
kel, elfordíthatók és akár 76 cm-re is kihúzhatók. A magas kifolyós 
változatok sem akadályozzák a munkafolyamatokat. Ám ez még nem 
minden: a kihúzható zuhanyos Zesis M33 kiegészítő vízsugárral vil-
lámgyorsan letisztítja kedvenc hozzávalóit. Győződjön meg Ön is 
ennek az igazi mindentudónak a képességeiről.

Az esztétikus  
hatékonyságért:  
sBox és ComfortZone

Ezek és még további konyhai termékek megtalálhatók az alábbi 
címen hansgrohe.hu/konyha

Sokszorosan díjazott

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.
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Erőteljes masszázssugár, 
mely célzottan élénkít.

A lágy zuhanycseppek és 
a dinamikus sugár harmoni-
kus kombinációja.

Kristálytiszta és kiadós, le-
vegő hozzákeverése nélkül. 
Ideális nagy edények gyors 
töltéséhez. A fröccsenő víz 
megakadályozható.

lágy vízsugár, mely ideális 
a tappancsok kíméletes 
tisztításához.

Teljes esőztető, ideális 
hajmosáshoz.

Az AirPower technológiá-
nak köszönhetően levegővel 
telített vízsugár. Teltebb, 
könnyebb és lágyabb csep-
pek a kellemes vízsugárért.

Lábakra és érzékeny 
testtájakra.

Szuperpuha, nagy felületű 
vízsugár, mely nem fröcsköl, 
rendkívül hatékony és kíméli 
az erőforrásokat.

Erőforráskímélő és tisztító. A 
mosdókagyló gyors kizuha-
nyzására is alkalmas.

erős zuhanyvízsugár a kosz 
és a sampon kimosásához.

Intenzív vízsugár, mely 
beindít és felébreszt.

Simogató, lágy vízsugár.

Koncentrált, kellemes  
masszázssugár.

Lágy sugarakból álló, 
dús zuhany.

A bőrrel nagy felületen 
érintkező, erőteljes hullám-
sugár.

Pontszerű vízsugár a jóleső 
wellness-pillanatokért.

Egyedülálló zuhanyélmény 
a testet lágyan bevonó 
mikrocseppeknek köszön-
hetően.

Mikrofinomságú cseppekből 
álló, intenzív vízsugár a 
hatékony zuhanyozásért.

A nagy vízsugár  
lágy cseppekkel borítja  
be egész testét.

A lágy zuhanycseppek és a 
dinamikus sugár harmonikus 
kombinációja.

Energiával tölt fel a fárasztó 
nap végén.

Teljes esőztető, ideális 
hajmosáshoz.

Intenzív, frissítő  
hatású zuhanyeső.

Lágy zuhanyeső levegővel 
 dúsított cseppekkel.

Intenzív vízsugár, mely 
beindít és felébreszt.

Vízsugár fajták

A felület megadásával minden rendelési szám (#) nyolcjegyűvé válik, pl. 28500, -000 = króm

Felületek

-400
Fehér Króm

-090
Króm/Polírozott 

Arany hatású

-450
Fehér

-540
Petrolkék

-560
Pink

-340
Szálcsiszolt 
Fekete Króm

-140
Szálcsiszolt 

Bronz

-000  
Króm

-700
Matt Fehér

-600
Fekete/ 

króm

-610
Fekete

-820
Szálcsiszolt 

nikkel

-670
Matt Fekete

-800
Nemesacél 

Megjelenésű 
Felület

-990
Polírozott Arany 

hatású
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Technológiák

Egyszerű gombnyo-
mással szabályozza a 
víz áramlását: a be- és 
kikapcsolás, ill. a zuhany 
vagy a vízsugár fajta 
váltása gyerekjáték.

A mosdókagyló és a 
csaptelep közötti hasz-
nos teret jelenti. Kénye-
lem minden szinten.

Szabályozza a víz 
áramlását, így vizet és 
energiát takarít meg. A 
fenntartható élményért.

A mosogatótál és a csap-
telep közötti hasznos 
teret jelenti függőlegesen 
és oldalirányban.

Bőségesen levegőt kever 
a vízhez. A lágy, fröcs-
kölésmentes vízsugárért 
és a telített zuhanycsep-
pekért.

Megnyitáskor alaphely-
zetben hideg víz folyik. 
Csak akkor fogyaszt 
meleg vizet, ha arra 
ténylegesen szükség van.

Vízkőlerakódások 
eltávolítása pofonegy-
szerűen: csak dörzsölje 
meg a rugalmas szilikon 
gombokat az ujjával.

Az állítható fejzuhannyal 
a vízsugár egyénileg 
beállítható.

A rögzítés a mellékelt 
ragasztókészlettel és 
csavarozással egyaránt 
lehetséges.

Méretre vágható zuhany-
folyóka a szerelvényezé-
si környezethez történő 
optimális igazodásért.

Egyszerű vízvezérlés: 
a vízmennyiség a 
forgószabályozóval 
állítható be.

Vízkárok megelőzése 
víztömör alapkészlettel 
és előreszerelt tömí-
tőfilccel.

Nagy elvezetési kapa-
citás.

A szomszédos 
felületekkel egy síkba 
süllyesztésért.

Kisnyomású szerelvények 
hidegvíz vezetékhez 
bojlerrel/hőtárolóval.

Az érzékelő úgy reagál 
a megváltozott infravörös 
sugárzásra, mint számos 
mozgásérzékelő. Amint 
érzékeli a kéz melegét, 
megnyitja a vizet.

A konyhai csaptelep 
könnyedén kiemelhető a 
tartójából és elfektet-
hető. Így gond nélkül 
kinyithatja ki a befelé 
nyíló ablakot.

A felületek egyszerű 
és gyors tisztítása és 
karbantartása.

A zuhany gyors ürítő-
funkciója csökkenti az 
utáncsepegési időt.

A kiegészítők pofonegy-
szerűen felpattinthatók 
a fali rúdra, és bármikor 
eltávolíthatók.

Egyszerűen tisztítható 
szifon.

A kádtöltő kényelmesen 
befordítható a termosztát 
alá, amikor nem hasz-
nálják.

Szerelvény a két fal 
közötti szerelvénybe 
illesztve.

Szétosztja a vizet a nagy 
felületű vízsugártárcsán. 
Így jóleső cseppekkel 
borítja be az egész 
testét.

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

A halk, könnyű és 
védett tömlővezetésért 
az alsószekrényben, a 
kihúzható hossz akár 
76 cm.

Az egyedi megjelenés 
érdekében a színkészlet 
installálási mélysége 
variálható.

Falhoz csatlakozó 
szerelés a kényelmes 
felületkihasználásért.

Hideg víz kontrollált 
átvezetésével hűti a 
felületet, így megakadá-
lyozza a felforrósodást. 
A még biztonságosabb 
zuhanyozásért.

Minimális szerelés a 
hátfalnál és az oldalfa-
laknál.

Kihúzható funkció a ma-
ximális rugalmasságért.

Szabad szerelés a 
felületre dizájnkiegészí-
tőként.

A vízmennyiség igény 
szerint célzottan 
 növelhető.



A termékek elérhetősége változhat. Az elérhetőséget a nyersanyaghiány, a 
beszállítói lánc megszakadása vagy vis maior események befolyásolhatják. 
További részletekért, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

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

Magyarország 
Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13. 
Telefon +36 1 2369090  
info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu

hansgrohe.hu
hansgrohe.hu/ 
#interest-form

Ismerkedjen meg a hansgrohe termékek-
kel honlapunkon és a közösségi oldala-
kon

Hansgrohe Aquademie & Showerworld
The Water Studio Hamburg
Tanácsadás, lenyűgöző termékbemutatás és a használat ki-
próbálása: a hamburgi stilwerkben és a schiltachi Aquademia-
ban lenyűgöző környezetben prezentáljuk csaptelepeinket, 
zuhanyainkat és installációs technikáinkat különböző fürdő-
szobai helyzetekben és a mosogatótálnál. Sokukat működés 
közben, például a schiltachi Showerworld-ben, ahol kedve 
szerint ki is próbálhatja legújabb zuhanytermékeinket. 
További információkért látogasson el az alábbi odalra:
hansgrohe.hu

Szeretne még többet megtudni? Regisztráljon honlapunkon, 
így elsőként kaphat információkat a hansgrohe újdonságairól. 
Már nagyon várjuk!
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