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Redaktionellt innehåll

De finaste  
stunderna  
med vatten
Hemmets nya betydelse
Under året som gått har många upptäckt något som har varit vår 
drivkraft i många år. Hur viktigt det är att ha en plats i hemmet där 
man alltid kan vara sig själv och bara koppla av. Där man alltid kän-
ner sig harmonisk eftersom allt är genomtänkt, vackert och av hög 
kvalitet. Rum, där man tillbringar mysiga stunder och där man inte 
måste vara, utan där man vill vara. För oss är det en bekräftelse på 
att vi är på rätt väg. Vi står, och kommer alltid att stå, vid din sida – 
både på nätet och i verkliga livet.

Innovationer som får dig att må bra
I år kan du upptäcka nyheter som tar din vattenupplevelse till en helt 
ny nivå. Utifrån våra ledord innovation, design och kvalitet har 
vi utvecklat spännande och stimulerande lösningar för badrum och 
kök. Vi har svarat på våra kunders behov för att utveckla de bästa, 
framtidsorienterade produkterna. Det kan vara produkter som 
 Pulsify S, duschen med den innovativa stråltypen PowderRain som 
skapar fullständigt nya duschupplevelser i stora som små utrymmen. 
Eller Finoris, blandaren som ger dig en helt ny rörelsefrihet i badrum-
met. Andra spännande innovationer är barnduschen Jocolino, det 
mångsidiga förvaringssystemet WallStoris eller duschavloppet 
RainDrain, som passar perfekt i alla hänseenden.

Vi skapar för människor
hansgrohe är ett varumärke för livet. Oavsett om du söker avkopp-
ling, stimulerande uppiggning eller tillförlitlig tydlighet: alla våra pro-
dukter har utvecklats av entusiaster i Schwarzwald för att göra din 
vardag enklare och berika den med trevliga stunder. Våra produkter 
är inte punktnedslag, utan helhetslösningar. Därför blir de en del av 
livet. Det är ju det som definierar vårt varumärke: vi har människan i 
fokus.
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Varumärket hansgrohe

Design – utveckling  
av prisade produkter

Hos oss står dina behov i centrum. Vi är ett ledande företag inom 
sanitetsbranschen som ständigt tar fram nya tekniska köks- och bad-
rumslösningar för att uppfylla dina behov i vardagen och dina för-
väntningar på de finaste stunderna med vatten. En duschs eller blan-
dares utseende, funktion och material är ”premium” för oss. 
Ljudkvaliteten är lika viktig. I vårt eget strållaboratorium undersöker 
våra akustikspecialister det perfekta vattenljudet. Vår uppfinningsrike-
dom återspeglas i otaliga patent och över 15 000 aktiva immateriel-
la rättigheter. Så att du upplever större komfort, mer säkerhet och 
större glädje i ditt badrum.

Vacker funktionalitet övertygar både hjärta och sinne. Det gäller ditt 
badrumsprojekt också. Hos oss kan du lita på att våra produkter, som 
regelbundet tilldelas utmärkelser och priser av designjuryer, överlever 
kortlivade trender och är säkra investeringar. Det bevisar många ex-
klusiva projekt runt om i världen. En bra design gör skillnaden och 
säkerställer en ständigt förbättrad användarupplevelse. I samarbete 
med Phoenix Design, som vi har arbetat med i över 30 år, har 
hansgrohe blivit designledande inom branschen med över 600 ut-
märkelser för sin toppdesign.

Innovation –  
vår drivkraft

Våra värderingar –  
din fördel
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Du vill ha badrumsprodukter som du kan ha glädje av länge. Då kan 
du räkna med oss. Att ständigt erbjuda våra kunder bästa kvalitet är 
nämligen en grundläggande del av hansgrohes företagsfilosofi. Vi 
har tillverkat högkvalitativa sanitetsprodukter i över 120 år och säker-
ställer den höga standarden med hjälp av omfattande kvalitetssäk-
ringprocesser. Vi tillämpar denna kvalitetssäkring i alla våra produk-
tionsanläggningar, såväl nationellt som internationellt.
För denna kvalitet har vi själva valt att ge dig 5 års* garanti och ga-
ranterar 15 års tillgänglighet på våra produkter.

*Denna garanti gäller alla våra produkter, med undantag för de produkter som anges 
under punkt II b i hansgrohe.se/service/produktgaranti.

Kvalitet – högsta krav  
för lång livstid

Ta ansvar –  
agera hållbart

Vi sätter tre centrala teman i fokus: ansvarsfullt företagande, socialt 
agerande och ekologisk medvetenhet. Det är bara med en så fram-
synt företagskultur som vi kan vinna framgångar – idag och i framti-
den. Vi tänker och handlar ansvarsfullt på alla platser runt om i värl-
den där vi är verksamma, och har gjort det i många år. Detta gäller 
såväl miljövänliga produktionsprocesser som varsam omsorg om 
människor och resurser. 
Nu tar Hansgrohe ett stort steg när det gäller klimatskydd. Vi strävar 
efter att hela företaget, inklusive alla produkter, ska vara klimatneu-
trala år 2030. Detta steg innebär att alla råvaror, förpackningar, lo-
gistik och alla produkter som används ska vara klimatsmarta.

Med vår vattensparkalkylator kan du beräkna hur mycket du kan spa-
ra tack vare vår miljövänliga EcoSmart-teknologi. hansgrohes vatten- 
sparkalkylator är mycket intressant för såväl privata kunder som före-
tag. Med den kan du nämligen snabbt få reda på vilka produkter du 
kan använda för att spara reda pengar samtidigt som du skonar vär-
defulla resurser.
hansgrohe.se/service/vattensparkalkylator
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Uttryck din personlighet  
med FinishPlus-ytor
Alla börjar och slutar dagen i badrummet – oavsett om vi bor på 
landet eller i staden, om vi lever som singlar eller i ett flergenerations-
boende. Och alla älskar vi att uttrycka oss individuellt. Ett liv fullt av 
färg och färgade ytor: Med FinishPlus kan du göra ett statement var 
och hur det passar dig.

Fler och fler väljer att uttrycka sin personliga stil i badrummet. Efter-
som det är en plats för avkoppling bör det stimulera alla våra sinnen, 
även sinnet för estetik. Därför har vi designat fem olika FinishPlus-ytor 
i matta och metallicfärger som ger dig andra design- och inrednings-
alternativ utöver klassiskt krom. Den högkvalitativa ytfinishen erbjuder 
dig en mängd inredningsmöjligheter och uppfyller alla önskemål om 
personligt uttryck.

* Det externt utförda nötningstestet som genomfördes i januari 2021 visade att PVD-beläggningens livslängd är 55 år,  
med daglig rengöring i enlighet med hansgrohes rengöringsrekommendationer. 
** Det externt utförda nötningstestet som genomfördes i januari 2021 visade att lackeringens livslängd är 27 år,  
med daglig rengöring i enlighet med hansgrohes rengöringsrekommendationer.

En PVD-beläggning ångas molekyl för molekyl i en 
vakuumbeläggningsprocess Processen skapar en robust 
yta med briljant färgmättnad.

Ytan är testad för att 
hålla i många år.

Borstad svart 
krom

Matt vit  
(2 appliceringar)

Borstad brons Matt svart 
(1 applicering)

Polerad  
guldoptik

Ytan är testad för att 
hålla i många år.

50 års skydd mot 
slitage med hansgrohe 
premium PVD-belägg-
ning*.

25 års skydd mot 
slitage med hansgrohe 
speciallack**.

Ett speciallack appliceras i flera omgångar för att 
skapa en stark, intensiv yta.

PVD- 
beläggning

Lackad  
yta

Mässing

Nickel

Krom

FinishPlus

Mässing

Nickel

Krom
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-700 Matt vit
Läcker okonventionell fräschör

-670 Matt svart
Kontraster i svart och vitt reducerat till det väsentligaste

-990 Polerad guld
En glamorös look för estetisk extravagans

-340 Borstad svart krom
En mörk, lätt reflekterande yta skapar en exklusiv 
estetik

-140 Borstad brons
Mjuka naturtoner och skira nyanser

-000 Krom
Tidlös klassiker matchad med fin elegans
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Rainfinity

Den bästa  
duschkänslan

Mottagare av många priser
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Duschar

Underbart len  
duschupplevelse
Ditt badrum är det perfekta stället för lite egentid. Där kan du njuta 
av nuet i fulla drag och glömma bort vardagsstressen i en avkopplan-
de miljö. Den bästa platsen för detta är under din dusch. Med 
Rainfinity träffar vattenstrålen inte bara ditt huvud och dina axlar, 
utan sveper in hela din kropp mjukt som en lätt täcke av mikrofina 
droppar tack vare den innovativa, lätt inåtvälvda strålytan. Denna 
form fördelar vattnet över din hud på ett alldeles särskilt behagligt 
sätt. För att ge dig oförglömliga duschupplevelser.

Du kan växla mellan handduschens tre stråltyper PowderRain, Intense 
PowderRain och Mono med ett tryck på Select-knappen. Var och en 
av stråltyperna PowderRain, IntensePowderRain och RainStream i hu-
vuddusch skämmer bort dig på sitt eget sätt. Tillsammans med en 
platt, dolt installerad hansgrohe termostat som ShowerSelect eller 
RainSelect kan du välja stråltyp intuitivt med ett knapptryck. Dusch-
systemet Rainfinity garanterar estetisk njutning på hög nivå och gräns-
lös avkoppling.

En ny axeldusch med integrerad hylla för en ny, omfamnan-
de duschupplevelse. För att fräscha upp dig efter bastun. 
Eller om du vill varva ner innan du går till sängs. Den blöter 
inte ner ditt hår och ger dig plats för dina duschprodukter.

PowderRain: vattenstrålen formas av sex ytterst små öppningar som 
delar upp den i mikrofina droppar för en silkeslen känsla mot huden.

Avkoppling  
i axelhöjd
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Tack vare den innovativa vägganslutningen kan Rainfinity 
lutas mellan 10 och 30 grader. För en bekväm duschställ-
ning som håller håret och ansiktet torra när du inte vill blö-
ta ner dem. Den vinklade placeringen utan en konventio-
nell duscharm gör Rainfinity takdusch till ett äkta statement 
i den moderna badrumsmiljön.

Rainfinitys design är en optisk njutning. Du-
scharna i matt vitt står i elegant kontrast till 
strålskivornas grafitgrå färg. Med sina mo-
derna färger och subtilt strukturerade strålski-
va blir dessa stora huvud- och handduschar 
blickfånget i ditt badrum.

Allt är en fråga  
om inställning

För designälskare

Sammanfattning:

• Innovativ, något inåtvälvd strålyta av aluminium för ett duschnöje 
från topp till tå

• Inred ett personligt badrum efter din egen smak med 
FinishPlus-ytorna i flera färger

• Unik duschupplevelse tack vare mjukt omslutande mikrodroppar 
med PowderRain

• Det räcker med ett klick på vår innovativa Select-styrning för att 
byta stråltyp eller dusch

• Flera stråltyper för en individuell duschupplevelse
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt kalkavlag-

ringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Med EcoSmart-utföranden förbrukar du upp till  

60 % mindre vatten
• Stort sortiment med utföranden för inbyggd och utanpåliggande 

installation



Rainfinity
Huvuddusch 360 3jet med vägganslutning  
# 26234,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 28,1 l/min

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Huvuddusch 360 1jet med vägganslutning  
# 26230,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 21 l/min

 

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

-700, -990 20,3 l/min

Duscharm S för takmontage 10 cm (ej i bild) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Duscharm S för takmontage 30 cm (ej i bild)  
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Duscharm för väggmontage Square 38,9 cm 1/2”  
(ej i bild) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
Huvuddusch 250 3jet med vägganslutning  
# 26232, -000, -700 20 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Huvuddusch 250 1jet med vägganslutning  
# 26226, -000, -700 19 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min

 

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

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

Duscharm S för takmontage 10 cm (ej i bild) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Duscharm S för takmontage 30 cm (ej i bild) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Duscharm för väggmontage Square 38,9 cm 1/2”  
(ej i bild) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
Axeldusch 500 1jet med hylla  
# 26243, -000, -700 

 

Rainfinity
Hylla 500 
# 26844, -000, -700 

 

Rainfinity
Slangvinkel Porter 500 med duschhållare och hylla V  
# 26843, -000, -700 

Slangvinkel Porter 500 med duschhållare och hylla H  
(ej i bild) 
# 26858, -000, -700 
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Rainfinity
Showerpipe 360 1jet för inbyggnad
▪ Rainfinity Huvuddusch 360 1jet
▪ Rainfinity Handdusch 130 3jet 
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
Inbyggnadsdel för Showerpipe 360 1jet  
(ej i bild) 
# 26840180 

 

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

-700, -990 14 l/min

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

 

Rainfinity
Pinnhanddusch 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
Duschset 130 3jet med duschstång 90 cm och tvålkopp 
# 27671, -000 14 l/min 
# 27672, -000 EcoSmart 8 l/min 

Duschset 130 3jet med duschstång 150 cm och tvålkopp 
(ej i bild) 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 8 l/min
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Duschar

Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren. Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Rainmaker Select

Regnduschar i stort format  
att njuta av

Sammanfattning:

• Stora huvudduschar integreras harmoniskt i badrumsmiljön  
och ser lätta och eleganta ut

• Det räcker med ett klick på vår innovativa Select-styrning för att 
byta stråltyp eller dusch

• Större förvaringsplats tack vare intelligent integrerad hylla
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt kalkavlag-

ringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Med EcoSmart-utföranden förbrukar du upp till  

60 % mindre vatten

Mottagare av många priser



Rainmaker Select
Huvuddusch 460 3jet  
med duscharm för väggmontage 46 cm  
# 24007, -400, -600 18 l/min 
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild)  
# 01800180

Huvuddusch 460 3jet  
med duscharm för takmontage 10 cm (ej i bild) 
# 24006, -400, -600 23 l/min 
# 24016, -400 EcoSmart

Inbyggnadsdel för huvuddusch (ej i bild) 
# 24010180 

  

Rainmaker Select
Huvuddusch 460 1jet  
med duscharm för väggmontage 46 cm  
# 24003, -400, -600 19 l/min 
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Huvuddusch 460 1jet  
med duscharm för takmontage 10 cm (ej i bild) 
# 24002, -400, -600 21 l/min 
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Inbyggnadsdel för huvuddusch (ej i bild) 
# 24010180

 

Rainmaker Select
Huvuddusch 460 2jet  
med duscharm för väggmontage 46 cm  
# 24005, -400, -600 18 l/min 
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180 

Huvuddusch 460 2jet  
med duscharm för takmontage 10 cm (ej i bild) 
# 24004, -400, -600 21 l/min 
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Inbyggnadsdel för huvuddusch (ej i bild) 
# 24010180 

  

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

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180 

 

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet  
med termostat 
Duscharm 450 mm
▪ Rainmaker Select Huvuddusch 460 3jet
▪ Raindance Select S Handdusch 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Termostat 700 Universal
(monteras med väggdosa)
# 27106, -400 27 l/min  
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min 

 

Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet  
med termostat 
Duscharm 450 mm
▪ Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet
▪ Raindance Select S Handdusch 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Termostat 700 Universal
(monteras med väggdosa)
# 27109, -400 27 l/min  
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min 
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Duschar

Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren. Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Raindance

Vatten kan inte omfamna  
dig ljuvligare

Sammanfattning:

• Unik duschupplevelse tack vare mjukt omslutande mikrodroppar 
med PowderRain

• Inred ett personligt badrum efter din egen smak med 
FinishPlus-ytorna i flera färger

• Det räcker med ett klick på vår innovativa Select-styrning för att 
byta stråltyp eller dusch

• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt kalkavlag-
ringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna

• Med EcoSmart-utföranden förbrukar du upp till 60 %  
mindre vatten

Mottagare av många priser
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Duschar

Att duscha gör dig inte bara fräsch, stunden under duschen 
ger dig också möjlighet att komma i kontakt med dina käns-
lor. Med vår prisbelönta handdusch och duschsystemet 
Raindance Select med PowderRain blir duschstunden en 
sensuell upplevelse. Den innovativa PowderRain-strålen 
omsluter dig i tusentals mikrofina droppar. För en känsla av 
ett lätt sommarregn.

Med handduschen Raindance växlar du mel-
lan tre stråltyper med Select-knappen. För 
avkopplande, stimulerande eller upplivande 
duschkomfort.

Den  
lena, unika  
duschupplevelsen

Duschglädje 
med ett  
knapptryck



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

 

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

 

Raindance Select S
Handdusch 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
Duschset 120 3jet PowderRain  
med duschstång 65 cm 
# 27654, -000 11 l/min

Duschset 120 3jet PowderRain  
med duschstång 90 cm (ej i bild) 
# 27667, -000 11 l/min

 

Raindance Select S
Duschset 150 3jet  
med duschstång 65 cm och tvålkopp 
# 27802, -000 16,4 l/min

Duschset 150 3jet  
med duschstång 90 cm och tvålkopp (ej i bild) 
# 27803, -000, -400 16 l/min

 

Raindance Select S
Huvuddusch 300 2jet  
med duscharm för väggmontage 39 cm  
# 27378, -000, -400 17 l/min

Huvuddusch 300 2jet  
med duscharm för takmontage 10 cm (ej i bild) 
# 27337, -000, -400 17 l/min

 

Raindance S
Huvuddusch 240 1jet PowderRain  
med duscharm för väggmontage 39 cm  
# 27607, -000 18,1 l/min

Huvuddusch 240 1jet PowderRain  
med duscharm för takmontage 10 cm (ej i bild) 
# 27620, -000 18 l/min

 

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain  
med termostat
Duscharm 460 mm
Svängbar duscharm
▪ Raindance S Huvuddusch 240 1jet PowderRain
▪ Raindance Select S Handdusch 120 3jet PowderRain
▪ Ecostat Comfort Termostat
# 26066,- 000 16 l/min  
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
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Raindance Select E
Handdusch 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
Handdusch 150 3jet 
# 26550, -000, -400 16,4 l/min 
# 26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance E
Huvuddusch 300 1jet, arm för väggmontage 39 cm  
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Huvuddusch 300 1jet, arm för takmontage 10 cm (ej i bild) 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet  
med ShowerTablet Select 300 
Duscharm 380 mm
▪ Raindance Select E Huvuddusch 300 3jet
▪ Raindance Select E Handdusch 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Termostat 300
(monteras med väggdosa)
# 27127, -000, -400 19 l/min 

 

Raindance E
Showerpipe 300 1jet  
med ShowerTablet 350 
Duscharm 405 mm
▪ Raindance E Huvuddusch 300 1jet
▪ Raindance Select S Handdusch 120 3jet
▪ ShowerTablet Termostat 350
(monteras med väggdosa)
# 27361, -000 16 l/min  
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Raindance Select E
Duschset 150 3jet  
med duschstång 65 cm och tvålkopp 
# 27856, -000 16,4 l/min

Duschset 150 3jet  
med duschstång 90 cm och tvålkopp (ej i bild) 
# 27857, -000 16,4 l/min

 

Raindance Select E
Duschset 120 3jet  
med duschstång 65 cm och tvålkopp 
# 26620, -000, -400 14,4 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Duschset 120 3jet  
med duschstång 90 cm och tvålkopp (ej i bild) 
# 26621, -000, -400 14,4 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Duschar

Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren. Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Pulsify S

Full av liv, helt enkelt

Mottagare av många priser
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Duschar

Makalösa duschupplevelser 
för alla badrum,  
oavsett storlek
Stäng av allt och njut av stunden. Ställ dig under duschen och fördju-
pa dig i en annan värld. Börja dagen upplivad på morgonen och 
koppla av efter vardagens stress på kvällen – och kom alltid ut som 
en ny människa. Pulsify S ger dig dessa upplevelser, oavsett hur stort 
eller litet ditt badrum är. Med Pulsify S får du uppleva hittills oanad 
avkoppling för kropp och själ även i det minsta av badrum. Njut av 
maximal frihet i en ren, elegant miljö.

Pulsify S ger dig fritt spelrum. Detta kompakt utformade system kan 
integreras i alla badrum. Välj bland en mängd olika komponenter och 
ytor som passar din personlighet och stil. Den tidlösa designen, den 
höga kvaliteten och de intelligent integrerade hyllorna gör Pulsify S 
till ett nöje som varar länge – och sätter standarder för hållbarhet och 
säkerhet. Om du väljer ett utförande med EcoSmart-teknologi kom-
mer du dessutom att använda upp till 60 % mindre vatten än med 
konventionella produkter.

Kombinera Pulsify S med innovativa och optiskt anpassade hyllor ur vårt flexibla förvarings-
system WallStoris.

Intelligent  
integrerade  
förvaringsplat-
ser fulländar 
din upplevelse
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Unna dig att ha det bra. Med Pulsify S och PowderRain får du upple-
va välbefinnande på en ny nivå som låter din kropp och själ slappna 
av. PowderRain förvandlar vattnet till en mjuk mantel av otaliga mik-
rodroppar som dansar som små stjärnor mot din hud. Så att du kän-
ner dig friare och lättare efter varje dusch. Njut av känslan att vara 
uppiggad – och känn dig som en ny människa.

Med vår vår innovativa Select-teknologi väljer du 
enkelt och bekvämt vilken stråltyp du vill ha när du 
duschar. Växla mellan olika stråltyper med ett 
knapptryck: för en behaglig duschupplevelse från 
topp till tå.

PowderRain –  
en avkopplande  
upplevelse tack vare  
mikrofina droppar
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Duschar

Med Pulsify S blir ditt badrum ditt mest personliga rum, eftersom du 
får fritt spelrum. Det stora sortimentet och de tre olika ytorna i krom, 
matt svart eller matt vit ger dig möjlighet att inreda helt enligt egen 
smak och dina önskemål. Välj bland produkter med utanpåliggande 
installation, som Showerpipes, eller lösningar med dold installation.

Möjligheterna  
för personlig anpassning 
är lika mångsidiga  
som du
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Sammanfattning:

• Modern, platt design för alla badrumstorlekar
• Unik duschupplevelse tack vare mjukt omslutande mikrodroppar 

med PowderRain
• Inred ett personligt badrum efter din egen smak med 

FinishPlus-ytorna i flera färger
• Det räcker med ett klick på vår innovativa Select-styrning för att 

byta stråltyp eller dusch
• Större förvaringsplats tack vare intelligent integrerad hylla
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt kalkavlag-

ringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Med EcoSmart-utföranden förbrukar du upp till 60 % mindre 

vatten
• Stort sortiment med utföranden för inbyggd och utanpåliggande 

installation

Välj vår EcoSmart-teknologi och spara både vatten och energi – utan 
att göra avkall på duschnöjet. EcoSmart minskar vattenflödet med 
upp till 60 % och bidrar därmed hållbart till dina besparingar. Det 
gör Pulsify S med EcoSmart till en säker investering. Tillsammans med 
den integrerade temperatur- och volymregleringen kan du njuta av 
den värdefulla resursen vatten på ett vackert och ansvarsfullt sätt.

Duscha med gott  
samvete – tack vare vår 
EcoSmart-teknologi



Pulsify S
Huvuddusch 260 2jet med vägganslutning  
# 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min 
# 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180 

  

Tillgänglig från 01/2023

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

Vägganslutning för huvuddusch 260 (ej i bild) 
# 24149, -000, -670, -700 

  

Tillgänglig från 01/2023

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

Vägganslutning för huvuddusch 105 (ej i bild) 
# 24139, -000, -670, -700 

  

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

 

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

 

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

 

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

Duschset 105 3jet Relaxation  
med duschstång 90 cm (ej i bild) 
# 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
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Pulsify S
Showerpipe 260 2jet  
med ShowerTablet Select 400
Röret kan kortas i höjd
▪ Pulsify S Huvuddusch 260 2jet
▪ Pulsify S Handdusch 105 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400 Termostat
(monteras med väggdosa)
# 24240, -000, -670, -700 12,9 l/min 
# 24241, -000, -670, -700 EcoSmart 

 

Tillgänglig från 01/2023

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet  
med ShowerTablet Select 400 
Röret kan kortas i höjd
Duscharm 398 mm
Svängbar duscharm
▪ Pulsify S Huvuddusch 260 1jet
▪ Pulsify S Handdusch 105 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400 Termostat
(monteras med väggdosa) 
# 24220, -000 10,9 l/min 
# 24221, -000 EcoSmart 
Showerpipe 260 1jet  
med kartermostat ShowerTablet Select 400 
# 24230, -000 

 

 

Tillgänglig från 01/2023

ShowerTablet Select
Kar-/duschtermostat 400 
(monteras med väggdosa)  
# 24340, -000, -670, -700

Tillgänglig från 01/2023

ShowerTablet Select
Duschtermostat 400 
(monteras med väggdosa)  
# 24360, -000, -670, -700

Tillgänglig från 01/2023
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Duschar

Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren. Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Croma

Allkonstnären  
i det moderna familjebadrummet

Sammanfattning:

• Modern design förenad med säkerhetsteknologier – perfekt för 
barnfamiljer

• Flera stråltyper för en individuell duschupplevelse
• Det räcker med ett klick på vår innovativa Select-styrning för att 

byta stråltyp eller dusch
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt kalkavlag-

ringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Med EcoSmart-utföranden förbrukar du upp till 60 % mindre 

vatten
• CoolContact hindrar att termostaten blir varm för ännu större 

säkerhet under duschen
• Stort sortiment med utföranden för inbyggd och utanpåliggande 

installation

Mottagare av många priser
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Duschar

Är du på jakt efter ett elegant duschhuvud där du kan byta stråltyp 
med ett knapptryck? En stor, vridbar huvuddusch? Eller ett duschsys-
tem som du kan använda för att uppgradera ditt badrum vid ett sena-
re tillfälle? Då kommer du att hitta det du letar efter i vår Croma-serie. 
Välj bland ett brett utbud produkter för duschar och badkar och se 
fram emot mycket roligt med vattnet. Croma är både snygg och känns 
skön att hålla i. Dessa duschar står för modern design och ett utmärkt 
pris-/prestandaförhållande – perfekt för barnfamiljer.

Tack vare denna säkerhetsteknologi leds kall-
vattnet som strömmar till termostaten genom led-
ningen direkt till termostatens utsida. På så sätt 
förblir höljets utsida alltid behagligt sval. Extra 
säkerhetsfunktion: ett SafetyStop på termosta-
tens handtag hindrar att hett vatten rinner ut ur 
duschen oväntat.

Duschnjutning  
i alla storlekar

CoolContact skyddar 
barnens händer



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

 

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

 

Croma E
Handdusch 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
Duschset Multi med duschstång 65 cm 
# 26580, -400 16 l/min 
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Duschset Multi med duschstång 90 cm (ej i bild) 
# 26590, -400 16 l/min 
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
Duschset Vario med duschstång 65 cm 
# 26582, -400 14,7 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Duschset Vario med duschstång 65 cm och tvålkopp  
(ej i bild) 
# 26586, -400 14,7 l/min

Duschset Vario med duschstång 90 cm (ej i bild) 
# 26592, -400 14,7 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

Croma Select E
SemiPipe Multi med termostat
▪ Croma Select E Handdusch Multi
▪ Ecostat Comfort Termostat
# 27248, -400 16 l/min 
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Croma Select S
Handdusch Vario 
# 26802, -400 14,7 l/min 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

 

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

 

Croma Select S
Duschset Multi med duschstång 65 cm 
# 26560, -400 16 l/min 
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Duschset Multi med duschstång 90 cm (ej i bild) 
# 26570, -400 16 l/min 
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

 

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

  

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet 
med termostat 
Duscharm 400 mm
Svängbar duscharm
Stigrör kan kortas
▪ Croma Huvuddusch 280 1jet
▪ Croma Select S Handdusch Multi
▪ Ecostat Comfort Termostat 
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 280 1jet med kartermostat (ej i bild) 
# 26792, -000 

 

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet  
med termostat och handdusch  
Raindance Select S 120 3jet 
Duscharm 400 mm 
Svängbar duscharm 
Stigrör kan kortas
▪ Croma Huvuddusch 280 1jet
▪ Raindance Select S Handdusch 120 3jet
▪ Ecostat Comfort Termostat
# 26890, -140, -340, -670, -700, -990 14,5 l/min 
# 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
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Duschar

Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren. Du hittar fler produkter på hansgrohe.se



Croma E
Showerpipe 280 1jet med termostat 
Duscharm 340 mm
Svängbar duscharm
Stigrör kan kortas
▪ Croma E Huvuddusch 280 1jet
▪ Croma Select E Handdusch Multi
▪ Ecostat E Termostat
# 26069, -000 15 l/min 
# 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Showerpipe 280 1jet med kartermostat 
# 27687, -000 20,3 l/min

 

Croma
Showerpipe 220 1jet Reno 
Duscharm 400 mm
Svängbar duscharm
Stigrör kan kortas
▪ Croma Huvuddusch 220 1jet
▪ Croma 100 Handdusch Vario
 # 27224, -000 

 

Croma
Showerpipe 220 1jet med termostat 
Duscharm 400 mm
Svängbar duscharm
Stigrör kan kortas
▪ Croma Huvuddusch 220 1jet
▪ Croma 100 Handdusch Vario
▪ Ecostat Comfort Termostat 
# 27185, -000 15 l/min 
# 27188, -000 EcoSmart 
Showerpipe 220 1jet med kartermostat 
# 27223, -000 

 

Croma
Huvuddusch 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
Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2” (ej i bild)  
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Duscharm för takmontage 10 cm (ej i bild) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

  

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

Duscharm för takmontage 10 cm (ej i bild) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2” (ej i bild) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

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

 

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

 

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

 

Croma 100
Duschset Multi  
med duschstång 90 cm och tvålkopp 
# 27774, -000 19 l/min

 

Croma 100
Duschset Vario  
med duschstång 65 cm och tvålkopp 
# 27772, -000 18 l/min 
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Duschset Vario  
med duschstång 90 cm och tvålkopp  
(ej i bild) 
# 27771, -000 18 l/min 
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Croma 100
Duschset 1jet  
med duschstång 65 cm och tvålkopp 
# 27717, -000 16 l/min

Duschset 1jet  
med duschstång 90 cm och tvålkopp  
(ej i bild) 
# 27724, -000 16 l/min

 

35

Duschar

Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren. Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Crometta

Stor design  
för liten plånbok

Sammanfattning:

• Hög kvalitet och elegant estetik möter ett attraktivt pris-/
prestandaförhållande

• Duschsystemet passar särskilt bra i hyresbostäder eftersom det 
installeras på befintliga anslutningar

• Flera stråltyper för en individuell duschupplevelse
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt kalkavlag-

ringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Med EcoSmart-utföranden förbrukar du upp till  

60 % mindre vatten



37

Duschar

Upplev duschglädje varje dag med Crometta. Den okom-
plicerade uppgraderingen gör det lät t at t kliva in i 
hansgrohes värld. Modern EcoSmart-teknologi imponerar 
med sin ytterst ekonomiska förbrukning och den lättskötta 
kromytan garanterar kvalitet som håller länge. Ge dina 
känslor fritt utlopp och njut av stunder av ren glädje.

När du byter din gamla handdusch mot en Crometta Vario uppgrade-
rar du dina dagliga ritualer snabbt och enkelt. Välj mellan de två 
stråltyperna Rain och IntenseRain och låt dig omsluts av intensivt eller 
mjukt regn beroende på ditt humör. Duschsystemet kan enkelt installe-
ras på befintliga anslutningar.

Hög kvalitet  
till ett attraktivt pris

Snabb uppgradering 
med ett enkelt byte



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

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

Duscharm för väggmontage E 38,9 cm 1/2” (ej i bild) 
# 27446, -000 

Duscharm E för takmontage 10 cm (ej i bild)  
# 27467, -000

Duscharm E för takmontage 30 cm (ej i bild) 
# 27388, -000 

  

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

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

Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2” (ej i bild) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Duscharm S för takmontage 10 cm (ej i bild) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Duscharm S för takmontage 30 cm (ej i bild) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

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

 

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

 

Crometta
Duschset Vario med duschstång 65 cm 
# 26532, -400 13,8 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

Duschset Vario med duschstång 65 cm och tvålkopp  
(ej i bild) 
# 26553, -400 13,8 l/min

Duschset Vario med duschstång 90 cm (ej i bild) 
# 26536, -400 13,8 l/min 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Crometta
Duschset 1jet med duschstång 65 cm 
# 26533, -400 14 l/min 
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26554, -400 Green 6 l/min

Duschset 1jet med duschstång 90 cm (ej i bild) 
# 26537, -400 14 l/min 
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Crometta S
Showerpipe 240 1jet med termostat 
Duscharm 350 mm
Stigrör kan kortas
▪ Crometta S Huvuddusch 240 1jet
▪ Crometta Handdusch Vario
▪ Ecostat Termostat 1001 CL
# 27332, -000 16 l/min 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet med kartermostat 
# 27320, -000 
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Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno 
Duscharm 350 mm 
Stigrör kan kortas
▪ Crometta S Huvuddusch 240 1jet
▪ Crometta Handdusch Vario
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Crometta E
Showerpipe 240 1jet med termostat 
Duscharm 350 mm 
Stigrör kan kortas
▪ Crometta E Huvuddusch 240 1jet
▪ Crometta Handdusch Vario
▪ Ecostat Termostat 1001 CL
# 27336, -000 
# 27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min 

Showerpipe 240 1jet med kartermostat 
# 27298, -000 

 

Crometta E
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno 
Duscharm 350 mm 
Stigrör kan kortas
▪ Crometta E Huvuddusch 240 1jet
▪ Crometta Handdusch Vario
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min 
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Duschar

Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren. Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Vernis

Inställd på komfort från topp till tå

Sammanfattning:

• Rund eller fyrkantig design, passande till din badrumsmiljö
• Utmärkt pris-/prestandaförhållande
• Flera stråltyper för en individuell duschupplevelse
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt kalkavlag-

ringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Med EcoSmart-utföranden förbrukar du upp till  

60 % mindre vatten
• Stort sortiment med utföranden för inbyggd och utanpåliggande 

installation



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

 

Vernis Blend
Duschset Vario med duschstång Crometta 65 cm 
# 26275, -000 15,2 l/min 
# 26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min

 

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

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

 

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

Huvuddusch 230 1jet LowPressure  
# 26096, -000 14,7 l/min

 

Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet med termostat 
Duscharm 400 mm
▪ Vernis Blend Huvuddusch 200 1jet
▪ Vernis Blend Handdusch Vario
▪ Vernis Termostat
# 26276, -000, -670 15,9 l/min
# 26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26318, -000 Green 5,7 l/min

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

 

Vernis Shape
Showerpipe 230 1jet Reno 
Duscharm 400 mm
▪ Vernis Shape Huvuddusch 230 1jet
▪ Vernis Blend Handdusch Vario
# 26282, -000, -670 14,6 l/min
# 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min

 

41

Duschar

Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren. Du hittar fler produkter på hansgrohe.se



42

Jocolino

Förvandla ditt badrum  
till världens renaste lekplats

Sammanfattning:

• Tre olika djurmotiv: lejon, zebra eller krokodil
• Rullögon för fniss i badet
• Ergonomiskt handtag som passar barnhänder
• Flera stråltyper för en individuell duschupplevelse
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt kalkavlag-

ringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Lätt att byta mellan två handduschar med en tillvald  

snabbkoppling



Jocolino 
Barnhanddusch krokodil 2jet 
# 28788570 11 l/min

 

Jocolino 
Barnhanddusch zebra 2jet 
# 28787640 11 l/min

 

Jocolino 
Barnhanddusch lejon 2jet 
# 28760210 11 l/min

 

Snabbkopplingsset 
# 28346000 
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Duschar

Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren. Du hittar fler produkter på hansgrohe.se

Många barn avskyr det dagliga badet – det gör många av deras 
föräldrar också. Ibland är det tårar och inte vatten som rinner. Men 
badstunden skulle kunna vara en rolig stund för hela familjen. Vi har 
förvandlat denna prövning till ögonblick fulla av glädje.

Handduschen Jocolino i form av djur inspirerar småttingarna och av-
leder deras uppmärksamhet till något positivt. Välj mellan tre olika 
djurmotiv eller låt ditt barn helt enkelt bestämma om de föredrar att 
duscha med ett lejon, en krokodil eller en zebra i badrummet. Byt tå-
rarna mot en rolig duschupplevelse.

3 roliga djurmotiv
2 unika stråltyper
1 lycklig familj
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DogShower

Utvecklad av hansgrohe –  
älskad av hundar

Sammanfattning:

• Speciellt framtagen för att förbättra hundens och husses eller 
mattes badupplevelse

• hansgrohe DogShower kan bidra till att minska hundens rädsla 
och förebygga hudirritation

• Ergonomisk design
• Flera stråltyper för en individuell upplevelse
• Öka vattenmängden vid behov
• Lätt att byta mellan två handduschar med en tillvald  

snabbkoppling

Utmärkelse



Snabbkopplingsset 
# 28346000 

 

DogShower
Hunddusch 150 3jet med massagemunstycken  
# 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min
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Duschar

Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren. Du hittar fler produkter på hansgrohe.se

Från foder till sovplats – endast det bästa är gott nog för våra fyrfota 
vänner. Det är därför vi köper produkter som är skräddarsydda för 
deras behov. Så varför skulle det vara annorlunda med duschar? 
DogShower från hansgrohe är en innovativ, pälsvänlig lösning som 
både du och din bästa vän gynnas av.

Det här är det stress- och kaosfria sättet att bada din hund. Unika, 
borstliknande strykmunstycken rengör till och med tjock päls grundligt 
och framför allt behagligare för din fyrfota vän. De tre specialutveck-
lade, ljudlösa stråltyperna är perfekta för päls, ben och tassar och för 
svåråtkomliga eller känsliga områden. Så det är inte konstigt att hun-
dar upptäcker en ny förkärlek för bad. Och du har väl hört talesättet? 
Lycka börjar med en våt nos och slutar med fyra glada tassar.

Mindre stress  
och kaos 

Paw Spray: En mjuk stråle som rengör tassar-
na skonsamt.

Leg Spray: För ben och känsliga områden. Fur Spray: Full duschstråle som sköljer smuts 
och hundschampo ur pälsen.
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RainSelect

Ställ om  
till ökad komfort

Sammanfattning:

• En smäcker silhuett som förenas med väggen utan att ta plats
• Inred ett personligt badrum efter din egen smak  

med FinishPlus-ytorna i flera färger
• Knappar som håller länge: nöts inte bort eftersom texten  

är tryckt undertill
• Du reglerar vattenflödet eller byter stråltyp enkelt  

med den innovativa Select-styrningen
• Reglera önskad vattenmängd enkelt och bekvämt med ett vred
• Lätt att rengöra tack vare separat spärrfunktion

Mottagare av många priser



RainSelect
Termostat för inbyggnad 2 funktioner  
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Inbyggnadsdel för 2 funktioner (ej i bild) 
# 15310180

 

RainSelect
Termostat för inbyggnad 3 funktioner  
# 15381, -000, -700

Inbyggnadsdel för 3 funktioner (ej i bild) 
# 15311180

 

RainSelect
Termostat för inbyggnad 4 funktioner  
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Inbyggnadsdel för 4 funktioner (ej i bild) 
# 15312180

 

RainSelect
Termostat för inbyggnad 5 funktioner  
# 15384, -000, -700

Inbyggnadsdel för 5 funktioner (ej i bild) 
# 15313180

 

RainSelect
Termostat för inbyggnad 3 funktioner  
# 15356, -000, -400, -600

Inbyggnadsdel för 3 funktioner (ej i bild) 
# 15311180

 

RainSelect
Termostat för inbyggnad 2 funktioner  
# 15355, -000, -400, -600

Inbyggnadsdel för 2 funktioner (ej i bild) 
# 15310180

 

RainSelect
Termostat för inbyggnad 5 funktioner  
# 15358, -000, -400, -600

Inbyggnadsdel för 5 funktioner (ej i bild) 
# 15313180

 

RainSelect
Termostat för inbyggnad 4 funktioner  
# 15357, -000, -400, -600

Inbyggnadsdel för 4 funktioner (ej i bild) 
# 15312180
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Termostater

Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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ShowerSelect

Duschstyrning med ett knapptryck

Sammanfattning:

• Finns i runt eller fyrkantigt utförande för alla smak- och  
stilriktningar

• Prydlig optik för en tidlös badrumsmiljö
• Inred ett personligt badrum efter din egen smak med 

FinishPlus-ytorna i flera färger
• Knappar som håller länge tack vare permanent slittåligt tryck
• Du reglerar vattenflödet eller byter stråltyp enkelt med den 

innovativa Select-styrningen
• Individuella valmöjligheter tack vare olika teknologier –  

termostat eller blandare

Mottagare av många priser



ShowerSelect Glas
Termostat för inbyggnad 2 funktioner  
# 15738, -400

 

ShowerSelect
Termostat för inbyggnad 2 funktioner  
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

ShowerSelect
Termostat för inbyggnad 2 funktioner  
med duschslangkoppling och handduschhållare  
# 15765, -000

 

ShowerSelect
Blandare för inbyggnad 2 funktioner  
# 15768, -000

 

ShowerSelect S
Termostat för inbyggnad 1 funktion  
# 15744, -000

 

ShowerSelect S
Termostat för inbyggnad 2 funktioner  
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Termostater

Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se

Basmodulen iBox universal för inbyggd 
installation ingår inte. Den beställs som 
nödvändigt tillbehör.
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ShowerTablet Select

Mer plats för duschglädje

Sammanfattning:

• Större förvaringsplats tack vare intelligent integrerad hylla  
i längderna 30, 40 eller 70 cm

• Inred ett personligt badrum efter din egen smak  
med FinishPlus-ytorna i flera färger

• Du reglerar vattenflödet eller byter stråltyp enkelt  
med den innovativa Select-styrningen

• Reglera önskad vattenmängd enkelt och bekvämt med ett vred
• CoolContact hindrar att termostaten blir varm för ännu större 

säkerhet under duschen

Mottagare av många priser



ShowerTablet Select
Kar-/duschtermostat 700  
(monteras med väggdosa)  
# 13183, -000

 

ShowerTablet Select
Termostat 700 universal 2 funktioner 
(monteras med väggdosa)  
# 13184, -000, -400

 

ShowerTablet Select
Duschtermostat 300  
(monteras med väggdosa)  
# 13171, -000, -400

 

ShowerTablet Select
Kar-/duschtermostat 300  
(monteras med väggdosa)  
# 13151, -000, -400

 

ShowerTablet Select
Kar-/duschtermostat 400 
(monteras med väggdosa)  
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Duschtermostat 400 
(monteras med väggdosa)  
# 24360, -000, -670, -700
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Termostater

Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Ecostat

Snabbt och enkelt  
mer komfort och säkerhet

Sammanfattning:

• CoolContact hindrar att termostaten blir varm  
för ännu större säkerhet under duschen

• Modern, attraktiv design som passar perfekt i alla  
badrumsmiljöer

• Inred ett personligt badrum efter din egen smak  
med FinishPlus-ytorna i flera färger

• Stort sortiment med utföranden för inbyggd och utanpåliggande 
installation

Mottagare av många priser



Ecostat E
Kar-/duschtermostat  
med S-anslutningar och väggkåpor 150cc  
# 15774, -000 
Ecostat E Kar-/duschtermostat 160cc 
# 15794, -000

 

Ecostat E
Duschtermostat  
med S-anslutningar och väggkåpor 150cc  
# 15773, -000 
Ecostat E Duschtermostat 160cc 
# 15786, -000

 

Ecostat Square
Termostat  
för inbyggnad 2 funktioner  
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat
Comfort kar-/duschtermostat 150cc  
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Comfort kar-/duschtermostat 160cc 
# 13286, -000

 

Ecostat
Comfort duschtermostat 150cc  
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Comfort duschtermostat 160cc 
# 3279, -000

 

Ecostat E
Termostat för inbyggnad 2 funktioner  
# 15708, -000

 

Ecostat
Kar-/duschtermostat Ecostat 1001 CL  
# 13214, -000 150cc 
# 13218, -000 160cc

 

Ecostat
Duschtermostat Ecostat 1001 CL 
# 13213, -000 150cc 
# 13217, -000 160cc

 

Ecostat S
Termostat för inbyggnad 2 funktioner  
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat
Kar-/duschtermostat Comfort Care  
med extra långt handtag 150cc  
# 13115, -000

 

Ecostat
Duschtermostat Comfort Care  
med extra långt handtag 150cc 
# 13117, -000 
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Termostater

Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se

Basmodulen iBox universal för inbyggd 
installation ingår inte. Den beställs som 
nödvändigt tillbehör.
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RainDrain

Din duschavloppslösning
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Ett enhetligt utseende i badrummet är en garant för välbefinnande, 
och det gäller din dusch också. Därför kommer det inte som en över-
raskning att snygga, harmoniskt integrerade, duschavloppskanaler i 
duschen blir allt populärare. RainDrain är den visuella pricken över 
i:et i varje dusch. Avloppskanalen smälter in perfekt oavsett om den 
är tillverkad av natursten, rost frit t stål som matchar ytan på 
hansgrohes duschar och blandare, eller kaklad enligt din egen smak. 
Det är inte bara det perfekt samordnade utseendet som är avgöran-
de, utan framför allt att den fungerar länge.

RainDrain kan anpassas till alla smaker och duschar. Vi är stolta över 
den enkla och okomplicerade installationen som är helt oberoende 
av den rådande installationssituationen. Det finns ett grundset till alla 
duschavloppskanaler. Välj mellan tre olika kanaler och ett utförande 
för punktdränering. Du kan lita på att detta funktionella duschavlopp 
kommer att hålla tätt i många år framöver. För otaliga bekymmerslösa 
och ljuvliga duschupplevelser.

Perfektion för duschen – 
och ögat

Sammanfattning:

• Bästa rörelse- och hinderfrihet i ditt personligt inredda badrum
• En konstruktion som tar lite plats och en mängd produkter tillåter 

en sömlös integration i nästan alla badrum
• Kan användas med alla vanligt förekommande installationssätt
• Förebygg vattenskador med ett vattentätt grundset  

och förmonterad tätningsväv
• Tillvald Dryphon-teknologi för enkel rengöring
• Inred ett personligt badrum efter din egen smak  

med FinishPlus-ytorna i flera färger



RainDrain Flex
Färdigset duschavlopp 70 cm kapbar  
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Färdigset duschavlopp 80 cm kapbar (ej i bild) 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Färdigset duschavlopp 90 cm kapbar (ej i bild) 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Färdigset duschavlopp 100 cm kapbar (ej i bild) 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Färdigset duschavlopp 120 cm kapbar (ej i bild) 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Flex
Färdigset duschavlopp 70 cm kapbar för väggmontering  
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Färdigset duschavlopp 80 cm kapbar för väggmontering 
(ej i bild) 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Färdigset duschavlopp 90 cm kapbar för väggmontering 
(ej i bild) 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Färdigset duschavlopp 100 cm kapbar för väggmonte-
ring (ej i bild) 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Färdigset duschavlopp 120 cm kapbar för väggmonte-
ring (ej i bild) 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Match
Färdigset duschavlopp 60 cm med höjdjusterbar ram  
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Färdigset duschavlopp 70 cm med höjdjusterbar ram 
(ej i bild) 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Färdigset duschavlopp 80 cm med höjdjusterbar ram 
(ej i bild) 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Färdigset duschavlopp 90 cm med höjdjusterbar ram 
(ej i bild) 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Färdigset duschavlopp 100 cm med höjdjusterbar ram 
(ej i bild) 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Färdigset duschavlopp 120 cm med höjdjusterbar ram 
(ej i bild) 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

 

RainDrain Rock
Färdigset duschavlopp 60 cm kapbar och kakelbar  
# 56029, -000

Färdigset duschavlopp 70 cm kapbar och kakelbar 
(ej i bild) 
# 56030, -000

Färdigset duschavlopp 80 cm kapbar och kakelbar 
(ej i bild) 
# 56031, -000

Färdigset duschavlopp 90 cm kapbar och kakelbar 
(ej i bild) 
# 56032, -000

Färdigset duschavlopp 100 cm kapbar och kakelbar 
(ej i bild) 
# 56033, -000

Färdigset duschavlopp 120 cm kapbar och kakelbar 
(ej i bild) 
# 56034, -000

 

RainDrain Spot
Kvadratisk duschavlopp 15 x 15 cm sil  
# 56055, -800

Kvadratisk duschavlopp 15 x 15 cm sil kakelbar baksida 
(ej i bild) 
# 56112, -800

Raindrain
Komplett avloppsset 90 XXL  
# 60067, -000
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Avloppssystem

Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se

Basmodulen uBox universal ingår inte i 
färdigsetet. Den beställs som nödvän-
digt tillbehör.
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Metropol

Geometriska former  
med markanta kanter

Sammanfattning:

• Ett perfekt geometriskt formspråk för en tidlös badrumsinredning
• Inred ett personligt badrum efter din egen smak  

med FinishPlus-ytorna i flera färger
• ComfortZone ger dig största möjliga utrymme mellan tvättstället 

och blandaren – för mindre vattenstänk
• AirPower blandar en generös mängd luft i vattnet som ger stora 

vattendroppar och en mjuk vattenstråle som inte stänker
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt kalkavlag-

ringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Du spar både vatten och energi med den miljövänliga 

EcoSmart-teknologin

Mottagare av många priser



Metropol
1-grepps tvättställsblandare 260  
med push-open ventil 
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
1-grepps tvättställsblandare 110  
med push-open ventil  
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grepps tvättställsblandare 110  
med lyftventil  
# 32506, -000

1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart  
med push-open ventil (ej i bild) 
# 32508, -000

 

Metropol
1-grepps tvättställsblandare 230  
med svängbar pip och push-open ventil 
# 32511,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 22,5 cm pip  
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 16,5 cm pip (ej i bild) 
# 32525, -000

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare  
för 2-håls inbyggnad i vägg (ej i bild) 
# 13622180

 

Metropol
1-grepps kar-/duschblandare 
# 32540,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
1-grepps duschblandare 
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
1-grepps badkarsblandare för golvmontering  
# 32532,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Inbyggnadsdel för golvstående blandare (ej i bild) 
# 10452180

 

Metropol
1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
# 32545,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

1-grepps badkarsblandare för inbyggnad med inte-
grerad säkringskombination EN 1717  
# 32546,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180

Metropol
1-grepps duschblandare för inbyggnad  
# 32565,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180
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Blandare

Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Metris

Tidlöst vacker,  
oändligt behaglig

Sammanfattning:

• Det platta handtagets svepande båge återspeglar dess  
okomplicerade användning

• ComfortZone ger dig största möjliga utrymme mellan tvättstället 
och blandaren – för mindre vattenstänk

• AirPower blandar en generös mängd luft i vattnet som ger stora 
vattendroppar och en mjuk vattenstråle som inte stänker

• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt kalkavlag-
ringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna

• Du spar både vatten och energi med den miljövänliga 
EcoSmart-teknologin



Metris
1-grepps tvättställsblandare 260  
med lyftventil 
# 31082, -000 

1-grepps tvättställsblandare 260  
utan bottenventil 
# 31184, -000 

 

Metris
1-grepps tvättställsblandare 200  
med lyftventil 
# 31183, -000 

1-grepps tvättställsblandare 200  
utan bottenventil 
# 31185, -000 

 

Metris
1-grepps tvättställsblandare 110  
med lyftventil  
# 31080, -000

1-grepps tvättställsblandare 110  
utan bottenventil  
# 31084, -000

1-grepps tvättställsblandare 110  
för öppna varmvattenberedare med lyftventil  
# 31074, -000

1-grepps tvättställsblandare 110  
LowFlow med lyftventil  
# 31203, -000

1-grepps tvättställsblandare 110  
LowFlow utan bottenventil  
# 31204, -000

1-grepps tvättställsblandare 110  
CoolStart med lyftventil (ej i bild) 
# 31121, -000

 

Metris
1-grepps tvättställsblandare 230  
med lyftventil 
# 31087, -000 

1-grepps tvättställsblandare 230  
med svängbar pip  
och push-open ventil 
# 31187, -000 

1-grepps tvättställsblandare 230  
med svängbar pip  
utan bottenventil 
# 31081, -000 

 

Metris
1-grepps kar-/duschblandare 
# 31480, -000 

 

Metris
1-grepps duschblandare 
# 31680, -000 

 

Metris
1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 16,5 cm pip  
# 31085, -000

1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 22,5 cm pip (ej i bild) 
# 31086, -000

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare  
för 2-håls inbyggnad i vägg (ej i bild) 
# 13622180

 

Metris
1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
# 31454, -000

1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
med integrerad säkringskombination EN 1717  
# 31451, -000

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180

Metris
1-grepps duschblandare för inbyggnad  
# 31456, -000

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180
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Blandare

Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Metris S

Modern tydlighet

Sammanfattning:

• Generösa ytor för en elegant, högkvalitativ badrumsinredning
• ComfortZone ger dig största möjliga utrymme mellan tvättstället 

och blandaren – för mindre vattenstänk
• AirPower blandar en generös mängd luft i vattnet som ger stora 

vattendroppar och en mjuk vattenstråle som inte stänker
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt kalkavlag-

ringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Du spar både vatten och energi med den miljövänliga 

EcoSmart-teknologin



Metris S
1-grepps tvättställsblandare 260  
med lyftventil 
# 31022, -000 

1-grepps tvättställsblandare 260  
utan bottenventil 
# 31023, -000 

 

Metris S
1-grepps tvättställsblandare 100  
med lyftventil  
# 31060, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
utan bottenventil  
# 31068, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
LowFlow med lyftventil  
# 31063, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
LowFlow utan bottenventil  
# 31015, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
LowFlow med lyftventil  
# 31016, -000

 

Metris S
1-grepps tvättställsblandare 230  
med svängbar pip och lyftventil 
# 31159, -000 

1-grepps tvättställsblandare 230  
med svängbar pip och push-open ventil 
# 31161, -000 

 

Metris S
1-grepps kar-/duschblandare 
# 31460, -000 

 

Metris S
1-grepps duschblandare 
# 31660, -000 

 

Metris S
1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 16,5 cm pip  
# 31162, -000

1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 22,5 cm pip (ej i bild) 
# 31163, -000

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare  
för 2-håls inbyggnad i vägg (ej i bild) 
# 13622180

 

Metris S
1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
# 31465, -000

1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
med integrerad säkringskombination EN 1717  
# 31466, -000

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180

Metris S
1-grepps duschblandare för inbyggnad  
# 31665, -000

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180
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64

Finoris

Nydefinierade vardagsrutiner

Sammanfattning:

• Smäcker, geometrisk design skapar estetik i badrummet
• Utdragsfunktion för högsta flexibilitet
• Välj mellan två stråltyper med ett enkelt knapptryck
• Inred ett personligt badrum efter din egen smak  

med FinishPlus-ytorna i flera färger
• ComfortZone ger dig största möjliga utrymme mellan tvättstället 

och blandaren – för mindre vattenstänk
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt  

kalkavlagringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Du spar både vatten och energi med den miljövänliga 

EcoSmart-teknologin

Mottagare av många priser
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Blandare

Det finns inget annat rum där så många olika behov och rutiner måste 
samsas som i badrummet. Det är en plats för egentid, morgonkaos 
och wellness på samma gång. Ju större familj, desto fler krav måste 
det uppfylla.

Finoris uppfyller dessa krav med sin minimalistiska design och maxi-
mala flexibilitet. I ett enda svep förvandlas kampen om tvättstället till 
något alla kan använda. En dold, banbrytande innovation möjliggör 
många aktiviteter som är svåra att kombinera med andra blanda-
re: en spontan hårtvätt, ge bebisen ett ljuvligt bad eller tvätta tröjan 
kvickt.

En utdragbar dusch som är subtilt integrerad i den slanka 
designen glider mjukt tillbaka till sitt utgångsläge efter var-
je användning – redo för nästa gång. Njut av anpassnings-
förmåga i fyra dimensioner: vattenmängd, vattentempera-
tur, stråltyp och ett flexibelt utlopp. Du kan välja Finoris i 
en av tre tillgängliga färger så att den passar perfekt i ditt 
badrum.

En blandare lika flexibel 
som du själv



Finoris
1-grepps tvättställsblandare 260  
med push-open ventil 
# 76070, -000, -670, -700 

 

Finoris
1-grepps tvättställsblandare 230  
med utdragbar handdusch, 2jet och push-open ventil 
# 76063, -000, -670, -700 

 

Finoris
1-grepps tvättställsblandare 230  
med svängbar pip och push-open ventil 
# 76060, -000, -670, -700 

 

Finoris
1-grepps tvättställsblandare 110  
med lyftventil 
# 76020, -000, -670, -700 

1-grepps tvättställsblandare 110  
med push-open ventil 
# 76023, -000, -670, -700 

 

Finoris
1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart  
med push-open ventil 
# 76024, -000, -670, -700 

 

Finoris
1-grepps tvättställsblandare 100  
med push-open ventil 
# 76010, -000, -670, -700 

 

Finoris
Tappkran 100 kallvattenanslutning  
utan bottenventil 
# 76013, -000, -670, -700 

 

Finoris
1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 16,8 cm pip  
# 76051, -000, -670, -700

1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 22,8 cm pip (ej i bild) 
# 76050, -000, -670, -700

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare  
för 2-håls inbyggnad i vägg (ej i bild) 
# 13622180

 

Finoris
3-håls tvättställsblandare 110  
med push-open ventil  
# 76033, -000, -670, -700

3-håls tvättställsblandare 160  
med push-open ventil (ej i bild) 
# 76034, -000, -670, -700
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Finoris
1-grepps badkarsblandare  
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris
4-håls badkarsblandare för karkant med sBox  
# 76444, -000, -670, -700

Inbyggnadsdel för 4-håls blandare för karkant (ej i bild) 
# 13444180

 

Finoris
1-grepps badkarsblandare för golvmontering  
# 76445, -000, -670, -700

Inbyggnadsdel för golvstående blandare (ej i bild) 
# 10452180

 

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

 

Finoris
1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
# 76415, -000, -670, -700

1-grepps badkarsblandare för inbyggnad med inte-
grerad säkringskombination EN 1717  
# 76416, -000, -670, -700

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180

Finoris
1-grepps duschblandare  
# 76620, -000, -670, -700

Finoris
1-grepps duschblandare för inbyggnad  
# 76615, -000, -670, -700

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180
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Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Vivenis

Förtrollande vatten

Sammanfattning:

• Blandarens eleganta formspråk förenas harmoniskt  
med den breda vattenfallstrålen

• Inred ett personligt badrum efter din egen smak  
med FinishPlus-ytorna i flera färger

• ComfortZone ger dig största möjliga utrymme mellan tvättstället 
och blandaren – för mindre vattenstänk

• AirPower blandar en generös mängd luft i vattnet som ger stora 
vattendroppar och en mjuk vattenstråle som inte stänker

• Du spar både vatten och energi med den miljövänliga 
EcoSmart-teknologin

Mottagare av många priser
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Blandare

Alla vill röra vid ett vattenfall. Om vi hittar en av dessa fascinerande, 
oändliga kraftkällor när vi är ute i naturen är vår första instinkt att 
röra vid det forsande vattnet. Men hemma förknippar vi bara vatten 
och välbefinnande med en skön dusch eller ett långt bad. Varför skul-
le inte en nödvändighet som att tvätta händerna också kunna vara ett 
kort, magiskt ögonblick fullt av välbefinnande?

Vivenis ger dig detta ögonblick. Den är så mycket mer än bara en 
blandare. Med den tidlöst eleganta formgivningen och breda vat-
tenstrålen får du ett riktigt blickfång i badrummet. Men den sanna 
magin börjar när du vrider på handtaget och låter vattnet svepa över 
dina händer eller ansikte. Vår innovativa AirPower-teknologi berikar 
vattnet med luft och förvandlar vattenstrålen till ett silkeslent vattenfall 
över huden.

Vivenis med EcoSmart ger dig inte bara otaliga njutningsfyllda ögon-
blick, utan sänker även vattenförbrukningen. Gläd dig över varje 
tvätt.

Ett sammetsmjukt,  
silkeslent vattenfall  
i ditt badrum



Vivenis
1-grepps tvättställsblandare 250 

med lyftventil  
# 75040, -000, -670, -700

1-grepps tvättställsblandare 250  
utan bottenventil  
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis
1-grepps tvättställsblandare 110  
med lyftventil  
# 75020, -000, -670, -700

1-grepps tvättställsblandare 110  
utan bottenventil  
# 75022, -000, -670, -700

 

Vivenis
1-grepps tvättställsblandare 80  
med lyftventil  
# 75010, -000, -670, -700

1-grepps tvättställsblandare 80  
utan bottenventil  
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis
Tappkran 80  
kallvattenanslutning utan bottenventil  
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis
1-grepps tvättställsblandare 210  
med svängbar pip och lyftventil  
# 75030, -000, -670, -700

1-grepps tvättställsblandare 210  
med svängbar pip utan bottenventil  
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis
3-håls tvättställsblandare 90  
med lyftventil  
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis
1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 19,2 cm pip  
# 75050, -000, -670, -700

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare  
för 2-håls inbyggnad i vägg (ej i bild) 
# 13622180
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Vivenis
1-grepps badkarsblandare  
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis
4-håls badkarsblandare för karkant med sBox  
# 75444, -000, -670, -700

Inbyggnadsdel för 4-håls blandare för karkant (ej i bild) 
# 13440180

 

Vivenis
1-grepps badkarsblandare för golvmontering  
# 75445, -000, -670, -700

Inbyggnadsdel för golvstående blandare (ej i bild) 
# 10452180

 

Vivenis
1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
# 75415, -000, -670, -700

1-grepps badkarsblandare för inbyggnad med inte-
grerad säkringskombination EN 1717  
# 75416, -000, -670, -700

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180

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

 

Vivenis
1-grepps duschblandare 
# 75620, -000, -670, -700 12,3 l/min 

 

Vivenis
1-grepps duschblandare för inbyggnad  
# 75615, -000, -670, -700

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180
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Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Talis E

Komfort  
i sin naturligaste form

Sammanfattning:

• Smäcker elegans genom en mjukt avsmalnande form
• Inred ett personligt badrum efter din egen smak  

med FinishPlus-ytorna i flera färger
• ComfortZone ger dig största möjliga utrymme mellan tvättstället 

och blandaren – för mindre vattenstänk
• AirPower blandar en generös mängd luft i vattnet som ger stora 

vattendroppar och en mjuk vattenstråle som inte stänker
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt  

kalkavlagringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Du spar både vatten och energi med den miljövänliga 

EcoSmart-teknologin

Mottagare av många priser



Talis E
1-grepps tvättställsblandare 150  
med lyftventil  
# 71754,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grepps tvättställsblandare 150  
utan bottenventil  
# 71755, -000

 

Talis E
1-grepps tvättställsblandare 240  
med lyftventil  
# 71716,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grepps tvättställsblandare 240  
utan bottenventil  
# 71717,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
1-grepps tvättställsblandare 110  
med lyftventil  
# 71710,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grepps tvättställsblandare 110  
med push-open ventil  
# 71711, -000

1-grepps tvättställsblandare 110  
utan bottenventil  
# 71712,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grepps tvättställsblandare 110  
CoolStart med lyftventil (ej i bild) 
# 71713,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grepps tvättställsblandare 110  
CoolStart utan bottenventil (ej i bild) 
# 71714,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grepps tvättställsblandare 110  
LowFlow med lyftventil  
# 71715, -000

 

Talis E
3-håls tvättställsblandare  
med lyftventil  
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
1-grepps kar-/duschblandare  
# 71740,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
1-grepps duschblandare  
# 71760,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 22,5 cm pip  
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 16,5 cm pip (ej i bild) 
# 71732, -000

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare  
för 2-håls inbyggnad i vägg (ej i bild) 
# 13622180

 

Talis E
1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
# 71745,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grepps badkarsblandare för inbyggnad med inte-
grerad säkringskombination EN 1717  
# 71474,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180

Talis E
1-grepps duschblandare för inbyggnad  
# 71765,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180
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Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Talis S

Här förenas  
form och funktion

Sammanfattning:

• Upprättstående, smäcker, konisk basmodul
• Du reglerar vattenflödet eller byter stråltyp enkelt  

med den innovativa Select-styrningen
• ComfortZone ger dig största möjliga utrymme mellan tvättstället 

och blandaren – för mindre vattenstänk
• AirPower blandar en generös mängd luft i vattnet som ger stora 

vattendroppar och en mjuk vattenstråle som inte stänker
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt  

kalkavlagringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Du spar både vatten och energi med den miljövänliga 

EcoSmart-teknologin



Talis Select S
Tvättställsblandare 190  
med lyftventil  
# 72044, -000

Tvättställsblandare 190  
utan bottenventil  
# 72045, -000

 

Talis S
1-grepps tvättställsblandare 100  
med lyftventil  
# 72020, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
utan bottenventil  
# 72021, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
CoolStart med lyftventil (ej i bild) 
# 72022, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
CoolStart utan bottenventil (ej i bild) 
# 72023, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
LowFlow med lyftventil  
# 72024, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
LowFlow utan bottenventil  
# 72025, -000

 

Talis S
1-grepps tvättställsblandare 140  
med lyftventil  
# 72113, -000

 

Talis S
1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och 
lyftventil  
# 72105, -000

 

Talis S
1-grepps kar-/duschblandare 
# 72400, -000 

 

Talis S
1-grepps duschblandare  
# 72600, -000

Talis S
1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 22,5 cm pip  
# 72111, -000

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare  
för 2-håls inbyggnad i vägg (ej i bild) 
# 13622180

 

Talis S
1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
# 72405, -000

1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
med integrerad säkringskombination EN 1717  
# 72406, -000

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180

Talis S
1-grepps duschblandare för inbyggnad  
# 72605, -000

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180
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Focus

Tidlös design och komfort  
till ett attraktivt pris

Sammanfattning:

• Konsekvent design med ett rent, generöst formspråk
• Ergonomiskt handtag och enkel användning
• ComfortZone ger dig största möjliga utrymme mellan tvättstället 

och blandaren – för mindre vattenstänk
• AirPower blandar en generös mängd luft i vattnet som ger stora 

vattendroppar och en mjuk vattenstråle som inte stänker
• Tack vare QuickClean-teknologin avlägsnar du enkelt  

kalkavlagringar på de mjuka silikonnopporna med fingrarna
• Du spar både vatten och energi med den miljövänliga 

EcoSmart-teknologin



Focus
1-grepps tvättställsblandare 230  
med lyftventil  
# 31531, -000

1-grepps tvättställsblandare 230  
utan bottenventil  
# 31532, -000

 

Focus
1-grepps tvättställsblandare 190  
med lyftventil  
# 31608, -000

1-grepps tvättställsblandare 190  
utan bottenventil  
# 31518, -000

 

Focus
1-grepps tvättställsblandare 100  
med lyftventil  
# 31607, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
utan bottenventil  
# 31517, -000

1-grepps tvättställsblandare 100 LowFlow  
med lyftventil  
# 31603, -000

1-grepps tvättställsblandare 100 LowFlow  
utan bottenventil  
# 31513, -000

1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart  
med lyftventil (ej i bild) 
# 31621, -000

 

Focus
1-grepps tvättställsblandare 240  
med svängbar pip och lyftventil  
# 31609, -000

1-grepps tvättställsblandare 240  
med svängbar pip utan bottenventil  
# 31519, -000

 

Focus
1-grepps kar-/duschblandare  
# 31940, -000

 

Focus
1-grepps duschblandare  
# 31960, -000

Focus
1-grepps duschblandare för inbyggnad  
# 31965, -000

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180

Focus
1-grepps tvättställsblandare för väggmontage  
# 31923, -000

 

Focus
1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
# 31945, -000

1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
med integrerad säkringskombination EN 1717  
# 31946, -000

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180
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Vernis Shape

Eleganta hörn och kanter

Sammanfattning:

• Exakta kanter ger en optiskt markant look
• Hög kvalitet och elegant estetik möter ett attraktivt pris-/

prestandaförhållande
• ComfortZone ger dig största möjliga utrymme mellan tvättstället 

och blandaren – för mindre vattenstänk
• AirPower blandar en generös mängd luft i vattnet som ger stora 

vattendroppar och en mjuk vattenstråle som inte stänker
• Du spar både vatten och energi med den miljövänliga 

EcoSmart-teknologin



Vernis Shape
1-grepps tvättställsblandare 190  
med lyftventil  
# 71562, -000, -670

1-grepps tvättställsblandare 190  
med lyftventil i metall  
# 71590, -000

1-grepps tvättställsblandare 190  
utan bottenventil  
# 71591, -000, -670

 

Vernis Shape
1-grepps tvättställsblandare 100  
med lyftventil  
# 71561, -000, -670

1-grepps tvättställsblandare 100  
med lyftventil i metall  
# 71568, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
utan bottenventil  
# 71569, -000, -670

1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart  
med lyftventil (ej i bild) 
# 71594, -000, -670

 

Vernis Shape
1-grepps tvättställsblandare 200  
med svängbar pip  
och lyftventil  
# 71564, -000

 

Vernis Shape
1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 20,7 cm pip  
# 71578, -000, -670

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare  
för 2-håls inbyggnad i vägg (ej i bild) 
# 13622180

 

Vernis Shape
1-grepps kar-/duschblandare  
# 71450, -000, -670

 

Vernis Shape
1-grepps duschblandare 
# 71650, -000, -670 

 

Vernis Shape
1-grepps duschblandare för inbyggnad  
# 71668, -000, -670

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180

Vernis Shape
3-håls tvättställsblandare 150 med lyftventil  
# 71563, -000, -670

 

Vernis Shape
1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
# 71468, -000, -670

1-grepps badkarsblandare för inbyggnad med inte-
grerad säkringskombination EN 1717  
# 71469, -000, -670

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180
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Vernis Blend

Återhållsam elegans

Sammanfattning:

• Med sina eleganta blandare passar den mycket bra i en miljö 
med varma material som trä

• Hög kvalitet och levande design till ett attraktivt pris
• ComfortZone ger dig största möjliga utrymme mellan tvättstället 

och blandaren – för mindre vattenstänk
• AirPower blandar en generös mängd luft i vattnet som ger stora 

vattendroppar och en mjuk vattenstråle som inte stänker
• Du spar både vatten och energi med den miljövänliga 

EcoSmart-teknologin



Vernis Blend
1-grepps tvättställsblandare 190  
med lyftventil  
# 71552, -000, -670

1-grepps tvättställsblandare 190  
med lyftventil i metall  
# 71581, -000

1-grepps tvättställsblandare 190  
med isolerat vattenflöde och lyftventil (ej i bild) 
# 71572, -000

1-grepps tvättställsblandare 190  
utan bottenventil  
# 71582, -000, -670

 

Vernis Blend
1-grepps tvättställsblandare 100  
med lyftventil  
# 71551, -000, -670

1-grepps tvättställsblandare 100  
med lyftventil i metall  
# 71559, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
med isolerat vattenflöde och lyftventil (ej i bild) 
# 71571, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
utan bottenventil  
# 71580, -000, -670

1-grepps tvättställsblandare 100  
CoolStart med lyftventil (ej i bild) 
# 71585, -000, -670

 

Vernis Blend
1-grepps tvättställsblandare 200  
med svängbar pip  
och lyftventil  
# 71554, -000

 

Vernis Blend
1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg  
med 20,7 cm pip  
# 71576, -000, -670

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare  
för 2-håls inbyggnad i vägg (ej i bild) 
# 13622180

 

Vernis Blend
1-grepps kar-/duschblandare  
# 71440, -000, -670

 

Vernis Blend
1-grepps duschblandare 
# 71640, -000, -670 

 

Vernis Blend
1-grepps duschblandare  
för inbyggnad  
# 71667, -000, -670

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180

Vernis Blend
3-håls tvättställsblandare 150  
med lyftventil  
# 71553, -000, -670

 

Vernis Blend 
1-grepps badkarsblandare 
för inbyggnad  
# 71466, -000, -670

1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
med integrerad säkringskombination EN 1717  
# 71467, -000, -670

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180
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Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Logis

Harmonisk design  
med fingertoppskänsla

Sammanfattning:

• Exakta linjer och rundade kanter smeker både öga som hand
• Ergonomiskt handtag och enkel användning
• ComfortZone ger dig största möjliga utrymme mellan tvättstället 

och blandaren – för mindre vattenstänk
• AirPower blandar en generös mängd luft i vattnet som ger stora 

vattendroppar och en mjuk vattenstråle som inte stänker
• Du spar både vatten och energi med den miljövänliga 

EcoSmart-teknologin



Logis
1-grepps tvättställsblandare 240 Fine  
med lyftventil  
# 71257, -000

1-grepps tvättställsblandare 240  
utan utan bottenventil  
# 71258, -000

 

Logis
1-grepps tvättställsblandare 110 Fine  
med lyftventil  
# 71251, -000

1-grepps tvättställsblandare 110 Fine  
med push-open ventil  
# 71252, -000

1-grepps tvättställsblandare 110 Fine  
utan bottenventil  
# 71253, -000

 

Logis
1-grepps tvättställsblandare  
för inbyggnad i vägg Fine med 20,5 cm pip  
# 71256, -000

Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare  
för 2-håls inbyggnad i vägg (ej i bild) 
# 13622180

 

Logis
1-grepps tvättställsblandare 190  
med lyftventil  
# 71090, -000

1-grepps tvättställsblandare 190  
utan bottenventil  
# 71091, -000

 

Logis
1-grepps kar-/duschblandare 
# 71400, -000 

 

Logis
1-grepps duschblandare  
# 71600, -000

Logis
1-grepps tvättställsblandare 100  
med lyftventil  
# 71100, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
med push-open ventil  
# 71107, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
CoolStart med lyftventil (ej i bild) 
# 71102, -000

1-grepps tvättställsblandare 100  
CoolStart utan bottenventil (ej i bild) 
# 71103, -000

1-grepps tvättställsblandare 100 utan bottenventil  
# 71101, -000

 

Logis
1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
# 71405, -000

1-grepps badkarsblandare för inbyggnad  
med integrerad säkringskombination EN 1717  
# 71407, -000

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180

Logis
1-grepps duschblandare för inbyggnad  
# 71605, -000

1-grepps duschblandare HighFlow för inbyggnad  
# 71607, -000

Inbyggnadsdel iBox universal (ej i bild) 
# 01800180
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sBox

Genomtänkt teknik  
för större användarvänlighet

Sammanfattning:

• Badkaret ser snyggare ut när duschslangen är dold
• Rund eller fyrkantig design, passande till din badrumsmiljö
• Bekvämare med en generös slanglängd (1,45 m)
• Större rörelsefrihet vid badkaret
• Valfri placering vid badkarets kant
• Slangen glider lätt in och ut
• Kräver minimal styrka för att dra ut och hålla kvar
• Inred ett personligt badrum efter din egen smak  

med FinishPlus-ytorna i flera färger

Mottagare av många priser



sBox
Färdigset Square  
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Inbyggnadsdel för kant och karkant (ej i bild) 
# 13560180

Montageplatta för kant (ej i bild) 
# 28016, -000

Monteringsvinklar för monteringsplatta för kant (ej i bild) 
# 28021, -000

sBox
Färdigset Oval  
# 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Inbyggnadsdel för kant och karkant (ej i bild) 
# 13560180

Montageplatta för kant (ej i bild) 
# 28016, -000

Monteringsvinklar för monteringsplatta för kant (ej i bild) 
# 28021, -000
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Förklaringar av ytor, teknik och stråltyper finns i slutet av broschyren.  Du hittar fler produkter på hansgrohe.se

Badkaret är något många ser som en oas för avkoppling, där de kan 
dra sig tillbaka för att njuta och tanka energi. Ju mer estetisk och be-
kväm omgivningen är, desto större avkoppling. hansgrohe sBox bad-
kar ser till att din egentid är både visuellt och praktiskt perfekt. 
Duschslangar som hänger i vägen? Passé. Njut av den snygga utsikten 
och av en större rörelsefrihet.

En duschslang som försvinner i badkarets kant är både snyggt och 
praktiskt. Där är den upprullad och redo för sin nästa uppgift. När du 
ska duscha eller ta ett bad drar du bara snabbt och enkelt ut den. Om 
du vill, ända upp till bekväma 1,45 meter. Användningen är den enk-
last tänkbara och kräver ingen styrka för att dra ut eller hålla kvar 
slangen. Med hjälp av hansgrohe sBox badkar fungerar badkarets 
slangdragning kontrollerat, skyddat och säkert och det finns ingen risk 
att slangen snor sig. Det enda som syns på utsidan är metallrosetten 
som hör till sBox badkar. Du kan välja mellan två attraktiva rosettde-
signer utifrån vad som passar bäst till dina badrumsblandare: rektang-
ulär eller oval.

Ordning och reda  
vid badkaret
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XtraStoris

Förvaring i drömbadrummet
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Sammanfattning:

• En platssparande förvaringslösning som finns i olika mått  
och en mängd ytor som passar till hansgrohe-sortimentet

• Anpassa personligt helt efter dina egna behov
• Förebygg vattenskador med ett vattentätt grundset  

och förmonterad tätningsväv
• Färdigsetet kan fås med varierande installationsdjup  

för en personlig look

Design  
som gör nytta
Du har valt ett badrum med stor kärlek, lagt värde vid god design och 
hög kvalitet och gläds över hur fint det har blivit hemma. Det är ett 
intryck du vill bevara, men du vet också att kroppsvårds- och bad-
rumsprodukter måste få plats någonstans.

Vår önskan är att dessa praktiska omständigheter aldrig ska grumla 
din glädje. Med XtraStoris erbjuder vi dig en förvaringslösning i väg-
gen som är lika snygg som ditt badrum – och ger dig största rörelse-
frihet. Välj bland olika färger och storlekar för att hitta det perfekt 
designade komplementet till din inredning. Med XtraStoris förvandlas 
utmaningen att hitta förvaringsutrymme till en lösning som garanterar 
dig och din familj glädje i många år.



XtraStoris Individual
Väggnisch matt svart med designram  
30 x 30 x 10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Individual
Väggnisch matt vit med designram  
30 x 30 x 10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Original
Väggnisch med integrerad ram  
30 x 15 x 10 cm 
# 56057, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Väggnisch med integrerad ram  
30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Väggnisch med integrerad ram  
30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Minimalistic
Väggnisch med öppen ram  
30 x 30 x 10 cm 
# 56073, -670, -700, -800 

Väggnisch med öppen ram  
30 x 30 x 14 cm (ej i bild) 
# 56079, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Rock
Väggnisch med kakelbar dörr  
30 x 30 x 10 cm 
# 56085, -670, -700, -800 

Väggnisch med kakelbar dörr  
30 x 30 x 14 cm (ej i bild) 
# 56091, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Safe
Väggnisch med kakelbar dörr och integrerad  
avstängningsventil 15 x 30 x 10 cm 
# 56100, -800 

Tillgänglig från 02/2022

XtraStoris Individual
Väggnisch borstad rostfritt stål med designram  
30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
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AddStoris

Fullända ditt badrum

Sammanfattning:

• Inred ett personligt badrum efter din egen smak  
med FinishPlus-ytorna i flera färger

• Fler funktioner, mer plats och förvaringsutrymme i ditt badrum
• Ren design som smälter in i alla moderna badrum
• Den rätlinjiga, återhållsamma formgivningen har anpassats
•  till övriga hansgrohe blandarserier

Mottagare av många priser
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Tillbehör

Du har säkert varit med om det: allt i ditt vackra badrum är un-
danstoppat, ingenting stör helhetsintrycket. Utom några småsaker 
som du behöver flera gånger om dagen. För att tvätta händerna eller 
borsta tänderna, kanske. Men vad ska du göra av dem? Och framför 
allt: var kan dessa viktiga produkter hitta en lämplig plats som inte är 
i vägen och ändå är snygg?

Vårt svar är AddStoris. Då har du alltid saker som du använder ofta, 
som tvålpumpar eller tvålkoppar, nära till hands – diskret och ele-
gant. Med sin platta, minimalistiska design passar denna tillbehörsse-
rie perfekt till hansgrohe-blandarna i ditt badrum.

Det eleganta komplementet  
till din hansgrohe-blandare: 
i sex olika ytor.



AddStoris
Krok 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Dubbel krok 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Tandborstmugg 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

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

 

AddStoris
Tvålpump 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
WC-borste 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Handdukshållare 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Dubbel handduksstång 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Handdukshylla med handduksstång 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Handdukshållare 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Handduksring 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Hörnhylla 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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AddStoris
Pappershållare med lock 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Pappershållare 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Pappershållare med hylla 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Reservpappershållare 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Pappershållare 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Pedalhink 
# 41775, -000, -670, -700 

 

AddStoris
Dispenser för pappersservetter 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Dispenser för sanitetspåsar 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

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

 

AddStoris
Handtag till duschdörr 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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Logis

Harmonisk design

Sammanfattning:

• Fler funktioner, mer plats och förvaringsutrymme i ditt badrum
• Harmonisk design som smälter in perfekt i alla moderna badrum
• Den rätlinjiga, återhållsamma formgivningen har anpassats  

till övriga hansgrohe blandarserier
• Välj den passande ytfinshen till ditt badrum bland våra olika ytor



Logis
Tvålpump 
# 40514, -000, -820 

 

Logis
Tandborstmugg 
# 40518, -000, -820 

 

Logis
Tvålkopp 
# 40515, -000, -820 

 

Logis
Pappershållare med lock 
# 40523, -000, -820 

 

Logis
Pappershållare 
# 40526, -000, -820 

 

Logis
Reservpappershållare 
# 40517, -000, -820 

 

Logis
WC-borste 
# 40522, -000, -820 

 

Logis
Krok 
# 40511, -000, -820 

 

Logis
Handdukshållare 
# 40512, -000, -820 

 

Logis
Badkarsgrepp 
# 40513, -000, -820 

 

Logis
Handduksstång 
# 40516, -000, -820 
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Logis Universal
Tandborstmugg 
# 41718, -000 

 

Logis Universal
Tvålkopp 
# 41715, -000 

 

Logis Universal
Tvålpump  
# 41714, -000 

 

Logis Universal
Krok 
# 41711, -000 

 

Logis Universal
Dubbel krok 
# 41725, -000 

 

Logis Universal
Tvålkorg 
# 41710, -000 

 

Logis Universal
Pappershållare med lock 
# 41723, -000 

 

Logis Universal
Pappershållare 
# 41726, -000 

 

Logis Universal
Pappershållare 
# 41717, -000 

 

Logis Universal
WC-borste 
# 41722, -000 

 

Logis Universal
Rakspegel 
# 73561, -000 
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Logis Universal
Handduksring 
# 41724, -000 

 

Logis Universal
Badkarsgrepp 
# 41713, -000 

 

Logis Universal
Handduksstång 
# 41716, -000 

 

Logis Universal
Dubbel handduksstång 
# 41712, -000 

 

Logis Universal
Handdukshylla med handduksstång 
# 41720, -000 

 

Logis Universal
Tillbehörspaket med 3 delar 
# 41727, -000 

 

Logis Universal
Tillbehörspaket med 5 delar 
# 41728, -000 
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WallStoris

Väggen är din

Sammanfattning:

• Flexibelt, modernt förvaringssystem med nästan oändliga 
möjligheter

• Perfekt i våta utrymmen: tack vare det integrerade utloppet 
samlas inget vatten i behållarna och hyllorna

• Högkvalitativa lister i två längder (50 eller 70 cm) och två ytor 
(matt svart och matt vitt)

• Välj bland många olika hyllor, krokar, korgar, skåp  
och blomkrukor

• Tillbehör som du enkelt klickar fast på vägglisten och lika enkelt 
tar bort igen

• Enkel montering: klassisk med skruvar – eller med lim som  
inte lämnar några rester när du tar av listen

Mottagare av många priser
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Ju prydligare ditt hem är, desto bättre mår du där – även i själen. En 
harmonisk och organiserad miljö har nämligen ett lugnande inflytan-
de på oss människor och ökar feelgood-faktorn i badrummet.

WallStoris är det flexibla förvaringssystemet som skapar inre balans. 
Principen är mycket enkel, men desto mer personlig: en list med tillbe-
hör i moduler och oändligt många kombinationsmöjligheter. Välj en 
listlängd och inred väggen helt efter dina egna behov och din per-
sonliga smak. Vare sig du vill ha skåp, hyllor, krokar eller korgar: du 
kan kombinera modulerna på upp till 40 000 olika sätt. Säg farväl 
till röran. Ordning i badrummet har aldrig varit så enkelt.

Ditt badrum kommer garanterat  
att vara unikt med alla dessa  
kombinationsmöjligheter.

Monteringen är lika  
snygg som enkel – det är 
bara att limma



WallStoris
Smal krok  
# 27929, -670, -700

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Bred krok  
# 27914, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Skena 50 cm  
# 27902, -670, -700 

Skena 70 cm (ej i bild) 
# 27904, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Djup förvaringskorg  
# 27912, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Förvaringskorg (250 x 39 mm)  
# 27913, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Lock till förvaringskorg  
# 27925, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Hylla  
# 27915, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Mugg  
# 27921, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Duschskrapa  
# 27916, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022
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WallStoris
Push handduschhållare  
# 27917, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Handduksstång  
# 27926, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
WC-borste  
# 27927, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Pappershållare med hylla  
# 27928, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Set för toalett  
# 27969, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Set för badkar  
# 27966, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Set för badrum  
# 27968, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022

WallStoris
Set för dusch  
# 27967, -670, -700 

Tillgänglig från 04/2022
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Kök

Kök står för njutning. Kärlek till livsmedel 
som förvandlas till en måltid vi delar. Vi för-
står din kärlek och främjar den med våra 
innovationer. Låt oss njuta tillsammans.

Vatten är en 
del av ditt 

hemliga recept
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Kök

Aquno Select M81 – 
perfekt arbetsflöde  
i köket

Med hansgrohe kan du nu välja att få kranvattnet filtrerat, mineralise-
rat, kylt eller med bubblor. Så kan du få förädlat dricksvatten på noll-
tid. Vi levererar Aqittura M91 blandardesign i två olika utföranden 
– runda och fyrkantiga – samt med olika funktioner.
Att minska användningen av plast har högsta prioritet i framtidsorien-
terade hushåll som lägger vikt vid hållbarhet. Vatten som inte behöver 
fyllas på flaska, förpackas och transporteras minskar koldioxidut-
släpp. Koldioxidflaskan som hör till Aqittura M91 är återvinningsbar 
så att det är ännu enklare att skydda vår miljö.

Kockentusiasterna bland er vet det redan: god kvalitet är den bästa 
ingrediensen i varje perfekt rätt. Kvaliteten ska helst inte bara bibehål-
las under matlagningen, utan förbättras. Vi har utvecklat Aquno 
 Select M81 för skonsam sköljning av ömtåliga matvaror och för att ge 
dig bästa möjliga hjälp under arbetet i köket.
Köksblandaren Aquno Select M81 har en enastående design som 
låter vattnet flöda på ett oöverträffat sätt – och som därmed skapar 
förutsättningar för effektivt arbete i köket. Den breda SatinFlow-strå-
len sköljer försiktigt all mat, stänker inte när du diskar stora kärl och 
sparar vatten när du tvättar händerna. Tillsammans med den skräd-
darsydda, multifunktionella silen fulländar den ditt arbetsflöde när du 
arbetar i köket.

Aqittura M91 – för  
perfekt flyt i livet

Höjdpunkter –  
för ditt kök

Mottagare av många priser
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Tillhör du alla dem som anser att ett visuellt perfekt kök är ditt hems 
visitkort? Talis M54 är vår flexibla designlösning för kök i alla former. 
Låt dig inspireras av blandarens spännande, smäckra basmodul i 
krom, rostfritt stål eller matt svart och välj vilken typ av utlopp som 
passar i ditt kök – oavsett om det är en rymlig köksö eller ett kompakt 
pentry med en väggskåp. Dess smala silhuett förenas optiskt med bas-
modulen och är ett blickfång i ditt kök.

Talis M54 – minimalism  
med kärlek till detaljerna

Zesis M33 – för ett  
liv i balans

Zesis M33 köksblandare är fulla av praktiska detaljer. De kan sväng-
as eller dras ut upp till 76 cm. Även blandarna med högt utlopp hjäl-
per dig i arbetet. Men det är inte allt: tack vare den extra duschstrå-
len sköljer Zesis M33 utdragbara dusch bort all smuts från dina 
matvaror i ett nafs. Låt dig övertygas av vår allkonstnär.

Innovationer som sBox 
och ComfortZone skapar 
skön effektivitet

Vår innovativa sBox skapar ordning och reda i ditt kök. Slangen gli-
der tillbaka in i sBoxen, som monteras osynligt under diskbänken, tyst 
och lätt. Oavsett om utloppet är högt, svängbart eller utdragbart – 
ComfortZone ger dig större rörelsefrihet och mer plats. Denna lösning 
anpassas till dina behov för ett ännu behagligare arbete i köket.

Du hittar dessa och andra köksprodukter på  
hansgrohe.se/kok

Mottagare av många priser
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En kraftig massagestråle 
som stimulerar där det 
behövs.

En harmonisk kombination  
av mjukare duschstråle och 
dynamisk spray.

Kristallklar och utan 
luftinblandning. Optimal för 
att snabbt fylla stora kärl. 
Förhindrar vattenstänk. 

En mjuk stråle som rengör 
tassarna skonsamt.

Ett rikligt duschregn, perfekt 
för att skölja ur hårscham-
pot.

Luftberikad stråle tack vare 
AirPower-teknologi. Fylli-
gare, lättare och mjukare 
droppar för en behaglig 
vattenstråle.

För ben och känsliga 
områden.

Supermjuk, platt stråle som 
är mycket effektiv och inte 
stänker.

Resurseffektiv och lämplig 
för att snabbt skölja ur 
diskbänk eller handfat.

Full duschstråle som sköljer 
smuts och hundschampo ur 
pälsen.

En intensiv vattenstråle som 
aktiverar och får dig att 
vakna till.

En mjukare spraylik stråle 
som omfamnar din kropp för 
en riktig feel-good känsla.

En koncentrerad, angenäm 
massagestråle.

Ymniga, mjuka  
vattenstrålar.

En kraftig pulseringsstråle 
med generös täckning.

Enkel stråle för en mjuk, 
välmående dusch.

En unik duschupplevelse 
tack vare mjukt omslutande 
mikrodroppar.

Intensiv stråle av mikrofina 
droppar för en unik och sen-
sationell duschupplevelse.

Stor duschyta som omger 
hela kroppen av mjuka 
droppar.

En harmonisk kombination  
av mjukare duschstråle och 
dynamisk spray.

Ger energi i duschkänslan 
efter en utmanande dag.

Ett rikligt duschregn, perfekt 
för att skölja ur hårscham-
pot.

Ett ymnigt duschregn med 
uppiggande effekt.

Ett milt duschregn med 
luftfyllda vattendroppar.

En intensiv vattenstråle som 
aktiverar och får dig att 
vakna till.

Stråltyper

När du anger ytan består alla beställningsnummer (#) av 8 tecken,  
Exempelvis 28500, -000 = krom

Ytbeläggningar

-400
Vit/Krom

-090
Krom/Guld

-450
Vit

-540
Petrol

-560
Pink

-340
Borstad svart 

krom

-140
Borstad brons

-000  
Krom

-700
Matt vit

-600
Svart/Krom

-610
Svart

-820
Borstad nickel

-670
Matt svart

-800
Rostfritt stål

-990
Polerad guld
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Teknologier

Reglerar enkelt vattnet 
med en knapptryckning. 
Ett bekvämt sätt att sätta 
på och stänga av eller 
växla mellan de olika 
stråltyperna.

Definierar det använd-
bara utrymmet mellan 
tvättställ och blandare. 
Finns en höjd för alla 
behov.

Reducerar vattenåt-
gången och samtidigt 
energiåtgången.

Definierar det använd-
bara utrymmet mellan 
diskho och blandare. 
Finns en höjd för alla 
behov.

Blandar vattnet med 
en generös mängd luft, 
vilket minskar stänk och 
ger en rik och fyllig 
duschupplevelse.

Alltid kallt vatten i start-
position. Du använder 
bara varmt vatten när du 
behöver det. 

Enkelt att ta bort 
kalk avlagringar – du 
behöver bara gnugga 
de små böjliga silikon-
munstyckena.

Vattenstrålen kan 
anpassas individuellt 
med den justerbara 
huvudduschen.

Kan fästas med den med-
följande självhäftande 
uppsättningen eller med 
skruvar. 

Duschkanalen kan kortas 
för optimal anpassning 
till installationsmiljön.

Enkel vattenkontroll: vat-
tenvolymen kan justeras 
med hjälp av vridreg-
laget. 

Undvik vattenskador  
med ett vattentätt grund-
set med förmonterad 
tätning.

Hög dräneringskapa-
citet.

För installation kant  
i kant med angränsande 
yta.

Lågtrycksarmatur för 
kallvattenledning med 
varmvattenberedare/
värmeackumulator.

Sensorn reagerar, som 
många andra rörelse-
detektorer, på ändrad 
infraröd strålning. Vattnet 
börjar rinna så snart hän-
dernas värme upptäcks.

Köksblandaren kan lyftas 
upp ur hållaren och läg-
gas ner. Så att du enkelt 
kan öppna fönstret inåt.

Enkelt och snabbt att 
rengöra och underhålla 
ytorna.

Dropptiden reduceras 
med duschens snabba 
tömningsfunktion. 

Tillbehör kan enkelt 
klickas på väggstången 
och kan tas bort igen när 
som helst. 

Enkel rengöring  
av vattenlås.

Badkarets pip kan 
enkelt vridas in under 
termostaten när den inte 
används. 

Installation anpassad 
för montering mellan två 
väggar.

Fördelar vattnet över 
en stor yta som täcker 
hela kroppen i ett härligt 
välbefinnande.

Duschhållaren kan 
justeras steglöst med 
ett knapptryck med en 
hand. För ett säkert och 
bekvämt duschnöje. 

För tyst, smidig och 
skyddad slangföring 
i underskåpet, utdragbar 
upp till 76 cm. 

Varierande installations-
djup för ett individuellt 
utseende.

Väggnära installation  
för bekväm användning 
av utrymme.

Håller blandaren sval 
genom det kontrollerade 
flödet av kallvatten i 
blandaren. Ingen risk för 
att bränna sig. För en 
säkrare duschupplevelse.

Minimalistisk installation 
mot bakvägg sidoväg-
gar.

Utdragbar funktion för 
maximal flexibilitet.

Installeras fritt i området 
som en designhöjdpunkt.

Öka vattenmängden  
vid behov.



Alla produkter är beroende av tillgänglighet. Tillgängligheten kan tillfälligt 
försämras på grund av materialbrist, avbrott i leveranskedjan eller andra hän-
delser av force majeure-natur. Välkommen att kontakta oss för mer information.

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

Sverige
Hansgrohe AB · Tel. +46 31 216600 
info@hansgrohe.se · www.hansgrohe.se

hansgrohe.se/nyhetsbrev

Upptäck hansgrohe online och på sociala 
medier.

Aquademie & Showerworld
The Water Studio
Här handlar allt om råd, entusiasm och användning: i stilwerk 
i Hamburg och Aquademie i Schiltach presenteras våra blan-
dare, duschar och vår installationsteknik överskådligt i bad-
rums- och köksmiljöer. Många av dem är i funktion, som i 
Showerworld i Schiltach, där du kan testa våra senaste dusch-
produkter. Mer information finns på
hansgrohe.se/service/utstallningar/aquademie

Vill du veta mer? Registrera dig online så får du de senaste 
nyheterna först från hansgrohe. Vi ser fram emot att se dig!
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