
 Pomysły na wodę. 
 Prysznice i armatura do łazienki i kuchni. 



 Wodne doznania 
jak nigdy przedtem. 
 Łazienka i kuchnia to miejsca tętniące życiem bardziej niż kiedykolwiek wcze-
śniej. W nich możemy się zaszyć i odpocząć, zrelaksować się i nabrać sił, spę-
dzić cenny czas w samotności lub z rodziną. 

 Z tego powodu firma Hansgrohe nieustannie opracowuje nowe rozwiązania, 
które sprawiają, że codzienne spotkania z wodą stanowią niezapomniane prze-
życie. Zapoznaj się z zawartymi w niniejszym katalogu nowościami Hansgrohe, 
które na nowo odkryją sposób, w jaki woda jest otaczana przez design i techno-
logię, troszcząc się tym samym w trakcie codziennego dnia o jedno: 

�hansgrohe.�Meet�the�beauty�of�water.�
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Przeżyj Hansgrohe na żywo

Wystawa�łazienek�i�więcej

Popatrz i wypróbuj w głównej siedzibie 
firmy Hansgrohe w Schiltach w Schwarzwal-
dzie: Wystawa łazienek zachwyca wszyst-
kich – inwestorów, remontujących czy fanów 
designu. Poznaj nowe pomysły na nowocze-
sną łazienkę w najrozmaitszych stylach z 
całego świata i porównaj armaturę i natryski 
na własnej skórze. Poznaj nowoczesny design 
łazienki w przyjaznej atmosferze i dowiedz 

się więcej na temat technicznych aspektów 
swojej osobistej łazienki wellness. Odnajdź 
swój ulubiony natrysk i przetestuj rozmaite 
systemy prysznicowe: w trakcie prywatnego 
spotkania na Hansgrohe Showerworld nasze 
modele prysznicowe będą do Twojej dyspo-
zycji przez całą godzinę. Prosimy dokonać 
zgłoszenia. Chętnie zarezerwujemy dla Cie-
bie termin. Sprawdź także, jak prezentować 

się może współczesny komfort wokół zlewu 
kuchennego. Możesz w spokoju próbować 
wszystkiego, porównywać i czerpać pomysły. 
Na tej podstawie podejmiesz świadome decy-
zje dotyczące wyposażenia łazienki i kuchni. 
Więcej informacji znajdziesz na stronie
www.hansgrohe.de/aquademie
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Firma

Hansgrohe ‒ od 1901 roku:  
pionierski od samego początku

Hans Grohe nigdy nie zadowalał się 
status quo, ponieważ wiedział: Tylko z takim 
nastawieniem można tworzyć rzeczy nowe, 
niezwykłe i przełomowe. W czasie, gdy 
dopiero pojawiały się pierwsze myśli o pry-
watnych łazienkach, a codzienny prysznic 
był jeszcze utopią, tworzył już pierwsze 
główki prysznicowe. W ten sposób ustalał 
nowe standardy w łazience – wykraczające 
daleko poza granice Schwarzwaldu. Dzięki 

34 spółkom, 21 biurom sprzedaży, 146 kra-
jom na wszystkich kontynentach, do których 
odbywają się dostawy oraz dostępności pro-
duktów na całym świecie marka hansgrohe 
uważana jest za jednego z niewielu świato-
wych graczy w branży sanitarnej. Przedsię-
biorstwo w dalszym ciągu produkuje przede 
wszystkim w Schiltach i Offenburgu – motto 
„Made in Germany” to jednocześnie wyraz 
wartości, którymi żyje firma Hansgrohe. Jedną 

z najważniejszych wartości jest odpowiedzial-
ność społeczna. Dlatego grupa Hansgrohe 
jest jednym z pionierów branży w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, ochrony środo-
wiska i klimatu. Przejawia się to zarówno w 
produktach oszczędzających wodę i energię 
jak i w przyjaznych dla środowiska procesach 
produkcji oraz projektach ochrony środowiska 
na całym świecie i uświadamianiu zrównowa-
żonego używania zasobu, jakim jest woda.

Od 1901 roku firma Hansgrohe pod względem tradycji jest krok przed swoją epoką.
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 Jakość, na którą możesz liczyć 

 Twoje wymagania są 
naszym kryterium 

 W Hansgrohe stawiamy na niemieckie 
know-how i osiągamy w ten sposób najwyż-
szą jakość formy i funkcji. „Made in Germany” 
jest i pozostaje dla nas przepisem na sukces: 
prawie wszystkie produkty są wytwarzane 
w Schwarzwaldzie w południowych Niem-
czech. Cel, jaki sobie stawiamy, to oferowanie 
Państwu długotrwałych rozwiązań, ustalają-
cych nowe kryteria w zakresie funkcjonalności 

i jakości. Dlatego jak i pierwszego dnia, tak 
i teraz prowadzimy badania i projektujemy, 
aby zapewnić klientom trwałe zadowolenie. 
Ta nowoczesna pomysłowość połączona z 
naszym know-how pochodzącym z tradycji, 
tworzy fundament przedsiębiorstwa, którego 
sukces sięga daleko w przyszłość. 

 Generator impulsów w branży:   nasze 
nowe produkty, nie starsze niż 3 lata, uzyskują 
w Hansgrohe około 30% sprzedaży. Dzięki 
temu wysokiemu „indeksowi witalności” jeste-
śmy jako schwarzwaldzki specjalista jednym 
z liderów innowacji w branży. Wiele rzeczy, 
które zostały wymyślone, stworzone i zapro-
jektowane w Hansgrohe, znalazło duże uzna-
nie na całym świecie. Jako schwarzwaldzki 
inkubator pomysłów spoglądamy wstecz na 
wiele innowacji. Niektóre z tych pomysłów 
zapisały się w historii branży sanitarnej, nie-
które być może nawet w historii kultury. 

 Z troską o środowisko:   zrównoważony 
rozwój, ochrona środowiska i klimatu kształ-
tują wszelkie działania firmy Hansgrohe. 
Nasze projekty ochrony środowiska na całym 
świecie oraz nasza praca informacyjna na 
temat zachowania zasobów wody przyczy-
niają się do poprawy ekologii. Sami wyko-
rzystujemy w naszej produkcji odnawialne 
źródła energii, wydajne systemy recyklingu i 
odzysku ciepła dla zmniejszenia emisji CO2. 
Dlatego wybierając Hansgrohe, decydujemy 
się również na długotrwałą jakość z produkcji 
przyjaznej dla środowiska. 

 Najwyższe wymogi:   w Hansgrohe 
stosowane są wyłącznie wysokiej jakości 
materiały nadające się do kontaktu z wodą 
pitną. Wypróbowane podczas długotrwałych 
testów, aby sprostać wszystkim wymaganiom 
w kuchni. Przestrzeganie obowiązujących 
norm i optymalna dokładność dopasowania 
wszelkich elementów umożliwiają przez lata 
łatwe i wygodne funkcjonowanie. Stworzone 
przez nas samych dyrektywy dotyczące bez-
pieczeństwa produktów najczęściej wykra-
czają znacznie poza branżowe wytyczne. 
Dlatego oferujemy konsumentom dobrowolną 
gwarancję producenta na okres 5 lat na 
wszystkie nasze produkty. 

 LAT 
 GWARANCJI 
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Nagradzana za design

Aranżowanie własnej 
codzienności

Design jest dla nas nie tylko kwestią 
gustu, lecz nastawieniem. We współpracy z 
wielokrotnie nagradzanym na arenie między-
narodowej zespołem Phoenix Design pracu-
jemy stale nad wyróżniającymi się kreacjami. 
Naszym celem jest poszukiwanie najinteli -
gentniejszego rozwiązania. Ponieważ wzor-
nictwo i funkcja muszą iść ręka w rękę, aby 
mogły powstać produkty, które zachwycają 

swoją najwyższą jakością i jednocześnie 
definiują nowe standardy estetyczne. Grupa 
Hansgrohe otrzymała za swoje produkty już 
ponad 500 wyróżnień za design. iF Design 
Award to światowy, uznany znak firmowy w 
zakresie wzornictwa. Ta nagroda ma ugrunto-
waną pozycję w zakresie designu w skali mię-
dzynarodowej i należy do najważniejszych 
nagród za design na świecie. Jest rozdawana 

raz w roku przez światową, niezależną insty-
tucję ds. designu. W rankingu przedsiębiorstw 
iF 2017 grupa Hansgrohe zajmuje aktualnie 
6. miejsce i jest w związku z tym najwyżej 
klasyfikowanym przedsiębiorstwem w branży.

Wielokrotnie wyróżniony:  
Phoenix Design
Ten zespół kształtuje od wielu lat oblicze firmy Hansgrohe. Ich 
celem nadrzędnym w procesie projektowania jest zawsze zado-
wolenie klienta. Projektanci z Phoenix Design cenią zacisze wła-
snej pracowni. Mnogość międzynarodowych wyróżnień świadczy 
o poziomie projektów ich autorstwa i daje wiele powodów do 
satysfakcji.



  hansgrohe Referencje 7

Signiel Seoul, Seoul: 
PuraVida 3-otworowa bateria  umywalkowa,  
Croma 100 Multi główka prysznicowa.
Copyright: Signiel Seoul

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau: 
PuraVida bateria wannowa,  
Raindance Select S 240 2jet głowica prysznicowa,  
PuraVida 110 bateria umywalkowa.
Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

The Pakubuwono, Jakarta: 
Metris S 100 bateria jednootworowa,  
Metris S bateria prysznicowa,  
Raindance S 150 Air 3jet główka prysznicowa.
Copyright: The Pakubuwono

Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi: 
Raindance S 240 Air 1jet głowica prysznicowa.
Copyright: Hyatt Capital Gate

Hotel Excelsior, Dubrovnik: 
Talis S bateria umywalkowa,  
Talis S bateria wannowa wolnostojąca,  
Crometta S 240 1jet głowica prysznicowa.
Copyright: Hotel Excelsior

NUO Hotel Beijing, Peking: 
PuraVida bateria wannowa wolnostojąca,  
Raindance S 300 Air 1jet głowica prysznicowa.
Copyright: NUO Hotel Beijing



 Woda w najdoskonalszej 
formie 

 hansgrohe prysznice i armatura 
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Instalacja natynkowa

Łatwy remont

Więcej komfortu i elastyczności

Szybka droga do deszczownicy

Masz ochotę na więcej przyjemności 
prysznicowych bez większego remontu? To 
możliwe dzięki takim produktom natynkowym 
marki hansgrohe jak np. główki prysznicowe, 
zestawy prysznicowe, komplety prysznicowe 
Showerpipe i termostaty udoskonalisz swoją 
łazienkę zarówno funkcjonalnie jak i estetycz-
nie. Dla swojego codziennego luksusu możesz 
wybrać z wielu rozwiązań natynkowych, dla 
każdego gustu i typu prysznica. Wszystkie 
produkty są łatwe w montażu, ponieważ 

zostały zaprojektowane do instalacji natyn-
kowej na istniejących przyłączach. Oznacza 
to, że ingerencja w ścianę nie jest konieczne. 
Ponieważ wszystkie elementy prowadzące 
wodę wychodzą przed ścianę, przy niewiel-
kim nakładzie można je w każdej chwili dopo-
sażać. Już dzięki wymianie poszczególnych 
komponentów, jak np. główki prysznicowej 
odczujesz znaczną odmianę. Mały remont, 
duża zmiana.

Czy Twojej łazience przydałoby się odświeżenie? Zarówno design jak i technika oraz wyma-
gania wobec łazienki stale się zmieniają. Czy nurtują Cię pytania dotyczące wydajności 
energetycznej? Jednak nie chcesz z tego powodu wyburzać ścian i przeprowadzać dużego 
remontu? Jeśli tak to najlepiej wybierz jeden z produktów, które są montowane na ścianie w nie-
skomplikowany sposób. Wymiary przyłączy są normowane, dlatego wszystkie produkty marki 
hansgrohe, jak np. termostat lub główka prysznicowa, pasują do rozwiązań zastosowanych w 
Twojej łazience. Produkty te udoskonalają Twoją łazienkę technicznie i optycznie.

Drążki prysznicowe są stabilne, działają lekko i są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. Dzięki 
nim główki prysznicowe można zamocować na dowolnej wysokości – do każdego wzrostu, 
grupy wiekowej i indywidualnych pozycji podczas prysznica. Praktyczny i idealny do łazienki 
pokoleniowej: drążek prysznicowy Unica Comfort. Służy również jako uchwyt (do 200 kg). 
Dzięki sprawdzonemu przez TÜV bezpieczeństwu oferujesz całej rodzinie więcej komfortu, 
oparcia i elastyczności – oraz mniejsze ryzyko poślizgnięcia się pod prysznicem lub w wannie.

Zawsze chcieliście mieć dużą deszczownicę? W takim razie komplet prysznicowy Showerpipe 
jako rozwiązanie All-in-One to pierwszy wybór. Więcej komfortu i więcej przyjemności z wody. 
Komplety prysznicowe Showerpipe marki hansgrohe składają się z termostatu natynkowego, 
deszczownicy i słuchawki prysznicowej. W ten sposób marzenie o dużej deszczownicy spełnia 
się szybko i łatwo, bez konieczności burzenia ściany. W łatwy sposób można ją zamontować 
na istniejące przyłącza ścienne.

Sterowanie prysznicowe
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Czyż nie byłoby pięknie jeśli wszyst-
kie zbędne elementy techniczne baterii czy 
drążki byłyby ukryte w ścianie. Technika 
naszego podtynkowego sterowania pryszni-
cem jest ukryta. Instalacja wymaga nieco 
większego nakładu, gdyż elementy tech-
niczne są montowane w ścianie. Zalecamy 
zlecenie montażu instalatorowi. Podział na 
dwa etapy prac; w ścianie i na zewnątrz, 
umożliwia niezależny od siebie montaż. To 

daje Ci więcej czasu przy ostatecznym wybo-
rze widocznych elementów, ale również wię-
cej elastyczności, jeżeli chciałabyś/chciałbyś 
je kiedyś wymienić.

Maksymalna przyjemność 
 prysznicowej kąpieli

Liczne możliwości designu

Więcej swobody ruchu

Intuicyjna obsługa dzięki technologii wyboru szczególnie w obszarze podtynkowym jest 
przyjazna dla użytkownika i elegancka. Dzięki termostatom ShowerSelect możesz poprzez 
naciśnięcie przycisku sterować czterema odbiornikami, a dzięki RainSelect nawet pięcioma 
odbiornikami. Poprzez proste kliknięcie zmieniasz również rodzaj strumienia. Wbudowane ste-
rowanie temperaturą zapewnia poczucie spokoju, podczas gdy można w każdej chwili zmienić 
ilość wody.

Jeżeli elementy techniczne są niewidoczne, design jest doskonale zintegrowany ze ścianą, a 
komfort obsługi zachwyca, to mowa jest o produktach podtynkowych marki hansgrohe. Szla-
chetna forma i eleganckie powierzchnie nadają produktom charakteru. Oprócz wielu różnych 
form w przypadku powierzchni możesz również wybrać spośród: chromu, bieli/chromu, czerni/
chromu lub lśniących powierzchni szklanych.

Zredukowane sterowanie prysznicem przylega płasko do ściany i zapewnia w ten sposób 
więcej swobody ruchu. Tak powstaje nowoczesna, uporządkowana przestrzeń. Technologia 
hansgrohe znika po prostu za ścianą, skupiając uwagę na szlachetnym designie, a przy tym 
zostaje więcej miejsca na wygodny prysznic. Nie musisz już uważać, że się o coś uderzysz. 
Tym bardziej możesz się cieszyć większą swobodą ruchów i przyjemnością wody.

Instalacja podtynkowa
Sterowanie prysznicowe
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Obszerna półka

Szlachetny wygląd

Swoboda aranżacji

Termostaty hansgrohe ShowerTablet posiadają wiele zalet. Dzięki praktycznej i obszernej półce 
ze szła hartowanego o szerokości 30 cm i 70 cm oferuje dużo miejsca na przybory pryszni-
cowe. Masz więc szampon i żel stale pod ręką. Perfekcyjne wzornictwo produktów hansgrohe 
uszlachetnia każdą kabinę prysznicową. Gładkie powierzchnie w lśniącym chromie lub w wersji 
biel/chrom nie tylko wyglądają szlachetnie, ale są również łatwe w pielęgnacji, wytrzymałe i 
odporne na zadrapania.

Instalacja 
natynkowo-podtynkowa

Sterowanie prysznicowe

Chcielibyście mieć w prysznicu upo-
rządkowaną przestrzeń bez zbędnych ele-
mentów, nie rezygnując jednocześnie z półek? 
W rozwiązaniach natynkowo-podtynkowych 
hansgrohe możesz całkiem prosto połączyć 
te zalety. Termostat hansgrohe ShowerTablet 
zapewnia dzięki obszernej, szklanej półce 
wiele miejsca na Twoje przybory prysznicowe 
i sprawia przy tym, że inne półki są zbędne. 
Deszczownice hansgrohe są montowane na 

suficie lub ścianie. Wybierz spośród licznych 
kształtów – klasycznie okrągłe lub w nowo-
czesnym, kwadratowym kształcie – z różnymi 
rodzajami strumieni. Purystyczny design uszla-
chetnia każdą kabinę prysznicową. Na cokol-
wiek się zdecydujesz: w każdym przypadku 
otrzymujesz szlachetne wzornictwo o wyso-
kim komforcie i indywidualnym charakterze.

Innowacyjny i funkcjonalny design w jednym, bez zbędnych elementów. Termostat może być 
zamontowany bezpośrednio do przyłączy wody, a połączenie z deszczownicą znika za 
ścianą. Wygląd nie jest przy tym zakłócony np. przez drążek. Wizualnie atrakcyjny dopaso-
wuje się harmonijnie do każdego otoczenia łazienki.

Więcej komfortu podczas kąpieli pod prysznicem, a sterowanie i kosmetyki zawsze dokład-
nie tam, gdzie chcesz je mieć. Możesz swobodnie zdecydować, gdzie będą zamontowane 
termostat i deszczownica. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hansgrohe ShowerTablet. 
Według Twoich osobistych upodobań możesz na przykład umieścić półkę po prawej lub lewej 
stronie. Niezależnie od tego, czy umieścisz termostat i deszczownicę pośrodku czy w naroż-
niku, wszystko masz zawsze pod ręką.
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Wystarczy zeskanować kod i obejrzeć 
wideo o wszystkich rodzajach strumieni.

PowderRain
Wyjątkowe doznania pod prysznicem dzięki delikatnie 
otaczającym mikrokroplom.

Zafascynowani mikrokroplami
Innowacja PowderRain polega na nowym wynalazku, 
jakim jest technologia mikro-kropel: każda dysza posiada 
zamiast standardowego jednego otworu , aż sześć minia-
turowych otworów, przez które rozdziela wiązkę wody 
na mikro-krople. Za sprawą swojej lekkości mikro-krople 
lądują na skórze z aksamitną miękkością.

Redukcja hałasu
Przyjemny prysznic dzięki znacznie mniejszemu hałasowi. 
Można wtedy oddać się marzeniom.

Znikome pryskanie
Ponieważ PowderRain o wiele mniej pryska, zmniejsza 
się potrzeba czyszczenia w obszarze prysznica, co 
jest przede wszystkim zaletą w przypadku otwartych 
pryszniców.

Oszczędny i trwały
Dzięki główce prysznicowej PowderRain oszczędzasz do 
20 % wody podczas prysznicowej kąpieli, a także energię 
do odpowiedniego podgrzania wody.

Kto raz doświadczył zmysłowego 
świata strumieni hansgrohe, nie będzie chciał 
z niego zrezygnować. W naszym własnym 
laboratorium strumieni tworzymy i optymali-
zujemy rodzaje strumieni, które będą paso-

wać do Twoich osobistych potrzeb. Czy to 
do codziennej pielęgnacji ciała, odprężenia 
lub nowej dawki świeżości – dzięki naszym 
rodzajom strumienia spełniamy wszystkie 
Twoje życzenia.

Do każdego typu prysznica  
odpowiedni rodzaj strumienia

Więcej przyjemności dzięki różnorodnym rodzajom strumieni w główkach prysznicowych i deszczownicach.

IntenseRain
Dzięki silnemu strumieniowi wody IntenseRain można 
łatwo wypłukać szampon z włosów. To idealny sposób, 
aby szybko nabrać formy na cały dzień. Strumień Intense-
Rain uwalnia nie tylko od szamponu, ale także od poran-
nej senności – dla witalnego startu w nowy dzień.

TurboRain
Wszechstronny strumień, natychmiastowy rezultat: ożyw-
czy strumień TurboRain spełnia obietnicę swojej nazwy. 
Najsilniejszy ze wszystkich strumieni deszczowych dostar-
cza dzięki swojej czystej sile odświeżających doznań 
kąpieli. Dla wszystkich, którzy cenią sobie czas i prostotę.

Mix
Łagodny i dynamiczny jednocześnie. Strumień Mix łączy 
w sobie obfity strumień RainAir i silny, ożywczy strumień 
CaresseAir. Po zewnętrznym okręgu miękkie krople otulają 
ciało, podczas gdy jednocześnie punktowy strumień ze 
środka tarczy masuje skórę. Perfekcyjna kombinacja dla 
codziennej przyjemności kąpieli.



Mono

Massage
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RainAir i RainAir XL
Dla wielu osób istotna jest nie tylko pielęgnacja, lecz także 
relaks. Idealnym do tego celu rozwiązaniem są główka i 
głowica prysznicowa z obfitym strumieniem RainAir, które 
każdą wzbogaconą powietrzem kroplę generują z dysz 
o dużej średnicy. W ten sposób zmywają z wodą cało-
dzienne zmęczenie.

SoftRain
Miękki strumień SoftRain przyjemnie otula ciało. Dobro-
czynne działanie dla skóry. Strumień SoftRain to dosko-
nały wybór w przypadku codziennej relaksującej kąpieli 
pod prysznicem. Swoją moc rozwija podczas szybkiego 
prysznica o poranku, jak i niespiesznej kąpieli po ciężkim 
dniu.

Rain i Rain XL
Chociaż dysze w główce i głowicy prysznicowej wydają 
się niewielkie, efekt przez nie generowany jest spektaku-
larny: strumień Rain ożywia i odświeża; intensywnie i przy-
jemnie. Dzięki temu nadaje się on idealnie na przykład do 
szybkiego wypłukania szamponu z w włosów.

RainFlow
Głowica prysznicowa z czystym w swej formie strumie-
niem wodospadowym Rain-Flow wnosi do łazienki natu-
ralne doznanie wody. Możesz cieszyć się wodą w jej natu-
ralnej postaci wodospadu, który spowija kark i ramiona. 
W ten sposób możliwe jest celowe skierowanie wody na 
konkretne partie ciała, co wpływa na lepsze odprężenie. 
Jest to trend popularny szczególnie w łazienkach wellness.

RainStream
Nowy strumień RainStream składa się z pojedynczych 
kroplistych strumieni. Płynie z łagodnością i siłą zarazem. 
Z taką samą intensywnością na całej długości. Rezultat to 
regenerujące doznanie, niezależnie od wysokości osoby.

Mono
Punktowy, wyciszający i odprężający strumień ze środka 
głowicy. Strumień Mono pomaga swoją lekkością wyci-
szyć się i z tego powodu jest idealnym strumieniem dla 
relaksu.

Massage
Skoncentrowany strumień, który uwalnia od napięć 
codzienności. Dzięki precyzyjnie ukierunkowanemu 
strumieniowi napięte miejsca zyskują odprężenie. Inno-
wacyjne ułożenie strumieni na zasadzie okręgów czyni 
ten prysznic mobilnym narzędziem wellness w prywatnej 
łazience.

Whirl
Skoncentrowany strumień Whirl usuwa z siłą wartkiego 
nurtu całodzienne zmęczenie. Tak w główce, jak i w gło-
wicy prysznicowej: 3 strumienie obracające się spiralnie 
wokół własnej osi pomagają swoim intensywnym efektem 
masażu uwolnić napięcie.

CaresseAir
5 silnych pojedynczych strumieni łączy się ze sobą two-
rząc jeden masujący strumień niosący przyjemne odprę-
żenie. Najlepszy sposób na powrót do wewnętrznej rów-
nowagi po sporcie lub ciężkim dniu w pracy.
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Technologia Select przy główce prysz-
nicowej sprawia, że kąpiel pod prysznicem 
jest jeszcze przyjemniejsza. Zamiast mozol-
nie przestawiać tarczę strumienia, wystar-
czy przełączać pomiędzy trzema rodzajami 
strumienia poprzez naciśnięcie przycisku. 

Dodatkowo nasze główki prysznicowe prze-
konują swoją estetyką. Są dostępne w kształ-
cie okrągłym lub czworokątnym, w kolorze 
lśniącego chromu lub z białą tarczą – w ten 
sposób dostarczają przyjemności nie tylko w 
dotyku, ale są także miłe dla oka. Powody do 

satysfakcji ma także środowisko: produkty 
wyposażone w EcoSmart zmniejszają, za 
sprawą inteligentnego ograniczenia prze-
pływu, zużycie wody nawet o 60 %! Główki 
prysznicowe hansgrohe pasują do wszystkich 
węży prysznicowych.

Główki prysznicowe
Do każdego typu prysznica odpowiedni natrysk

Technologie Rodzaje strumieni

Łatwa i intuicyjna zmiana rodzaju stru-
mienia poprzez naciśnięcie przycisku.

Łatwe usuwanie osadu kamienia 
poprzez lekkie potarcie elastycznych 
silikonowych dysz palcem.

Silny strumień z ożywiającym impulsem 
świeżości dla całego ciała.

Wyjątkowe doznania pod prysznicem dzięki 
delikatnie otaczającym mikrokroplom.

Skoncentrowany, masujący strumień 
Whirl do usuwanie napięć.

MonoMassage

Raindance® Select S 120 3jet P
# 26014, -000
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Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/prysznicePowierzchnie -000 chrom, -400 biel/chrom

PuraVida
Główka prysznicowa 3jet 
# 28557, -000, -400 
# 28567, -000, -400 EcoSmart

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

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

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

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

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

Croma Select E
Główka prysznicowa Multi 
# 26810, -400 
# 26811, -400 EcoSmart

Croma Select S
Główka prysznicowa Multi 
# 26800, -400 
# 26801, -400 EcoSmart

Croma Select E
Główka prysznicowa Vario 
# 26812, -400 
# 26813, -400 EcoSmart

Croma Select S
Główka prysznicowa Vario 
# 26802, -400 
# 26803, -400 EcoSmart

Croma 100
Główka prysznicowa Multi 
# 28536, -000 
# 28538, -000 EcoSmart

Croma 100
Główka prysznicowa Vario 
# 28535, -000 
# 28537, -000 EcoSmart

Crometta 100
Główka prysznicowa Multi 
# 26823, -400 
# 26826, -400 EcoSmart

Crometta 100
Główka prysznicowa Vario 
# 26824, -400 
# 26827, -400 EcoSmart

Crometta
Główka prysznicowa Vario 
# 26330, -400 
# 26332, -400 EcoSmart

Crometta
Główka prysznicowa 1jet 
# 26331, -400 
# 26333, -400 EcoSmart
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 Zestawy prysznicowe hansgrohe 
składają się z główki prysznicowej, drążka 
oraz węża i są wygodnym rozwiązaniem 
dla Twojego prysznica lub wanny. Można je 
zestawiać z różnymi stylami łazienek i bez 
problemu zamontować na istniejącej arma-
turze lub przyłączach ściennych. Wszystkie 

nasze główki prysznicowe oferujemy rów-
nież jako pojedyńczy produkt, masz wolny 
wybór. Drążek prysznicowy hansgrohe jest 
stabilny, łatwy w czyszczeniu i posiada płyn-
nie działający uchwyt główki prysznicowej. 
Dzięki niemu główkę można zamocować na 
dowolnej wysokości – do każdego wzrostu, 

grupy wiekowej i indywidualnych pozycji 
podczas prysznica. Uchwyty prysznicowe 
mają kąt nachylenia i zapewniają dzięki temu 
wygodne możliwości regulacji. 

 Zestawy prysznicowe 
 Doskonale skomponowane 

 Technologie  Rodzaje strumieni 

 Zintegrowana, szklana półka na przy-
bory prysznicowe, wysokość dowolna 
do wyboru podczas montażu. 

 Uchwyt słuchawki z regulowaną wysoko-
ścią oraz zmianą kąta nachylenia, samo-
blokująca się, do obsługi jedną ręką. 

 Drążek prysznicowy ze szkła jest 
dostępny z trzema powierzchniami: 

lśniący chrom, biel/chrom i czerń/chrom. 

 Łatwe czyszczenie dzięki równej powierzchni. 

 Łatwa i intuicyjna zmiana rodzaju stru-
mienia za naciśnięciem przycisku. 

MonoMassage

Raindance® Select S  Zestaw prysznicowy 120 3jet 
# 27648, -000
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 Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/zestawyprysznicowe  Powierzchnie  -000  chrom , -400  biel/chrom 

 Wskazówka:   przedstawiane drążki prysznicowe są dostępne w różnych długościach. Zależnie od drążka można 
wybrać pomiędzy 65 cm, 90 cm, 110 cm i 150 cm długości. 

 Dodatkowy element ułatwia 
prysznicową kąpiel na 
siedząco 

 Zdejmowana półka z wyso-
kiej jakości tworzywa 

 Wytrzymały uchwyt zapew-
nia stabilność 

Raindance Select S
 Zestaw prysznicowy 
120 3jet z drążkiem prysznico-
wym 90 cm z mydelniczką 
# 27648, -000, -400

Raindance Select S
 Zestaw prysznicowy 
120 3jet P z drążkiem prysznico-
wym 65 cm z mydelniczką 
# 27654, -000

Raindance Select S
 Zestaw prysznicowy 
120 3jet z drążkiem prysznico-
wym 110 cm lewy 
# 26324, -000, -400

Raindance Select E
 Zestaw prysznicowy 
120 3jet z drążkiem prysznico-
wym 65 cm z mydelniczką 
# 26620, -000, -400

Croma Select S
 Zestaw prysznicowy 
Vario z drążkiem prysznico-
wym 65 cm 
# 26562, -400

Raindance Select E
 Zestaw prysznicowy 
150 3jet z drążkiem prysznico-
wym 65 cm z mydelniczką 
# 27856, -000, -400

Crometta 100
 Zestaw prysznicowy 
Multi z drążkiem prysznico-
wym 65 cm 
# 26650, -400

Raindance Select S
 Zestaw prysznicowy 
150 3jet z drążkiem prysznico-
wym 65 cm z mydelniczką 
# 27802, -000, -400

Crometta
 Zestaw prysznicowy 
Vario z drążkiem prysznico-
wym 65 cm 
# 26532, -400
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Marka hansgrohe oferuje wiele modeli 
termostatów natynkowych. Dzięki nim łazienki 
nie tylko zyskują pod względem estetycznym 
i funkcjonalnym, ale zwiększają również kom-
fort podczas kąpieli. Można przy tym wygod-
nie regulować ilość, ciśnienie i temperaturę 
wody. Termostaty natynkowe są idealne, jeśli 

chcesz w nieskomplikowany sposób ulepszyć 
swoją łazienkę, gdyż można je zamontować 
na istniejące przyłącza. Poznaj ich elegancki 
design i przemyślane funkcje. Termostaty Sho-
werTablet posiadają wiele zalet: innowacyjne 
funkcje regulują Twoją przyjemność związaną 
z prysznicem i kąpielą. Obszerne półki ze 

szkła zapewniają wiele miejsca na przybory 
prysznicowe. A purystyczny design uszlachet-
nia każdą łazienkę.

Sterowanie prysznicowe: natynkowe
Sterowanie prysznicowe dla czystej przyjemności kąpieli

Obszerna półka na przybory 
prysznicowe.

Wąski uchwyt z widocznym wskaź-
nikiem temperatury dla łatwego i 

wygodnego ustawiania pożądanej 
temperatury.

Regulacja ilości wody do indywidual-
nej przyjemności z kąpieli.

Wyraźny opis umożliwia intuicyjną obsługę.

Podwyższona, szklana kra-
wędź stanowi eleganckie 
wykończenie i jednocze-
śnie zapobiega ześlizgnię-
ciu się przyborów.

Technologie

Zmniejsza przepływ i oszczędza tym 
samym wodę i energię. Dla ekologicz-
nej przyjemności.

ShowerTablet Termostat prysznicowy 350
# 13102, -000
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 Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/sterowanieprysznicowe  Powierzchnie  -000  chrom , -400  biel/chrom 

ShowerTablet Select
 Termostat 700 Universal natynkowy 
dla 2 odbiorników 
# 13184, -000, -400

ShowerTablet
 Termostat 600 Universal natynkowy 
dla 2 odbiorników 
# 13108, -000, -400

ShowerTablet Select
 Termostat wannowy 700 natynkowy 
 (bez fot.) 
# 13183, -000, -400

ShowerTablet
 Termostat wannowy 600 natynkowy 
 (bez fot.) 
# 13109, -000, -400

ShowerTablet Select
 Termostat wannowy 300 natynkowy 
# 13151, -000, -400

ShowerTablet Select
 Termostat prysznicowy 300 natynkowy 
# 13171, -000, -400

Ecostat
 Termostat wannowy 1001 CL 
natynkowy 
# 13201, -000

Ecostat
 Termostat prysznicowy 1001 CL 
natynkowy 
# 13211, -000

ShowerTablet
 Termostat prysznicowy 350 natynkowy 
# 13102, -000, -400

Ecostat
 Termostat prysznicowy Comfort 
natynkowy 
# 13116, -000

Ecostat
 Termostat prysznicowy Comfort Care 
natynkowy 
# 13117, -000

Ecostat
 Termostat prysznicowy Universal 
natynkowy 
# 13122, -000

ShowerTablet
 Termostat wannowy 350 natynkowy 
# 13107, -000, -400

Ecostat
 Termostat wannowy Comfort 
natynkowy 
# 13114, -000

Ecostat
 Termostat wannowy Comfort Care 
natynkowy 
# 13115, -000

Ecostat
 Termostat wannowy Universal 
natynkowy 
# 13123, -000
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W  ko m p l e c i e  p r y s z n i c o w y m 
Showerpipe wszystko jest po prostu piękne – 
i pięknie proste. Główka prysznicowa, desz-
czownica oraz termostat są połączone w 
jednym produkcie. Każde źródło wody nie 
musi być instalowane pojedynczo. Montujesz 

po prostu komplet prysznicowy na istniejące 
przyłącza ścienne. Idealne rozwiązanie dla 
nieskomplikowanej renowacji łazienki. W 
ten sposób marzenie o dużej deszczownicy 
spełnia się szybko i łatwo. W przypadku kom-
pletów prysznicowych Showerpipe z główką 

prysznicową i termostatem możesz wybrać 
deszczownicę z jednym, dwoma lub trzema 
strumieniami. Przycisk Select na główce prysz-
nicowej, deszczownicy i termostacie sprawia, 
że wybór natrysku i strumienia jest jeszcze 
wygodniejszy.

Komplety prysznicowe Showerpipe
Kompletny system dla różnych wymagań

Technologie Rodzaje strumieni

Łatwa i intuicyjna zmiana rodzaju stru-
mienia poprzez naciśnięcie przycisku.

RainAir: delikatny i odprężający stru-
mień z dużymi, miękkimi kroplami.

Zmniejsza przepływ i oszczędza tym 
samym wodę i energię. Dla trwałej 
przyjemności.

Wygodne ustawianie pożądanej tem-
peratury i ilości wody.

Obszerna półka na przybory 
prysznicowe.

Uchwyt słuchawki z regulowaną wyso-
kością i kątem nachylenia, samobloku-
jący się, do obsługi jedną ręką.

Drążek ze szkła, optycznie imponujący 
i jednocześnie łatwy do czyszczenia.

MonoMassage

Raindance® E Showerpipe 300 1jet z ShowerTablet 600
# 27363, -000
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Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/kompletyprysznicowePowierzchnie -000 chrom, -400 biel/chrom

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet  
z termostatem 
# 27106, -400
# 27109, -400 EcoSmart

Croma
Showerpipe 220 1jet  
z termostatem 
# 27185, -000 
# 27188, -000 EcoSmart

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

Raindance S
Showerpipe 300 1jet  
z termostatem  
# 27114, -000

Crometta S
Showerpipe 240 1jet  
z termostatem 
# 27267, -000 
# 27268, -000 EcoSmart

Crometta E
Showerpipe 240 1jet  
z termostatem 
# 27271, -000 
# 27281, -000 EcoSmart

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

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P  
z termostatem 
# 27633, -000

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet  
z termostatem 
# 26790, -000 
# 26794, -000 EcoSmart
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 W przypadku głowic prysznicowych 
hansgrohe masz wybór spośród okrągłych, 
kwadratowych, delikatnie zaokrąglonych 
lub kwadratowych kształtów. Są dostępne w 
chromie lub w atrakcyjnym połączeniu kolo-
rów biel/chrom. Nietypowe pod względem 
wzornictwa są głowice linii Rainmaker Select. 

Ich tarcza strumienia składa się ze szkła harto-
wanego, do wyboru w nowoczesnej bieli lub 
eleganckiej czerni. Zależnie od typu głowicy 
masz trzy różne opcje: może być montowana 
na ścianie przy pomocy ramienia, pod sufitem, 
lub bezpośrednio w płaszczyźnie sufitu. Dzięki 
jednemu, dwom lub trzem rodzajom strumie-

nia cieszysz się indywidualną przyjemnością 
wody zależnie od ochoty i nastroju. Zmiana 
strumienia odbywa się wygodnie poprzez 
przycisk Select wbudowany na środku główki, 
głowicy lub w termostacie hansgrohe. 

 Głowice prysznicowe 
 Najprzyjemniejszy deszcz na świecie 

 Technologie  Rodzaje strumieni 

 Całkiem łatwe usuwanie osadu 
kamienia poprzez lekkie potarcie 

silikonowych dysz palcem 

 Zmniejsza przepływ i oszczędza tym 
samym wodę i energię. Dla trwałej 
przyjemności. 

 Dowolność aranżacji poprzez 
dostępne do wyboru przyłącze 
ścienne lub sufitowe. 

 RainAir: delikatny i odprężający stru-
mień z dużymi, miękkimi kroplami. 

 Kwadratowy design z dużą tarczą stru-
mieniową dla przyjemnej kąpieli. 

 Zdejmowana tarcza strumieniowa do 
łatwego czyszczenia. 

MonoMassage

Raindance® E  Głowica prysznicowa 300 1jet 
# 26238, -000
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 Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/glowiceprysznicowe  Powierzchnie  -000  chrom , -400  biel/chrom , -600  czerń/chrom 

Rainmaker Select
 Głowica prysznicowa 580 3jet 
# 24001, -400, -600
# 24011, -400, -600 EcoSmart

Rainmaker Select
 Głowica prysznicowa 460 3jet 
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 EcoSmart

PuraVida
 Głowica prysznicowa 400 1jet 
# 27437, -000, -400
# 26602, -000, -400 EcoSmart

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

Raindance E
 Głowica prysznicowa 360 1jet 
# 27376, -000

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

Raindance S
 Głowica prysznicowa 240 1jet P 
# 27607, -000

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

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

Croma
 Głowica prysznicowa 280 1jet 
# 26220, -000
# 26221, -000 EcoSmart

Croma
 Głowica prysznicowa 220 1jet 
# 26464, -000
# 26465, -000 EcoSmart

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

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

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

Raindance E
 Głowica prysznicowa 300 1jet 
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

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



28 hansgrohe Sterowanie prysznicowe podtynkowe  

Bogactwo wariantów w obszarze roz-
wiązań podtynkowych hansgrohe zapewnia 
niezliczone możliwości podczas aranżacji 
łazienki. Daj się zaskoczyć, ile jest funkcji i 
wzorów. Produkty do montażu podtynko-
wego wyglądają atrakcyjnie i zapewniają 

jednocześnie więcej przestrzeni, a dzięki 
temu więcej przyjemności z kąpieli. Wybieraj 
zależnie od wyposażenia łazienki (główka 
prysznicowa, głowica górna, komplet pryszni-
cowy itd.), przeznaczenia lub upodobań. Pro-
dukty można uniwersalnie łączyć ze wszyst-

kimi prysznicami hansgrohe. Ulepsz swoją 
łazienkę poprzez sterowanie prysznicowe w 
chromie lub z czarną albo białą powierzchnią 
ze szkła. Różne wzory w okrągłym, kwadra-
towym lub zaoblonym kształcie do wyboru.

Sterowanie prysznicowe: podtynkowe
Obsługa w dużej różnorodności

Zintegrowane przyłącze węża z uchwy-
tem z metalu, główka prysznicowa i wąż 
do wyboru, nie zawarte w zestawie.

Wąski uchwyt z widocznym 
wskaźnikiem temperatury 
dla łatwego i wygodnego 

ustawiania pożądanej 
temperatury.

Regulacja ilości wody do indywidual-
nej przyjemności z kąpieli.

Szklane przyciski z wyraźnym opisem 
umożliwiają intuicyjną obsługę.

Technologie

Dostępne z trzema powierzchniami: chrom, 
biel/chrom i czerń/chrom.

RainSelect Termostat podtynkowy dla 2 odbiorników
# 15355, -400
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 Termostat RainSelect wprowadza dzięki swoim kształtom niespotykaną elegancję w łazience. Nowy sposób instalacji umożliwia montaż w 
wąskiej ścianie i urzeka filigranową formą. Dzięki temu powstają zupełnie nowe możliwości wystroju. Również w zakresie funkcjonalności 
termostat RainSelect ma dużo do zaoferowania: Pozwala sterować nawet pięcioma odbiornikami dzięki innowacyjnej i intuicyjnej technologie 
Select. Ponadto do główki prysznicowej dołączony jest uchwyt. Spełnij swoje życzenia aranżacji dzięki trzem różnym powierzchniom: chrom, 
biel/chrom i czerń/chrom. 

 W przypadku asortymentu podtynkowego hansgrohe dla jednego do czterech odbiorników znajdziesz odpowiedni produkt do wszystkich 
wymogów i budżetów. Od początku masz wybór: czy natrysk i rodzaje strumienia mają być sterowane – jak zwykle –  poprzez przekręcanie, 
czy całkiem wygodnie poprzez naciśnięcie przycisku? Poza tym podczas aranżacji cieszysz się pełną swobodą: gdyż termostat ShowerSelect 
jest dostępny w czworokątnej i okrągłej formie, w chromie i ze szklaną powierzchnią w bieli lub czerni. Termostaty Ecostat są dostępne w czwo-
rokątnych, okrągłych kształtach i z zaokrąglonymi narożnikami. Wiele możliwości do atrakcyjnych instalacji, które będą idealnie pasować do 
łazienki. 

 Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/sterowanieprysznicowe  Powierzchnie  -000  chrom , -400  biel/chrom , -600  czerń/chrom 

RainSelect
 Termostat podtynkowy 
dla 2 odbiorników 
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
 Termostat podtynkowy 
dla 4 odbiorników 
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
 Termostat wannowy podtynkowy 
dla 2 odbiorników 
# 15359, -000, -400, -600

ShowerSelect
 Termostat podtynkowy 
dla 2 odbiorników 
i uchwytem prysznicowym 
# 15765, -000

ShowerSelect Glass
 Termostat podtynkowy 
dla 2 odbiorników 
# 15738, -400, -600

Ecostat Square
 Termostat podtynkowy 
dla 2 odbiorników 
# 15714, -000

ShowerSelect
 Bateria podtynkowy 
dla 2 odbiorników 
# 15768, -000

ShowerSelect
 Termostat podtynkowy 
dla 2 odbiorników 
# 15763, -000

Ecostat E
 Termostat podtynkowy 
dla 2 odbiorników 
# 15708, -000

ShowerSelect S
 Termostat podtynkowy 
dla 2 odbiorników 
# 15743, -000

Ecostat S
 Termostat podtynkowy 
dla 2 odbiorników 
# 15758, -000



 Nowoczesne łazienki potrzebują 
nowoczesnych rozwiązań. Doskonała, współ-
czesna aranżacja odgrywa przy tym decydu-
jącą rolę. Podobnie jak funkcjonalność, która 
jest przemyślana w najdrobniejszym szcze-
góle i która też koncentruje się na istotnych 
elementach. Ten styl wyznacza kryteria w 
odniesieniu do kształtu i funkcji. W ten sposób 

powstaje spokojna przestrzeń, kształtowana 
przez wyraźne prowadzenie linii i sensowne 
formy. W Twoim stylowo urządzonym domu 
nowoczesna łazienka jest czymś więcej niż 
miejscem codziennej rutyny związanej z pie-
lęgnacją. Współcześnie urządzona łazienka 
jest indywidualnym obszarem dobrego samo-
poczucia i zachęca do spędzania tam czasu. 

 Styl Nowoczesny 
 Na czasie. Harmonijne. Funkcjonalne. 
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Cenisz ekspresyjne wzornictwo? W 
takim razie na pewno spodoba Ci się ta wyso-
kiej jakości linia armatury. Metropol urzeka 
precyzyjną, geometryczną formą. W asorty-
mencie Metropol znajdziesz różne uchwyty i 
wysokości baterii. Również wolnostojące jed-
nouchwytowe baterie do umywalki i wanny są 
elementami przykłuwającymi uwagę w Twoim 
domu.

Trzy warianty uchwytów oferują pole do manewru w 
aranżacji całkiem według Twoich wyobrażeń.

U. płaski U. pałąkowy Uchwyt Select

Metropol

Umywalka

Powierzchnie -000 chrom, -400 biel/chrom, -090 chrom/o wyglądzie złota

Metropol
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa wolnostojąca 
# 32530, -000

Metropol
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 100 
# 32500, -000

Metropol
Jednouchwytowa bateria  umywalkowa 
podtynkowa do montażu na ścianie 
# 32526, -000

Metropol
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 110 
# 32506, -000

Metropol
3-otworowa bateria 
 umywalkowa 160 
# 32515, -000

Metropol
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 260 
# 32512, -000

Metropol
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 100 
# 32502, -000
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Wanna Prysznic

Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/metropol

Metropol
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 32560, -000

Metropol
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 32565, -000

Metropol
3-otworowa bateria  
na brzeg wanny 
# 32550, -000

Metropol
4-otworowa bateria  
na brzeg wanny 
# 32552, -000

Metropol
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
# 32540, -000

Metropol
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa 
# 32545, -000

Metropol
Jednouchwytowa bateria wannowa  
wolnostojąca 
# 32532, -000
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Lubisz swobodę aranżacji w łazience? 
Zaplanuj w swojej przestrzeni ponadczasową 
linią armatury hansgrohe Metris S. Armatura ta 
oznacza różnorodność wariantów i wygodę. 
Dzięki strefie ComfortZone, czyli przestrzeni 
między wylewką baterii a  umywalką. Metris S 
oferuje ponadczasowy design o precyzyjnych 
krawędziach. Ergonomiczny uchwyt podkre-
śla nowoczesne kształty.

Metris S

Umywalka

PrysznicWanna

Powierzchnie -000 chrom, -400 biel/chrom, -090 chrom/o wyglądzie złota

Metris S
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 260 
# 31022, -000

Metris S
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 31660, -000

Metris S
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa z obrotową wylewką 
# 31159, -000

Metris S
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa 
# 31465, -000

Metris S
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 100 
# 31060, -000

Metris S
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
# 31460, -000

Metris S
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 190 
# 31021, -000

Metris S
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 31665, -000
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Chcesz unowocześnić swoją łazienkę? 
Linia Metris doskonale wpisuje się w różne 
rozwiązania stylistyczne. Wzornictwo arma-
tury Metris jest powściągliwe, dzięki temu 
pozostaje nam dużo przestrzeni na osobistą 
ComfortZone. Gładkie powierzchnie uchwytu 
i wylewki nadają łazience nowoczesny 
charakter.

Metris

Umywalka

PrysznicWanna

Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/metris

Metris
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 260 
# 31082, -000

Metris
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 31680, -000

Metris
Jednouchwytowa bateria  umywalkowa 
podtynkowa do montażu na ścianie 
# 31086, -000

Metris
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa 
# 31454, -000

Metris
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 230 
# 31087, -000

Metris
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
# 31480, -000

Metris
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 200 
# 31183, -000

Metris
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 31456, -000
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Szukasz nowoczesnych, ale jedno-
cześnie subtelnych form, które harmonijnie 
wkomponują się w otoczenie? Wszystkie te 
warunki spełnia linia Talis E, gdzie E oznacza 
elegancję. Delikatny korpus z prostą wylewką 
i mieszaczem lub uchwytem Select. Ponadto w 
przypadku baterii umywalkowej Talis Select E 
możesz obsługiwać armaturę intuicyjnie przy 
pomocy przycisku Select dowolnie palcem, 
dłonią lub łokciem.

Talis E

Umywalka

PrysznicWanna

Powierzchnie -000 chrom, -400 biel/chrom, -090 chrom/o wyglądzie złota

Talis E
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 240 
# 71716, -000

Talis E
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 71760, -000

Talis E
3-otworowa bateria 
 umywalkowa 
# 71733, -000

Talis E
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa 
# 71745, -000

Talis E
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 150 
# 71754, -000

Talis E
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
# 71740, -000

Talis Select E
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 110  
# 71750, -000

Talis E
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 71765, -000
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Najwyższej jakości wzornictwo w 
Twojej łazience? Linia Talis S łączy natural-
ność z nowoczesną elegancją. Jej pochylona 
wylewka łączy się w monolityczną całość z 
korpusem, podczas gdy wąski uchwyt gwa-
rantuje komfort obsługi. W przypadku arma-
tury Select do obsługi służy intuicyjny przy-
cisk Select, który pomaga jednocześnie przy 
oszczędzaniu wody, gdyż obsługa poprzez 
naciśnięcie przycisku zachęca po prostu do 
wyłączenia.

Talis S

Umywalka

PrysznicWanna

Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/talis

Talis Select S
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 190  
# 72044, -000

Talis S
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 72600, -000

Talis S
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 140 
# 72113, -000

Talis S
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa 
# 72405, -000

Talis S
Jednouchwytowa bateria  umywalkowa 
210 z obrotową wylewką 
# 72105, -000

Talis S
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
# 72400, -000

Talis S
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 100 
# 72020, -000

Talis S
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 72605, -000
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Wysoki komfort w atrakcyjnej cenie? 
To połączenie oferuje Państwu linia łazien-
kowa hansgrohe Focus. Armatura dopasowuje 
się harmonijnie do Twojego wnętrza. Poprzez 
smukłe zaokrąglenia i ergonomiczny uchwyt 
zachęca do obsługi. Dzięki prostym formom 
i wysokiej jakości armatura Focus w odczu-
walny sposób ulepszy Twoją łazienkę. Dyna-
miczna sylwetka i miękkie zaokrąglenia przy 
wylewce i mieszaczu podkreślają jakość.

Focus

Umywalka

PrysznicWanna

Powierzchnie -000 chrom, -400 biel/chrom, -090 chrom/o wyglądzie złota

Focus
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 230 
# 31531, -000

Focus
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 31960, -000

Focus
Jednouchwytowa bateria  umywalkowa 
240 z obrotową wylewką 
# 31609, -000

Focus
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa 
# 31945, -000

Focus
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 100 
# 31607, -000

Focus
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
# 31940, -000

Focus
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 190 
# 31608, -000

Focus
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 31965, -000
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 Szukasz nowoczesnej armatury, która 
będzie pasować do Twojego budżetu? Atrak-
cyjny kształt o łagodnych liniach pasuje do 
różnych aranżacji łazienkowych. W przy-
padku linii armatury Novus znajdziesz ofertę 
kilku wariantów modeli. Dzięki linii hansgrohe 
Novus urządzisz kompletnie swoją łazienkę. 
Dynamiczny mieszacz i wylewka oraz smukły 
kształt oznaczają wysoką jakość. Harmo-
nijne współgranie precyzyjnych linii i płyn-
nych kształtów dodaje wartości nowoczesnej 
łazience. 

Novus

 Umywalka 

 Prysznic  Wanna 

 Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/focus i www.hansgrohe.pl/novus 

Novus
 Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 230 
# 71123, -000

Novus
 Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 71060, -000

Novus
 Jednouchwytowa bateria  umywalkowa 
240 z obrotową wylewką 
# 71126, -000

Novus
 Jednouchwytowa bateria wannowa 
podtynkowa 
# 71045, -000

Novus
 Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 70 
# 71020, -000

Novus
 Jednouchwytowa bateria wannowa 
natynkowa 
# 71040, -000

Novus
 Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 100 
# 71030, -000

Novus
 Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 71065, -000



Współczesny wygląd i atrakcyjna 
cena są Twoimi priorytetami przy urządzaniu 
łazienki? Wyraźne linie i delikatnie wypu-
kłe powierzchnie sprawiają, że linia Logis 
przyciąga wzrok. Gładkie powierzchnie 
sprawiają, że czyszczenie jest dziecinnie pro-
ste. Charakterystyczna cecha Logis: płaski 
uchwyt mieszacza o zaokrąglonych narożni-
kach. Dobrze leży w każdej dłoni. Armatura 
hansgrohe Logis harmonijnie uzupełnia umy-
walki wszelkiego typu. I pomaga Ci codzien-
nie przy oszczędzaniu wody i energii.

Logis

Umywalka

PrysznicWanna
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Powierzchnie -000 chrom, -400 biel/chrom, -090 chrom/o wyglądzie złota, -820 szczotkowany nikiel

Logis
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 190 
# 71090, -000

Logis
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 71600, -000

Logis
2-uchwytowa bateria umywalkowa  
# 71222, -000

Logis
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa 
# 71405, -000

Logis
Jednouchwytowa bateria  umywalkowa 
210 z obrotową wylewką 
# 71130, -000

Logis
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
# 71400, -000

Logis
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 100 
# 71100, -000

Logis
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 71605, -000
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Akcesoria

Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/logis

Logis
Uchwyt do papieru toaletowego 
# 40523, -000, -820

Logis
Wieszak na ręczniki 2-ramienny 
# 40512, -000, -820

Logis
Uchwyt ceramiczny  
ze szczotką WC 
# 40522, -000, -820

Logis
Kubek do mycia zębów 
# 40518, -000, -820

Logis
Haczyk pojedynczy 
# 40511, -000, -820

Logis
Uchwyt do zapasowego papieru 
toaletowego 
# 40517, -000, -820

Logis
Dozownik na mydło w płynie 
# 40514, -000, -820

Logis
Mydelniczka 
# 40515, -000, -820

Logis
Wieszak na ręcznik kąpielowy 
# 40516, -000, -820

Logis
Uchwyt do papieru toaletowego 
bez osłony 
# 40526, -000, -820

Logis
Uchwyt 
# 40513, -000, -820



 Niektórym przedmiotom udaje się 
przenieść klasyczne pojęcie piękna tu i teraz. 
Harmonia i elegancja łączą się z nowocze-
snymi elementami. Wyważone kształty pod-
kreślają ponadczasowe wyczucie piękna. 
Język form, który odpowiada klasycznemu 

rozumieniu piękna emanuje spokojem. Kla-
syczna łazienka zawdzięcza swój indywi-
dualny charakter połączeniu nowoczesnego 
planowania przestrzeni, innowacyjnej tech-
nologii i wyważonych elementów aranżacji. 

 Styl Klasyczny 
 Tradycja i funkcjonowanie w ich najpiękniejszej formie. 
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Lubisz urządzać swoją łazienkę kunsz-
townie, zestawiając ze sobą wiele elementów? 
Eleganckie kształty armatury w linii Metropol 
Classic pasują idealnie do łazienki o charak-
terze klasycznym w nowoczesnym wydaniu. 
Baterie w chromie lub z elementami w kolorze 
złotym to najwyższa jakość rzemiosła i war-
tość dodana dla otoczenia. Obszerny wybór 
modeli umożliwia Ci kompletne urządzenie 
łazienki.

Umywalka

U. jednora-
mienny

U. krzyżowy U. typu zero

Trzy warianty uchwytów w chromie lub w chromie z ele-
mentami o wyglądzie złota zapewniają swobodny wybór 
przy urządzaniu.

Powierzchnie -000 chrom, -400 biel/chrom, -090 chrom/elementy o wyglądzie złota

Metropol 
Classic

Metropol Classic
3-otworowa bateria 
 umywalkowa 110 
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
3-otworowa bateria 
 umywalkowa 160 
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 110 
# 31300, -000, -090

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 160 
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 260 
# 31303, -000, -090
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Wanna Prysznic

Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/metropol

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 31365, -000, -090

Metropol Classic
4-otworowa bateria  
na brzeg wanny 
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
Wylewka wannowa 
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa 
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa  
wolnostojąca 
# 31445, -000, -090
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Szukasz nowoczesnych, klasycznych 
elementów o eleganckim charakterze? Błysz-
czące powierzchnie i delikatnie wygięte linie 
wyrażają nostalgię i subtelną elegancję. W 
połączeniu z innowacyjnymi technologiami 
hansgrohe ta klasyczna armatura łazien-
kowa jest nie tylko ucztą dla oczu, pomaga 
również oszczędzać wodę. Smukła, wysoka 
forma linii Metris Classic w połączeniu z deli-
katnie wygiętymi kształtami i błyszczącymi 
powierzchniami ucieleśnia najwyższą jakość 
i wygodę obsługi.

Metris 
Classic

Umywalka

PrysznicWanna

Powierzchnie -000 chrom, -400 biel/chrom, -090 chrom/z elementami o wyglądzie złota

Metris Classic
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 250 
# 31078, -000

Metris Classic
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 31672, -000

Metris Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa 
# 31485, -000

Metris Classic
3-otworowa bateria 
 umywalkowa 
# 31073, -000

Metris Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
# 31478, -000

Metris Classic
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 100 
# 31075, -000

Metris Classic
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 31676, -000
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Lubisz łazienki o klasycznym wyglą-
dzie? W takim razie nostalgiczna armatura 
linii Talis Classic będzie dla Ciebie idealna. 
Filigranowe, obłe kształty spotykają się z 
tradycyjnymi elementami. Dzięki kształtom 
mieszacza i korpusu linia Talis Classic to kla-
syczne piękno w łazience.

Talis 
Classic

Umywalka

PrysznicWanna

Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/metris i www.hansgrohe.pl/talis

Talis Classic
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 230 
# 14116, -000

Talis Classic
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 14161, -000

Talis Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa 
# 14145, -000

Talis Classic
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 90 
# 14127, -000

Talis Classic
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
# 14140, -000

Talis Classic
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 80 
# 14111, -000

Talis Classic
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 14165, -000



Lubisz współczesne wzornictwo połą-
czone z nutą klasyki? Linia Logis Classic łączy 
stylową elegancję z klasyką w nowoczesnym 
wydaniu. Uchwyty krzyżowe, eleganckie 
oznaczenia gorącej i zimnej wody oraz pro-
sta wylewka sprawiają, że pojawia się nutka 
nostalgii.

Logis 
Classic

Umywalka

PrysznicWanna
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Powierzchnie -000 chrom, -400 biel/chrom, -090 chrom/z elementami o wyglądzie złota

Logis Classic
2-uchwytowa bateria  
umywalkow  
# 71270, -000

Logis Classic
2-uchwytowa bateria prysznicowa 
natynkowa  
# 71260, -000

Logis Classic
2-uchwytowa bateria wannowa 
natynkowa  
# 71240, -000

Logis Classic
Jednouchwytowa bateria  
umywalkow 70, bez mieszacza  
# 71135, -000
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Akcesoria

Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/logis

Logis Classic
Uchwyt do papieru toaletowego 
# 41623, -000

Logis Classic
Wieszak na ręczniki 2-ramienny 
# 41612, -000

Logis Classic
Uchwyt ceramiczny  
ze szczotką WC 
# 41632, -000

Logis Classic
Kubek do mycia zębów 
# 41618, -000

Logis Classic
Haczyk pojedynczy 
# 41611, -000

Logis Classic
Uchwyt do zapasowego papieru 
toaletowego 
# 41617, -000

Logis Classic
Dozownik na mydło w płynie 
# 41614, -000

Logis Classic
Mydelniczka 
# 41615, -000

Logis Classic
Wieszak na ręcznik kąpielowy 
# 41616, -000

Logis Classic
Uchwyt do papieru toaletowego 
bez osłony 
# 41626, -000

Logis Classic
Uchwyt 
# 41613, -000



 Styl Awangardowy 
 W łazience nie chodzi tylko o aktualny 

trend, ale o własny trend. Kto ceni indywidu-
alność, pokocha armaturę hansgrohe w stylu 
awangardowym. Odważny detal w wykoń-
czeniu łazienki doda jej zmysłowego cha-
rakteru. Awangardowe wzornictwo dobrze 

komponuje się w ekskluzywnych wnętrzach, 
zarówno w nowoczesnej architekturze jak i w 
stylowym starym budownictwie. 

 Znakomite wzornictwo w bieli i chromie. 
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Armatura łazienkowa czy designerski 
obiekt? W przypadku PuraVida odpowiedź 
nie jest jednoznaczna. Dzięki swoim kształ-
tom i połączeniu bieli z chromem armatura 
PuraVida wnosi nowy wymiar doznań do Two-
jej łazienki. Proces wykończenia powierzchni 
w wariancie biel/chrom przy pomocy metody 
DualFinish tworzy precyzyjne precyzyjne kra-
wędzie i grę kontrastów. Dzięki odpornej na 
zadrapania powierzchni Twoja satysfakcja 
będzie trwała długo. Awangardowy mie-
szacz w formie joysticku pozwala na łatwą 
i intuicyjną obsługę PuraVida zdobyła wiele 
nagród za design – oraz serca użytkowników 
na całym świecie.

PuraVida

Umywalka

PrysznicWanna

Powierzchnie -000 chrom, -400 biel/chrom, -090 chrom/elementy o wyglądzie złota

PuraVida
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 240 
# 15072, -000, -400

PuraVida
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa natynkowa 
# 15672, -000, -400

PuraVida
Jednouchwytowa bateria  umywalkowa 
podtynkowa do montażu na ścianie 
# 15085, -000, -400

PuraVida
Jednouchwytowa bateria wannowa  
podtynkowa 
# 15445, -000, -400

PuraVida
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 110 
# 15070, -000, -400

PuraVida
Jednouchwytowa bateria wannowa  
natynkowa 
# 15472, -000, -400

PuraVida
Jednouchwytowa bateria 
 umywalkowa 200 
# 15081, -000, -400

PuraVida
Jednouchwytowa bateria 
 prysznicowa podtynkowa 
# 15665, -000, -400
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Akcesoria

Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/puravida

PuraVida
Uchwyt do papieru toaletowego 
# 41508, -000

PuraVida
Wieszak na ręczniki 2-ramienny 
# 41512, -000

PuraVida
Uchwyt ceramiczny  
ze szczotką WC 
# 41505, -000

PuraVida
Kubek do mycia zębów 
# 41504, -000

PuraVida
Haczyk pojedynczy 
# 41501, -000

PuraVida
Uchwyt do zapasowego papieru 
toaletowego 
# 41518, -000

PuraVida
Dozownik na mydło w płynie 
# 41503, -000

PuraVida
Mydelniczka 
# 41502, -000

PuraVida
Wieszak na ręcznik kąpielowy 
# 41506, -000

PuraVida
Uchwyt 
# 41513, -000



 Serce kuchni 
 Armatura kuchenna hansgrohe 





hansgrohe Armatura kuchenna

Nasz przepis na sukces  
dla większego komfortu w kuchni

Serce kuchni bije tam, gdzie płynie 
woda. Dlatego firma Hansgrohe wprowadza 
ciągle nowe rozwiązania, które umożliwiają 
Ci wygodne obchodzenie się z wodą. Pomy-
słowe technologie i ergonomia to właściwo-
ści produktów, które czynią Twoją pracę w 

kuchni wydajniejszą i przyjemniejszą. Dzięki 
ComfortZone ciesz się większą przestrzenią 
pracy w strefie zlewu. Funkcja wyciąganej 
wylewki zapewnia większą swobodę ruchów. 
Przepływ wody można włączyć i wyłą -
czyć poprzez przycisk Select umieszczony 

na szczycie wylewki. Ta funkcja pozwala 
oszczędzać wodę i energię oraz sprawia, że 
kuchenne czynności wykonujesz z przyjemno-
ścią. Minimalistyczny design dopasowuje się 
stylistycznie do każdej kuchennej aranżacji.

Regulacja strumienia:
W przypadku dwustrumieniowej armatury kuchennej 
rodzaj strumienia jest regulowany poprzez naciśnięcie 
przycisku. Wybierasz pomiędzy normalnym i prysznico-
wym strumieniem, zależnie od tego, czy chcesz szybko 
napełnić naczynie, czy opłukać wrażliwą żywność.

Funkcja wyciąganej wylewki:
wyciągana wylewka zwiększa znacznie Twój promień 
działania przy zlewie.
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 Technologia Select: 
 poprzez naciśnięcie przycisku włą -
czasz lub wyłączasz wodę. Ponieważ 
przycisk Select można również obsługi-
wać grzbietem dłoni lub łokciem, arma-
tura pozostaje czysta. 

ComfortZone:
 Funkcja obrotowej wylewki jest szcze-
gólnie praktyczna przy pracach z 
lewej i prawej strony armatury. Wysokie 
naczynia jak garnki, duże wazy i butelki 
wody można łatwiej napełnić w zlewie. 

 Połącz naszą armaturę kuchenną z wysokiej jakości zlewozmywakiem hansgrohe według Twojego wyboru. Nasze 
zlewozmywaki są dostępne w wariantach ze stali szlachetnej lub w granicie w trzech wariantach kolorów. 
 Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/armaturakuchenna 

 grafitowa czerń 

SilicaTec:

 kamienna 
szarość 

 szarość betonu 

 Stal szlachetna: 

 stal szlachetna 
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 Zlewozmywaki hansgrohe:   odkryj cały asortyment kuchenny online 



hansgrohe  Armatura kuchenna 

 Stylowy wybór do indywidualnej, 
wymarzonej kuchni 

 Kuchnia jest miejscem spotkania 
rodziny i przyjaciół, miejscem gotowania, 
jedzenia, odprężenia i świętowania. Życzysz 
sobie armaturę kuchenną z wieloma funkcjami, 
które ułatwią Ci pracę w kuchni? hansgrohe 
oferuje duży wybór armatury kuchennej, 

która zaskoczy Cię niejeden raz. Podczas 
gotowania ręce są często zajęte lub brudne, 
jest więc rzeczą praktyczną, jeżeli nie są one 
potrzebne do obsługi baterii. Dzięki techno-
logii Select przepływ wody jest włączany i 
wyłączany po prostu przez naciśnięcie przyci-

sku – również ramieniem lub grzbietem dłoni. 
Dzięki strefie ComfortZone wysokość wylewki 
zapewnia Ci duże pole manewru. Jeszcze 
więcej swobody otrzymujesz dzięki funkcji 
wyciąganej wylewki. 
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Logis

 Powierzchnie  -000  chrom , -800  stalowy 

 Dużo miejsca pod wysoką wylewką np. do 
wygodnego napełniania dużych garnków. 

 Usuwanie osadów wapiennych jest 
całkiem łatwe – poprzez lekkie potarcie 

elastycznych dysz palcem. 

 Strumień wody mieszany jest z powie-
trzem, przez co zyskuje miękkość i nie 
pryska. 

 Dzięki przyciskowi Select można 
włączyć lub wyłączyć wodę podczas 
pracy poprzez naciśnięcie przycisku. 

C
om

fo
rt

Zo
ne

 Możesz wybrać pomiędzy dwoma 
wariantami powierzchni, klasyczną 
w chromie lub w stali szlachetnej. 
Obydwie powierzchnie są odporne na 
ścieranie i zadrapania. 

 Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa znacznie 
Twój promień działania przy zlewie. 

Logis
 Jednouchwytowa bateria 
 kuchenna 260 
# 71835, -000

Logis
 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
do montażu na ścianie  
# 71836, -000

Logis
 Jednouchwytowa bateria 
 kuchenna 160 
# 71832, -000

Logis
 Dwuuchwytowa bateria 
kuchenna 220  
# 71280, -000
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Focus

Metris

Talis

Montaż przed 
oknem

Inne produkty znajdziesz na stronie www.hansgrohe.pl/armaturakuchenna

Focus
Jednouchwytowa bateria  kuchenna  
240 z wyc. wylewką, 2 rodz. strumienia 
# 31815, -000, -800

Focus
Jednouchwytowa bateria 
 kuchenna 160 
# 31806, -000, -800

Focus
Jednouchwytowa bateria 
 kuchenna 280 
# 31817, -000, -800

Focus
Jednouchwytowa bateria 
 kuchenna 260 
# 31820, -000, -800

Metris
Jednouchwytowa bateria  kuchenna  
320 z wyc. wylewką, 2 rodz. strumienia 
# 14820, -000, -800

Metris Select
Jednouchwytowa bateria 
 kuchenna 320 
# 14883, -000, -800

Metris
Jednouchwytowa bateria  kuchenna 
320 z wyciąganą wylewką 
# 14821, -000, -800

Metris Select
Jednouchwytowa bateria  kuchenna 
320 z wyciąganą wylewką 
# 14884, -000, -800

Talis S
Jednouchwytowa bateria  kuchenna  
200 z wyc. wylewką, 2 rodz. strumienia 
# 72813, -000, -800

Talis Select S
Jednouchwytowa bateria 
 kuchenna 300 
# 72820, -000, -800

Talis Select S
Jednouchwytowa bateria  kuchenna 
300 z wyciąganą wylewką 
# 72821, -000, -800

Talis S
Jednouchwytowa bateria 
 kuchenna 260 
# 72810, -000, -800

Talis S Variarc
Jednouchwytowa bateria  kuchenna  
220 z wyc. wylewką, 2 rodz. strumienia 
# 14877, -000

Talis S
Jednouchwytowa bateria 
 kuchenna 170 
# 32851, -000

Talis S
Jednouchwytowa bateria  kuchenna  
170 z wyc. wylewką, 2 rodz. strumienia 
# 32841, -000

Talis S
Jednouchwytowa bateria 
 kuchenna 270 
# 14870, -000



 Dla wymagań na każdym poziomie. Strefa ComfortZone określa indywidualną użytkową przestrzeń między umywalką i armaturą dla większego 
komfortu i wyeliminowania pryskania przy umywalce. 

 Test ComfortZone. 
 Która armatura pasuje do której umywalki? Jak wysoka musi być 
armatura aby woda nie pryskała podczas uruchamiania strumie-
nia? Ile wolnego miejsca potrzeba między armaturą i umywalką dla 
optymalnej wygody? Poprzez test ComfortZone firma Hansgrohe w 
stworzonej w tym celu przez siebie procedurze kontroli zbliżonej do 
rzeczywistości sprawdziła ponad 9000 kombinacji armatury Hans-
grohe i najczęściej używanych umywalek wiodących producentów. 
Sprawdzano przestrzeń między armaturą i umywalką, pryskanie 
przy różnym ciśnieniu wody oraz pryskanie podczas mycia rąk. 
 Wyniki i zalecenia znajdują się na stronie: 
 www.hansgrohe.pl/comfortzone 

ComfortZone
 Technologie hansgrohe 
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 Wystarczy zeskanować kod i obej-
rzeć wyjaśniające wideo. 

Metris 200
 Po prostu praktyczne: bez problemu 
napełni również konewkę. 

Metris 260
 Duża elastyczność: wysoka wylewka dla 
maksymalnej swobody ruchu. 

Metris 100
 Kompaktowe i funkcjonalne: optymalne 
rozwiązanie dla małych umywalek. 

Metris 230
 Bardzo wygodne: nawet duże pojemniki 
można napełnić bez trudu. 

 Umywalka nablatowa z armaturą 
ścienną 

 Umywalka nablatowa  Umywalka wolnostojąca 

 Umywalka wisząca 

 Umywalka do zabudowy 

 Niezależnie od tego, na jaką zabudowę lub kształt umywalki się 
zdecydujesz, w hansgrohe znajdziesz zawsze pasującą armaturę. 



Wygoda za naciśnięciem przycisku. Przycisk Select przełącza prysznic na inny rodzaj strumienia poprze proste naciśnięcie przycisku. Przy 
armaturze łazienkowej włącza lub wyłącza przepływ wody.

Główki prysznicowe i deszczownice.
Poprzez przycisk Select przy słuchawce prysznicowej lub deszczownicy można łatwo zmieniać rodzaje strumienia.

Termostaty.
Dzięki zintegrowanej technologii Select można teraz poprzez naci-
śnięcie przycisku włączyć i wyłączyć przepływ wody w termosta-
cie. Dzięki przyciskom Select można wybrać zarówno różne źródła 
wypływu wody jak i rodzaje strumienia.

Armatura.
Poprzez charakterystyczny przycisk Select można w łatwy sposób 
obsługiwać armaturę. Poprzez naciśnięcie przycisku włączasz lub 
wyłączasz przepływ wody. Jeżeli to konieczne, możesz sterować 
armaturą nawet całkowicie bez dłoni, uruchamiając przycisk cał-
kiem intuicyjnie ramieniem lub łokciem.

Select
Technologie hansgrohe

  hansgrohe Technologie 61



 Dużo przyjemności przy niewielkim zużyciu wody. Technologia EcoSmart w sposób niewidoczny zainstalowana w produkcie zmniejsza przepływ 
i oszczędza tym samym wodę i energię. Dla zrównoważonego użytkowania wody. 

 Szybkie rozwiązanie dla większej czystości. Dzięki praktycznej technologii QuickClean możesz łatwo usunąć osad kamienia poprzez lekkie 
potarcie silikonowych elementów palcem. 

 Prysznic. 
 Już w 1987 roku – na długo zanim oszczędzanie wody stało się 
tematem powszechnym – firma Hansgrohe stworzyła główkę prysz-
nicową Mistral Eco, która zużywała tylko połowę wody i dodat-
kowo oszczędzała energię potrzebną do przygotowania ciepłej 
wody. Główki prysznicowe EcoSmart zużywają dziś tylko 9 bądź 
6 litrów na minutę i oszczędzają do 60 % użytkowanej wody i 
energii. 

 Prysznic. 
 Dysze strumieniowe w naszych prysznicach są wyposażone w 
elastyczne nakładki silikonowe. Dzięki temu wystarczy potarcie 
palcem, aby łatwo i szybko usunąć osady kamienne. Wolne od 
osadów produkty nie tylko lepiej wyglądają, ale także niezawod-
nie spełniają swoje funkcje przez długie lata. 

 Armatura. 
 Również w przypadku armatury dzięki EcoSmart można oszczę-
dzić dużo wody podczas codziennych łazienkowych czynności. 
Dzięki tej technologii mogliśmy zmniejszyć standardowe zużycie 
naszej armatury umywalkowej do zaledwie 5 litrów na minutę. 

 Armatura. 
 Aby ułatwić Ci czyszczenie armatury łazienkowej i kuchennej, per-
latory naszej armatury wyposażone są w elastyczne silikonowe ele-
menty. Wystarczy je lekko potrzeć palcem dla natychmiastowego 
usunięcia ewentualnego osadu kamienia. W ten sposób armatura 
nie tylko pozostaje piękna na dłużej, ale również dłużej działa. 

EcoSmart

QuickClean

 Technologie hansgrohe 

 Technologie hansgrohe 
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 Technologia EcoSmart  Technologia 
EcoSmart 



Hot

Cool

Cool
Start

 Innowacyjne pomysły dla większego komfortu. Za pośrednictwem technologii AirPower woda mieszana jest z powietrzem. Uzyskujemy miękki 
strumień o pełnych kroplach, bez uciążliwego pryskania. 

 W centralnej pozycji uchwytu leci z baterii woda zimna. Woda 
gorąca zostaje domieszana dopiero po   skierowaniu mieszacza 
w lewo. 

 Wielkoformatowa przyjemność pod prysznicem dzięki miękkiemu 
rozłożystemu strumieniowi o dużych napowietrzonych kroplach. 

 Prysznic. 
 Poprzez tarczę strumieniową główki zasysane jest powietrze, które 
mieszane jest  z napływającą wodą. Krople wzbogacone w ten 
sposób powietrzem stają się pełniejsze, lżejsze i bardziej miękkie. 
To nie tylko komfort kąpieli, ale także znacznie mniejsze rozpryski-
wanie strumienia. 

 Armatura. 
 Technologia pozwalająca wprowadzać w życie zasady zrówno-
ważonego rozwoju to CoolStart: przy otwarciu armatury w pozycji 
podstawowej płynie z niej woda zimna. Ciepłą wodę – i potrzebną 
do tego energię – pobierasz dopiero wtedy, gdy aktywnie przesta-
wisz mieszacz w lewo. Znajdziesz tę funkcję jako wariant produktu 
w naszej armaturze do umywalek i kuchni. 

 Armatura. 
 W armaturze AirPower miesza napływającą wodę z powietrzem. 
To sprawia, że strumień wody nie rozpryskuje się i jest bardzo przy-
jemny w użytkowaniu. 

 Prysznic. 
 Dzięki dużej tarczy strumieniowej deszcz prysznicowy otula całe 
ciało. Dla fantastycznej przyjemności z wody. 

AirPower

CoolStart XXL Performance

 Technologie hansgrohe 
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Sponsoring Hansgrohe

Prawdziwy relaks  
po ciężkim wysiłku

Hansgrohe pozwala przeżyć najpięk-
niejsze chwile z wodą. Niezwykle cenny pier-
wiastek wody jest nierozerwalnie związany 
ze sportem. Hansgrohe pomaga skoncentro-
wać się na kolejnym wyzwaniu i po męczą-
cym dniu gwarantuje relaks pod prysznicem, 
stanowiąc tym samym motywację i nagrodę 
– prysznic doceniany jest również przez naj-
lepszych sportowców, którzy codzienne dają 
z siebie wszystko. Dlatego firma Hansgrohe 
jest oficjalnym sponsorem tytularnym zawo-

dowej grupy kolarskiej BORA-hansgrohe, 
zarejestrowanej w najwyższej dywizji UCI. 
Kolarstwo to szczególnie dynamiczny i inno-
wacyjny sport, podziwiany przez wielu ludzi, 
podobnie jak produkty łazienkowe i kuchenne 
hansgrohe. Jeśli jesteś zainteresowany termi-
nami startów naszych kolarzy, odwiedź stronę  
www.bora-hansgrohe.com lub codzien-
nie śledź naszą grupę za pośrednictwem apli-
kacji Team lub w mediach społecznościowych:

Lewa strona: Santos Tour Down Under 2018, etap 4 ‒ 128,2 km z Norwood do Uraidla, zwycięzcą etapu Peter Sagan.
Prawa strona: Peter Sagan, mistrz świata w kolarstwie szosowym w latach 2015-2017.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.pl

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Aplikacja Team:
Do ściągnięcia z Google Play 
Store lub Apple App Store.
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 Informacja i inspiracja 

 Strona internetowa z poradami na 
temat planowania łazienki i kuchni 

 Inspirujące strony z produktami, kre-
atywne aplikacje jak np. wyszukiwarka wyma-
rzonej łazienki i informacyjne działy ze wska-
zówkami pomagają użytkownikom odkryć 
swoje ulubione produkty z całości oferty. Rów-
nież strony z trendami i nowościami zachęcają 
do odświeżenia aranżacji łazienki i kuchni. W 
ten sposób miłośnicy designu mogą zamonto-
wać w swoim domu atrakcyjne i wysoce funk-

cjonalne przedmioty sprzyjające dobremu 
samopoczuciu. I to wygodnie sprzed ekranu 
komputera. Oprócz inspiracji i rozrywki por-
tal koncentruje się wokół planowania: I tak 
poradnik łazienkowy wspiera wszystkich, któ-
rzy chcą remontować, budować lub odnowić 
dom, w znalezieniu pasujących pryszniców, 
armatury, elementów sterowania lub techno-
logii. Poradnik kuchenny dostarcza doskonałe 

rozwiązania produktowe w zakresie zlewoz-
mywaka serca kuchni. Wyszukiwarka specjali-
stycznego sklepu Hansgrohe wskazuje drogę 
do najbliższego profesjonalisty w zakresie 
wyposażenia wnętrz. Wyszukiwarka sklepów 
z funkcją GPS jest szczególnie przydatna w 
smartfonie. Wszystkie produkty oraz szczegó-
łowe informacje znajdą Państwo na stronie: 
www.hansgrohe.pl 

 Aplikacja Hansgrohe Showroom 
 Dzięki aplikacji Hansgrohe Showroom możesz 
obejrzeć interaktywnie nasze prysznice, 
armaturę itp. Na przykład poprzez spektaku-
larną funkcję foto. Twój pożądany produkt jest 
umieszczany centralnie w obrazie aparatu, 
podczas gdy robisz zdjęcie – i już jest wkom-
ponowany wirtualnie u w Twojej łazience. 

 Szczególne cechy: 
▪   funkcja foto do wizualizacji, jak produkt 

wyglądałby na żywo w Twojej łazience 
▪   wideo na temat technologii i rodzajów 

strumieni 
▪   lista ulubionych dla Twoich ulubionych 

produktów Hansgrohe 
▪   wyszukiwarka specjalistycznych sklepów 

 www.hansgrohe.pl/aplikacja_katalog 



Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Koszykowa 65 · 00-667 Warszawa

Infolinia: 22 259 14 00 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl

 Niniejsza broszura zawiera jedynie częściowy wybór naszych produktów. 
�Odkryj�nasz�cały�asortyment�na�stronie�www.hansgrohe.pl�

�Technologie�i�rodzaje�strumieni�

 Wystarczy zeskanować kod i obejrzeć 
filmy o technologii. 

 Wystarczy zeskanować kod i obejrzeć 
filmy o wszystkich rodzajach strumieni. 

 Nasze pomysły na Twój komfort. Odkryj nasze technologie i rodzaje strumieni. 
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