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Wstęp

Najpiękniejsze 
chwile w kon-
takcie z wodą
Nowe znaczenie Domu
W minionym roku wiele osób wyraźniej dostrzegło to, co dla nas już 
od wielu lat jest największą motywacją do działania: jak ważne są 
miejsca we własnym domu, w których można poczuć się komfortowo 
i po prostu odpocząć. Miejsca, w których możesz się zrelaksować, 
bo wszystko jest przemyślane, piękne, wysokiej jakości i zaprojekto-
wane tak, aby dostarczać samych przyjemnych chwil. Miejsca, w któ-
rych nie tyle musisz, co chcesz przebywać. Utwierdza nas to w prze-
konaniu, że idziemy dobrą drogą. Jesteśmy i pozostaniemy z Tobą 
zawsze – zarówno w świecie cyfrowym, jak i tym rzeczywistym.

Innowacje dedykowane dobremu samopoczuciu
W tym roku chcemy zaprosić Cię do świata nowości, które wznoszą 
kontakt z wodą na zupełnie nowy poziom. W duchu naszych prze-
wodnich wartości – innowacyjności, jakości, najlepszego 
wzornictwa i odpowiedzialności – przygotowaliśmy eks-
cytujące i inspirujące rozwiązania do łazienek i kuchni. Starając 
się zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników, nieustannie opra-
cowujemy dla nich najlepsze, nowatorskie produkty. Jest wśród nich 
zarówno Pulsify S, rodzina pryszniców z innowacyjnym strumieniem 
PowderRain, zapewniającym zupełnie nowe doznania niezależnie 
od wielkości łazienki, jak i bateria Finoris, wprowadzająca do łazien-
ki całkowicie nową swobodę ruchu. A także szereg innych cieka-
wych rozwiązań: prysznic dla dzieci Jocolino, elastyczny system 
przechowywania WallStoris oraz idealnie wpasowujące się odpły-
wy liniowe RainDrain.

Projektujemy z myślą o ludziach
hansgrohe to marka na całe życie. Niezależnie od tego, czy oczeku-
jesz relaksu, pobudzającego odświeżenia czy niezawodnego mini-
malizmu: każdy nasz produkt został opracowany przez entuzjastów 
ze Schwarzwaldu, aby ułatwić Ci życie i wzbogacić je o chwile 
przyjemności. Nasze produkty to nie tylko pomysły na pojedyncze 
elementy przestrzeni, lecz całościowe rozwiązania. Stają się przez 
to nieodłączną częścią codziennego życia. W końcu właśnie to de-
finiuje naszą markę: Człowiek w centrum wszystkiego, co robimy.
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Marka hansgrohe

Design – znakomite,  
nagradzane produkty

Dla nas najważniejsze są Twoje potrzeby. Jako wiodące przedsię-
biorstwo branży sanitarnej nieustannie tworzymy techniczne innowa-
cje do łazienek i kuchni, by sprostać Twoim oczekiwaniom względem 
codziennego życia i wyjątkowych doznań w kontakcie z wodą. Wy-
gląd, funkcjonalność i materiały naszych systemów prysznicowych 
i armatury są u nas zawsze „premium“ – podobnie jak akustyka. Eks-
perci w naszym Laboratorium Strumienia poszukują perfekcyjnego 
dźwięku wody. O naszej innowacyjności świadczą niezliczone pa-
tenty oraz ponad 15 000 czynnych praw autorskich. Wszystko po to, 
abyś mógł doświadczać jeszcze więcej komfortu, bezpieczeństwa 
i przyjemności we własnej łazience.

Funkcjonalność zamknięta w pięknej formie przemawia do serca 
i umysłu, również w projektach łazienek. W tej kwestii możesz na nas 
polegać: nasze produkty, wielokrotnie nagradzane za znakomite 
wzornictwo, zachowują wartość znacznie dłużej niż przemijające 
trendy, przez co zapewniają również bezpieczeństwo inwestycyjne. 
Świadczą o tym prestiżowe projekty zrealizowane na całym świecie. 
Dobry design zawsze się obroni i gwarantuje coraz lepsze doświad-
czenie użytkownika. W trakcie ponad 30 lat współpracy z Phoenix 
Design, firma hansgrohe stała się branżowym liderem wzornictwa, 
mającym na koncie ponad 600 nagród za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie designu.

Innowacje –  
to nas napędza

Nasze wartości –  
Twoje korzyści
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Poszukujesz wyposażenia łazienki, którym będziesz mógł się cieszyć 
przez długi czas? W tej kwestii możesz na nas liczyć. Dostarczanie 
klientom wyłącznie najwyższej jakości to elementarny składnik filo-
zofii firmy hansgrohe. Od ponad 120 lat tworzymy znakomite pro-
dukty sanitarne, dbając o utrzymanie wysokich standardów poprzez 
rozbudowane zarządzanie jakością. To praktyka przyjęta we wszyst-
kich naszych fabrykach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Dajemy Ci dobrowolną 5-letnią* gwarancje oraz 15-letnią gwaran-
cję dostępności części zamiennych.

*Gwarancja ta obejmuje wszystkie produkty hansgrohe, za wyjątkiem produktów wymie-
nionych w punkcie V na stronie: hansgrohe.pl/serwis/gwarancja-producenta

Jakość – najwyższe wymagania 
co do trwałości

Odpowiedzialność –  
zrównoważone postępowanie

Filozofia naszego przedsiębiorstwa opiera się na trzech głównych 
zasadach: odpowiedzialnym zarządzaniu, działalności społecznej 
i świadomości ekologicznej. Jesteśmy zdania, że tylko dalekowzrocz-
na kultura korporacyjna pozwoli nam odnieść sukces – zarówno te-
raz, jak i w przyszłości. Dlatego od wielu lat myślimy i postępujemy 
odpowiedzialnie, we wszystkich bez wyjątku lokalizacjach na całym 
świecie. Znajduje to odbicie zarówno w przyjaznej dla środowiska 
produkcji, jak i uważnym podejściu do ludzi i zasobów. 
Hansgrohe robi obecnie ogromny krok naprzód w zakresie ochrony 
klimatu. Dążymy do tego, aby do 2030 roku cała działalność firmy, 
a także oferta produktowa, była neutralna dla klimatu. Realizacja 
tego celu zakłada neutralność klimatyczną stosowanych surowców, 
opakowań, procesów logistycznych oraz produktów.

Za pomocą naszego Kalkulatora Oszczędności Wody możesz obli-
czyć swój osobisty potencjał oszczędności, możliwy do osiągnięcia 
dzięki przyjaznej dla środowiska technologii EcoSmart. Kalkulator 
Oszczędności Wody hansgrohe jest narzędziem przydatnym zarów-
no dla konsumentów detalicznych, jak i dużych klientów korporacyj-
nych. Błyskawicznie podpowiada, które produkty pozwolą zaosz-
czędzić środki – a jednocześnie chronić cenne zasoby.
hansgrohe.pl/serwis/kalkulatoroszczednosciwody
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Wyraź siebie  
z wariantami FinishPlus
Wszyscy rozpoczynamy i kończymy nasz dzień w łazience – nieza-
leżnie od tego, czy mieszkamy na wsi czy w mieście, sami czy w wie-
lopokoleniowej rodzinie. Wszyscy lubimy podkreślać naszą indywi-
dualność. Barwne życie, kolorowe powierzchnie: dzięki FinishPlus 
możesz wyrazić siebie, zawsze i wszędzie tam, gdzie tego chcesz.

Miejscem, w którym do głosu dochodzi ekspresja własnego stylu co-
raz częściej jest właśnie łazienka. Jako przestrzeń relaksu ma ona 
coraz bardziej oddziaływać na wszystkie zmysły, także pod wzglę-
dem estetycznym. Wraz z FinishPlus opracowaliśmy pięć wariantów 
powierzchni w matowych i metalicznych wykończeniach, dzięki któ-
rym możliwości stylizacji i aranżacji łazienki wychodzą daleko poza 
klasyczny chrom. Wysokogatunkowe warianty powierzchni dają Ci 
szeroki wachlarz możliwości i pozwalają wyrazić siebie na niezliczo-
ną ilość sposobów.

*Wyniki zewnętrznego testu odporności na ścieranie ze stycznia 2021 r. wykazały trwałość powłoki PVD przez okres 55 lat,  
przy założeniu codziennego czyszczenia według zaleceń firmy hansgrohe. 
**Wyniki zewnętrznego testu odporności na ścieranie ze stycznia 2021 r. wykazały trwałość powłoki lakierniczej przez okres 27 lat,  
przy założeniu codziennego czyszczenia według zaleceń firmy hansgrohe.

Powłoka PVD jest naparowywana cząsteczka po 
cząsteczce w procesie powlekania próżniowego, co 
pozwala uzyskać trwałą powierzchnię o niepowtarzalnej 
intensywności koloru

Wieloletnia trwałość 
powierzchni została 
potwierdzona w te-
stach

Czarny chrom 
szczotkowany

Biały matowy 
(2 warstwy)

Brąz  
szczotkowany

Czarny matowy 
(1 warstwa)

Złoty optyczny 
polerowany

Wieloletnia trwałość 
powierzchni została 
potwierdzona w te-
stach

50 lat ochrony przed 
zużyciem z wysokoga-
tunkową powłoką PVD 
hansgrohe*

25 lat ochrony przed 
zużyciem ze specjalną 
powłoką lakierniczą 
hansgrohe

Specjalna powłoka lakiernicza nanoszona jest 
w kilku etapach, co pozwala uzyskać wytrzymałe, 
intensywnie zabarwione powierzchnie

Powłoka  
PVD

Powłoka  
lakiernicza

Mosiądz

Nikiel

Chrom

FinishPlus

Mosiądz

Nikiel

Chrom
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-700 Biały matowy
Oryginalna, niekonwencjonalna świeżość

-670 Czarny matowy
Czarno-białe kontrasty i redukcja formy do tego, co 
istotne

-990 Złoty optyczny polerowany
Estetyka glamour dla stylowej ekstrawagancji

-340 Czarny chrom szczotkowany
Ciemna, lekko błyszcząca powierzchnia daje 
wyszukany efekt estetyczny

-140 Brąz szczotkowany
Stonowane, naturalne odcienie i delikatne niuanse

-000 Chrom
Ponadczasowy klasyk, subtelny i elegancki
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Rainfinity

Absolutna doskonałość  
doznań

Otrzymane nagrody
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Prysznice

Zachwycająco delikatne  
chwile przyjemności
Twoja łazienka to idealne miejsce na odpoczynek. W relaksującej 
atmosferze możesz poddać się magii chwili i zapomnieć o codzien-
nym pośpiechu. Najlepszą przestrzenią do celebracji jest prysznic. 
W przypadku Rainfinity, strumień wody kierowany jest nie tylko na 
głowę i ramiona. PowderRain łagodnie otula całe ciało niczym 
płaszcz z tysięcy mikroskopijnych kropel, ponieważ innowacyjna tar-
cza strumieniowa jest delikatnie wgłębiona. Taki kształt wyjątkowo 
komfortowo rozprowadza wodę po skórze. Dzięki temu, chwile spę-
dzone pod prysznicem stają się niezapomniane.

Za pomocą przycisku Select możesz przełączać pomiędzy trzema 
rodzajami strumienia główki prysznicowej: PowderRain, Intense 
PowderRain i Mono. Strumienie głowicy prysznicowej – PowderRain, 
IntensePowderRain, RainStream – rozpieszczają Cię każdy na swój 
unikalny sposób, a w połączeniu z płaskim termostatem podtynko-
wym hansgrohe, np. ShowerSelect lub RainSelect, możesz w intuicyj-
ny sposób włączać je przyciskiem. System prysznicowy Rainfinity 
zapewni Ci zarówno doznania estetyczne, jak i nieskończony relaks.

Nowy prysznic na ramiona ze zintegrowaną półką dla 
wyjątkowych, otulających doznań. Wspaniale odświeża, 
na przykład po wyjściu z sauny. A jednocześnie relaksuje, 
na przykład przed snem. Pozwala nie zamoczyć włosów 
i zapewnia miejsce do przechowywania akcesoriów nie-
zbędnych pod prysznicem.

PowderRain: Strumień, który łagodnie otuli Cię przytulnym kokonem 
wody złożonym z tysięcy małych kropelek.

Odprężenie na  
wysokości ramion
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Dzięki innowacyjnemu przyłączu ściennemu, kąt ustawie-
nia głowicy prysznicowej można regulować w zakresie od 
10° do 30°. Umożliwia to ustawienie wygodnej pozycji 
deszczownicy, dzięki której twarz i włosy pozostają suche. 
Ze względu na nachyloną pozycję, uzyskaną bez standar-
dowego ramienia prysznicowego, głowica prysznicowa 
Rainfinity staje się manifestem estetyki nowoczesnych prze-
strzeni łazienkowych.

Wzornictwo Rainfinity to wizualna uczta dla 
zmysłu estetyki. Dzięki nowoczesnej kolory-
styce powierzchni i tarczy strumieniowej 
z subtelną strukturą, duże głowice i główki 
prysznicowe stają się ozdobą łazienki. Ma-
towa biel stoi w szlachetnym kontraście do 
grafitowych tarcz strumieniowych.

Wszystko jest  
kwestią nastawienia

Dla miłośników 
designu

W skrócie:

• Innowacyjna, lekko wgłębiona tarcza strumieniowa z aluminium 
dla otulającej przyjemności kąpieli pod prysznicem

• Wybór barwnych wariantów powierzchni FinishPlus pozwala na 
aranżację łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki

• Niepowtarzalne doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki 
delikatnie otulającym mikrokroplom PowderRain

• Wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić rodzaj strumienia lub 
wybrać obsługę innego elementu prysznicowego

• Kilka rodzajów strumieni dla indywidualnych upodobań
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki wariantom EcoSmart, zużycie wody zostaje obniżone 
nawet o 60%

• Szeroki asortyment wariantów natynkowych i podtynkowych



Rainfinity
Głowica prysznicowa 360 3jet ścienna  
# 26234,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 28,1 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Głowica prysznicowa 360 1jet ścienna  
# 26230,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 21 l/min

 

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

-700, -990 20,3 l/min

Przyłącze sufitowe S 100 mm (bez fot.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Przyłącze sufitowe S 300 mm (bez fot.)  
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

  

Rainfinity
Głowica prysznicowa 250 3jet  
z przyłączem ściennym  
# 26232, -000, -700 20 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Głowica prysznicowa 250 1jet  
z przyłączem ściennym  
# 26226, -000, -700 19 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min

 

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

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

Przyłącze sufitowe S 100 mm (bez fot.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Przyłącze sufitowe S 300 mm (bez fot.) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

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

  

Rainfinity
Prysznic na ramiona 500 1jet  
z półką prysznicową  
# 26243, -000, -700 

 

Rainfinity
Półka 500 
# 26844, -000, -700 

 

Rainfinity
Fixfit Porter 500 z uchwytem prysznicowym i półką L  
# 26843, -000, -700 

Fixfit Porter 500 z uchwytem prysznicowym i półką R 
(bez fot.) 
# 26858, -000, -700 
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Rainfinity
Showerpipe 360 1jet do montażu podtynkowego
▪ Rainfinity 360 1jet głowica prysznicowa
▪ Rainfinity 130 3jet główka prysznicowa 
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
Zestaw podstawowy do Showerpipe 360 1jet do 
montażu podtynkowego  
(bez fot.) 
# 26840180 

 

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

-700, -990 14 l/min

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

 

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
Zestaw prysznicowy 130 3jet  
z drążkiem 90cm i mydelniczką 
# 27671, -000 14 l/min 
# 27672, -000 EcoSmart 8 l/min 

Zestaw prysznicowy 130 3jet z drążkiem 150cm i 
mydelniczką (bez fot.) 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 8 l/min
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Prysznice

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).
Na końcu broszury znajdziesz wyjaśnienia dotyczące powierzchni, technologii i rodzajów strumienia. Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl
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Rainmaker Select

Komfortowa deszczownica 
w wielkim formacie

W skrócie:

• Wielkoformatowe głowice prysznicowe harmonijnie wpisują się 
w wystrój wnętrza i emanują lekkością oraz elegancją

• Wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić rodzaj strumienia lub 
wybrać obsługę innego odbiornika

• Więcej miejsca do przechowywania dzięki inteligentnie 
zintegrowanej półce

• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 
wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki wariantom EcoSmart, zużycie wody zostaje obniżone 
nawet o 60%

Otrzymane nagrody



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

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)  
# 01800180

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

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

  

Rainmaker Select
Głowica prysznicowa 460 1jet  
z ramieniem prysznicowym  
# 24003, -400, -600 19 l/min 
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Głowica prysznicowa 460 1jet  
z przyłączem sufitowym (bez fot.) 
# 24002, -400, -600 21 l/min 
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

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

 

Rainmaker Select
Głowica prysznicowa 460 2jet  
z ramieniem prysznicowym  
# 24005, -400, -600 18 l/min 
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180 

Głowica prysznicowa 460 2jet  
z przyłączem sufitowym (bez fot.) 
# 24004, -400, -600 21 l/min 
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

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

  

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

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180 

 

Rainmaker Select
Komplet prysznicowy 460 3jet z termostatem 
Długość ramienia 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 3jet głowica prysznicowa
▪ Raindance Select S 120 3jet główka prysznicowa
▪ ShowerTablet Select 700 bateria termostatyczna
# 27106, -400 27 l/min  
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min 

 

Rainmaker Select
Komplet prysznicowy 460 2jet z termostatem 
Długość ramienia 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 2jet głowica prysznicowa
▪ Raindance Select S 120 3jet główka prysznicowa
▪ ShowerTablet Select 700 bateria termostatyczna
# 27109, -400 27 l/min  
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min 
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Prysznice

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).
Na końcu broszury znajdziesz wyjaśnienia dotyczące powierzchni, technologii i rodzajów strumienia. Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl
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Raindance

Najpiękniejszy sposób  
na otulenie wodą

W skrócie:

• Niepowtarzalne doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki 
delikatnie otulającym mikrokroplom PowderRain

• Wybór barwnych wariantów powierzchni FinishPlus pozwala  
na aranżację łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki

• Wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić rodzaj strumienia lub 
wybrać obsługę innego elementu prysznicowego

• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 
wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki wariantom EcoSmart, zużycie wody zostaje obniżone 
nawet o 60%

Otrzymane nagrody
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Prysznice

Kąpiel pod prysznicem nie tylko odświeża, lecz pomaga 
wydobyć najgłębiej skrywane uczucia. Z naszą wielokrot-
nie nagradzaną główką prysznicową oraz kompletem 
prysznicowym Raindance Select ze s t rumieniem 
PowderRain, zwykły prysznic staje się prawdziwie zmysło-
wym przeżyciem. Innowacyjny strumień PowderRain otuli 
Cię tysiącami mikroskopijnych kropel. Poczujesz się, jak 
w czasie delikatnej letniej mżawki.

Główka prysznicowa Raindance posiada 
przycisk Select do przełączania rodzajów 
strumienia. Dla relaksującej, pobudzającej 
lub odświeżającej przyjemności kąpieli pod 
prysznicem.

Zwykły-niezwykły 
prysznic

Radość kąpieli 
za dotknięciem 
przycisku



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

 

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

 

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

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

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

 

Raindance Select S
Zestaw prysznicowy 120 3jet PowderRain  
z drążkiem 65 cm 
# 27654, -000 11 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet PowderRain  
z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 27667, -000 11 l/min

 

Raindance Select S
Zestaw prysznicowy 150 3jet  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką 
# 27802, -000 16,4 l/min

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

 

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

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

 

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

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

 

Raindance Select S
Komplet prysznicowy 240 1jet PowderRain  
z termostatem
Długość ramienia 460 mm
Obrotowe ramię
▪ Raindance S 240 1jet PowderRain głowica prysz
▪ Raindance Select S 120 3jet PowderRain główka prysz
▪ Ecostat Comfort bateria termostatyczna
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min 
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Raindance Select E
Główka prysznicowa 120 3jet 
# 26520,  -000, -140, -340, -400,  

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

 

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

 

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

Głowica prysznicowa 300 1jet z przył. suf. (bez fot.) 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Raindance Select E
Komplet prysznicowy 300 3jet,  
ShowerTablet Select 300 
Długość ramienia 380 mm
▪ Raindance Select E 300 3jet głowica prysznicowa
▪ Raindance Select E 120 3jet główka prysznicowa
▪ ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna
# 27127, -000, -400 19 l/min 

 

Raindance E
Komplet prysznicowy 300 1jet,  
ShowerTablet 350 
Długość ramienia 405 mm
▪ Raindance E 300 1jet głowica prysznicowa
▪ Raindance Select S 120 3jet główka prysznicowa
▪ ShowerTablet 350 bateria termostatyczna
# 27361, -000 16 l/min  
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Raindance Select E
Zestaw prysznicowy 150 3jet  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką 
# 27856, -000 16,4 l/min

Zestaw prysznicowy 150 3jet  
z drążkiem 90 cm i mydelniczką (bez fot.) 
# 27857, -000 16,4 l/min

 

Raindance Select E
Zestaw prysznicowy 120 3jet  
z drążkiem 65 cm i mydelniczką 
# 26620, -000, -400 14,4 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy 120 3jet  
z drążkiem 90 cm i mydelniczką (bez fot.) 
# 26621, -000, -400 14,4 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

 

21

Prysznice

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).
Na końcu broszury znajdziesz wyjaśnienia dotyczące powierzchni, technologii i rodzajów strumienia. Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl
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Pulsify S

Żyj pełnią życia

Otrzymane nagrody
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Prysznice

Niezrównane  
doznania niezależnie  
od wielkości łazienki
Odpręż się i celebruj chwilę. Wejdź pod prysznic i zanurz się w in-
nym świecie. Zacznij dzień od porannego odświeżenia i pobudze-
nia, a wieczorem uwolnij się od napięć codzienności – odczuwając 
przypływ nowej energii po każdej kąpieli. Pulsify S podaruje Ci te 
chwile w Twojej własnej łazience – bez względu na jej wielkość. 
Dzięki Pulsify S doświadczysz nieznanego dotąd relaksu dla ciała 
i umysłu nawet w najmniejszej przestrzeni. Ciesz się maksymalną 
swobodą w uporządkowanym i stylowym otoczeniu.

Z Pulsify S możesz się swobodnie rozwijać. Ten niezwykle kompakto-
wy system będzie współgrać z każdą łazienką. Spośród wielu ele-
mentów i wariantów powierzchni wybierz takie, które pasują do Two-
jej osobowości i stylu. Ponadczasowy design, wysoka jakość 
i inteligentnie zintegrowane półki sprawiają, że Pulsify S zostanie 
z Tobą na dłużej – a jednocześnie wyznacza standardy w aspekcie 
ekologii i bezpieczeństwa. Jeśli wybierzesz wariant z technologią 
EcoSmart, Twoje zużycie wody może być nawet o 60% niższe niż 
w przypadku konwencjonalnych produktów.

Połącz Pulsify S z innowacyjnymi, dopasowanymi wizualnie półkami naszego elastycznego 
systemu przechowywania WallStories.

Inteligentnie 
zintegrowane 
półki dla więk-
szego komfortu
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Poczuj się po prostu dobrze. Z Pulsify S i PowderRain doświadczysz 
nowej jakości dobrostanu oraz przyjemnego odprężenia ciała i umy-
słu. PowderRain zmienia wodę w delikatny płaszcz tańczących na 
skórze mikrokropel. Po każdej kąpieli poczujesz się swobodniej 
i lżej. Sięgnij po zastrzyk nowej energii – poczuj się jak nowo naro-
dzony.

Dzięki innowacyjnej technologii Select, podczas 
kąpieli łatwo i wygodnie wybierzesz swój ulubiony 
rodzaj strumienia. Wciskając przycisk, przełączaj 
pomiędzy odbiornikami lub strumieniami i i spraw, 
by kąpiel była niczym niezmąconą przyjemnością.

PowderRain –  
wyjątkowe doświadcze-
nie relaksu dzięki  
ultradelikatnym  
mikrokroplom
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Prysznice

Z Pulsify S łazienka stanie się Twoim najbardziej osobistym pomiesz-
czeniem, ponieważ możesz tu w pełni rozwijać swoje pomysły. Sze-
roki asortyment i trzy warianty powierzchni, chrom, matowa czerń 
i matowa biel, pozwolą Ci wykreować aranżację całkowicie zgodną 
z Twoim wyobrażeniem. Oprócz produktów do montażu natynkowe-
go, takich jak komplety prysznicowe, do dyspozycji masz także roz-
wiązania podtynkowe.

Możliwość  
wszechstronnej  
indywidualizacji
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W skrócie:

• Nowoczesny kształt pasujący do każdej łazienki
• Niepowtarzalne doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki 

delikatnie otulającym mikrokroplom PowderRain
• Wybór barwnych wariantów powierzchni FinishPlus pozwala  

na aranżację łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki
• Wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić rodzaj strumienia lub 

wybrać obsługę innego odbiornika
• Więcej miejsca do przechowywania dzięki inteligentnie 

zintegrowanej półce
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki wariantom EcoSmart, zużycie wody zostaje obniżone 
nawet o 60%

• Szeroki asortyment wariantów natynkowych i podtynkowych

Postaw na technologię EcoSmart, aby oszczędzać wodę i energię – 
bez jakiegokolwiek uszczerbku dla znanego Ci komfortu. EcoSmart 
redukuje przepływ wody o 60%, przyczyniając się w ten sposób do 
długofalowych oszczędności. Dzięki EcoSmart, Pulsify S staje się dla 
Ciebie bezpieczną inwestycją. Wraz ze zintegrowaną regulacją tem-
peratury i przepływu, możesz cieszyć się drogocennymi zasobami 
wody w możliwie najpiękniejszy i najbardziej odpowiedzialny spo-
sób.

Prysznic z czystym  
sumieniem – dzięki  
technologii EcoSmart



Pulsify S
Głowica prysznicowa 260 2jet  
z przyłączem ściennym  
# 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min 
# 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180 

  

Dostępne od 01/2023

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

Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 260 
(bez fot.) 
# 24149, -000, -670, -700 

  

Dostępne od 01/2023

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

Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 105 
(bez fot.) 
# 24139, -000, -670, -700 

  

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

 

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

 

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

 

Pulsify S Select
Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation  
z drążkiem 65 cm  
# 24160, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation  
z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
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Pulsify S
Komplet prysznicowy 260 2jet  
z ShowerTablet Select 400
Rura z możliwością skrócenia
▪ Pulsify S 260 2jet głowica prysznicowa
▪ Pulsify S 105 3jet Relaxation główka prysznicowa
▪ ShowerTablet Select 400 bateria termostatyczna
# 24240, -000, -670, -700 12,9 l/min 
# 24241, -000, -670, -700 EcoSmart 

 

dostępne od 01/2023

Pulsify S
Komplet prysznicowy 260 1jet  
z ShowerTablet Select 400 
Rura z możliwością skrócenia
Długość ramienia 398 mm
Obrotowe ramię prysznicowe
▪ Pulsify S 260 1jet głowica prysznicowa
▪ Pulsify S 105 3jet Relaxation główka prysznicowa
▪ ShowerTablet Select 400 bateria termostatyczna
# 24220, -000 10,9 l/min 
# 24221, -000 EcoSmart 

Komplet prysznicowy 260 1jet z baterią termostatyczną 
wannową ShowerTablet 400 
# 24230, -000 

 

 

dostępne od 01/2023

ShowerTablet Select
Bateria termostatyczna wannowa 400  
do montażu natynkowego  
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Bateria termostatyczna prysznicowa 400  
do montażu natynkowego  
# 24360, -000, -670, -700
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Prysznice

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).
Na końcu broszury znajdziesz wyjaśnienia dotyczące powierzchni, technologii i rodzajów strumienia. Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl
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Croma

Uniwersalne rozwiązanie  
do rodzinnej łazienki

W skrócie:

• Nowoczesny design w parze z technologiami bezpieczeństwa 
– idealny dla młodych rodzin

• Kilka rodzajów strumieni dla indywidualnych upodobań
• Wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić rodzaj strumienia lub 

wybrać obsługę innego elementu prysznicowego
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki wariantom EcoSmart, zużycie wody zostaje obniżone 
nawet o 60%

• CoolContact zapobiega nagrzewaniu się termostatu dla 
większego bezpieczeństwa kąpieli

• Szeroki asortyment wariantów natynkowych i podtynkowych

Otrzymane nagrody
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Prysznice

Poszukujesz pięknego prysznica z przełączaniem strumienia za po-
mocą przycisku? Dużej głowicy prysznicowej z regulacją kąta nachy-
lenia? A może systemu prysznicowego, dzięki któremu przeprowa-
dzisz w przyszłości modernizację swojej łazienki? W serii Croma 
znajdziesz to, czego szukasz. Wybierz coś dla siebie z różnorodne-
go asortymentu do prysznica i wanny oraz zyskaj mnóstwo radości 
obcowania z wodą. Produkty Croma wyglądają pięknie i są przyjem-
ne w dotyku. To kwintesencja nowoczesnego wzornictwa i doskona-
łej relacji ceny do jakości – idealne rozwiązanie dla młodych rodzin.

Dzięki tej technologii bezpieczeństwa, zimna 
woda wpływająca do termostatu zostaje celo-
wo skierowana w kierunku jego powierzchni. 
W ten sposób korpus pozostaje zawsze przy-
jemnie chłodny. Z kolei funkcja SafetyStop 
w uchwycie termostatu nie dopuszcza, aby 
z prysznica wypłynęła niespodziewanie zbyt 
gorąca woda.

Przyjemność kąpieli 
w każdym rozmiarze

CoolContact chroni 
dziecięce rączki



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 14,7 l/min 
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

Croma Select E
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 14,7 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm  
i mydelniczką (bez fot.) 
# 26586, -400 14,7 l/min

Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 26592, -400 14,7 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
Głowica prysznicowa 180 2jet  
# 26524, -000, -400 17 l/min 
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Croma Select S
Główka prysznicowa Vario 
# 26802, -400 14,7 l/min 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

Croma Select S
Główka prysznicowa Multi 
# 26800, -400 16 l/min 
# 26801, -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
Głowica prysznicowa 180 2jet  
# 26522, -000, -400 17 l/min 
# 26523, -000 EcoSmart 9 l/min

  

Croma Select S
Komplet prysznicowy 280 1jet z termostatem 
Długość ramienia 400 mm
Obrotowe ramię prysznicowe
Rura z możliwością skrócenia
▪ Głowica prysznicowa Croma E 280 1jet
▪ Głowka prysznicowa Croma Select E Multi
▪ Termostat Ecostat E
# 26790, -000 16 l/min 
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 280 1jet z termostatem do wanny 
(bez fot.) 
# 26792, -000 
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Prysznice

Wszystkie podane wielkości przepływu obowiązują przy ciśnieniu 0,3 MPa (3 bar).
Na końcu broszury znajdziesz wyjaśnienia dotyczące powierzchni, technologii i rodzajów strumienia. Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl



Croma E
Komplet prysznicowy 280 1 jet z termostatem 
Długość ramienia 340 mm
Obrotowe ramię
Rura z możliwością skrócenia
▪ Croma E 280 1jet głowica prysznicowa
▪ Croma Select E Multi główka prysznicowa
▪ Termostat Ecostat E
# 27630, -000 15 l/min 
# 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Komplet prysznicowy 280 1jet z termostatem wannowym 
# 27687, -000 20,3 l/min

 

Croma
Komplet prysznicowy 220 1jet Reno 
Długość ramienia 400 mm
Obrotowe ramię
Rura z możliwością skrócenia
▪ Głowica prysznicowa Croma 220 1jet
▪ Głowica prysznicowa Croma 100 Vario
 # 27224, -000 

 

Croma
Komplet prysznicowy 220 1jet z termostatem 
Długość ramienia 400 mm
Obrotowe ramię
Rura z możliwością skrócenia
▪ Głowica prysznicowa Croma 220 1jet
▪ Głowica prysznicowa Croma 100 Vario
▪ Termostat Ecostat Comfort 
# 27185, -000 15 l/min 
# 27188, -000 EcoSmart 
Komplet prysznicowy 220 1jet z termostatem do wanny 
# 27223, -000 

 

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

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

-990 EcoSmart 8,5 l/min
Ramię prysznicowe 38,9 cm (bez fot.)  
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Przyłącze sufitowe 100 mm, DN15 (bez fot.) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

  

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

Przyłącze sufitowe 100 mm, DN15 (bez fot.) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

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

  

Croma E
Głowica prysznicowa 280 1jet  
# 26257, -000 18,3 l/min 
# 26258, -000 EcoSmart 8 l/min
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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 1jet 
# 28580, -000 16 l/min 
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Croma 100
Zestaw prysznicowy Multi z drążkiem 90 cm  
i mydelniczką 
# 27774, -000 19 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 Mono z drążkiem 65 cm  
i mydelniczką 
# 27717, -000 16 l/min

Zestaw prysznicowy Mono z drążkiem 90 cm  
i mydelniczką (bez fot.) 
# 27724, -000 16 l/min
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Crometta

Wysokiej klasy wzornictwo  
za niewielkie pieniądze

W skrócie:

• Najwyższa jakość i stylowa estetyka w połączeniu z atrakcyjną 
relacją ceny do jakości

• Dzięki łatwej instalacji na standardowych przyłączach, system 
jest szczególnie wygodny dla najemców

• Kilka rodzajów strumieni dla indywidualnych upodobań
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki wariantom EcoSmart, zużycie wody zostaje obniżone 
nawet o 60%
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Prysznice

Rozkoszuj się codzienną kąpielą z systemem Crometta. 
Dzięki łatwej do przeprowadzenia modernizacji, wejście 
do świata hansgrohe jest dziecinnie proste. Nowoczesna 
technologia EcoSmart zapewnia oszczędne zużycie wody, 
a w połączeniu z łatwą w pielęgnacji chromowaną po-
wierzchnią, pozwala długo cieszyć się najwyższą jako-
ścią. Uwolnij emocje i celebruj chwile czystej radości.

Poprzez wymianę dotychczasowej główki prysznicowej na model 
Crometta Vario, możesz dokonać szybkiej i prostej modernizacji na 
potrzeby Twoich codziennych rytuałów. Wybierz jeden z dwóch do-
stępnych strumieni Rain lub IntenseRain, aby w zależności od nastro-
ju poddać się intensywnemu lub miękkiemu strumieniowi wody. Ten 
system prysznicowy można łatwo zamontować na istniejących przy-
łączach.

Wysoka jakość  
w dobrej cenie

Szybka modernizacja 
dzięki łatwej wymianie



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

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

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

Przyłącze sufitowe 100 mm, DN15 (bez fot.)  
# 27467, -000

Przyłącze sufitowe E 300 mm (bez fot.) 
# 27388, -000 

  

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

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

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

Przyłącze sufitowe S 100 mm (bez fot.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Przyłącze sufitowe S 300 mm (bez fot.) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

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

 

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

 

Crometta
Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm 
# 26532, -400 13,8 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm i mydel-
niczką (bez fot.) 
# 26553, -400 13,8 l/min

Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 26536, -400 13,8 l/min 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Crometta
Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 65 cm 
# 26533, -400 14 l/min 
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26554, -400 Green 6 l/min

Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 90 cm (bez fot.) 
# 26537, -400 14 l/min 
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Crometta S
Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem 
Długość ramienia 350 mm
Rura z możliwością skrócenia
▪ Crometta S 240 1jet głowica prysz.
▪ Crometta Vario główka prysz.
▪ Ecostat 1001 CL bateria termost.
# 27267, -000 16 l/min 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem do wanny 
# 27320, -000 
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Crometta S
Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno 
Długość ramienia 350 mm
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Crometta S 240 1jet głowica prysz.
▪ Crometta Vario główka prysz.
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Crometta E
Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem 
Długość ramienia 350 mm
Rura z możliwością skrócenia 
▪ Crometta E 240 1jet głowica prysz.
▪ Crometta Vario główka prysz.
▪ Ecostat 1001 CL bateria termostatyczna
# 27271, -000 
# 27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min 

Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem do wanny 
# 27298, -000 

 

Crometta E
Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno 
Długość ramienia 350 mm
Rura z możliwością skrócenia
▪ Crometta E 240 1jet głowica prysz.
▪ Crometta Vario główka prysz.
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min 
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Vernis

Nastawiony w całości na komfort

W skrócie:

• Okrągła lub prostokątna forma dopasowana do aranżacji 
wnętrza

• Doskonały stosunek jakości do ceny
• Kilka rodzajów strumieni dla indywidualnych upodobań
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki wariantom EcoSmart, zużycie wody zostaje obniżone 
nawet o 60%

• Szeroki asortyment wariantów natynkowych i podtynkowych



Vernis Blend
Główka prysznicowa Vario 
# 26270, -000, -670 15,2 l/min

 

Vernis Blend
Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem Crometta 65 cm 
# 26275, -000 15,2 l/min

 

Vernis Blend
Głowica prysznicowa 200 1jet  
# 26271, -000, -670 12,4 l/min

 

Vernis Shape
Głowica prysznicowa 230 1jet  
# 26281, -000, -670 12,4 l/min 
# 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min

 

Vernis Blend
Komplet prysznicowy 200 1jet z baterią termostatyczną 
Długość ramienia 400 mm
▪ Vernis Blend 200 1jet głowica prysz.
▪ Vernis Blend Vario główka prysz.
▪ Vernis bateria termostatyczna
# 26276, -000, -670 15,9 l/min
# 26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26318, -000 Green 5,7 l/min

Komplet prysznicowy 200 1jet z baterią termostatyczną 
wannową 
# 26274, -000 20 l/min
# 26079, -000 EcoSmart 20 l/min

 

Vernis Shape
Komplet prysznicowy 230 1jet Reno 
Długość ramienia 400 mm
▪ Vernis Shape 230 1jet głowica prysz.
▪ Vernis Blend Vario główka prysz.
# 26282, -000, -670 14,6 l/min
# 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
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Jocolino

Przeobraź łazienkę w najczystszy 
plac zabaw świata

W skrócie:

• Trzy różne wzory zwierzęce: lew, zebra i krokodyl
• Ruchome oczka dla jeszcze lepszej zabawy podczas kąpieli
• Ergonomiczny uchwyt dopasowany do dziecięcych rączek
• Kilka rodzajów strumieni dla indywidualnych upodobań
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki opcjonalnej szybkozłączce zmiana główki prysznicowej 
jest dziecinnie prosta



Jocolino 
Główka prysznicowa dla dzieci Krokodyl 2jet 
# 28788570 11 l/min

 

Jocolino 
Główka prysznicowa dla dzieci Zebra 2jet 
# 28787640 11 l/min

 

Jocolino 
Główka prysznicowa dla dzieci Lew 2jet 
# 28760210 11 l/min

 

Szybkozłączka 
# 28346000 
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Codzienna kąpiel jest koszmarem wielu dzieci – i niekoniecznie ulu-
bioną czynnością rodziców. Zamiast wody leją się łzy. A przecież ten 
wspólnie spędzony czas może być przyjemnym rodzinnym rytuałem. 
My odczarowaliśmy stresujący czas kąpieli, przemieniając go w chwi-
le pełne radości.

Nowa główka prysznicowa Jocolino w kształcie zwierzątek zachęca 
maluchy do kąpieli i kieruje ich uwagę na pozytywne skojarzenia. 
Wybierz jeden z trzech różnych motywów lub pozwól swojemu dziec-
ku zdecydować, czy woli wziąć prysznic w towarzystwie lwa, kroko-
dyla, czy może zebry. Zamień łzy na radosne doświadczenie kąpieli, 
która nigdy się nie nudzi.

3 wesołe wzory zwierząt
2 wyjątkowe rodzaje strumienia
1 szczęśliwa rodzina
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DogShower

Opracowany przez hansgrohe –  
kochany przez psy

W skrócie:

• Opracowany specjalnie po to, by poprawić doświadczenie 
kąpieli u czworonogów i ich właścicieli

• hansgrohe DogShower może pomóc zmniejszyć lęk przed 
kąpielą i zapobiegać podrażnieniom skóry

• Ergonomiczny kształt
• Różne rodzaje strumieni dla indywidualnych upodobań
• Możliwość zwiększenia ilości wody w razie potrzeby
• Dzięki opcjonalnej szybkozłączce przełączanie między dwiema 

główkami prysznicowymi jest dziecinnie proste

Nagroda



DogShower
Główka prysznicowa dla psów 150 3jet  
z masującymi dyszami  
# 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min

 

Szybkozłączka 
# 28346000 
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Począwszy od karmy, a kończąc na miejscu do spania – dla naszych 
włochatych przyjaciół chcemy wyłącznie tego, co najlepsze. Dlate-
go kupujemy produkty dostosowane specjalnie do ich potrzeb. Dla-
czego miałoby być inaczej w temacie kąpieli? DogShower to inno-
wacyjne, przyjazne dla sierści rozwiązanie, z którego skorzysta Twój 
najlepszy czworonożny przyjaciel.

To bezstresowy, eliminujący niepotrzebny chaos sposób na spokojną 
kąpiel psa. Niepowtarzalne, przypominające szczotkę dysze myją 
skuteczniej nawet gęstą sierść, a przede wszystkim są o wiele przy-
jemniejsze dla czworonoga. Trzy specjalnie opracowane strumienie 
są idealne do sierści, nóg, łap oraz ciężko dostępnych lub wrażli-
wych miejsc. Trudno się dziwić, że psy na nowo odkrywają miłość do 
kąpieli. Pamiętasz to powiedzenie? Szczęście zaczyna się od mokre-
go nosa, a kończy na czterech szczęśliwych łapach.

Mniej stresu,  
mniej chaosu 

Paw Spray: Miękki strumień, idealny do deli-
katnego mycia łap.

Leg Spray: Do nóg i stref wrażliwych. Fur Spray: Pełny strumień do wypłukiwania 
brudu i szamponu.
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RainSelect

Przełącz się  
na wyższy komfort

W skrócie:

• Smukły kształt, zajmuje mało miejsca na ścianie
• Wybór wariantów powierzchni FinishPlus pozwala na aranżację 

łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki
• Trwała jakość przycisków: długoletnia odporność na ścieranie 

dzięki symbolom nadrukowanym od spodu
• Z innowacyjnym sterowaniem Select wystarczy jedno kliknięcie, 

aby włączyć przepływ lub zmienić rodzaj strumienia
• Łatwa i wygodna regulacja ilości wody za pomocą pokrętła
• Łatwe czyszczenie przycisków dzięki oddzielnej funkcji odcięcia 

wody

Otrzymane nagrody



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

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

 

RainSelect
Bateria termostatyczna do 3 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 15381, -000, -700

Zestaw podstawowy do 3 odbiorników (bez fot.) 
# 15311180

 

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

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

 

RainSelect
Bateria termostatyczna do 5 odbiorników,  
montaż podtynkowy,element zewnętrzny  
# 15384, -000, -700

Zestaw podstawowy do 5 odbiorników (bez fot.) 
# 15313180

 

RainSelect
Bateria termostatyczna do 3 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 15356, -000, -400, -600

Zestaw podstawowy do 3 odbiorników (bez fot.) 
# 15311180

 

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

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

 

RainSelect
Bateria termostatyczna do 5 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 15358, -000, -400, -600

Zestaw podstawowy do 5 odbiorników (bez fot.) 
# 15313180

 

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

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

Obsługa prysznica  
za dotknięciem przycisku

W skrócie:

• Dostępny wariant prostokątny i okrągły, dla każdego gustu i stylu
• Uporządkowana estetyka do wnętrz o ponadczasowym 

charakterze
• Wybór barwnych wariantów powierzchni FinishPlus pozwala na 

aranżację łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki
• Wysoka jakość przycisków z nadrukiem o długotrwałej odporno-

ści na ścieranie
• Z innowacyjnym sterowaniem Select wystarczy jedno kliknięcie, 

aby włączyć przepływ lub zmienić rodzaj strumienia
• Indywidualny wybór dzięki dwóm różnym technologiom – baterii 

termostatycznej lub baterii mieszaczowej 

Otrzymane nagrody



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

 

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 1 odbiornika,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 15744, -000

 

ShowerSelect S
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Zestaw podstawowy iBox universal do 
montażu podtynkowego nie jest za-
warty w zestawie – należy zamówić 
go w ramach wymaganego osprzętu
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ShowerTablet Select

Więcej miejsca dla miłośników 
prysznica

W skrócie:

• Więcej miejsca do przechowywania dzięki inteligentnie 
zintegrowanej półce o długości 30 cm, 40 cm lub 70 cm

• Wybór barwnych wariantów powierzchni FinishPlus pozwala  
na aranżację łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki

• Z innowacyjnym sterowaniem Select wystarczy jedno kliknięcie, 
aby włączyć przepływ lub zmienić rodzaj strumienia

• Łatwa i wygodna regulacja ilości wody za pomocą pokrętła
• CoolContact zapobiega nagrzewaniu się termostatu dla 

większego bezpieczeństwa kąpieli

Otrzymane nagrody



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

 

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

 

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

 

ShowerTablet Select
Bateria termostatyczna wannowa 400  
do montażu natynkowego  
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Bateria termostatyczna prysznicowa 400  
do montażu natynkowego  
# 24360, -000, -670, -700
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Ecostat

Szybka i łatwa obsługa  
dla komfortu i bezpieczeństwa

W skrócie:

• CoolContact zapobiega nagrzewaniu się termostatu dla 
większego bezpieczeństwa kąpieli

• Nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo, które harmonijne 
komponuje się z każdą aranżacją łazienki

• Wybór barwnych wariantów powierzchni FinishPlus pozwala  
na aranżację łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki

• Szeroki asortyment wariantów natynkowych i podtynkowych

Otrzymane nagrody



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

 

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

 

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

 

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

 

Ecostat E
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 15708, -000

 

Ecostat
Bateria termostatyczna wannowa  
montaż natynkowy  
# 13123, -000

 

Ecostat
Bateria termostatyczna prysznicowa  
montaż natynkowy  
# 13122, -000

 

Ecostat S
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

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

 

Ecostat
Bateria termostatyczna prysznicowa Comfort Care  
z długimi uchwytami, montaż natynkowy 
# 13117, -000 
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Zestaw podstawowy iBox universal do 
montażu podtynkowego nie jest za-
warty w zestawie – należy zamówić 
go w ramach wymaganego osprzętu
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RainDrain

Systemy odpływowe
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Spójna estetyka w łazience to gwarancja dobrego samopoczucia – 
dotyczy to również prysznica. Nie dziwi zatem fakt, że harmonijnie 
zintegrowane z otoczeniem, estetyczne odpływy liniowe zyskują co-
raz większą popularność. RainDrain stanowi piękne wykończenie 
każdej strefy prysznica i element płynnie wtapiający się w aranżację 
pomieszczenia: niezależnie od tego, czy jest wyłożony kamieniem 
lub płytkami, czy wykończony powierzchnią FinishPlus. Jednak czyn-
nikiem decydującym jest nie tylko perfekcyjny wygląd, lecz przede 
wszystkim trwałość takich rozwiązań.

RainDrain dopasowuje się do wszystkich preferencji estetycznych 
i warunków w strefie prysznica. Jesteśmy dumni z prostej i nieskompli-
kowanej instalacji – która jest całkowicie niezależna od danej sytu-
acji montażowej. Do wszystkich odpływów liniowych przeznaczony 
jest jeden zestaw podstawowy. Wybierz jeden z trzech różnych od-
pływów liniowych lub wariant punktowy. Zaufaj temu funkcjonalne-
mu rozwiązaniu odpływowemu z gwarancją szczelności na wiele lat. 
Dla niezliczonych beztroskich i przyjemnych chwil pod prysznicem.

Perfekcyjny wygląd 
i działanie

W skrócie:

• Absolutna swoboda ruchu i brak barier w Twojej łazience
• Oszczędzająca miejsce konstrukcja i liczne produkty umożliwia-

ją harmonijną integrację w niemal każdej łazience
• Pasuje do wszystkich popularnych typów instalacji
• Wodoszczelny zestaw podstawowy w połączeniu z zamontowa-

ną fabrycznie włókniną uszczelniającą zapobiega szkodom, 
które może wyrządzić woda

• Opcjonalna technologia Dryphon ogranicza potrzebę czyszcze-
nia

• Różne warianty powierzchni i wykończenia perfekcyjnie 
dopasowane do armatury



RainDrain Flex
Element zewnętrzny odpływu 70 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze  
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 80 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze 
(bez fot.) 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 90 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze 
(bez fot.) 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 100 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze 
(bez fot.) 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 120 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze 
(bez fot.) 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Flex
Element zewnętrzny odpływu 70 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie  
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 80 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie 
(bez fot.) 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 90 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie 
(bez fot.) 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 100 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie 
(bez fot.) 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 120 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie 
(bez fot.) 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Match
Element zewnętrzny odpływu 60 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości  
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Element zewnętrzny odpływu 70 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości (bez fot.) 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Element zewnętrzny odpływu 80 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości (bez fot.) 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Element zewnętrzny odpływu 90 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości (bez fot.) 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Element zewnętrzny odpływu 100 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości (bez fot.) 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Element zewnętrzny odpływu 120 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości (bez fot.) 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

 

RainDrain Rock
Element zewnętrzny odpływu 60 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami  
# 56029, -000

Pozostałe warianty (bez fot.):
Element zewnętrzny odpływu 70 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami  
# 56030, -000

Element zewnętrzny odpływu 80 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami  
# 56031, -000

Element zewnętrzny odpływu 90 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami  
# 56032, -000

Element zewnętrzny odpływu 100 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami  
# 56033, -000

Element zewnętrzny odpływu 120 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami  
# 56034, -000

 

RainDrain Spot
Odpływ punktowy 15 x 15 cm ruszt  
# 56055, -800

Odpływ punktowy 15 cm x 15 cm ruszt  
do wyłożenia płytkami (bez fot.) 
# 56112, -800

Raindrain
Komplet odpływowy 90 XXL  
# 60067, -000
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Zestaw podstawowy uBox universal 
nie jest zawarty w gotowym zestawie 
– należy zamówić go w ramach wy-
maganego osprzętu
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Metropol

Geometryczne kształty  
o precyzyjnych krawędziach

W skrócie:

• Geometryczne wzornictwo do ponadczasowych łazienek
• Wybór wariantów powierzchni FinishPlus pozwala na aranżację 

łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki
• ComfortZone zapewnia największą możliwą przestrzeń 

pomiędzy umywalką a baterią, co ogranicza rozpryski wody
• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, tworząc 

miękki strumień
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Przyjazna dla środowiska technologia EcoSmart oszczędza 
wodę i energię

Otrzymane nagrody



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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
z cięgłem, uchwyt jednoramienny  
# 32506, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart  
z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny 
(bez fot.) 
# 32508, -000

 

Metropol
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230  
z kpl. odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny 
# 32511,  -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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm,  
uchwyt jednoramienny, element zewnętrzny (bez fot.) 
# 32525, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego 
(bez fot.) 
# 13622180

 

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

 

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

 

Metropol
Jednouchwytowa bateria wannowa, do montażu  
w podłodze, uchwyt jednoramienny  
# 32532,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Zestaw podstawowy do baterii montowanych  
w podłodze (bez fot.) 
# 10452180

 

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

Jednouchwytowa bateria wannowa, ze zintegrowanym 
systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny  
# 32546,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

Metropol
Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
montaż podtynkowy, uchwyt jednoramienny,  
element zewnętrzny  
# 32565,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180
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Metris

Ponadczasowo piękne, 
nieskończenie komfortowe

W skrócie:

• Dynamiczny, płaski uchwyt odzwierciedla płynną obsługę
• ComfortZone zapewnia największą możliwą przestrzeń 

pomiędzy umywalką a baterią, co ogranicza rozpryski wody
• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, tworząc 

miękki, niepryskający strumień
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii EcoSmart  
oszczędza wodę i energię



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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260  
bez kpl. odpływowego 
# 31184, -000 

 

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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 200  
bez kpl. odpływowego 
# 31185, -000 

 

Metris
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
z cięgłem  
# 31080, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
bez kpl. odpływowego  
# 31084, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody z cięgłem  
# 31074, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 LowFlow  
z cięgłem  
# 31203, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 LowFlow  
bez kpl. odpływowego  
# 31204, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart  
z cięgłem (bez fot.) 
# 31121, -000

 

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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230  
z kpl. odpływowym Push-Open 
# 31187, -000 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230  
bez kpl. odpływowego 
# 31081, -000 

 

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

 

Metris
Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
montaż natynkowy 
# 31680, -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 
(bez fot.) 
# 31086, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego 
(bez fot.) 
# 13622180

 

Metris
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 31454, -000

Jednouchwytowa bateria wannowa, zintegrowany 
systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny  
# 31451, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

Metris
Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 31456, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

61

Baterie

Na końcu broszury znajdziesz wyjaśnienia dotyczące powierzchni, technologii i rodzajów strumienia. Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl



62

Metris S

Nowoczesny minimalizm

W skrócie:

• Duże powierzchnie dla eleganckiej, wysokojakościowej 
aranżacji łazienki

• ComfortZone zapewnia największą możliwą przestrzeń 
pomiędzy umywalką a baterią, co ogranicza rozpryski wody

• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, tworząc 
miękki strumień

• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 
wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii EcoSmart oszczę-
dza wodę i energię



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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
bez kpl. odpływowego 
# 31023, -000 

 

Metris S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100  
z cięgłem  
# 31060, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
bez kpl. odpływowego  
# 31068, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 LowFlow  
z cięgłem  
# 31063, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa LowFlow  
bez kompletu odpływowego  
# 31015, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa LowFlow  
z kompletem odpływowym  
# 31016, -000

 

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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230  
z obrotową wylewką i z kpl. odpływowym Push-Open 
# 31161, -000 

 

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

 

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

 

Metris S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny 
podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny  
# 31162, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny 
podtynkowy, wylewka 22,5 cm, element zewnętrzny 
(bez fot.) 
# 31163, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego 
(bez fot.) 
# 13622180

 

Metris S
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 31465, -000

Jednouchwytowa bateria wannowa, zintegrowany 
systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny  
# 31466, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

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

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180
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Finoris

Nowa definicja codziennej rutyny

W skrócie:

• Smukłe wzornictwo zapewnia estetykę w łazience
• Funkcja wyciąganej wylewki dla najwyższej elastyczności
• Zmiana strumienia przyciskiem
• Wybór wariantów powierzchni FinishPlus pozwala na aranżację 

łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki
• ComfortZone zapewnia największą możliwą przestrzeń 

pomiędzy umywalką a baterią, co ogranicza rozpryski wody
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii EcoSmart oszczę-
dza wodę i energię

Otrzymane nagrody



65

Baterie

W żadnym innym pomieszczeniu nie spotyka się tak wiele różnych 
potrzeb i czynności, jak w łazience. To miejsce odosobnienia, po-
rannego chaosu i strefa wellness w jednym. Im więcej osób w gospo-
darstwie domowym, tym większe spektrum wymagań musi spełniać 
łazienka.

Finoris potrafi im sprostać dzięki swojemu minimalistycznemu wzor-
nictwu i maksymalnej elastyczności. Rozwiązanie dedykowane 
wszystkim domownikom kładzie wreszcie kres bitwom o umywalkę. 
Niewidoczna, lecz przełomowa innowacja umożliwia wykonywanie 
wielu różnych czynności, które trudno z sobą pogodzić w przypadku 
innych baterii: spontaniczne umycie włosów, kąpiel niemowlęcia czy 
szybkie wypranie swetra nie są już problemem.

Wyciągana wylewka prysznicowa, subtelnie zintegro-
wana w smukłej konstrukcji, po każdym użyciu łagodnie 
powraca do pozycji wyjściowej – i jest gotowa do kolej-
nego zastosowania. Ciesz się elastycznością w czterech 
wymiarach: ilości i temperatury wody, rodzaju strumienia 
i ruchomej wylewki. Dzięki trzem dostępnym wariantom 
powierzchni, Finoris doskonale współgra z każdą aranża-
cją łazienki.

Bateria tak elastyczna, 
jak Ty



Finoris
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260  
do mis umywalkowych z kompletem odpływowym  
Push-Open 
# 76070, -000, -670, -700 

 

Finoris
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230  
z wyciąganą wylewką 2jet i kompletem odpływowym 
Push-Open 
# 76063, -000, -670, -700 

 

Finoris
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230  
z obrotową wylewką i kompletem odpływowym  
Push-Open 
# 76060, -000, -670, -700 

 

Finoris
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
z kompletem odpływowym 
# 76020, -000, -670, -700 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
z kompletem odpływowym Push-Open 
# 76023, -000, -670, -700 

 

Finoris
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart  
z kompletem odpływowym Push-Open 
# 76024, -000, -670, -700 

 

Finoris
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100  
z kompletem odpływowym Push-Open 
# 76010, -000, -670, -700 

 

Finoris
Bateria bez mieszacza 100  
do zimnej wody bez kompletu odpływowego 
# 76013, -000, -670, -700 

 

Finoris
Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna  
do montażu podtynkowego z wylewką 16,8 cm,  
element zewnętrzny  
# 76051, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna  
do montażu podtynkowego z wylewką 22,8 cm,  
element zewnętrzny (bez fot.) 
# 76050, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego 
(bez fot.) 
# 13622180

 

Finoris
3-otworowa bateria umywalkowa 110  
z kompletem odpływowym Push-Open  
# 76033, -000, -670, -700

3-otworowa bateria umywalkowa 160  
z kompletem odpływowym Push-Open (bez fot.) 
# 76034, -000, -670, -700
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Finoris
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu natynkowego  
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris
4-otworowa bateria  
do montażu na brzegu wanny z sBox  
# 76444, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii monto-
wanej na brzegu wanny (bez fot.) 
# 13444180

 

Finoris
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu w podłodze  
# 76445, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy  
do baterii montowanych w podłodze (bez fot.) 
# 10452180

 

Finoris
Wylewka wannowa  
# 76410, -000, -670, -700

 

Finoris
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu podtynkowego, element zewnętrzny  
# 76415, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria wannowa ze zintegrowanym 
systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny  
# 76416, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

Finoris
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu natynkowego  
# 76620, -000, -670, -700

Finoris
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu podtynkowego  
# 76615, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180
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Vivenis

Woda jak zaczarowana

W skrócie:

• Elegancki kształt baterii płynnie łączy się z szerokim strumieniem 
wody

• Wybór wariantów powierzchni FinishPlus pozwala na aranżację 
łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki

• ComfortZone zapewnia największą możliwą przestrzeń 
pomiędzy umywalką a baterią, co ogranicza rozpryski wody

• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, tworząc 
miękki strumień

• Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii EcoSmart oszczę-
dza wodę i energię

Otrzymane nagrody
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Baterie

Każdy chciałby dotknąć wodospadu. Kiedy jesteśmy na łonie natury 
i odkrywamy jedno z tych fascynujących i niewyczerpanych źródeł 
mocy, naszym pierwszym odruchem jest poczuć dłonią płynącą 
wodę. Lecz będąc w domu, wodę i komfort kojarzymy raczej z przy-
jemnym prysznicem lub długą kąpielą. Dlaczego konieczność, taka 
jak mycie rąk, nie miałaby być również cudownym momentem kom-
fortu?

Vivenis tworzy takie momenty. To znacznie więcej niż bateria. Ponad-
czasowe, eleganckie wzornictwo i szeroki strumień wody magnetycz-
nie przyciągają uwagę w łazience. Jednak prawdziwa magia rozpo-
czyna się wraz z uniesieniem uchwytu i uwolnieniem wody, gdy 
poczują ją Twoje dłonie lub twarz. Innowacyjna technologia 
AirPower wzbogaca wodę w powietrze i przekształca jej strumień 
w mały prywatny wodospad, aksamitny i jedwabisty w dotyku.

Vivenis z technologią EcoSmart nie tylko dostarcza niezliczonych mo-
mentów przyjemności każdego dnia, lecz także zapewnia niższe 
zużycie wody. Nie będziesz mógł się doczekać, by znowu jej użyć.

Aksamitny wodospad 
w Twojej łazience



Vivenis
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250  
do mis umywalkowych z kompletem odpływowym  
# 75040, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250  
do mis umywalkowych bez kompletu odpływowego  
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
z kompletem odpływowym  
# 75020, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
bez kompletu odpływowego  
# 75022, -000, -670, -700

 

Vivenis
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80  
z kompletem odpływowym  
# 75010, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80  
bez kompletu odpływowego  
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis
Bateria bez mieszacza 80  
do zimnej wody bez kompletu odpływowego  
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210  
z obrotową wylewką i kompletem odpływowym  
# 75030, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210  
z obrotową wylewką bez kompletu odpływowego  
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis
3-otworowa bateria umywalkowa 90  
z kompletem odpływowym  
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis
Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna  
do montażu podtynkowego z wylewką 19,2 cm,  
element zewnętrzny  
# 75050, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego 
(bez fot.) 
# 13622180

 

70



Vivenis
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu natynkowego  
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis
4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny  
z sBox  
# 75444, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii wannowej 
(bez fot.) 
# 13440180

 

Vivenis
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu w podłodze  
# 75445, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy  
do baterii montowanych w podłodze (bez fot.) 
# 10452180

 

Vivenis
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu podtynkowego, element zewnętrzny  
# 75415, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria wannowa ze zintegrowanym 
systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny  
# 75416, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

Vivenis
Wylewka wannowa  
# 75410, -000, -670, -700

 

Vivenis
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu natynkowego 
# 75620, -000, -670, -700 12,3 l/min 

 

Vivenis
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu podtynkowego  
# 75615, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180
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Talis E

Komfort w swojej najbardziej  
naturalnej formie

W skrócie:

• Smukła elegancja dzięki subtelnie zwężającemu się kształtowi
• Wybór wariantów powierzchni FinishPlus pozwala na aranżację 

łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki
• ComfortZone zapewnia największą możliwą przestrzeń 

pomiędzy umywalką a baterią, co ogranicza rozpryski wody
• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, tworząc 

miękki strumień
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii EcoSmart oszczę-
dza wodę i energię

Otrzymane nagrody



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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150  
bez kpl. odpływowego  
# 71755, -000

 

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  
z kpl. odpływowym Push-Open  
# 71711, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
bez kpl. odpływowego  
# 71712,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart 
bez kpl. odpływowego (bez fot.) 
# 71714,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 LowFlow  
z cięgłem  
# 71715, -000

 

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

 

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

 

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

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

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

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego 
(bez fot.) 
# 13622180

 

Talis E
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 71745,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Jednouchwytowa bateria wannowa, zintegrowany 
systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny  
# 71474,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

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

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180
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Talis S

Połączenie formy  
i funkcjonalności

W skrócie:

• Prosty i smukły korpus w kształcie stożka
• Z innowacyjnym sterowaniem Select wystarczy jedno kliknięcie, 

aby włączyć przepływ
• ComfortZone zapewnia największą możliwą przestrzeń 

pomiędzy umywalką a baterią, co ogranicza rozpryski wody
• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, tworząc 

miękki strumień
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii EcoSmart oszczę-
dza wodę i energię



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

Bateria umywalkowa 190  
bez kpl. odpływowego  
# 72045, -000

 

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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100  
bez kpl. odpływowego  
# 72021, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart  
z cięgłem (bez fot.) 
# 72022, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart 
bez kpl. odpływowego (bez fot.) 
# 72023, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 LowFlow  
z cięgłem  
# 72024, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 LowFlow 
bez kpl. odpływowego  
# 72025, -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 prysznicowa,  
montaż natynkowy  
# 72600, -000

Talis S
Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
montaż ścienny podtynkowy, wylewka 22,5 cm,  
element zewnętrzny  
# 72111, -000

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego 
(bez fot.) 
# 13622180

 

Talis S
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 72405, -000

Jednouchwytowa bateria wannowa, zintegrowany 
systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny  
# 72406, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

Talis S
Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 72605, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180
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Focus

Błyszczy za sprawą jakości,  
komfortu i ceny

W skrócie:

• Harmonijny design o minimalistycznej, prostej stylistyce
• Ergonomiczny uchwyt dla łatwej obsługi
• ComfortZone zapewnia największą możliwą przestrzeń 

pomiędzy umywalką a baterią, co ogranicza rozpryski wody
• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, tworząc 

miękki strumień
• Dzięki technologii QuickClean, osady kamienia z elastycznych 

wypustek silikonowych można z łatwością usunąć poprzez 
potarcie palcem

• Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii EcoSmart oszczę-
dza wodę i energię



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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230  
bez kpl. odpływowego  
# 31532, -000

 

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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190  
bez kpl. odpływowego  
# 31518, -000

 

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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100  
bez kpl. odpływowego  
# 31517, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 LowFlow  
z cięgłem  
# 31603, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 LowFlow 
bez kpl. odpływowego  
# 31513, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart  
z cięgłem (bez fot.) 
# 31621, -000

 

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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240  
z obrotową wylewką bez kompletu odpływowego  
# 31519, -000

 

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

 

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

Focus
Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 31965, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

Focus
Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna,  
montaż natynkowy  
# 31923, -000

 

Focus
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 31945, -000

Jednouchwytowa bateria wannowa, zintegrowany 
systemem zabezpieczający zgodnie z EN1717, montaż 
podtynkowy, element zewnętrzny  
# 31946, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180
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Vernis Shape

Eleganckie krawędzie

W skrócie:

• Precyzyjne krawędzie nadają charakterystyczny wygląd
• Najwyższa jakość i stylowa estetyka w połączeniu z atrakcyjną 

relacją ceny do jakości
• ComfortZone zapewnia największą możliwą przestrzeń 

pomiędzy umywalką a baterią, co ogranicza rozpryski wody
• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, tworząc 

miękki, niepryskający strumień.
• Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii EcoSmart  

oszczędza wodę i energię



Vernis Shape
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190  
z kompletem odpływowym  
# 71562, -000, -670

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190  
bez kompletu odpływowego  
# 71591, -000, -670

 

Vernis Shape
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100  
z kompletem odpływowym  
# 71561, -000, -670

 

Vernis Shape
Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
z obrotową wylewką i kompletem odpływowym  
# 71564, -000

 

Vernis Shape
Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna  
do montażu podtynkowego z wylewką 20,7 cm  
# 71578, -000, -670

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego 
(bez fot.) 
# 13622180

 

Vernis Shape
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu natynkowego  
# 71450, -000, -670

 

Vernis Shape
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu natynkowego 
# 71650, -000, -670 

 

Vernis Shape
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu podtynkowego, element zewnętrzny  
# 71668, -000, -670

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

Vernis Shape
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu podtynkowego, element zewnętrzny  
# 71468, -000, -670

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180
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Vernis Blend

Powściągliwa elegancja

W skrócie:

• Eleganckie wzornictwo doskonale pasuje również do ciepłych 
materiałów, takich jak drewno

• Wysoka jakość i nowoczesne wzornictwo w atrakcyjnej cenie
• ComfortZone zapewnia największą możliwą przestrzeń 

pomiędzy umywalką a baterią, co ogranicza rozpryski wody
• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, tworząc 

miękki, niepryskający strumień
• Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii EcoSmart  

oszczędza wodę i energię



Vernis Blend
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190  
bez kompletu odpływowego  
# 71582, -000, -670

 

Vernis Blend
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100  
z kompletem odpływowym  
# 71551, -000, -670

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100  
z metalowym kompletem odpływowym  
# 71559, -000

 

Vernis Blend
Jednouchwytowa bateria umywalkowa  
z obrotową wylewką i kompletem odpływowym  
# 71554, -000

 

Vernis Blend
Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna  
do montażu podtynkowego z wylewką 20,7 cm  
# 71576, -000, -670

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego 
(bez fot.) 
# 13622180

 

Vernis Blend
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu natynkowego  
# 71440, -000, -670

 

Vernis Blend
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu natynkowego 
# 71640, -000, -670 

 

Vernis Blend
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu podtynkowego, element zewnętrzny  
# 71667, -000, -670

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

Vernis Blend
3-otworowa bateria umywalkowa  
z kompletem odpływowym  
# 71553, -000, -670

 

Vernis Blend
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu podtynkowego, element zewnętrzny  
# 71466, -000, -670

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180
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Logis

Harmonijne wzornictwo  
z wyczuciem detalu

W skrócie:

• Precyzyjne linie i zaokrąglone krawędzie cieszą oko i dłonie
• Ergonomiczny uchwyt dla łatwej obsługi
• ComfortZone zapewnia największą możliwą przestrzeń 

pomiędzy umywalką a baterią, co ogranicza rozpryski wody
• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, tworząc 

miękki, niepryskający strumień
• Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii EcoSmart  

oszczędza wodę i energię



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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190  
bez kpl. odpływowego  
# 71091, -000

 

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

 

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

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

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100  
z kpl. odpływowym Push-Open  
# 71107, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart  
z cięgłem (bez fot.) 
# 71102, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart 
bez kpl. odpływowego (bez fot.) 
# 71103, -000

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100  
bez kpl. odpływowego  
# 71101, -000

 

Logis
Jednouchwytowa bateria wannowa,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 71405, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180

Logis
Jednouchwytowa bateria prysznicowa,  
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 71605, -000

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, HighFlow, 
montaż podtynkowy, element zewnętrzny  
# 71607, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.) 
# 01800180
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sBox

Przemyślana technika  
dla większego komfortu obsługi

W skrócie:

• Atrakcyjny wygląd wanny, ponieważ wąż prysznica jest 
schowany

• Owalna lub prostokątna forma dopasowana do aranżacji 
wnętrza

• Większy komfort dzięki długiemu wężowi (1,45 m)
• Większa swoboda ruchu w wannie
• Opcja indywidualnego umiejscowienia na brzegu wanny
• Wąż lekko się wysuwa i gładko powraca na swoje miejsce
• Wyciąganie i trzymanie węża nie wymaga wysiłku
• Wybór wariantów powierzchni FinishPlus pozwala n 

a aranżację łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki

Otrzymane nagrody



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

sBox zestaw podstawowy (bez fot.) 
# 13560180

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

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

sBox
Element zewnętrzny owalny  
# 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox zestaw podstawowy (bez fot.) 
# 13560180

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

Wspornik do płyty montażowej (bez fot.) 
# 28021, -000
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Dla wielu z nas wanna to oaza relaksu, do której wycofujemy się, aby 
w spokoju zgromadzić nową energię. Im większa estetyka i komfort 
otoczenia, tym skuteczniej odpoczywamy. Zestaw wannowy 
hansgrohe sBox zadba o niczym niezakłócone chwile relaksu, zarów-
no pod względem estetyki jak i doznań dotykowych. Zwisający wąż 
prysznicowy? To już przeszłość. Ciesz się pięknym widokiem i więk-
szą swobodą ruchów.

Wąż prysznicowy, który chowa się w brzegu wanny i jest niewidocz-
ny wtedy, gdy go nie potrzebujesz, to zdecydowanie estetyczne, ale 
i wygodne rozwiązanie. Wąż po prostu pozostaje zwinięty do czasu 
kolejnego użycia, a podczas kąpieli możesz go szybko i łatwo wycią-
gnąć na wygodną długość, nawet do 1,45 m. Korzystanie z węża jest 
bardzo proste, a jego wyciąganie czy trzymanie wymaga niewiele 
siły. Z pomocą zestawu wannowego hansgrohe sBox, prowadzenie 
węża jest kontrolowane, bezpieczne i niezawodne. Wąż prysznicowy 
wreszcie się nie skręca. Z zewnątrz widoczna jest jedynie metalowa 
rozeta sBox. W zależności od tego, co bardziej pasuje do Twojej ar-
matury łazienkowej, do wyboru masz dwa atrakcyjne warianty roze-
ty: prostokątny lub owalny.

Nienaganny porządek 
na wannie
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XtraStoris

Porządek w łazience marzeń



88

W skrócie:

• Oszczędzający miejsce system przechowywania, dostępny 
w różnych rozmiarach i licznych wariantach powierzchni 
dopasowanych do asortymentu hansgrohe

• Możliwość indywidualnego dostosowania do własnych potrzeb
• Wodoszczelny zestaw podstawowy w połączeniu z zamontowa-

ną fabrycznie membraną uszczelniającą zapobiega szkodom 
spowodowanym przez wodę

• Regulowana głębokość instalacji elementu zewnętrznego 
(XtraStoris Minimalistic) zapewnia indywidualny wygląd

Wzornictwo, które  
staje się użyteczne
W wykończenie swojej łazienki wkładasz wiele serca. Cenisz sobie 
dobry design i wysoką jakość, cieszy Cię doskonały efekt idealnie 
współgrający z aranżacją Twojego domu. Chcesz zatrzymać to wra-
żenie na długo – wiesz jednak, że używane produkty pielęgnacyjne 
i sanitarne trzeba gdzieś przechowywać.

Pragniemy, aby te praktyczne realia nigdy nie zepsuły Twojej rado-
ści, dlatego stworzyliśmy XtraStoris. Nareszcie dostępne jest podtyn-
kowe rozwiązanie kwestii przechowywania, które wygląda równie 
dobrze jak Twoja łazienka – a przy tym zapewnia maksymalną swo-
bodę ruchów. Wybierz spośród różnych kolorów i rozmiarów idealne 
uzupełnienie innych posiadanych produktów. Dzięki XtraStoris, wy-
zwanie związane z przechowywaniem zmienia się w rozwiązanie, 
które zapewni Twojej rodzinie wiele lat estetycznej radości.



XtraStoris Individual
Wnęka ścienna czarny matowy  
z ozdobną ramą 30 x 30 x 10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Individual
Wnęka ścienna biały matowy  
z ozdobną ramą 30 x 30 x 10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Original
Wnęka ścienna  
z ozdobną ramą 30 x 15 x 10 cm 
# 56057, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Wnęka ścienna  
z ozdobną ramą 30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Wnęka ścienna  
z ozdobną ramą 30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Minimalistic
Wnęka ścienna  
bez ozdobnej ramy 30 x 30 x 10 cm 
# 56073, -670, -700, -800 

Wnęka ścienna  
bez ozdobnej ramy 30 x 30 x 14 cm (bez fot.) 
# 56079, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Rock
Wnęka ścienna  
z drzwiami do wyłożenia płytkami 30 x 30 x 10 cm 
# 56085, -670, -700, -800 

Wnęka ścienna  
z drzwiami do wyłożenia płytkami 30 x 30 x 14 cm 
(bez fot.) 
# 56091, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Safe
Wnęka ścienna  
z drzwiami do wyłożenia płytkami i zintegrowanym 
zaworem odcinającym 15 x 30 x 10 cm 
# 56100, -800 

dostępne od 02/2022

XtraStoris Individual
Wnęka ścienna stal szlachetna szczotkowana  
z ozdobną ramą 30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
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AddStoris

Uczyń swoją łazienkę  
kompletną

W skrócie:

• Wybór wariantów powierzchni FinishPlus pozwala  
na aranżację łazienki zgodnie z osobistym wyczuciem estetyki

• Więcej funkcjonalności, przestrzeni i miejsca do przechowywa-
nia w Twojej łazience

• Minimalistyczne wzornictwo, perfekcyjnie komponujące się 
z wystrojem każdej nowoczesnej łazienki

• Proste i zredukowane formy dopasowane do innych serii 
armatury hansgrohe

Otrzymane nagrody
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Akcesoria

Znasz to na pewno: w Twojej pięknej łazience wszystko jest uporząd-
kowane, nic nie zakłóca obrazu całości. Oprócz kilku drobiazgów, 
których potrzebujesz kilka razy dziennie. Może do mycia rąk lub do 
mycia zębów. Tylko gdzie je umieścić? A przede wszystkim: czy te 
niezbędne przedmioty mogą mieć swoje miejsce, które nie tylko nie 
przeszkadza, a wręcz ładnie wygląda?

Naszą odpowiedzią jest AddStoris. Teraz często używane przedmio-
ty, takie jak dozowniki mydła w płynie lub kubeczki, możesz mieć 
zawsze pod ręką – dyskretnie i elegancko. Proste, minimalistyczne 
wzornictwo tej linii akcesoriów doskonale komponuje się z bateriami 
hansgrohe, które już masz w swojej łazience.

Stylowe dopełnienie Twoich  
baterii hansgrohe. W sześciu  
różnych wariantach powierzchni



AddStoris
Wieszak na ręcznik pojedynczy 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Podwójny haczyk 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Kubek na szczoteczki do zębów 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

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

 

AddStoris
Dozownik mydła w płynie 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Szczotka toaletowa z pojemnikiem ścienna 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Wieszak na ręcznik kąpielowy 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Podwójny wieszak na ręczniki kąpielowe 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Wieszak na ręcznik podwójny 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Wieszak na ręcznik typu Ring 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Koszyk narożny 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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AddStoris
Uchwyt na papier toaletowy z osłoną 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Uchwyt na papier toaletowy bez osłony 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Uchwyt na papier toaletowy z półką 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Uchwyt na rolkę zapasową 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Uchwyt na dwie rolki papieru toaletowego 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Pojemnik na śmieci 
# 41775, -000, -670, -700 

 

AddStoris
 Pudełko na chusteczki 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Dozownik na woreczki sanitarne 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Pochwyt 
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Uchwyt do drzwi prysznicowych 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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Logis

Harmonijne wzornictwo

W skrócie:

• Więcej funkcjonalności, przestrzeni i miejsca do przechowywa-
nia w Twojej łazience

• Harmonijne wzornictwo, idealnie komponujące się z wystrojem 
każdej nowoczesnej łazienki

• Proste i zredukowane formy dopasowane do innych serii 
armatury hansgrohe

• Spośród rozmaitych wariantów powierzchni, wybierz ten 
najlepiej pasujący do Twojej łazienki



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

 

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

 

Logis
Mydelniczka 
# 40515, -000, -820 

 

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
Haczyk na ręcznik 
# 40511, -000, -820 

 

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

 

Logis
Uchwyt 
# 40513, -000, -820 

 

Logis
Wieszak na ręcznik kąpielowy 
# 40516, -000, -820 
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Logis Universal
Kubek do mycia zębów 
# 41718, -000 

 

Logis Universal
Mydelniczka 
# 41715, -000 

 

Logis Universal
Dozownik na mydło  
# 41714, -000 

 

Logis Universal
Haczyk na ręcznik 
# 41711, -000 

 

Logis Universal
Podwójny haczyk na ręcznik 
# 41725, -000 

 

Logis Universal
Koszyk narożny 
# 41710, -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
Lustro na ramieniu 
# 73561, -000 
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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 

 

Logis Universal
Półka z wieszakiem na ręcznik 
# 41720, -000 

 

Logis Universal
Zestaw akcesoria łazienkowe 3w1 
# 41727, -000 

 

Logis Universal
Zestaw akcesoria łazienkowe 5w1 
# 41728, -000 
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WallStoris

Ściana jest Twoja

W skrócie:

• Elastyczny, nowoczesny system przechowywania o niemal 
nieskończonych możliwościach kombinacji

• Idealny do stosowania w łazienkach: zintegrowany odpływ 
zapobiega gromadzeniu się wody w pojemnikach lub  
na półkach

• Wysokiej jakości listwy w dwóch długościach (50 i 70 cm) 
i dwóch wariantach powierzchni (czarny mat i biały mat)

• Do wyboru wiele elementów m.in. haczyki, kosze, półka 
• Akcesoria, które wystarczy wpiąć w panel ścienny, są zdejmowa-

ne w równie łatwy sposób
• Prosty montaż: klasycznie za pomocą wkrętów – lub poprzez 

przyklejenie listwy, aby móc ją później usunąć bez pozostawie-
nia śladu

Otrzymane nagrody
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Akcesoria

Im bardziej uporządkowany jest dom, tym lepiej się w nim czujesz – 
również wewnętrznie. Harmonijne i zorganizowane otoczenie działa 
na nas uspokajająco i poprawia samopoczucie, także w łazience.

WallStoris to elastyczny system przechowywania, który zapewni Ci 
upragnioną wewnętrzną równowagę. Koncepcja jest bardzo prosta, 
lecz przez to jeszcze bardziej indywidualna: panel z modułowymi 
akcesoriami o nieskończonej liczbie możliwych kombinacji. Wybierz 
długość panelu i zaaranżuj ścianę według swoich potrzeb i upodo-
bań. Półkę, haczyki a nawet kosze można łączyć ze sobą na aż 
40 000 rożnych sposobów.. Pożegnaj się z chaosem. Porządek w ła-
zience jeszcze nigdy nie był tak kojący.

Dzięki niemal nieskończonym  
możliwościom kombinacji, Twoja łazienka 
stanie się niepowtarzalna

Montaż jest równie  
piękny, co prosty  
w wykonaniu – wystarczy  
przykleić listwę



WallStoris
Wieszak na ręcznik wąski  
# 27929, -670, -700

dostępne od 04/2022

WallStoris
Wieszak na ręcznik szeroki  
# 27914, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Panel ścienny 50 cm  
# 27902, -670, -700 

Panel ścienny 70 cm (bez fot.) 
# 27904, -670, -700

dostępne od 04/2022

WallStoris
Kosz do przechowywania głęboki  
# 27912, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Kosz do przechowywania  
# 27913, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Przykrywka do kosza do przechowywania  
# 27925, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Półka  
# 27915, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Kubek  
# 27921, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
 Ściągaczka  
# 27916, -670, -700 

dostępne od 04/2022
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WallStoris
Suwak  
# 27917, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Wieszak na ręcznik  
# 27926, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Szczotka toaletowa z pojemnikiem  
# 27927, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Uchwyt na papier toaletowy z półką  
# 27928, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Zestaw toaletowy  
# 27969, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Zestaw do wanny  
# 27966, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Zestaw łazienkowy  
# 27968, -670, -700 

dostępne od 04/2022

WallStoris
Zestaw do prysznica  
# 27967, -670, -700 

dostępne od 04/2022
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Akcesoria

Na końcu broszury znajdziesz wyjaśnienia dotyczące powierzchni, technologii i rodzajów strumienia. Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl





Kuchnia

Woda Twoim  
sekretnym  

składnikiem
Kuchnia jest przyjemnością. Pasją. Troską 
o składniki, które staną się posiłkiem dzie-
lonym z bliskimi. Rozumiemy tę miłość. 
Dlatego chcemy wspierać Cię poprzez 
nasze innowacje. Celebrujmy tę przyjem-
ność razem.
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Kuchnia

Aquno Select M81 –  
Perfekcyjna płynność  
pracy w kuchni

Z hansgrohe możesz według własnych upodobań filtrować, minerali-
zować, chłodzić i poddawać saturacji wodę z kranu. Oczyszczona 
i wzbogacona woda pitna jest od teraz zawsze i szybko dostępna. 
Bateria Aqittura M91 występuje w dwóch różnych wariantach – 
okrągłym i prostokątnym – wyposażonych w różne funkcje.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, jesteśmy świadomi, 
że redukcja ilości plastiku powinna być najwyższym priorytetem 
w nowoczesnych gospodarstwach domowych. Woda, której nie trze-
ba butelkować, pakować i transportować, redukuje ślad węglowy.. 
Butla CO2 baterii Aqittura M91 nadaje się do recyklingu, co jeszcze 
bardziej ułatwia zaangażowanie w ochronę środowiska.

Miłośnicy kuchni wiedzą to doskonale: najważniejszym składnikiem 
każdego idealnego menu jest dobra jakość. Na etapie przygotowa-
nia potraw ważne jest nie tylko zachowanie jakości, lecz wzniesienie 
jej na wyższy poziom. Aquno Select M81 stworzyliśmy z myślą o de-
likatnym myciu składników i optymalnym wsparciu Twojej osobistej 
rutyny w kuchni.
Unikalna budowa baterii kuchennej Aquno Select M81 sprawia, że 
woda płynie w niespotykany dotąd sposób – stwarzając warunki do 
efektywnej pracy w kuchni. Płaski strumień SatinFlow delikatnie opłu-
kuje wszystkie produkty spożywcze, nie rozpryskuje się i sprawia, że 
mycie rąk jest oszczędne pod względem zużycia wody. W połącze-
niu z dostosowanym do indywidualnych potrzeb sitem wielofunkcyj-
nym usprawnia przebieg kuchennych czynności.

Aqittura M91 – Idealna 
równowaga życia

Wyjątkowe produkty  
do Twojej kuchni

Otrzymane nagrody
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Należysz do osób, dla których pięknie urządzona kuchnia jest wizytówką 
domu? Poznaj więc Talis M54 – nasze uniwersalne, designerskie rozwiązanie 
dla każdej aranżacji kuchennej. Zainspiruj się ekscytująco smukłym korpusem 
baterii w jednym z trzech wariantów wykończenia: chrom, matowa czerń lub 
optyczna stal szlachetna. Wybierz wariant wylewki najlepiej pasujący do 
Twojej kuchni – w zależności od tego, czy znajduje się w niej obszerna wyspa 
czy też aneks kuchenny z wiszącymi szafkami. Jej smukły kształt płynnie łączy 
się z korpusem, stając się przyciągającą wzrok ozdobą pomieszczenia.

M54 – Minimalizm  
z miłością do detalu

Zesis M33 –  
Praktyczna strona życia

Baterie kuchenne Zesis M33 składają się z wielu praktycznych deta-
li. Można je obracać, a także wysunąć wylewkę na długość 76 cm. 
Wersje z wysoką wylewką z pewnością ułatwią Ci wiele kuchennych 
prac. Jednak to nie wszystko: za sprawą dodatkowego strumienia 
prysznicowego, Zesis M33 z wyciąganą wylewką w oka mgnieniu 
uwolni Twoje ulubione składniki od brudu. Daj się przekonać magii 
wszechstronności.

Innowacyjny sBox 

Nasz innowacyjny system sBox zadba o porządek w Twojej kuchni. 
Wąż niezwykle cicho, czysto i płynnie powraca do obudowy sBox, 
która jest dyskretnie instalowana pod zlewozmywakiem. Niezależnie 
od tego, jaką baterię wybierzesz – wysoką, obrotową lub Innowa-
cyjny sBox to wydajność w najpiękniejszym wydaniu – ComfortZone 
zapewni Ci swobodę ruchu i więcej miejsca. To rozwiązanie dopaso-
wuje się do Twoich potrzeb i warunków Twojej strefy zlewozmywaka, 
sprawiając, że praca w kuchni jest jeszcze bardziej relaksująca.

Te produkty i jeszcze więcej rozwiązań do kuchni znajdziesz pod 
adresem  
hansgrohe.pl/kuchnia

Otrzymane nagrody
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Silny strumień masujący, 
który pobudza wybrane 
partie ciała.

Harmonijne połączenie 
łagodnego deszczu z dyna-
micznym strumieniem.

Krystalicznie czysty i 
wydajny, bez domieszki 
powietrza. Optymalny do 
szybkiego napełniania 
dużych naczyń.

Miękki strumień, idealny do 
delikatnego mycia łap.

Rozłożysty strumień desz-
czowy, idealny do mycia 
włosów.

Napowietrzony strumień 
z technologią AirPower. 
Pełniejsze, lżejsze i bardziej 
miękkie krople dają efekt 
przyjemnego strumienia 
wody.

Do nóg i stref wrażliwych.

Super łagodny, rozłożysty 
strumień, który nie pryska, 
jest wysoce wydajny i 
oszczędny pod względem 
zużycia zasobów.

Oszczędny pod względem 
zużycia zasobów i skutecz-
ny. Sprawdza się również 
do szybkiego opłukiwania 
zlewozmywaka.

Pełny strumień do wypłuki-
wania brudu i szamponu.

Intensywny strumień, który 
aktywizuje i budzi.

Miękki strumień, który 
spowija ciało przyjemnym 
deszczem prysznicowym.

Skoncentrowany, relaksujący 
strumień masujacy.

Obfity i delikatny strumień.Silny, rozłożysty strumień 
wodospadowy.

Punktowy strumień dla 
kojących chwil wellness.

Wyjątkowe doznanie ką-
pieli pod prysznicem dzięki 
delikatnym mikrokroplom.

Intensywny strumień 
złożony z mikrodelikatnych 
kropel dla spektakularnych 
doznań podczas kąpieli 
pod prysznicem.

Rozłożysty strumień otula 
całe Twoje ciało miękkimi 
kroplami.

Harmonijne połączenie 
łagodnego deszczu z dyna-
micznym strumieniem.

Wyzwala nową energię po 
dniu pełnym wyzwań.

Rozłożysty strumień desz-
czowy, idealny do mycia 
włosów.

Intensywny strumień prysz-
nicowy o odświeżającym 
działaniu.

Łagodny deszcz prysznico-
wy o kroplach wzbogaco-
nych powietrzem.

Intensywny strumień, który 
aktywizuje i budzi.

Rodzaje strumienia

Po dodaniu oznaczenia wariantu powierzchni, każdy numer katalogowy (#) liczy 8 cyfr,  
np. 28500, -000 = chrom

Kolory powierzchni

-400
biały/chrom

-090
chrom/złoty 

optyczny

-450
biały

-540
niebieski

-560
różowy

-340
czarny chrom 
szczotkowany

-140
brąz  

szczotkowany

-000  
chrom

-700
biały matowy

-600
czarny/chrom

-610
czarny

-820
nikiel  

szczotkowany

-670
czarny matowy

-800
optyczna stal 

szlachetna

-990
złoty optyczny 

polerowany
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Technologie

Przepływ wody za 
dotknięciem przycisku: 
dziecinnie proste włą-
czanie i wyłączanie lub 
przełączanie prysznica 
lub rodzaju strumienia.

Definiuje indywidualną 
przestrzeń funkcjonalną 
pomiędzy umywalką i ar-
maturą. Dla oczekiwań 
na każdym poziomie.

Redukuje przepływ 
wody i w ten sposób 
oszczędza wodę i 
energię. Dla połączenia 
przyjemności z troską o 
środowisko.

Określa indywidualną 
przestrzeń funkcjonalną 
pomiędzy zlewozmy-
wakiem kuchennym 
i baterią, w pionie  
i w poziomie.

Wzbogaca strumień 
wody obfitą dawką po-
wietrza. Dla miękkiego 
strumienia, który nie 
pryska i kropel wody o 
dużej objętości.

Przy uruchomieniu 
strumienia w pozycji 
wyjściowej płynie tylko 
zimna woda. Korzystasz 
z ciepłej wody tylko wte-
dy, gdy jej potrzebujesz.

Łatwe usuwanie osadów 
kamienia – wystarczy 
delikatnie potrzeć pal-
cem silikonowe wypustki.

Dzięki regulacji kąta 
ustawienia głowicy 
prysznicowej kierunek 
strumienia wody można 
indywidualnie dopa-
sować.

Mocowanie za pomocą 
dołączonego zestawu 
umożliwiającego przy-
klejenie lub montaż za 
pomocą śrub.

Odpływ liniowy z możli-
wością zmiany rozmiaru 
dla optymalnego dopa-
sowania do lokalnych 
warunków instalacji.

Łatwe sterowanie wodą: 
objętość strumienia 
można regulować za 
pomocą pokrętła.

Wodoszczelny zestaw 
podstawowy w połą-
czeniu z zainstalowaną 
fabrycznie membraną 
uszczelniającą zapobie-
ga szkodom spowodo-
wanych przez wodę.

Wysoka wydajność 
odpływu.

Dla swobodnego do-
stosowania do grubości 
plytek

Armatura do podłącze-
nia z bezciśnieniowymi 
podgrzewaczami wody.

Czujnik ruchu uruchamia 
wypływ wody.

Baterię kuchenną można 
łatwo wyjąć z moco-
wania i położyć. Dzięki 
temu bez problemu otwo-
rzysz okno do wewnątrz.

Łatwa i szybka pielęgna-
cja oraz konserwacja 
powierzchni.

Funkcja szybkiego 
opróżniania prysznica 
skraca czas kapania 
wody.

Akcesoria można w pro-
sty sposób zamontować 
na panelu na zasadzie 
kliknięcia i w dowolnym 
momencie ponownie 
zdjąć.

Łatwe czyszczenie 
syfonu.

Wylewkę wannową 
można łatwo obrócić 
i schować pod termo-
statem, gdy nie jest ona 
używana.

Instalacja dopasowana 
do montażu pomiędzy 
dwoma ścianami.

Rozprowadza wodę na 
całej, dużej powierzchni 
tarczy strumieniowej. 
Dzięki temu całe ciało 
otulone jest dobroczyn-
nymi kroplami wody.

Wysokość uchwytu 
prysznicowego można 
regulować bezstopniowo 
jedną ręką za dotknię-
ciem przycisku. Dla 
bezpiecznej i wygodnej 
przyjemności kąpieli.

Zapewnia ciche, płynne i 
bezpieczne prowa-
dzenie węża w szafce 
pod zlewozmywakiem, 
wyciąganie na długość 
nawet 76 cm.

Regulowana głębokość 
instalacji elementu 
zewnętrznego dla indy-
widualnej estetyki.

Instalacja przyścienna 
dla wygodnego wyko-
rzystania przestrzeni.

Produkt się nie nagrze-
wa, dzięki odpowied-
niemu rozprowadzeniu 
zimnej wody. Dla 
jeszcze większego 
bezpieczeństwa kąpieli 
pod prysznicem.

Minimalistyczny wariant 
instalacji w oparciu  
o ścianę z tyłu i ścianki 
boczne.

Funkcja wyciąganej 
wylewki dla najwyższej 
elastyczności.

Wolna instalacja w po-
sadzce.

Możliwość zwiększenia 
ilości wody w razie 
potrzeby.



Wszystkie produkty podlegają warunkom dostępności. Dostępność może być 
czasowo ograniczona przez braki materiałowe, przerwy w łańcuchu dostaw 
lub inne zdarzenia o charakterze siły wyższej. W celu uzyskania dalszych 
informacji, prosimy o kontakt.

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

hansgrohe.pl/ 
newsletter-rejestracja

Odkryj hansgrohe online i w mediach 
społecznościowych

Water Studio Warsaw
Nasz showroom mieści się w Hali Koszyki w centrum Warsza-
wy. To miejsce inspiracji, demonstracji i interakcji z marką 
hansgrohe. Oprócz porad ekspertów i oferty treningowej, na 
przestrzeni roku odbywają się tutaj wydarzenia poświęcone 
tematom wody i kultury wellness. W przeciwieństwie do tra-
dycyjnych salonów, nie sprzedajemy bezpośrednio produk-
tów.
hansgrohe.pl/serwis/poznaj-produkty-hansgrohe- 
na-zywo

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zarejestruj się online i zyskaj 
pierwszeństwo w dostępie do wszystkich informacji o nowo-
ściach marki hansgrohe. Nie możemy się Ciebie doczekać!
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