
Pomysły na łazienkę.
Prysznice oraz baterie do łazienki i kuchni.



Woda – dla  
zmysłów i dobrego 

samopoczucia.
W całym naszym życiu woda odgrywa ważną rolę. Wyzwala wspa-
niałe uczucia. O poranku pod prysznicem, w filiżance kawy przy 
śniadaniu czy podczas gotowania. Woda pomaga Ci się odprężyć 
i daje zastrzyk nowej energii – w gronie rodziny i w pojedynkę. 
Z myślą o uczynieniu codziennych momentów niezapomnianymi 
marka  hansgrohe tworzy wyznaczające trendy baterie, prysznice 
i armaturę kuchenną. Kładziemy przy tym nacisk na innowacyjność, 
wzornictwo, jakość i serwis. Po to, abyś mógł przeżywać fascynację 
wodą każdego dnia.

hansgrohe. Meet the beauty of water.
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Nasza ambicja – 
Twoja korzyść.

Innowacja
·  Rewolucyjne innowacje
·  Lider branży sanitarnej
·  Technologie wyznaczające trendy

W hansgrohe Twoje potrzeby są najważniejsze. Jako wiodąca firma 
branży sanitarnej produkujemy nieprzerwanie techniczne nowości 
dla łazienki i kuchni, aby sprostać Twoim oczekiwaniom względem 
codziennego życia i wyjątkowych momentów w kontakcie z wodą. Te 
nowości powstają w rezultacie badań i rozwoju w naszych rodzimych 
laboratoriach. Do naszych 15000 aktywnych patentów co roku zgła-
szamy setki nowych. W ten sposób znaleźliśmy się na liście TOP 100 
najbardziej innowacyjnych firm sektora średniego. Nasze pomysły 
zapisały się na kartach historii całego świata i będą tę historię pisać 
nadal w przyszłości. Wszystko po to, abyś Ty mógł doświadczać 
więcej komfortu, bezpieczeństwa i przyjemności w łazience.
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Wzornictwo
·  Ponad 600 nagród za wzornictwo
·   Zindywidualizowane produkty
·   Międzynarodowi projektanci

Z hansgrohe zaprojektujesz łazienkę odpowiadającą dokład-
nie Twoim wyobrażeniom. Przy wyborze form, kolorów, mate-
riałów i wariantów powierzchni możesz zaufać wyczuciu 
estetyki projektantów o międzynarodowej renomie, którzy 
przykładają wagę nie tylko do wzornictwa, lecz także do 
optymalnej funkcjonalności i komfortowej obsługi. Nasze 
trzy światy stylistyczne – Avantgarde, Classic i Modern – 
wykraczają poza krótkotrwałe trendy. Także z tego względu 
produkty marki hansgrohe zostały dotychczas nagrodzone za 
doskonały design ponad 600 razy na całym świecie. Wybie-
rając uhonorowane nagrodami wzornictwo marki hansgrohe 
inwestujesz w długotrwałą radość ze swojej łazienki.

·  Wsparcie i cenna wiedza
·  Jesteśmy zawsze do  

Twojej dyspozycji
·  Ekspozycje jako Twoja 

przestrzeń doświadczeń

Dostarczamy Ci wszechstronnego wsparcia. Na naszej stro-
nie znajdziesz warte poznania informacje na temat naszych 
produktów i pomocne narzędzia, jak np. kalkulator oszczęd-
ności marki hansgrohe. Obliczy on Twoje korzyści budżetowe 
z użytkowania baterii i pryszniców z technologią EcoSmart. 
Za pośrednictwem gorącej linii serwisowej połączysz się z 
naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje 
pytania. W Aquademii hansgrohe doświadczysz historii kultury 
kąpieli i łazienki, a w najprawdopodobniej największym salo-
nie kąpielowym Niemiec – Showerworld – możesz przekonać 
się sam, czym jest przyjemność kąpieli pod prysznicem według 
hansgrohe.

hansgrohe.pl

Serwis

Jakość
·  Doświadczenie od 1901 roku
·  Made in Germany
·  5 lat gwarancji na produkty* i 15 lat gwarancji 

na dostępność części zamiennych

Twoja łazienka ma podobać Ci się przez dziesięciolecia i każdego 
dnia spełniać bez zarzutu swoją funkcję. Od 1901 roku ludzie na 
całym świecie ufają długowiecznym produktom najwyższej jakości 
ze Schwarzwaldu. Przy 80% udziale produkcji przypadającym na 
niemieckie lokalizacje, postulat „Made in Germany“ to stały ele-
ment naszej filozofii. Dzięki temu nasze produkty spełniają najwyż-
sze standardy i surowe wytyczne – co potwierdzają liczne certy-
fikaty niezależnych instytucji kontrolnych. Na tę jakość udzielamy 
Ci dobrowolnej 5-letniej gwarancji* oraz gwarancji na dostępność 
części zamiennych przez 15 lat. Więcej informacji znajdziesz na 
www.hansgrohe.pl/serwis

* Poniższe warunki gwarancji dotyczą wszystkich produktów marki hansgrohe 
za wyłaczeniem kilku produktów cyfrowych w wybranych krajach. Szcze-
gółowe warunki i informacje oraz numery artykułów dostępne są tutaj 
www.hansgrohe.pl/gwarancja
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RainAir oraz RainAir XL
dla wielu osób istotna jest nie tylko pielęgnacja ciała, 
lecz także relaks dla umysłu. Idealnym do tego celu roz-
wiązaniem są główka i głowica prysznicowa z obfitym 
strumieniem RainAir, które każdą wzbogaconą powie-
trzem kroplę generują z dysz o dużej średnicy. I w ten 
sposób zmywają z wodą całodzienne zmęczenie.

Rain i Rain XL
choć dysze w główce i głowicy prysznicowej wydają 
się niewielkie, efekt przez nie generowany jest spekta-
kularny: strumień Rain ożywia i odświeża; intensywnie i 
przyjemnie. Dzięki temu nadaje się on idealnie na przy-
kład do szybkiego wypłukania szamponu z włosów.

IntenseRain
wybierając silny strumień IntenseRain można łatwo 
wypłukać szampon z włosów. To idealny sposób, aby 
szybko nabrać formy na cały dzień. Dlatego, że strumień 
IntenseRain uwalnia nie tylko od szamponu, ale także od 
porannej senności – dla witalnego startu w nowy dzień.

PowderRain
Wyjątkowe doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki deli-
katnie otulającym mikrokroplom zapewniającym zmy-
słowe doznanie kąpieli pod prysznicem i błogie głębokie 
odprężenie. Sześć malusieńkich otworów w każdej dyszy 
przemienia wodę w filigranowy kokon utkany z mikrokro-
pel, który otula miękką błogością całe ciało.

Intense PowderRain
Intensywny strumień złożony z mikrodelikatnych kropel 
dla efektownej kąpieli pod prysznicem. Ze względu 
na wyraźnie zwiększoną ilość kropel strumień Intense 
PowderRain jest wyjątkowo efektywny i aksamitnie 
miękki zarazem. Dzięki niewielkiej wadze mikrokropel 
osiągnięto przy tym redukcję efektu pryskania.

Zeskanuj kod i obejrzyj film  
o rodzajach strumieni.

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Rodzaje strumieni

Na pewno Ty także masz swoje szczególne upodobania, jeśli chodzi o kąpiel pod pryszni-
cem. Czasem pragniesz być może czegoś więcej, niż pielęgnacji ciała. Na przykład, gdy 
chcesz odprężyć się po pracowitym dniu. Z myślą o każdym z kąpielowych życzeń mamy dla 
Ciebie pasujący prysznic i różne rodzaje strumieni, od aktywizujących, przez klasyczne, po 
wellnessowe. Na szczególny komfort chwil w kąpieli pod prysznicem możesz liczyć dzięki 
technologii Select. Dzięki niej, poszczególne rodzaje strumieni możesz przełączać wygodnie 
za dotknięciem przycisku.
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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.

RainFlow
głowica prysznicowa z czystym w swej formie strumie-
niem wodospadowym RainFlow wnosi do łazienki natu-
ralne doznanie wody. Dzięki niemu możesz cieszyć się 
wodą w jej naturalnej postaci wodospadu, który spo-
wija od góry 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.

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

RainStream
nowy strumień RainStream składa się z pojedynczych 
kroplistych strumieni. Płynie z łagodnością i siłą zarazem. 
z taką samą ciągłością i intensywnością na całej długo-
ści. Rezultat to regenerujące doznanie, niezależnie od 
wysokości osoby.

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

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

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).
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Technologie

Select
Twój przycisk do większego komfortu

hansgrohe Select upraszcza Twoją codzienność w łazience. A to dlatego, że do obsługi 
wystarczy dotknięcie przycisku na główce prysznicowej, elemencie sterowania pryszni-
cowego lub baterii umywalkowej. Tak przełączysz rodzaj strumienia, a także włączysz 
lub wyłączysz wodę. Ta przemyślana koncepcja obsługi sprawia, że Twoje doświadcze-
nie wody staje się wyjątkowo komfortowe.

Twoje korzyści:

·  Prosta obsługa za pomocą przycisku
·  Obsługiwanie palcem, grzbietem dłoni lub łokciem
·  Długotrwale niezawodnie działająca mechanika
·  Możliwe wstępne ustawienie temperatury

ComfortZone
Dla Twojej osobistej swobody ruchów

Wybierz swoją przestrzeń swobody. Dla mycia rąk bez pryskającej wody, wygodnego 
mycia włosów czy napełniania wysokich naczyń – w przypadku hansgrohe ComfortZone 
sam określasz odległość pomiędzy wylewką baterii a umywalką. Dzięki temu w każdej 
sytuacji możesz poruszać się swobodnie.

Twoje korzyści:

·  Idealna wysokość baterii dla każdej sytuacji
·  Praktyczność na co dzień
·  Łatwa konfiguracja na  

www.hansgrohe.pl/comfortzone

Ciepła/ 
Zimna

Włącz/Wyłącz



9

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o 
technologiach marki hansgrohe!

QuickClean

EcoSmart

Osady kamienia usuń po prostu przez potarcie

Oszczędzanie pieniędzy i troska o środowisko

Komfortowo można czuć się tylko w naprawdę czystej łazience. Dlatego z myślą o 
łatwym i szybkim czyszczeniu stworzyliśmy QuickClean. Wyposażone w tę technolo-
gię prysznice i baterie zostają bez wysiłku uwolnione od kamienia i zanieczyszczeń – 
zupełnie bez środków czyszczących. W tym celu wystarczy potrzeć palcem elastyczne 
wypustki silikonowe – i już. Dzięki temu Twoje produkty marki hansgrohe pozostaną 
piękne i sprawnie działające przez długi czas.

Nie chcesz marnować cennej wody? Z pomocą przychodzą Ci prysznice i baterie marki 
hansgrohe wyposażone w technologię EcoSmart. Dzięki inteligentnemu ograniczeniu 
przepływu zużywają one do 60 procent mniej wody niż standardowe produkty. Pomimo 
tego, możesz cieszyć się obfitym strumieniem wody – ponieważ jest on wzbogacany 
powietrzem. Oprócz tego, ze względu na mniejsze zużycie wody ciepłej, potrzeba mniej 
energii. Dlatego z EcoSmart obniżasz swoje koszty i jednocześnie robisz coś dobrego 
dla środowiska.

Twoje korzyści:

·  Oszczędzająca czas pielęgnacja bez środków 
czyszczących

·  Wysokiej jakości i odporny na ścieranie silikon
·  Długotrwałe niezawodne działanie i żywotność

Jak dużo wody i energii można zaoszczędzić – sprawdzisz w kalkulatorze  
oszczędności na: www.hansgrohe.pl/kalkulator

Twoje korzyści:

·  Obniżone koszty wody i energii
·  Mniejsze zużycie energii dzięki zaoszczędzeniu wody ciepłej,  

przez to mniejsza emisja CO2

·  Stały przepływ i obfity strumień wody
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AirPower

XXLPerformance

Dla doznania przyjemności z lekkością powietrza

Wspaniała przyjemność kąpieli pod prysznicem

Łagodną siłę żywiołów natury poczujesz w kąpieli pod prysznicem z AirPower. A to dla-
tego, że technologia ta wzbogaca wodę powietrzem. Dzięki temu krople są odczuwalne 
dla Twojej skóry jako lżejsze i bardziej miękkie. Jednocześnie oszczędzasz w ten sposób 
cenną wodę – przy nieograniczonej przyjemności kąpieli pod prysznicem o pełnym 
efekcie strumienia.

Ciesz się odprężającymi chwilami wellness pod rozłożystym strumieniem deszczowym. 
Z wielkoformatowych tarcz strumieniowych głowic i główek prysznicowych woda płynie 
w wyjątkowo rozłożystym spektrum. W połączeniu z EcoSmart przyjemność i oszczęd-
ność idą w parze.

Twoje korzyści:

·  Obfity strumień wody
·  Zredukowane zużycie wody
·  Przyjemne doznanie dla skóry

Twoje korzyści:

·  Ekstra duże tarcze strumieniowe
·  Efekt letniego deszczu
·  Potencjał wody optymalnie wykorzystany

Technologie
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Cool
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Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o 
technologiach marki hansgrohe!

CoolContact

CoolStart

Z całą pewnością kojące doświadczenie

Inteligentne oszczędzanie energii

Porzuć troski – Ty i Twoje dzieci jesteście chronieni od bolesnych dotknięć i oparzeń. 
Dzięki innowacyjnej technologii chłodzenia CoolContact powierzchnia Twojego termo-
statu nie nagrzewa się. W ten sposób możesz cieszyć się beztroską przyjemnością kąpieli 
pod prysznicem.

W standardowych bateriach ciepła woda płynie już przy środkowej pozycji uchwytu. Z 
CoolStart uruchamiasz tryb wody ciepłej świadomie. Dzięki temu przepływowy podgrze-
wacz wody czy pompa cyrkulacyjna nie włączają się za każdym razem. Na początku 
płynie zawsze tylko zimna woda. Gorącą wodę możesz domieszać poprzez obrócenie 
uchwytu w lewo. W ten sposób robisz coś dobrego dla środowiska i obniżasz swoje 
koszty.

Twoje korzyści:

·  Ochrona przed oparzeniami
·  Dla bezpiecznej i przyjaznej dzieciom łazienki
·  Beztroska przyjemność kąpieli pod prysznicem

Twoje korzyści:

·  W pozycji wyjściowej płynie wyłącznie zimna woda
·  Wyraźny efekt oszczędności
·  Prosta i ergonomiczna obsługa
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Nowy wymiar 
kąpieli pod 
 prysznicem – 
 Rainfinity.
Jeśli kochasz wellness i wzornictwo – koniecznie poznaj Rain-
finity. Z tą nową linią prysznicową możesz cieszyć się inno-
wacyjnymi funkcjami, wyjątkowym wzornictwem i unikalnymi 
rodzajami strumieni dla absolutnie nowych doznań podczas 
kąpieli pod prysznicem. Zachwycająca jest tu estetyka mato-
wej bieli w kontraście z grafitowymi tarczami strumieniowymi. 
W ten sposób Twoja łazienka stanie się prawdziwie osobistą 
przestrzenią relaksu.

PRYSZNICE
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PORĘCZNOŚĆ W KAŻDYM  
WARIANCIE FORMY:

Wybierz spośród dwóch wariantów
główkę prysznicową pasującą do Twoich potrzeb.

Absolutna  
doskonałość  

prysznicowych 
doznań.

Twoja łazienka to idealne miejsce na odpoczynek. W relaksującej 
atmosferze możesz oddać się magii chwili i zapomnieć o codziennym 
pośpiechu. Najpiękniejsza przestrzeń do tego znajduje się w Twojej 
strefie prysznica. W przypadku Rainfinity, strumień wody kierowany 
jest nie tylko na głowę i ramiona, lecz otula całe ciało, łagodnie 
niczym płaszcz, stworzony z tysięcy delikatnych mikrokropel, ponie-
waż innowacyjna tarcza strumieniowa jest delikatnie wklęsła. Ten 
kształt rozprowadza wodę przyjemnie po całej skórze. W ten sposób 
chwile pod prysznicem stają się niezapomniane.

ODPRĘŻENIE NA POZIOMIE 
RAMION:
Nowy prysznic dla ramion ze zintegro-
waną półką dla nowatorskich, otulających 
doznań w kąpieli pod prysznicem.
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RainStream:
Obfity deszcz miękkich strumieni.

PowderRain:
Jedyne w swoim rodzaju przeżycie 
dzięki delikatnie otulającym mikro-kro-
plom. Dowiedz się więcej na następnej 
stronie.

MonoRain:
Punktowy strumień dla dobroczynnych 
chwil wellness.

Intense PowderRain:
Intensywny strumień z mikrodelikatnych 
kropel dla efektywnej kąpieli pod 
prysznicem.

KWESTIA NASTAWIENIA:
Za pomocą innowacyjnego przyłącza 

ściennego, Rainfinity można ustawić pod 
kątem 10° i 30°. Dla wygodnej pozycji 
w kąpieli pod prysznicem, dzięki której 

twarz i włosy pozostają suche.

DOŚWIADCZENIE ESTE-
TYKI WZORNICTWA:
Ze względu na nachyloną 
pod kątem pozycję, uzy-
skaną bez standardowego 
ramienia prysznicowego, 
głowica prysznicowa Rain-
finity staje się manifestem 
estetyki w łazience.



best of best

best of best
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Rainfinity

Powierzchnie -140, -340, -670, -700, -990 dostępne od stycznia 2021
Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Rainfinity
Głowica prysznicowa 360 3jet  
z przyłączem ściennym 
# 26234,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 28,1 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal 
# 01800180 (bez fot.)

Rainfinity 
Głowica prysznicowa 250 3jet  
z przyłączem ściennym 
# 26232, -000, -700 25,5 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

Zestaw podstawowy iBox universal 
# 01800180 (bez fot.)

Rainfinity 
Shoulder shower 500 1jet  
z półką prysznicową  
# 26243, -000, -700 18,1 l/min

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

Przyłącze sufitowe S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(bez fot.)

Przyłącze sufitowe S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(bez fot.)

Ramię prysznicowe 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

Rainfinity 
Głowica prysznicowa 360 1jet  
z przyłączem ściennym 
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min

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

Przyłącze sufitowe S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(bez fot.)

Przyłącze sufitowe S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(bez fot.)

Ramię prysznicowe 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(bez fot.)

Rainfinity 
Głowica prysznicowa 250 1jet  
z przyłączem ściennym 
# 26226, -000, -700 18,9 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 



best of best

best of best

best of best
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Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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

-700, -990 14 l/min

# 26865,  -000, -140, -340, -670,  
-700, -990 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity 
Zestaw prysznicowy 130 3jet  
z drążkiem prysznicowym 90 cm  
i mydelniczką 
# 27671, -000 14 l/min 
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 130 3jet  
z drążkiem prysznicowym 150 cm  
i mydelniczkami 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity 
FixFit Porter 500 przyłącze węża  
z uchwytem prysznicowym i półką L 
# 26843, -000, -700

FixFit Porter 500 przyłącze węża  
z uchwytem prysznicowym i półką P 
# 26858, -000, -700 (bez fot.)

Rainfinity
Półka 500 
# 26844, -000, -700

Rainfinity
Komplet prysznicowy Showerpipe 360 1jet  
do montażu podtynkowego
▪ Głowica prysznicowa Rainfinity 360 1jet
▪ Główka prysznicowa Rainfinity 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min

Zestaw podstawowy do Showerpipe 360 1jet  
do montażu podtynkowego 
# 26840180 (bez fot.)
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Czysta 
 przyjemność  

dla Twoich  
zmysłów –  

PuraVida.
PuraVida obiecuje radość w kontakcie ze zmysłowym wzor-
nictwem. Jej design jest ponadczasowy, w dwóch wariantach 
kolorystyki, biel/chrom oraz chrom. Wygląd PuraVida to jed-
nak coś więcej niż estetyka. Dzięki powlekaniu proszkowemu 
jej odporna na zarysowania powierzchnia sprawdza się w 
codziennym użytkowaniu jako wyjątkowo praktyczna. Dla 
świadomego ekologicznie oszczędzania wody EcoSmart 
redukuje Twoje zużycie i związane z nim koszty. Po to, abyś 
mógł po prostu cieszyć się chwilą.

HARMONIA W KAŻDYM 
DETALU:
PuraVida jest dostępna dla stref 
prysznica, wanny i umywalki, a jej 
uzupełnieniem są dopasowane akce-
soria. W ten sposób możesz stwo-
rzyć harmonijną aranżację wnętrza. 
Więcej produktów znajdziesz na 
stronie 64.
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PuraVida

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

PuraVida 
Głowica prysznicowa 400 1jet  
z ramieniem prysznicowym 39 cm 
# 27437, -000, -400 21 l/min  
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Głowica prysznicowa 400 1jet  
z przyłączem sufitowym 10 cm 
# 27390, -000, -400 21 l/min (bez fot.) 
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

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

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

PuraVida 
Zestaw prysznicowy  
z drążkiem 90 cm 
# 27853, -000, -400 16 l/min
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Otulająca 
 przyjemnością 

deszczownica w 
wielkim formacie – 

Rainmaker.
Doświadcz żywiołu wody w wielkim formacie. Rainmaker 
oznacza przyjemność kąpieli pod prysznicem XXL ekstraklasy. 
Duże głowice prysznicowe zmieniają pielęgnację w doznanie 
wellness. Zaproś do swojej łazienki ciepły tropikalny deszcz 
lub rozłożysty górski strumień. Za miękki strumień deszczowy 
odpowiadają tarcze strumieniowe o dużej powierzchni. 
Wedle życzenia głowice są dostępne do montażu na ścia-
nie, suficie lub jako system prysznicowy z głowicą, główką 
prysznicową i termostatem Select.

WSPANIAŁE CHWILE 
POD PRYSZNICEM:
Głowice prysznicowe oferują pełną 
przyjemność kąpieli, ze względu 
na tarcze strumieniowe o dużej 
powierzchni do 580 mm szerokości,
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Rainmaker

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

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

Zestaw podstawowy iBox universal 
# 01800180 (bez fot.)

Rainmaker Select 
Głowica prysznicowa 460 3jet  
z ramieniem prysznicowym 46,1 cm 
# 24007, -400, -600 18 l/min  
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min 

Zestaw podstawowy iBox universal 
# 01800180 (bez fot.)

Głowica prysznicowa 460 3jet  
z przyłączem sufitowym 10 cm 
# 24006, -400, -600 23 l/min (bez fot.) 
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/min 

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej  
z przyłączem sufitowym 
# 24010180 (bez fot.)

Rainmaker Select 
Komplet prysznicowy 460 3jet z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 45 cm
▪ Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 3jet
▪ Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostat ShowerTablet Select 700
# 27106, -400 27 l/min 
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select 
Komplet prysznicowy 460 2jet z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 45 cm
▪ Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 2jet
▪ Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostat ShowerTablet Select 700
# 27109, -400 19 l/min 
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min
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 Najpiękniejszy 
sposób na 
 otulenie wodą – 
Raindance.
Marzenie o kąpieli pod prysznicem jak w prywatnym spa speł-
nisz z Raindance oraz innowacyjnym strumieniem  PowderRain. 
Tysiące mikrodelikatnych kropel otulą Cię miękkim kokonem 
wody, który cicho i łagodnie ukołysze wyobraźnię, obudzi 
marzenia i wprowadzi w głęboki relaks. Najwyższej jakości 
komfort prysznicowy z nutą wellness.
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Raindance S

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Raindance Select S 
Głowica prysznicowa 240 2jet  
z ramieniem prysznicowym 39 cm 
# 26466, -000, -400 17 l/min  
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Głowica prysznicowa 240 2jet  
z przyłączem sufitowym 10 cm 
# 26467, -000, -400 17 l/min (bez fot.) 
# 26469, -000 EcoSmart 9 l/min 

Raindance Select S 
Głowica prysznicowa 300 2jet  
z ramieniem prysznicowym 39 cm 
# 27378, -000, -400 17 l/min 

Głowica prysznicowa 300 2jet  
z przyłączem sufitowym 10 cm 
# 27337, -000, -400 17 l/min (bez fot.)

Raindance Select S 
Zestaw prysznicowy 150 3jet  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką 
# 27802, -000, -400 16 l/min

Zestaw prysznicowy 150 3jet  
z drążkiem 90 cm i mydelniczką  
(bez fot.) 
# 27803, -000, -400 16 l/min 

Raindance S 
Głowica prysznicowa 300 1jet  
z ramieniem prysznicowym 39 cm 
# 27493, -000 18 l/min 

Głowica prysznicowa 300 1jet  
z ramieniem prysznicowym 46 cm 
# 27492, -000 18 l/min (bez fot.)

Głowica prysznicowa 300 1jet  
z przyłączem sufitowym 10 cm 
# 27494, -000 20 l/min (bez fot.)

Raindance S 
Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain  
z ramieniem prysznicowym 39 cm 
# 27607, -000 18 l/min 

Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain  
z przyłączem sufitowym 10 cm 
# 27620, -000 18 l/min (bez fot.)

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

Raindance Select S 
Zestaw prysznicowy 120 3jet  
z drążkiem 90 cm i mydelniczką 
# 27648, -000, -400 15 l/min 
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet  
z drążkiem 150 cm i mydelniczkami (bez fot.) 
# 27646, -000, -400 15 l/min 
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000 12 l/min
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Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.plPowierzchnie -140, -340, -670, -700, -990 dostępne od stycznia 2021

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Raindance Select S 
Zestaw prysznicowy 120 3jet  
PowderRain z drążkiem 65 cm 
# 27654, -000 12 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet  
PowderRain z drążkiem 90 cm  
(bez fot.) 
# 27667, -000 12 l/min

Raindance Select S 
Zestaw prysznicowy 120 3jet  
z drążkiem 110 cm, Lewy 
# 26324, -000, -400 15 l/min 
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet  
z drążkiem 110 cm, Prawy (bez fot.) 
# 26326, -000, -400 15 l/min 
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance S 
Komplet prysznicowy 300 1jet  
z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 46 cm
Obrotowe ramię prysznicowe
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Głowica prysznicowa Raindance S 300 1jet
▪ Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 27114, -000 16 l/min

Raindance Select S
Komplet prysznicowy 240 1jet PowderRain  
z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 46 cm
Obrotowe ramię prysznicowe
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Głowica pryszn. Raindance S 240 1jet PowderRain
▪  Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet 

PowderRain
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min 
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Raindance E

Powierzchnie -140, -340, -670, -700, -990 dostępne od stycznia 2021

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Raindance Select E 
Głowica prysznicowa 300 2jet  
z ramieniem prysznicowym 39 cm 
# 27385, -000, -400 15 l/min 

Głowica prysznicowa 300 2jet  
z przyłączem sufitowym 10 cm 
# 27384, -000, -400 15 l/min (bez fot.) 
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

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

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 
400/400 1jet 
# 26254180 (bez fot.)

Raindance Select E 
Zestaw prysznicowy 150 3jet  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką 
# 27856, -000, -400 16 l/min

Zestaw prysznicowy 150 3jet  
z drążkiem 90 cm i mydelniczką 
# 27857, -000, -400 16 l/min

Raindance Select E 
Zestaw prysznicowy 120 3jet  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką 
# 26620, -000, -400 15 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet  
z drążkiem 90 cm i mydelniczką  
(bez fot.) 
# 26621, -000, -400 15 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

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

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

Raindance E 
Głowica prysznicowa 300 1jet  
z ramieniem prysznicowym 39 cm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min  
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min 

Głowica prysznicowa 300 1jet  
z przyłączem sufitowym 10 cm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
(bez fot.) 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min 
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Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Raindance Select E 
Komplet prysznicowy 300 3jet,  
ShowerTablet Select 300
Długość ramienia prysznicowego 38 cm
▪ Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 3jet
▪ Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet
▪ Termostat ShowerTablet Select 300
# 27127, -000, -400 19 l/min

Raindance E 
Komplet prysznicowy 360 1jet  
z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 38 cm
▪ Głowica prysznicowa Raindance E 360 1jet
▪ Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet
▪ Termostat Ecostat Select
# 27112, -000, -400 15 l/min

Komplet prysznicowy 360 1jet  
z termostatem do wanny 
# 27113, -000, -400 20 l/min (bez fot.)

Raindance E
Komplet prysznicowy 300 1jet,  
ShowerTablet 350
Długość ramienia prysznicowego 40,5 cm
▪ Głowica prysznicowa Raindance E 300 1jet
▪ Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostat ShowerTablet 350
# 27361, -000 16 l/min 
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min
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Multitalent do  
nowoczesnej 
łazienki rodzinnej –  
Croma.
Rodzina pryszniców Croma uszczęśliwia rodziców i dzieci. 
A to dlatego, że oferuje nowoczesne wzornictwo, fanta-
styczny komfort i niezawodne bezpieczeństwo – wszystko 
w naprawdę dobrej cenie. Nowością w serii jest Croma E, 
wyposażona w innowacyjne funkcje bezpieczeństwa i pro-
sty, wygodny system obsługi. Oczywiście przemyślany system 
prysznicowy Croma możesz dodać do swojej łazienki w każ-
dej chwili, ponieważ jego montaż jest możliwy na istniejących 
przyłączach.
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CoolContact: 
Dzięki tej technologii bezpieczeństwa, zimna woda dopływająca do termostatu z 
instalacji, zostaje celowo skierowana w kierunku jego powierzchni. W ten sposób kor-
pus pozostaje zawsze przyjemnie chłodny.

PROSTA FUNKCJA PRZEŁĄCZANIA:
Dla wygody obsługi podczas przełączania z trybu głowicy prysznicowej na główkę 
prysznicową. W tym celu wystarczy obrócić w prawo regulator w wannowym komple-
cie prysznicowym Showerpipe.

LEKKA OBSŁUGA:
Uchwyt prysznicowy możesz z łatwością przesuwać jedną ręką po drążku 
Showerpipe.

SOFTCUBE DESIGN:
Za sprawą swoich płaskich powierzchni i łagodnie 
zaokrąglonych kątów te produkty harmonizują zarówno 
z okrągłymi, jak i z kanciastymi elementami w łazience.
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Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Croma E

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Croma E
Komplet prysznicowy Showerpipe 280 1jet  
z baterią termostatyczną
Długość ramienia prysznicowego 34 cm
Obrotowe ramię prysznicowe
▪ Głowica prysznicowa Croma E 280 1jet
▪ Główka prysznicowa Croma Select E Multi
▪ Termostat Ecostat E
# 27630, -000 15 l/min 
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min

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

Croma E 
Komplet prysznicowy Showerpipe 280 1jet  
z wannową baterią termostatyczną
Długość ramienia prysznicowego 34 cm
Obrotowe ramię prysznicowe
▪ Głowica prysznicowa Croma E 280 1jet
▪ Główka prysznicowa Croma Select E Multi
▪ Termostat Ecostat E
# 27687, -000 15 l/min



Massage

Massage
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Croma Select E

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

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

Croma Select E
Główka prysznicowa Vario 
# 26812, -400 15 l/min 
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E 
Zestaw prysznicowy Multi  
z drążkiem 65 cm 
# 26580, -400 16 l/min 
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Multi  
z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 26590, -400 16 l/min 
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E 
Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 65 cm 
# 26582, -400 15 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką  
(bez fot.) 
# 26586, -400 15 l/min

Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 26592, -400 15 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Komplet prysznicowy 180 2jet  
z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 40 cm
Obrotowe ramię prysznicowe
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet
▪ Główka prysznicowa Croma Select E Multi
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 27256, -400 16 l/min 
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 180 2jet  
z termostatem do wanny
# 27352, -400 17 l/min (bez fot.)
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Massage
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Croma Select S

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

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

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

Croma Select S
Główka prysznicowa Vario 
# 26802, -400 15 l/min 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S 
Zestaw prysznicowy Multi  
z drążkiem 65 cm 
# 26560, -400 16 l/min 
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Multi  
z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 26570, -400 16 l/min 
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S 
Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 65 cm 
# 26562, -400 15 l/min 
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką  
(bez fot.) 
# 26566, -400 15 l/min

Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 26572, -400 15 l/min 
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Komplet prysznicowy 280 1jet  
z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 40 cm
Obrotowe ramię prysznicowe
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Głowica prysznicowa Croma 280 1jet
▪ Główka prysznicowa Croma Select S Multi
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 26790, -000 16 l/min 
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 280 1jet  
z termostatem do wanny
# 26792, -000 16 l/min (bez fot.)
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Croma
NOWOŚĆ

Powierzchnie -140, -340, -670, -700, -990 dostępne od stycznia 2021

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

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

Ramię prysznicowe 38,9 cm 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 
(bez fot.)

Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm 
# 27479, -000 (bez fot.)

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

Ramię prysznicowe 38,9 cm 
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990 
(bez fot.)

Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm 
# 27479, -000 (bez fot.)

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

Ramię prysznicowe 23 cm 
# 27412, -000 (bez fot.)

Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm 
# 27479, -000 (bez fot.)

Croma 100
Główka prysznicowa Multi 
# 28536, -000 19 l/min 
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

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

Croma 100
Główka prysznicowa Mono 
# 28580, -000 16 l/min 
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100 
Zestaw prysznicowy Mono  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką 
# 27717, -000 16 l/min

Zestaw prysznicowy Mono  
z drążkiem 90 cm i mydelniczką 
# 27724, -000 16 l/min 

Croma 100 
Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką 
# 27772, -000 18 l/min 
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 90 cm i mydelniczką  
(bez fot.) 
# 27771, -000 18 l/min 
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100 
Zestaw prysznicowy Multi  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką 
# 27775, -000 19 l/min 
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Multi  
z drążkiem 90 cm i mydelniczką  
(bez fot.) 
# 27774, -000 19 l/min 
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min
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Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Croma
Komplet prysznicowy 220 1jet  
z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 40 cm
Obrotowe ramię prysznicowe
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Głowica prysznicowa Croma 220 1jet
▪ Główka prysznicowa Croma 100 Vario
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 27185, -000 15 l/min 
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 220 1jet  
z termostatem do wanny
# 27223, -000 17 l/min (bez fot.)

Croma 
Komplet prysznicowy 220 1jet Reno
Długość ramienia prysznicowego 40 cm
Obrotowe ramię prysznicowe
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Głowica prysznicowa Croma 220 1jet
▪ Główka prysznicowa Croma 100 Vario
# 27224, -000 14 l/min

Croma 
Komplet prysznicowy 160 1jet  
z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 27 cm
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Głowica prysznicowa Croma 160 1jet
▪ Główka prysznicowa Croma 100 Vario
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 27135, -000 17 l/min
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Trend:  Oszczędność 
wody i  energii 
z prysznicami 
Crometta.
Odkryj dużą rodzinę pryszniców, które oszczędzają wodę 
i energię oraz jednocześnie oferują wysokiej jakości nowo-
czesne wzornictwo. Ciesz się atrakcyjnym stosunkiem ceny 
do jakości, który oferuje program Crometta pod postacią głó-
wek i głowic prysznicowych, zestawów prysznicowych i kom-
pletów prysznicowych Showerpipe. Wszystkie one oferują 
jakość premium marki hansgrohe, są solidne i niezawodne. 
Oszczędzająca zasoby technologia EcoSmart zapewnia 
obniżone zużycie, a wraz z nim, perspektywiczne korzyści w 
przypadku modernizacji, nowej inwestycji lub remontu.
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Crometta

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

Głowica prysznicowa 240 1jet LowPressure 
# 26722, -000 (bez fot.)

Ramię prysznicowe E 38,9 cm 
# 27446, -000 (bez fot.)

Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm 
# 27467, -000 (bez fot.)

Przyłącze sufitowe E 30 cm 
# 27388, -000 (bez fot.)

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

Głowica prysznicowa 240 1jet LowPressure 
# 26725, -000 (bez fot.)

Ramię prysznicowe 38,9 cm 
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990 
(bez fot.)

Przyłącze sufitowe S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

Przyłącze sufitowe S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

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

Ramię prysznicowe 23 cm 
# 27412, -000 (bez fot.)

Przyłącze sufitowe, DN15 10 cm 
# 27479, -000 (bez fot.)

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

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

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

Crometta 100 
Zestaw prysznicowy Multi  
z drążkiem 65 cm 
# 26650, -400 19 l/min 
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Multi  
z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 26656, -400 19 l/min 
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/min

Crometta 100 
Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 65 cm 
# 26651, -400 18 l/min 
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 26657, -400 18 l/min 
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 
Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 65 cm 
# 26532, -400 14 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką  
(bez fot.) 
# 26553, -400 14 l/min

Zestaw prysznicowy Vario  
z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 26536, -400 14 l/min 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min
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Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Crometta S
Komplet prysznicowy 240 1jet  
z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 35 cm
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Głowica prysznicowa Crometta S 240 1jet
▪ Główka prysznicowa Crometta Vario
▪ Termostat Ecostat 1001 CL
# 27267, -000 16 l/min 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 240 1jet  
z termostatem do wanny
# 27320, -000 17 l/min (bez fot.)

Crometta E
Komplet prysznicowy 240 1jet  
z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 35 cm
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Głowica prysznicowa Crometta E 240 1jet
▪ Główka prysznicowa Crometta Vario
▪ Termostat Ecostat 1001 CL
# 27271, -000 15 l/min 
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 240 1jet  
z termostatem do wanny
# 27298, -000 17 l/min (bez fot.)

Crometta
Komplet prysznicowy 160 1jet  
z termostatem
Długość ramienia prysznicowego 35 cm
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Głowica prysznicowa Crometta 160 1jet
▪ Główka prysznicowa Crometta 100 Vario
▪ Termostat Ecostat Universal
# 27264, -400 17 l/min 
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 160 1jet  
z baterią jednouchwytową
# 27266, -400 (bez fot.)
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Przełącz się na 
więcej komfortu z 

RainSelect.
Kiedy technika staje się niewidzialna, wzornictwo perfek-
cyjnie integruje się ze ścianą, a komfort obsługi zachwyca, 
wtedy mówimy o RainSelect. Z tym innowacyjnym termosta-
tem dedykowanym przyjemności kąpieli pod prysznicem na 
najwyższym poziomie, otworzą się przed Tobą w łazience 
nowe perspektywy. RainSelect nadaje charakter przestrzeni 
łazienkowej. Za komfort obsługi odpowiada innowacyjna 
technologia Select. Za pomocą dużych przycisków możesz 
sterować nawet pięcioma odbiornikami wody intuicyjnie za 
dotknięciem przycisku. Z myślą o prostej obsłudze dostępne 
są również warianty z uchwytem prysznicowym.

NAJWYŻSZE STANDARDY:
Za sprawą od dwóch do pięciu przy-
cisków, RainSelect oferuje spektrum 
obsługi dostosowane dokładnie do 
indywidualnych wymagań Twojego 
systemu prysznicowego.
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RainSelect

Powierzchnie -140, -340, -670, -700, -990 dostępne od stycznia 2021 Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

RainSelect
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Zestaw podstawowy do 2 odbiorników 
# 15310180 (bez fot.)

RainSelect
Bateria termostatyczna do 4 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Zestaw podstawowy do 4 odbiorników 
# 15312180 (bez fot.)

RainSelect
Bateria termostatyczna do 4 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15357, -000, -400, -600 

Zestaw podstawowy do 4 odbiorników 
# 15312180 (bez fot.)

RainSelect
Bateria termostatyczna do wanny, do 2 odbiorników, 
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15359, -000, -400, -600 

Zestaw podstawowy do 2 odbiorników do wanny 
# 15314180 (bez fot.)

RainSelect
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15355, -000, -400, -600 

Zestaw podstawowy do 2 odbiorników 
# 15310180 (bez fot.)
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Sterowanie 
prysznicem za 

dotknięciem 
przycisku – 

 ShowerSelect.
Absolutnie beztroską przyjemność pod prysznicem zapewni 
Ci ShowerSelect. Dzięki niemu możesz precyzyjnie urucha-
miać i zatrzymywać strumień wody oraz wygodnie przełą-
czać pomiędzy głowicą i główką prysznicową. Możliwa jest 
obsługa nawet czterech odbiorników prysznicowych. Kolejny 
wariant posiada zintegrowany uchwyt prysznicowy. Dzięki 
temu główkę prysznicową masz zawsze pod ręką. Wzor-
nictwo możesz dopasować do wnętrza, wybierając wariant 
prostokątny, okrągły lub SoftCube. Produkty te można łatwo 
zamontować na bazie sprawdzonego systemu iBox univer-
sal. Postępowa technologia hansgrohe znika wtedy w ścianie, 
uwagę skupia na sobie tylko szlachetne wzornictwo.

EKSKLUZYWNA 
POWIERZCHNIA:
Szklana powierzchnia 
w kolorze białym lub 
czarnym wygląda 
szlachetnie.
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ShowerSelect

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

*Powierzchnie -140, -340, -670, -700, -990 dostępne od stycznia 2021

ShowerSelect Glass 
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15738, -400, -600

ShowerSelect 
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect 
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników  
z FixFit i Porter, montaż podtynkowy,  
element zewnętrzny 
# 15765, -000

ShowerSelect 
Bateria do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15768, -000

ShowerSelect S 
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15743*, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Więcej miejsca 
dla miłośników 

przyjemności pod 
prysznicem – 

 ShowerTablet 
Select.

Termostaty ShowerTablet to prawdziwe multitalenty. Wiele 
innowacyjnych funkcji steruje Twoją indywidualną przyjem-
nością kąpieli pod prysznicem, duże półki oferują mnóstwo 
miejsca na Twoje przybory prysznicowe, a purystyczne wzor-
nictwo uszlachetnia każdą strefę łazienki. Można je również 
łatwo utrzymać w czystości, są wytrzymałe i odporne na 
zarysowania.

DUŻA PÓŁKA:
W swym największym wariancie 
o szerokości 70 cm ShowerTablet 
nadaje charakter wnętrzu i harmoni-
zuje z dużymi prysznicami.
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ShowerTablet Select

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

ShowerTablet Select
Bateria termostatyczna wannowa 700, montaż natynkowy 
# 13183, -000, -400 

ShowerTablet Select
Bateria termostatyczna wannowa 300, montaż natynkowy 
# 13151, -000, -400 

ShowerTablet Select
Bateria termostatyczna 700 Universal  
do 2 odbiorników, montaż natynkowy 
# 13184, -000, -400 

ShowerTablet Select
Bateria termostatyczna prysznicowa 300, montaż natynkowy 
# 13171, -000, -400 
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Szybko i łatwo, 
więcej komfortu 

i  bezpieczeństwa – 
Ecostat.

Termostaty natynkowe Ecostat można zamontować szybko 
na istniejących przyłączach. Szczególnie dla rodzin, w któ-
rych są dzieci, świetnie sprawdzi się nowy model Ecostat E z 
nowymi technologiami bezpieczeństwa. CoolContact zapo-
biega nagrzewaniu się korpusu, a SafetyStop, czyli funkcja 
ustawienia ograniczenia temperatury, chroni przed oparze-
niami. Idealne rozwiązanie do łazienki rodzinnej.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI:
CoolContact zapobiega nagrzewaniu się korpusu termostatu.

CIEPŁO ZAMIAST GORĄCO:
SafetyStop gwarantuje, że z prysznica nie popłynie niespodziewanie gorąca woda.
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Ecostat

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Powierzchnie -140, -340, -670 i -990 dostępne od kwietnia 2020

Ecostat
Bateria termostatyczna wannowa Comfort, montaż natynkowy 
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Ecostat
Bateria termostatyczna wannowa Comfort Care  
z długimi uchwytami, montaż natynkowy 
# 13115, -000 

Ecostat
Bateria termostatyczna prysznicowa Comfort, montaż natynkowy 
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Ecostat
Bateria termostatyczna prysznicowa montaż natynkowy 
# 13122, -000 

Ecostat
Bateria termostatyczna prysznicowa Comfort Care  
z długimi uchwytami, montaż natynkowy 
# 13117, -000 

Ecostat E
Bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy 
# 15774, -000 

Ecostat E
Bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy 
# 15773, -000 

Ecostat
Bateria termostatyczna wannowa montaż natynkowy 
# 13123, -000 
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TWOJE KORZYŚCI:
•  Uporządkowana estetyka; moż-

liwość schowania węża
•  Okrągłe lub prostokątne wzor-

nictwo, pasujące do aranżacji 
wnętrza

•  Możliwy jest indywidualny 
montaż na brzegu wanny lub 
cokole z płytek

•  Wąż wyciągany do 145 cm 
dla większej swobody ruchów

•  Wąż wysuwa się lekko i lekko 
powraca na swoje miejsce

•  Jego wyciąganie i trzymanie 
nie wymaga wysiłku

•  Wąż jest zabezpieczony przed 
uszkodzeniami
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Przemyślana 
technika dla 
większego komfortu 
obsługi – sBox 
wannowy.
Twoich chwil relaksu w łazience nie zakłóci już zwisający 
wąż. A to dlatego, że sBox wannowy oferuje opcję chowa-
nia węża w brzegu wanny lub w cokole z płytek. Kiedy nie 
używasz węża, jest on niewidoczny, co tworzy efekt zawsze 
uporządkowanej przestrzeni. Podczas kąpieli pod pryszni-
cem i w wannie możesz go szybko i z lekkością wyciągnąć 
na wygodną długość nawet 1,45 m. Po zakończeniu kąpieli 
wąż wraca na swoje miejsce, a łazienka odsłania dla Ciebie 
ponownie swoje estetyczne oblicze.

Po prostu zeskanuj kod  
i obejrzyj film o sBox

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

sBox E 
Element zewnętrzny prostokątny
# 28010,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Zestaw podstawowy do montażu  
na rancie wanny lub cokole z płytek 
# 13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach 
# 28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej 
# 28021, -000 (bez fot.)

sBox S 
Element zewnętrzny owalny
# 28020, -000 

Zestaw podstawowy do montażu  
na rancie wanny lub cokole z płytek 
# 13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach 
# 28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej 
# 28021, -000 (bez fot.)
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Nadaj swojej łazience charakter za pomocą koloru. Nowe 
warianty powierzchni FinishPlus pozwalają wyrazić osobisty 
styl w strefie umywalki, wanny i prysznica. W asortymencie 
dwóch najbardziej popularnych linii – Metropol i Talis E – do 
wyboru, oprócz wersji chrom, masz teraz pięć nowych warian-
tów powierzchni, dzięki którym nadasz swojej łazience wyjąt-
kowy charakter. Powierzchnie biały matowy i czarny matowy 
zachwycą miłośników nowoczesnej architektury. Szlachetne 
metaliczne powierzchnie, złoty optyczny polerowany, czarny 
chrom szczotkowany i brąz szczotkowany łączą w sobie ele-
gancję i nowoczesność.

Wyraź swoją  
osobowość –  
FinishPlus.

BATERIE
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Podkreśl indywidualizm 
dzięki kolorom.

700 BIAŁY MATOWY
Odważna i niekonwencjonalna świeżość – Matowa biel jest neutralnie piękna i 
wpisuje się perfekcyjnie w łazienkowe wnętrza w subtelnej i świeżej kolorystyce.

340 CZARNY CHROM SZCZOTKOWANY
Wyrazisty magnes uwagi – Szlachetnie szczotkowany chrom w kolorze czerni 
pozwala wykreować niepowtarzalną estetykę. Połączenie ciemnej i jednocze-
śnie łagodnie odbijającej światło powierzchni wygląda wyrafinowanie.
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140 BRĄZ SZCZOTKOWANY
Harmonia w delikatnych naturalnych odcieniach – ciepła tonacja, dzięki szczot-
kowanej powierzchni, ujawnia subtelne refleksy. W zestawieniu z naturalnymi 
odcieniami powstaje harmonijna kompozycja.

670 CZARNY MATOWY
Redukcja do tego, co istotne – Matowa czerń tworzy mocne kontrasty w zesta-
wieniu z jasnymi ścianami i akcesoriami. Wygląda przy tym ekskluzywnie i 
ekstrawagancko.

000 CHROM
Kobieca elegancja i blask klasyki – Nowoczesny klasyk harmonizuje z naj-
różniejszymi materiałami, takimi jak porcelana, drewno, kamień czy kolorowe 
powierzchnie.

990 ZŁOTY OPTYCZNY POLEROWANY
Piękno glamour – Polerowana powierzchnia przemienia łazienkę w luksusową 
przestrzeń wytchnienia. W połączeniu ze spokojnym wzornictwem lśniąca 
powierzchnia wnosi elegancki blask do wnętrza.
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Jeśli cenisz sobie czystość linii i wzornictwo 
pozbawione zbędnych ozdób, to Metro-
pol pasuje idealnie do Twojego wyczucia 
estetyki. Te ekskluzywne baterie są wprost 
stworzone dla wnętrz łazienkowych o geo-
metrycznej architekturze. Metropol otwiera 
przed Tobą mnóstwo możliwości stylowej 
aranżacji stref umywalki, prysznica i wanny. 
Oprócz prostolinijnego wzornictwa, w asor-
tymencie Metropol znajdziesz rozmaite 
warianty uchwytów i wysokości wylewek. 
Należą do nich na przykład płaskie uchwyty 
dźwigniowe, filigranowe uchwyty pałąkowe 
czy minimalistyczne uchwyty z przyciskiem 
Select. Jednouchwytowe baterie do montażu 
w podłodze w strefach umywalki i wanny 
wyrażają upodobanie do niekonwencjonal-
nych rozwiązań.

Metropol

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Metropol
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260  
z kpl. odpływowym Push-Open,  
uchwyt jednoramienny 
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
z kpl. odpływowym Push-Open,  
uchwyt jednoramienny 
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 z kpl. 
odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
# 32511,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100  
z kpl. odpływowym Push-Open,  
uchwyt jednoramienny 
# 32500,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
3-otworowa bateria umywalkowa 160 z kpl. odpływo-
wym Push-Open, uchwyty jednoramienne
# 32515,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol
Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
montaż ścienny podtynkowy, wylewka 22,5 cm, 
uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny 
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990 



55

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Metropol 
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny 
# 32540,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
montaż podtynkowy, uchwyt jednoramienny,  
element zewnętrzny 
# 32545,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Jednouchwytowa bateria wannowa, ze zin-
tegrowanym systemem zabezpieczającym 
zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 32546,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

Metropol 
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
do montażu w podłodze,  
uchwyt jednoramienny 
# 32532,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990

Zestaw podstawowy do baterii 
wannowej montowanej w podłodze, 
DN15 
# 10452180 (bez fot.)

Metropol
Wylewka wannowa 
# 32543,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny 
# 32560,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż pod-
tynkowy, uchwyt jednoramienny, elem. zewn. 
# 32565,  -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Jeśli preferujesz eleganckie formy, to atrak-
cyjne wzornictwo Talis E spełni Twoje ocze-
kiwania. Koncepcja wzornicza tej linii wyjąt-
kowo pięknie przejawia się pod postacią 
jednouchwytowej baterii umywalkowej. 
Łagodnie zwężający się korpus przechodzi 
w urokliwą wylewkę z wyrazistą płaszczy-
zną. Oprawę dla wylewki i uchwytu stanowią 
precyzyjne krawędzie. Talis E emanuje szla-
chetnością. Także w strefie wanny i prysznica 
powraca motyw eleganckich płaszczyzn. W 
wariancie z Select możesz obsługiwać te 
baterie wygodnie palcem, przedramieniem 
lub łokciem.

Talis E

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Talis E
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240  
z cięgłem 
# 71716,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240  
bez kpl. odpływowego 
# 71717,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
z cięgłem 
# 71710,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart 
z cięgłem 
# 71713,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

Talis E
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150  
z cięgłem 
# 71754,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż 
ścienny podtynkowy, wylewka 22,5 cm, elem. zewn. 
# 71734,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż 
ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, elem. zewn. 
# 71732, -000 (bez fot.)

Talis E
Jednouchwytowa bateria bidetowa  
z cięgłem 
# 71720,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Jednouchwytowa bateria bidetowa  
z kpl. odpływowym Push-Open 
# 71721, -000 

Talis E
3-otworowa bateria umywalkowa  
z cięgłem 
# 71733,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Talis E
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
montaż natynkowy 
# 71740,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E 
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż  
podtynkowy, elem. zewn. 
# 71745,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Jednouchwytowa bateria wannowa, zintegrowany syste-
mem zabezp. wg EN1717, montaż podtynkowy, el. zewn. 
# 71474,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E
Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
montaż natynkowy 
# 71760,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E
Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 71765,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E
4-otworowa bateria na brzeg wanny,  
element zewnętrzny 
# 71748,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej,  
montaż na brzegu wanny 
# 13244180 (bez fot.)
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Raindance E
Głowica prysznicowa 300 1jet  
z przyłączem sufitowym 10 cm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min

Głowica prysznicowa 300 1jet  
z ramieniem prysznicowym 39 cm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
(bez fot.)

Przyłącze sufitowe S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Przyłącze sufitowe S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

Ramię prysznicowe 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (bez fot.)

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

Unica 
Drążek prysznicowy S Puro 65 cm  
z wężem 
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Drążek prysznicowy S Puro 90 cm  
z wężem (bez fot.) 
# 28631,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-820, -990

Raindance Select S
Komplet prysznicowy 240 1jet PowderRain  
z termostatem 
# 27633,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

*Powierzchnie -140, -340, -670, -700, -990 dostępne od stycznia 2021

RainSelect
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15380*, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Zestaw podstawowy do 2 odbiorników 
# 15310180 (bez fot.)

RainSelect
Bateria termostatyczna do 4 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15382*, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Zestaw podstawowy do 4 odbiorników 
# 15312180 (bez fot.)

Ecostat
Bateria termostatyczna wannowa Comfort,  
montaż natynkowy 
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Ecostat
Bateria termostatyczna prysznicowa Comfort,  
montaż natynkowy 
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

ShowerSelect 
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat Square 
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox E 
element zewnętrzny prostokątny
# 28010,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Zestaw podstawowy do montażu  
na rancie wanny lub cokole z płytek 
# 13560180 (bez fot.)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach 
# 28016, -000 (bez fot.)

Wsporniki do płyty montażowej 
# 28021, -000 (bez fot.)
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

FixFit 
Przyłącze węża Square  
z zaworem zwrotnym 
# 26455,  -000, -140, -340,-670, -700, -990

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

Isiflex 
Wąż prysznicowy 160 cm 
z tworzywa sztucznego imitującego metal 
# 28276,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Exafill S 
Element zewnętrzny, zestaw napełnianie,  
odpływ i przelew 
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Flexaplus 
Element zewnętrzny, zestaw odpływ i przelew 
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

Focus M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 240  
z wyciąganą wylewką 
Zakres obrotu 110°/150° 
# 31815, -000, -670, -800 

Focus M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 
Zakres obrotu 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800 

Focus M41 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 280 
Zakres obrotu 110°/150°/360°  
# 31817, -000, -670, -800
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NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Rainfinity
Głowica prysznicowa 360 3jet  
z przyłączem ściennym 
# 26234*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 28,1 l/min

Rainfinity 
Głowica prysznicowa 360 1jet  
z przyłączem ściennym 
# 26230*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 21 l/min

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

-700, -990 23,6 l/min

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

-700, -990 16,3 l/min

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

-700, -990 13,8 l/min

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

-700, -990 14 l/min

Metris Select M71 
2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą wylewką, sBox, 2jet 
# 73818, -000, -340, -670, -800

Aquno Select M81 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
170, z wyciąganą wylewką, 3jet 
# 73837, -000, -670, -800

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką, sBox, 1jet 
# 72809, -000, -670, -800

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
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Avantgarde

Zrealizuj 
 wymarzoną 

łazienkę w Twoim 
własnym stylu.

Chcesz zaaranżować łazienkę jako pełną 
charakteru przestrzeń dobrego samopoczu-
cia? Awangardowa, ponadczasowo nowo-
czesna czy tradycyjnie klasyczna – z myślą o 
Twoich oczekiwaniach względem wzornictwa 
stworzyliśmy trzy światy stylistyczne oferu-
jące mnóstwo możliwości wyboru. Poruszając 
się po tych światach, szybko znajdziesz swoje 
ulubione wzornictwo oraz komponujące się z 
nim warianty powierzchni.

Zredukowane wzornictwo w awangardowej łazience wycisza umysł. Baterie o organicznych formach stawiają zmy-
słowe akcenty w dualistycznej kolorystyce bieli i chromu.
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Tradycja i funkcja w swej najpiękniejszej formie. Wzornictwo, które odpowiada klasycznemu pięknu i roztacza cie-
płą, harmonijną atmosferę.

Classic

Modern

Strefa prysznica w jednej linii z podłogą, wolnostojąca wanna i umywalka tworzą razem oazę dobrego samopoczu-
cia w nowoczesnej łazience. Eleganckie, wysokie baterie i szlachetna głowica prysznicowa Raindance E harmoni-
zują z aranżacją wnętrza.
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Zmysłowe wzornictwo sprawi Ci radość. Ta 
purystycznie zaprojektowana linia z pewno-
ścią rozbudzi na nowo Twój zachwyt wodą. 
Lśniąca biel i błyszczący chrom współtworzą 
wyjątkowy obraz całości. Charakterystyczny 
jest tu także awangardowy uchwyt w kształ-
cie joysticka. Za jego pomocą obsługa baterii 
jest lekka i intuicyjna. To wyjątkowe wzornic-
two sprawia, że serca miłośników wzornic-
twa, biją mocniej.

PuraVida

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Avantgarde

PuraVida
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
240 z kpl. odpływowym Push-Open 
# 15072, -000, -400

PuraVida
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
200 z kpl. odpływowym Push-Open 
# 15081, -000, -400

PuraVida
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
110 z kpl. odpływowym Push-Open 
# 15070, -000, -400

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
110 z cięgłem (bez fot.) 
# 15074, -000, -400

PuraVida
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
montaż ścienny podtynkowy,  
wylewka 22,5 cm, element zewnętrzny 
# 15085, -000, -400 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
montaż ścienny podtynkowy,  
wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny 
# 13622180 (bez fot.)

PuraVida 
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż natynkowy 
# 15472, -000, -400 

PuraVida 
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 15445, -000, -400 

Jednouchwytowa bateria wannowa, 
zintegrowany systemem zabezp. wg 
EN1717, montaż podtynkowy, el. zewn. 
# 15447, -000, -400

PuraVida 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż natynkowy 
# 15672, -000, -400 

PuraVida 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 15665, -000, -400 
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Akcesoria
Avantgarde

PuraVida 
Kubek do mycia zębów 
# 41504, -000

PuraVida 
Mydelniczka 
# 41502, -000

PuraVida 
Haczyk na ręcznik 
# 41501, -000

PuraVida 
Uchwyt na papier toaletowy  
z osłonką 
# 41508, -000

PuraVida 
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy 
# 41518, -000

PuraVida 
Szczotka do WC z pojemnikiem,  
montaż ścienny 
# 41505, -000

PuraVida 
Wieszak na ręcznik, podwójne ramię 
# 41512, -000

PuraVida 
Uchwyt 30 cm 
# 41513, -000

PuraVida 
Dozownik na mydło 
# 41503, -000

PuraVida 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 60 cm 
# 41506, -000
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Kiedy zdarzy Ci się w łazience zapomnieć 
o czasie i przestrzeni, przyczyną może być 
ponadczasowy styl Twojego wnętrza. Swój 
wkład w niezapomniane chwile może mieć 
Metris. Te nowocześnie zaprojektowane 
baterie podnoszą wartość Twojej łazienki 
swoim wzornictwem. Całość możesz przy 
tym zrealizować tak, jak sobie wymarzysz, 
ponieważ Metris perfekcyjnie komponuje się 
z każdym łazienkowym wnętrzem. Ta szla-
chetna estetyka wyróżnia się przede wszyst-
kim łagodnymi zaokrągleniami. W połącze-
niu z precyzyjnymi konturami powstaje w ten 
sposób spójna i ponadczasowa całość.

Metris

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Modern

Metris 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
260 z cięgłem 
# 31082, -000 

Metris 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
200 z cięgłem 
# 31183, -000 

Metris 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
230 z cięgłem 
# 31087, -000 

Metris
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
montaż ścienny podtynkowy,  
wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny 
# 31085, -000 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
montaż ścienny podtynkowy, wylewka 
22,5 cm, element zewnętrzny 
# 31086, -000 (bez fot.)

Metris
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż natynkowy 
# 31480, -000

Metris
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 31454, -000 

Jednouchwytowa bateria wannowa, 
zintegrowany systemem zabezpiecza-
jący zgodnie z EN1717, montaż pod-
tynkowy, element zewnętrzny 
# 31451, -000 

Metris
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż natynkowy 
# 31680, -000 

Metris
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 31456, -000 
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Podczas miłych momentów w łazience cenisz 
sobie powściągliwe wzornictwo, ponieważ 
chętnie rezygnujesz z tego, co zbędne i 
uwielbiasz po prostu cieszyć się wodą. 
Metris S dokładnie wpisuje się w tę perspek-
tywę postrzegania. Jej duże płaszczyzny 
kreują luksusową elegancję. Czyste wzornic-
two pozostaje w tle, przez co przemyślane 
funkcje odsłaniają cały swój potencjał. Dzięki 
ComfortZone marki hansgrohe, czyli odle-
głości pomiędzy wylewką i umywalką, do 
wyboru masz rozmaite warianty wysokości 
wylewek, z myślą o dokładnym dopasowaniu 
wygody do Twoich wyobrażeń.

Metris S

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Modern

Metris S 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
260 z cięgłem 
# 31022, -000 

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

Metris S 
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż natynkowy 
# 31460, -000 

Metris S 
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 31465, -000 

Jednouchwytowa bateria wannowa, 
zintegrowany systemem zabezpiecza-
jący zgodnie z EN1717, montaż pod-
tynkowy, element zewnętrzny 
# 31466, -000 

Metris S 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż natynkowy 
# 31660, -000 

Metris S 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 31665, -000 

Metris S 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
100 z cięgłem 
# 31060, -000 
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Wyjątkowe wzornictwo emanuje naturalno-
ścią. Skierowana w dół wylewka, tworzy 
płynną całość z korpusem o podobnej for-
mie, a smukły uchwyt pin gwarantuje komfort 
obsługi. Całkiem bez uchwytu obchodzą 
się baterie umywalkowe Talis Select S. Przy-
cisk Select zapewni Ci najwyższy komfort i 
pomoże w oszczędzaniu wody, ponieważ 
intuicyjna obsługa inspiruje do częstego 
wyłączania baterii. W ten sposób nowocze-
sna funkcja w nowoczesnej formie zapewnia 
błogie chwile w Twojej łazience.

Talis S

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Modern

Talis Select S 
Bateria umywalkowa 190 z cięgłem 
# 72044, -000 

Talis S 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
100 z cięgłem 
# 72020, -000 

Talis S 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
140 z cięgłem 
# 72113, -000 

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

Talis S 
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż natynkowy 
# 72400, -000 

Talis S 
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 72405, -000 

Talis S 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż natynkowy 
# 72600, -000

Talis S 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 72605, -000 
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Powitaj z przyjemnością codzienne momenty 
obcowania z wodą. Aby uczynić to możli-
wym, Focus łączy w sobie odprężający kom-
fort i doskonałe wzornictwo w bardzo dobrej 
cenie. Ponadczasowe wzornictwo wyróżnia-
jące się dynamiczną sylwetką, łagodnymi 
zaokrągleniami na wylewce i ergonomicz-
nym uchwytem jest równie przyjemne dla 
wzroku, jak w dotyku. Z ponadczasowym 
wdziękiem i harmonią baterie do umywalki, 
wanny i prysznica komponują się z Twoją 
codziennością.

Focus

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Modern

Focus 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
230 z cięgłem 
# 31531, -000 

Focus 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
190 z cięgłem 
# 31608, -000 

Focus 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
100 z cięgłem 
# 31607, -000 

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

Focus 
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż natynkowy 
# 31940, -000 

Focus 
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 31945, -000 

Focus 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż natynkowy 
# 31960, -000 

Focus 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 31965, -000 
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Twoja nowa łazienka miło Cię zaskoczy, 
ponieważ Novus wyróżnia się nowocze-
sną estetyką i zmieści się nawet w mniej-
szym budżecie. Organiczne wzornictwo o 
łagodnie zaokrąglonej linii będzie pięknie 
pasować także do Twojego łazienkowego 
wnętrza. Prosty uchwyt i wylewka stanowią 
dynamiczną całość. Ze względu na płynność 
form i postępowość funkcji, z Novus wyraźnie 
podniesiesz wartość swojej łazienki.

Novus

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Modern

Novus
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
230 z cięgłem 
# 71123, -000

Novus
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
100 z cięgłem 
# 71030, -000

Novus
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
70 z cięgłem 
# 71020, -000

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

Novus 
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż natynkowy 
# 71040, -000 

Novus
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 71045, -000 

Novus 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż natynkowy 
# 71060, -000 

Novus 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 71065, -000 
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Jest mnóstwo powodów do radości oczeki-
wania na Twoją nową łazienkę, ponieważ 
oprócz nowoczesnego wzornictwa, Logis 
oferuje także atrakcyjną cenę. Szlachetną 
estetykę cechują czyste linie i łagodnie wypu-
kłe powierzchnie. To atrakcyjne wzornictwo 
jest jednocześnie bardzo funkcjonalne, 
ponieważ baterie można łatwo utrzymać 
w czystości. Prosty uchwyt o zaokrąglonej 
formie jest miły w dotyku. Inwestycja w Logis 
okaże się dla Ciebie korzystna w dłuższej 
perspektywie. Dzięki zintegrowanej funkcji 
EcoSmart przy każdym korzystaniu z baterii 
oszczędzasz wodę. Jednocześnie AirPower 
wzbogaca napływającą wodę powietrzem. 
Dzięki temu odczujesz przyjemną objętość 
strumienia. Wiele wariantów pomoże Ci 
codziennie oszczędzać wodę i energię.

Logis

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Modern

Logis 
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż natynkowy 
# 71400, -000 

Logis
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 71405, -000 

Logis 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż natynkowy 
# 71600, -000 

Logis
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż podtynkowy, elem. zewn. 
# 71605, -000 

Logis
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
190 z cięgłem 
# 71090, -000 

Logis
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
100 z cięgłem 
# 71100, -000 

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

Logis
2-uchwytowa bateria umywalkowa 150 
z cięgłem 
# 71222, -000 
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Akcesoria
Modern

Logis Universal 
Dozownik na mydło 
# 41714, -000 

Logis Universal 
Kubek do mycia zębów 
# 41718, -000 

Logis Universal 
Mydelniczka 
# 41715, -000 

Logis Universal 
Koszyk narożny 
# 41710, -000 

Logis Universal 
Haczyk na ręcznik 
# 41711, -000 

Logis Universal 
Podwójny haczyk na ręcznik 
# 41725, -000 

Logis Universal 
Lustro na ramieniu 
# 73561, -000 

Logis Universal 
Uchwyt na papier toaletowy z osłonką 
# 41723, -000 

Logis Universal 
Uchwyt na papier toaletowy 
# 41726, -000 

Logis Universal 
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy 
# 41717, -000 

Logis Universal 
Szczotka do WC z pojemnikiem, montaż ścienny 
# 41722, -000 

Logis Universal 
Okrągły wieszak na ręcznik 
# 41724, -000 

Logis Universal 
Uchwyt 
# 41713, -000 

Logis Universal 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 
# 41716, -000 

Logis Universal 
Podwójny wieszak na ręcznik kapielowy 
# 41712, -000 
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Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Logis 
Uchwyt na papier toaletowy z osłonką 
# 40523, -000, -820 

Logis 
Uchwyt na papier toaletowy 
# 40526, -000, -820 

Logis 
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy 
# 40517, -000, -820 

Logis 
Szczotka do WC z pojemnikiem,  
montaż ścienny 
# 40522, -000, -820 

Logis 
Wieszak na ręcznik, podwójne ramię 
# 40512, -000, -820 

Logis 
Uchwyt 
# 40513, -000, -820 

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

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

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

Logis 
Mydelniczka 
# 40515, -000, -820 

Logis 
Haczyk na ręcznik 
# 40511, -000, -820 
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Przywiązujesz wagę do wysublimowanej kul-
tury łazienkowej i celebrujesz ją w stylowy 
sposób. Z Metropol Classic możesz stworzyć 
jednolity styl swojej oazy komfortu w każdym 
detalu. Umożliwi Ci to klasyczne wzornictwo 
o elegancko zaokrąglonych formach i złotych 
akcentach kolorystycznych. Możesz przy 
Tym wybierać z niezliczonego bogactwa 
możliwości. Sprawdzony uchwyt krzyżowy, 
ergonomiczny uchwyt dźwigniowy czy kom-
fortowy uchwyt zero – podejmij decyzję 
zgodnie ze swoim osobistym upodobaniem. 
Dzięki tradycyjnej sztuce rzemiosła i ponad-
czasowym funkcjom tych baterii będziesz w 
swojej łazience czuć się wspaniale.

Metropol Classic

U. jednoram. U. krzyżowy U. typu zero

Classic

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
260 z cięgłem, uchwyt jednoramienny 
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
160 z cięgłem, uchwyt jednoramienny 
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
3-otworowa bateria umywalkowa 160 
z cięgłem, uchwyty jednoramienne 
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
3-otworowa bateria umywalkowa 110  
z cięgłem, uchwyty jednoramienne 
# 31330, -000, -090

Metropol Classic 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 
110 z cięgłem, uchwyt jednoramienny 
# 31300, -000, -090 
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Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Metropol Classic 
4-otworowa bateria na brzeg wanny, 
uchwyty jednoramienne,  
element zewnętrzny 
# 31441, -000, -090 

Metropol Classic 
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż natynkowy,  
uchwyt jednoramienny 
# 31340, -000, -090 

Metropol Classic 
Jednouchwytowa bateria wannowa, 
montaż podtynkowy, uchwyt jednora-
mienny, element zewnętrzny 
# 31345, -000, -090

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

Metropol Classic
Jednouchw. bateria wannowa, do mon-
tażu w podłodze, uchwyt jednoramienny 
# 31445, -000, -090 

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż natynkowy,  
uchwyt jednoramienny 
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, 
montaż podtynkowy, uchwyt jednora-
mienny, element zewnętrzny 
# 31365, -000, -090
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TECHNOLOGIA SELECT:
Dzięki komfortowej funkcji Select możesz obsługiwać 
baterię kuchenną wygodnie za dotknięciem przycisku. Za 
pomocą jednego kliknięcia możesz zatrzymać i ponow-
nie uruchomić strumień wody. Zrobisz to nawet grzbietem 
dłoni lub łokciem. W ten sposób bateria pozostaje czysta, 
a Twoje ręce wolne.

ŁATWE PRZEŁĄCZANIE STRUMIENIA:
Łatwe przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami strumie-
nia. Za pomocą strumienia normalnego czy laminarnego 
łatwo napełnisz nawet duże naczynia. Dodatkowy stru-
mień prysznicowy sprawdza się przy dokładnym myciu 
owoców, warzyw, ryb czy innych delikatnych produktów 
spożywczych. Na główce prysznicowej możesz jedną 
ręką przełączać strumienie w czasie, gdy woda płynie.

WYGODNA FUNKCJA WYCIĄGANEJ 
WYLEWKI:
Funkcja wyciąganej wylewki zdecydowanie zwiększa 
Twój zakres działania w strefie zlewozmywaka. Napeł-
niaj nieporęczne naczynia, takie jak np. duże garnki, w 
łatwy sposób na kuchennym blacie, zamiast próbując je 
zmieścić w zlewozmywaku.
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Najpiękniejsze 
miejsce pracy w 
domu – kuchnia.
Kuchnia stanowi centrum Twojego domu. Jest miejscem, w 
którym spotykają się oczekiwania względem komfortu i 
wzornictwa z potrzebą efektywnego przebiegu prac. Po to, 
abyś mógł beztrosko oddać się radości modnego gotowania, 
wszystkie czynności w kuchni powinny płynąć z lekkością. 
Dzięki perfekcyjnemu zgraniu funkcji i estetyki te przeboje 
produktowe marki hansgrohe oferują całkiem nowe doznania. 
Odkryj innowacyjne zlewozmywaki i baterie kuchenne oraz 
absolutnie nowatorskie kombinacje, które zrewolucjonizują 
Twoją pracę w kuchni. Rzuć także okiem na nasze akcesoria 
kuchenne: Ponieważ płynność Twojej pracy jest także zasługą 
szlachetnych detali.

COMFORTZONE:
Ciesz się większym zakresem działania w 
strefie kuchennego zlewozmywaka. Wię-
cej miejsca zyskasz dzięki ComfortZone i 
jej rozmaitym wariantom wysokości wyle-
wek, a także dzięki bateriom kuchennym 
z funkcją obracania. Dzięki temu możesz 
z większą łatwością napełniać i myć duże 
naczynia, takie jak garnki, wysokie wazony 
czy butelki na wodę.

KUCHNIA

PRAKTYCZNE AKCESORIA:
Niewielkie przybory marki hans-
grohe sprawdzają się jako niezwykle 
przydatne w Twojej kuchni i podno-
szą jej wartość w aspekcie estetyki 
i funkcjonalności. Nowe dozowniki 
płynu do mycia naczyń są dostępne 
w trzech wariantach i każdorazowo 
w trzech kolorach, tak, aby wszystko 
harmonijnie pasowało do wnętrza.
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Z nieporównywalną lekkością, baterie 
kuchenne Aquno Select M81 kreują niespoty-
kaną dotąd, futurystyczną płynność pracy dla 
ekstremalnie wydajnego zarządzania wodą 
w strefie kuchennego zlewozmywaka. Ich 
wyjątkowe wzornictwo stwarza optymalne 
warunki do tego, aby woda mogła popłynąć 
w nowy sposób. Innowacyjny, rozłożysty stru-
mień SatinFlow jest przy tym unikalnym wyna-
lazkiem w obszarze kuchni. Umożliwia on i 
definiuje na nowo łagodne płukanie produk-
tów spożywczych, mycie dużych naczyń bez 
pryskającej wody i oszczędne dla zasobów 
mycie rąk. Elementem dopełniającym jest mul-
tifunkcyjne sitko, dzięki któremu przygotowa-
nie potraw jeszcze nigdy nie było tak łatwe i 
tak wyjątkowe – prostota i efektywność.

Bateria  kuchenna

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Aquno Select M81 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
170, z wyciąganą wylewką, 3jet 
Zakres obrotu 60°/110°/150° 
# 73837, -000, -670, -800

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Aquno Select M81 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
250, z wyciąganą wylewką, 2 jet 
Zakres obrotu 60°/110°/150° 
# 73836, -000, -670, -800
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Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Dzięki fascynującej estetyce i innowacyjnym 
technologiom, prace w kuchni staną się przy-
jemnie lekkie. W asortymencie Metris M71 i 
Talis M51 znajdziesz inteligentną multifunk-
cjonalność, komfort i wzornictwo. Korzystaj z 
innowacyjnych technologii, takich jak ułatwia-
jący czyszczenie QuickClean czy wygodna 
funkcja Select, która pozwala na łatwe 
wyłączanie i ponowne włączanie wody za 
dotknięciem przycisku. Dzięki ComfortZone 
masz do dyspozycji więcej swobody ruchów 
podczas operowania dużymi garnkami i 
naczyniami. Metris M71 rozpoznasz po 
wzornictwie SoftCube, a Talis M51 po okrą-
głym korpusie. W ten sposób gotowanie staje 
się prawdziwą przyjemnością.

Metris Select M71 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
Zakres obrotu 110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800

Metris M71 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
320 z wyciąganą wylewką  
Zakres obrotu 110°/150° 
# 14820, -000, -800

Metris M71 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
320 z wyciąganą wylewką  
Zakres obrotu 110°/150° 
# 14821, -000, -800

Talis Select M51 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
300 
Zakres obrotu 110°/150°/360°  
# 72820, -000, -800

Talis M51 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
200 z wyciąganą wylewką 
Zakres obrotu 110°/150°  
# 72813, -000, -800

Talis M51 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
260  
Zakres obrotu 110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800



82

Bateria  kuchenna
Z całą pewnością będziesz chciał spędzać 
więcej czasu w kuchni. Decydująco przy-
czyni się do tego wybór pasującej baterii 
kuchennej. Talis M52 dopasuje się perfekcyj-
nie do warunków Twojej przestrzeni. Dzięki 
zintegrowanej funkcji składania można ją 
zamontować także pod oknem. Oprócz 
modeli bazowych dostępne są również 
warianty z wyciąganą wylewką. Wzornic-
two wyróżnia się prostym uchwytem pin. Linia 
Talis M54 stanowi, jak żaden inny produkt, 
kwintesencję bezkompromisowego wzornic-
twa i jest dostępna w trzech wariantach formy 
podstawowej: Łuk, kształt L i kształt U. Dzięki 
temu, baterie ta można optymalnie dopaso-
wać do różnych rozwiązań aranżacyjnych, 
takich jak kuchenna wyspa, wiszące szafki 
czy klasyczna zabudowa kuchenna.

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Talis M52 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
220 z wyciąganą wylewką
Zakres obrotu 150° 
# 14877, -000

Talis M52 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
270 
Zakres obrotu 110°/150°/360°  
# 14870, -000

Talis M52 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 170 
z wyciąganą wylewką 
Zakres obrotu 150°  
# 32841, -000

Talis M52 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
170 
Zakres obrotu 150°  
# 32851, -000

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 210 
z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox 
Zakres obrotu 60°/110°/150°/360° 
# 72801, -000, -670, -800

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
U 220, 1jet 
Zakres obrotu 60°/110°/150°/360° 
# 72806, -000, -670, -800

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
270 z wyciąganą wylewką, 1jet, sBox 
Zakres obrotu 60°/110°/150°/360° 
# 72809, -000, -670, -800

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
270, 1jet 
Zakres obrotu 60°/110°/150°/360° 
# 72840, -000, -670, -800

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
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Baterie kuchenne z linii Focus M41 łączą 
walory estetyczne i praktyczne w ponad-
czasowe wzornictwo. Pozwalają one na 
wszechstronne możliwości kombinacji i 
pasują optymalnie do nowoczesnych kuchni. 
Płaski uchwyt umożliwia precyzyjną obsługę. 
Komfort w atrakcyjnej cenie. Tak jak różno-
rodne jest życie w Twojej kuchni, tak linia 
Focus M42 ma do zaoferowania postępowy 
komfort i nowoczesne wzornictwo, otwiera-
jąc Ci szereg możliwości na łatwą wymianę 
baterii. Mnóstwo funkcjonalnych detali gwa-
rantuje płynny rytm Twojej codzienności. 
Zapewniają to rozmaite warianty wysoko-
ści ComfortZone, zakres obrotu nawet 360 
stopni i funkcja wyciąganej wylewki.

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Focus M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
240 z wyciąganą wylewką 
Zakres obrotu 110°/150° 
# 31815, -000, -670, -800 

Focus M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
260 
Zakres obrotu 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800 

Focus M41 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
160 
Zakres obrotu 360°  
# 31806, -000, -800

Focus M41 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
280 
Zakres obrotu 110°/150°/360°  
# 31817, -000, -670, -800

Focus M42 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą wylewką 
Zakres obrotu 360°  
# 71800, -000, -800

Focus M42 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
Zakres obrotu 360° 
# 71806, -000, -800

Focus M42 
Jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą wylewką 
Zakres obrotu 120°  
# 71814, -000, -800

Focus M42 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
Zakres obrotu 360°  
# 71808, -000, -800
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Bateria  kuchenna
Twój gust zainspiruje również linia Logis 
M31. Oferuje ona najwyższą jakość w niskiej 
cenie. W przypadku tych baterii kuchennych 
do wyboru masz różne warianty, spośród 
których odnajdziesz ten najbardziej dopaso-
wany do Twoich indywidualnych upodobań. 
Powitaj swoją nową baterię.

Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Logis M31 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
260 
Zakres obrotu 110°/150°/360°  
# 71835, -000

Logis M31 
2-uchwytowa bateria kuchenna  
220 
Zakres obrotu 110°/150°/360°  
# 71280, -000

Logis M31 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
160 
Zakres obrotu 360°  
# 71832, -000

Logis M31 
Jednouchwytowa bateria kuchenna, 
montaż ścienny 
Zakres obrotu 220°  
# 71836, -000
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Akcesoria

Połącz naszą baterię kuchenną z najwyższej jakości zlewozmywakiem marki hansgrohe. Nasze zlewozmywaki są 
dostępne w wersji stal szlachetna lub naturalny granit „SilicaTec“. Dla zapewnienia jeszcze większej indywidualności 
zlewozmywaki kuchenne SilicaTec dostępne są w trzech różnych wariantach kolorystycznych.

Zlewozmywaki kuchenne i zestawy zlewozmywakowe combi znajdziesz na www.hansgrohe.pl/kuchnia

grafitowa czerń

SilicaTec:

kamienna 
szarość

szarość betonu

Stal szlachetna:

stal szlachetna

Zlewozmywaki marki hansgrohe: Odkryj online kompletny asortyment kuchenny

Pięknie uporządkowana kuchnia zachęci 
Cię do gotowania i tworzenia nowych 
potraw. Najlepiej, gdy wszystko jest czy-
ste i w zasięgu ręki. Dlatego masz do dys-
pozycji dozownik płynu do mycia naczyń, 
dopasowany do Twojej baterii kuchennej, 
który można wbudować bezpośrednio w 
zlewozmywak lub kuchenny blat. Do wyboru 
masz warianty kolorystyczne: chrom, czarny 
mat i stalowy, a w przypadku rozet, możesz 
wybrać kształt SoftCube lub okrągły. Najle-
piej będzie, jeśli dopasujesz wzornictwo do 
swojej baterii kuchennej. Dozownik można 
obracać, a dzięki lekko działającej pompce 
jego obsługa jest łatwa. Rytm pracy w Twojej 
strefie zlewozmywaka stanie się jeszcze bar-
dziej optymalny.

NOWOŚĆ

 
A51 Dozownik płynu do mycia 
naczyń  
# 40448, -000, -670, -800

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

 
A41 Dozownik płynu do mycia 
naczyń  
# 40438, -000, -670, -800

 
A71 Dozownik płynu do mycia 
naczyń  
# 40468, -000, -670, -800

F14 Wielofunkcyjne sito 
# 40963000

F15 Deska do krojenia orzech 
włoski 
# 40960000

F16 Deska do krojenia dąb 
# 40961000

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



86

Po pracy na naj-
wyższych obrotach 

czas na głębokie 
odprężenie.

Z hansgrohe każda chwila w kontakcie z wodą jest najpiękniejszym 
przeżyciem. Drogocenna woda jest żywiołem nierozerwalnie połą-
czonym ze sportem. Dlatego produkty marki hansgrohe pomagają 
przygotować się do wyzwań przed wydarzeniami wymagającymi 
szczytowej formy, a po męczącym dniu oferują odprężenie i opty-
malną regenerację.

Od 2017 roku hansgrohe jest oficjalnym sponsorem tytularnym dru-
żyny kolarskiej BORA-hansgrohe. Kolarstwo to dyscyplina, która jest 
szczególnie dynamiczna i innowacyjna oraz zachwyca tłumy, tak jak 
produkty marki hansgrohe dla łazienki i kuchni.

Wspólnie z drużyną testujemy i udoskonalamy produkty marki han-
sgrohe, aby móc zaoferować również naszym aktywnym sportowo 
klientom najlepsze możliwe doświadczenie kąpieli pod pryszni-
cem. Jako ambasador marki hansgrohe drużyna BORA-hansgrohe 
jest w trasie niemal 300 dni w roku w różnych regionach świata. 
Gdzie i kiedy nasi kolarze przygotowują się do startu dowiesz się na 
BORA-hansgrohe.com oraz za pośrednictwem kanałów społecz-
nościowych marki hansgrohe i drużyny BORA-hansgrohe.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.pl

borahansgroheofficial
hansgrohe
PeterSagan

borahansgrohe
hansgrohe

Peter Sagan, trzykrotny mistrz świata UCI w kolarstwie 
szosowym z drużyny BORA-hansgrohe.



Definiuje indywidualną prze-
strzeń funkcjonalną pomiędzy 
umywalką i armaturą. Dla ocze-
kiwań na każdym poziomie.

Wzbogaca wodę obfitą dawką 
powietrza. Dla miękkiego stru-
mienia o idealnym kształcie i 
ogromnych kropli.

W podstawowym ustawieniu 
uruchamia zimną wodę przy 
otwarciu strumienia. Ciepłą 
wodę zużywasz dopiero 
wtedy, gdy jest rzeczywiście 
potrzebna.

Chłodzi dzięki kontrolowanemu 
rozprowadzaniu zimnej wody i 
zapobiega nagrzewaniu się kor-
pusu. Dla jeszcze bezpieczniej-
szej kąpieli pod prysznicem.

Wielka przyjemność kąpieli 
pod prysznicem na całej 
powierzchni.

Silny strumień masujący, który 
rewitalizuje w ukierunkowany 
sposób.

Miękki strumień, który spowija 
ciało przyjemnym deszczem 
prysznicowym.

Skoncentrowany, relaksujący  
strumień masujacy.

Obfity i delikatny strumień.Silny, rozłożysty strumień  
wodospadowy.

Punktowy strumień dla dobro-
czynnych chwil wellness.

Wyjątkowe doznania pod 
prysznicem dzięki delikatnie 
otaczającym mikrokroplom.

Intensywny strumień złożony 
z mikrodelikatnych kropel 
dla efektownej kąpieli pod 
prysznicem.

Rozłożysty strumień otula całe 
Twoje ciało miękkimi kroplami.

Harmonijne połączenie łagod-
nego deszczu z dynamicznym 
strumieniem.

Wyzwala nową energię  
po dniu pełnym wyzwań.

Łatwa regulacja strumienia 
wody za dotknięciem przy-
cisku: dziecinnie proste włą-
czanie i wyłączanie wody lub 
zmiana prysznica czy rodzaju 
strumienia.

Usuwanie osadów wapiennych 
jest całkiem łatwe – poprzez 
lekkie potarcie elastycznych 
dysz palcem.

Obfity prysznicowy deszcz,
idealny do wypłukiwania szam-
ponu z włosów.

Intensywny strumień prysz-
nicowy o odświeżającym 
działaniu.

Łagodny deszcz prysznicowy 
o kroplach wzbogaconych 
powietrzem.

Intensywny strumień,  
który aktywizuje i budzi.

Ogranicza przepływ i dzięki 
temu oszczędza wodę i energię. 
Dla przyjemności z troską o 
środowisko.

Rozprowadza wodę na całej 
powierzchni tarczy strumie-
niowej i w ten sposób całe 
ciało jest otulone strumieniem 
deszczowym.

TECHNOLOGIE:

RODZAJE STRUMIENI:

Po dodaniu koloru powierzchni każdy numer artykułu (#) staje się 8-cyfrowy,  
przykładowo 28500, - 000 = Chrom

KOLORY POWIERZCHNI:

Massage

Hot

Cool

Cool
Start

-700

BIAŁY 

MATOWY

-400

BIAŁY/

CHROM

-600

CZARNY/

CHROM

-090

CHROM/

ZŁOTY 

OPTYCZNY

-450

BIAŁY

-670

CZARNY 

MATOWY

-800

STALOWY

-990

ZŁOTY 

OPTYCZNY 

POLERO-

WANY

-340

CZARNY 

CHROM 

SZCZOTKOWANY

-140

BRĄZ 

SZCZOTKO-

WANY

-000

CHROM



Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Koszykowa 65 · 00-667 Warszawa 
Infolinia: 22 259 14 00 · info@hansgrohe.pl · hansgrohe.pl

Dowiedz się więcej 
online – zapisz się 
i bądź na bieżąco.

Dowiedz się więcej z hansgrohe online i mediów społecznościowych

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