Idéer för kök
och badrum.
Duschar och blandare.

Vatten för en extra
ordinär upplevelse
av välbefinnande.
Vatten spelar en stor roll i allas våra liv. Det får oss att må bra.
Under morgonduschen, till frukostkaffet och när vi lagar mat. Vatten
får oss att koppla av och ger oss ny energi – tillsammans med familjen eller på egen hand. hansgrohe utvecklar banbrytande blandare,
duschar och köksblandare både för vardagsbestyren som för oförglömliga tillfällen. Vi sätter fokus på innovation, design, kvalitet och
service. Så att du kan fascineras av vatten varje dag.
hansgrohe. Meet the beauty of water.
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Vår ambition –
din fördel.

1

Innovation

·	Revolutionerande innovationer
·	VVS-branschens pionjärer
·	Banbrytande teknologier
Hos hansgrohe står dina behov i centrum. Vi är ett ledande företag
inom VVS-branschen som ständigt tar fram nya tekniska köks- och
badrumslösningar för att uppfylla dina behov i vardagen och förväntningar på de finaste stunderna med vatten. Dessa lösningar forskas
fram och utvecklas i våra egna laboratorier. Vi äger 15 000 aktiva
industriella rättigheter och anmäler hundratals nya varje år. Det har
fört oss till TOPP 100 bland tyska medelstora företag. Våra idéer har
skrivit historia över hela världen och kommer fortsätta skriva historia
även i framtiden. Så att du kan uppleva större komfort, säkerhet och
glädje i ditt badrum.
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Design

·	Över 600 designpriser
· 	Design för personlig stil
· 	Internationella designers
Med hansgrohe kan du skapa ett badrum precis som du vill ha
det. När du väljer bland form, färg, material och ytfinish kan
du lita på internationellt välkända designers instinkter som inte
bara fokuserar på design utan även på optimal funktion och
användarvänlighet. Våra tre stilvärldar: – Avantgarde, Classic
och Modern – är mer än bara kortlivade modetrender. Det
är en av anledningarna till att hansgrohe har tilldelats över
600 priser för sin enastående formgivning. Med prisbelönad
design från hansgrohe investerar du i ett badrum du kan glädjas åt länge.
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Kvalitet

·	Expertis sedan 1901
·	Made in Germany
·	5 års garanti* och 15 års garanterad
tillgänglighet
Ditt badrum ska ge dig glädje under decennier och fungera felfritt
varje dag. Sedan 1901 har människor över hela världen litat på våra
långlivade och högkvalitativa produkter från Schwarzwald. Med en
produktionsandel på cirka 80 % i Tyskland är Made in Germany
en integrerad del av vår filosofi. På så sätt uppfyller våra produkter
strängaste standarder och direktiv, något som styrks av talrika certifikat vrån oberoende kontrollorgan. För denna kvalitet får du en frivillig
5 års garanti* och 15 års garanterad tillgänglighet på våra produkter. Du hittar mer om detta under www.hansgrohe.se/service

Service

·	Hjälp och värdefull
kunskap
·	Vi finns alltid här för dig
·	Upplev själv på våra
utställningar

*D en här garantin gäller alla hansgroheprodukter med undantag av någa
få digitala produkter i vissa länder. Fler villkor, detaljer och artikelnummer
finns på www.hansgrohe.se/service

Hos oss får du omfattande support. På vår webbplats hittar du
mycket som är bra att veta om våra produkter, bland annat
hansgrohes besparingskalkylator. Den beräknar hur mycket
du kan spara på blandare och duschar med EcoSmart-teknologi. Om du kontaktar vår support tas du omhand av experter
som gärna hjälper dig. Om du besöker Tysklands förmodligen
största badrum – Showerworld – kan du själv övertyga dig om
glädjen att duscha med hansgrohe.
hansgrohe.se
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Stråltyper
Säkert har även du dina personliga preferenser när du tar en dusch. Ibland vill du kanske
uppleva mer än bara den rena, fräscha känslan efter din kroppsvård. Exempelvis om du vill
koppla av efter en tuff arbetsdag. Vi har en dusch och stråltyp som passar varenda önskemål
allt från uppiggande till välgörande. Select-teknologin hjälper dig att njuta av duschstunden
extra bekvämt. Då behövs bara ett knapptryck för att välja komfortabelt stråltyp.

NY

HET

NY

HET

Skanna in koden och se alla
stråltyperna i videoklippet.
PowderRain
Revolutionera din dagliga duschupplevelse med PowderRain och gör ditt badrum till en oas av välbefinnande. I
stället för att bara ha en öppning har nu vart munstycke
sex små öppningar som fördelar vattnet i tusenvis av silkesmjuka mikrodroppar.

Intense PowderRain
Det är lätt att skölja schampo ur håret med den kraftiga
IntenseRain-strålen. Perfekt för att göra dig redo för
dagen. IntenseRain sköljer inte bara ur schampo. Den
sköljer också bort morgontröttheten – för en frisk start
på dagen.

Rain och Rain XL
Så små vattenhål i hand- och huvuddusch, så stor effekt.
Rain-strålen stimulerar och piggar upp med sitt angenämt
kraftfulla trummande mot kroppen. Det gör den även perfekt för att exempelvis snabbt skölja ut allt schampo.

RainAir och RainAir XL
För många handlar det inte bara om att vårda kroppen,
de vill att vattnet ska smeka själen också. Då är en handeller huvuddusch med en generös, mjuk RainAir-stråle av
luftfyllda droppar ur ett stort, brett munstycke helt rätt. Så
att du kan skölja bort vardagsstressen.
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IntenseRain
Den kraftiga IntenseRain-vattenstrålen sköljer enkelt bort
allt schampo. Perfekt när du snabbt ska förbereda dig
för den kommande dagen. IntenseRain-strålen sköljer inte
bara bort schampot, utan även din morgontrötthet.

TurboRain
Universalstrålen för snabba resultat. Den stimulerande
TurboRain-strålen lever verkligen upp till sitt namn. Det är
den kraftigaste av alla Rain-strålarna och ger dig därför
en uppiggande duschupplevelse. För alla som vill ha det
snabbt och okomplicerat.

SoftRain
Den sköna SoftRain-vattenstrålen känns som en mjuk
omfamning. Det gör gott för både kropp och själ. Vare
sig det gäller den dagliga duschen eller skön avslappning
är SoftRain-strålen rätt val. Den visar sin styrka både när
du tar din snabba morgondusch och när du tar en lång,
härlig dusch efter en tuff dag.

Mix
Mjuk och dynamisk på samma gång. I Mix-strålen kombineras den generösa, mjuka RainAir-strålen med den
uppiggande CaresseAir-strålen. Den yttre strålens mjuka
droppar faller lätt på kroppen samtidigt som mittens
punktriktade vattenström masserar huden. En perfekt mix
när du vill njuta av den dagliga duschen.

Massage

Whirl
Den koncentrerade Whirl-strålen sköljer bort dagens
stress. Både hand- och huvudduschen har 3 separata
strålar som skruvar sig kring varandra och ger en intensiv
massageeffekt som löser upp alla spänningar.

CaresseAir
5 kraftiga separata strålar flyter samman och skapar
en stimulerande, kraftig massagestråle som får dig att
slappna av. Just det du behöver för att återhämta dig efter
idrottspasset eller en tuff arbetsdag.

Massage
En koncentrerad stråle som låter vardagens stress rinna
av dig. Den riktade strålen löser upp spänningar i kroppen lekande lätt. Strålarnas innovativa placering i en ring
på duschmunstycket förvandlar din dusch hemma till en
spa-dusch.

MonoRain
En punktriktad, avslappnade vattenstråle ur duschens mitt.
Mono-strålens lätthet hjälper dig att komma till ro och är
den perfekta strålen när du vill slappna av.

RainFlow
En huvuddusch med den rena, snygga RainFlow-pulseringssstrålen skapar känslan av ett vattenfall i badrummet.
Strålen ger dig vattennjutning i sin naturligaste form: ett
flöde uppifrån som trummar skönt mot din nacke och dina
axlar. Det möjliggör ett riktat vattenflöde mot dessa delar
av kroppen och sörjer för en ännu skönare avslappning.
En trend som är speciellt märkbar i wellness-anläggningar.

RainStream
hansgrohes stråltypsutvecklare har gjort ett fantastiskt
arbete med R ainStream, som består av separata, porlande vattenstrålar. Dessa speciella huvudduschstrålarna
flyter nämligen inte samman, utan är lika uppiggande och
intensiva från duschhuvud till golv. Resultatet är en ny, stimulerande duschupplevelse oberoende av hur lång du är.

Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
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Teknologier
Select
Din knapp för större komfort
hansgrohe Select förenklar din vardag i badrummet. Allt som behövs för att reglera vattnet är ett enkelt knapptryck på duschen, duschstyrningen eller tvättställsblandaren. Och
genast byts stråltypen eller vattnet börjar rinna eller stängs av. Ett genomtänkt användarkoncept som gör vattenupplevelsen extra bekväm.

På/av

Dina fördelar:
Varmt/kallt

·	Enkel reglering med ett knapptryck
·	Kan användas med fingret,
handens baksida eller armbågen
·	Funktionssäker mekanik som håller länge
·	Temperaturen kan förinställas

ComfortZone
För din personliga rörelsefrihet
Välj ditt fria utrymme. Tvätta händerna utan stänk, tvätta håret bekvämt eller fylla ett kärl
med vatten – med hansgrohe ComfortZone bestämmer du själv vilket avstånd du vill ha
mellan blandarens utlopp och tvättstället. Så du kan röra dig obehindrat i alla situationer.

Dina fördelar:
·	Perfekt blandarhöjd i alla situationer
·	Praktiskt under vardagen
·	Enkel att konfigurera på
www.hansgrohe.se/comfortzone
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Skanna in koden
och se videoklippet.

QuickClean
Gnugga bort kalk snabbt och lätt
Du trivs inte om ditt badrum inte är riktigt rent. Därför har vi tagit fram QuickClean för
en snabb och lätt rengöring. Kalk och smuts som samlats på duschar och blandare med
denna teknologi avlägsnas enkelt – helt utan rengöringsmedel. Du behöver bara gnugga
de mjuka silikonuddarna med fingret – klart! Så håller du dina hansgrohe-produkter
funktionella och snygga länge.

Dina fördelar:
·	Tidssparande rengöring utan rengöringsmedel
·	Högkvalitativ, rivbeständig silikon
·	Konstant felfri funktion och lång livslängd

EcoSmart
Spara pengar och skona miljön
Du vill inte slösa med vatten. hansgrohe duschar och blandare utrustade med EcoSmart
hjälper dig spara. Med den smarta flödesbegränsaren förbrukar du upp till 60 procent
mindre vatten än med andra produkter. Och du kan ändå njuta av en ymnig vattenstråle,
eftersom den berikas med luft. Dessutom sparar du energi tack vare en lägre varmvattenförbrukning. Med EcoSmart sänker du alltså både dina kostnader och gör något bra
för miljön.

Dina fördelar:
·	Sänker vatten- och energikostnader
·	En lägre strömförbrukning tack vare mindre varmvattenåtgång reducerar
CO2-utsläpp
·	Konstant vattenflöde och ymnig vattenstråle

Besparingskalkylatorn beräknar hur mycket vatten och energi du kan spara:
www.hansgrohe.se/vattensparkalkylator
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Teknologier
AirPower
För ett luftigt välbefinnande
När du duschar med AirPower får du uppleva känslan av två sköna naturelement.
Denna teknologi berikar nämligen vattnet med luft. Det gör att vattendropparna känns
fylligare, lättare och mjukare mot huden. samtidigt sparar du även på värdefullt vatten –
utan att ge avkall på en duschnjutning med full stråleffekt.

Dina fördelar:
·	Fyllig vattenstråle
·	Sänkt förbrukning
·	Angenäm hudkänsla

XXLPerformance
Enastående duschnjutning
Njut av avkopplande wellness-ögonblick under en stor regndusch. Tack vare huvud- och
handduschens extra stora strålytor kan vattnet strömma ut med en särskilt omfångsrik
radie. Kombinerad med EcoSmart blir duschnöjet lika stort som dina besparingar.

Dina fördelar:
·	Extra stora strålytor
·	Samma effekt som ett sommarregn
·	Vattnet används effektivt

10

Skanna in koden
och se videoklippet.

CoolContact
Ett säkert lugn
Du behöver inte oroa dig när du vet att du och dina barn skyddas mot smärtande beröring
och inte kan bränna er. Med den innovativa kylteknologin CoolContact blir termostatens
utsida inte varm. Och du kan njuta av din dusch utan bekymmer.

Dina fördelar:
·	Skyddar mot brännskador
·	För ett säkert och barnanpassat badrum
·	Duschnöje utan oro

CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

Spara energi med rätt läge
På vanliga blandare börjar varmvatten rinna ut redan när spaken står i mittläget.
Med CoolStart är det du som medvetet väljer när det ska komma varmvatten. Så slipper
genomflödesvärmaren eller cirkulationspumpen starta varje gång. I början kommer det
alltid bara ut kallvatten. När du vill blanda i varmvatten vrider du bara spaken till vänster.
Då gör du något för miljön samtidigt som du sänker dina kostnader.

Dina fördelar:
·	I utgångsläget kommer det bara kallvatten
·	Hög besparingseffekt
·	Enkel och ergonomisk användning
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SHOWERS

Dusch i nya
dimensioner –
Rainfinity.
Om du älskar vatten och design borde du verkligen bekanta
dig med Rainfinity. Med vår nya duschserie kan du njuta av innovativa funktioner, utomordentlig design och alldeles speciella stråltyper för en helt ny duschkänsla. Serien är visuellt attraktiv i matt vitt som står i elegant kontrast till grafitgrå strålskivor. Så att ditt badrum förvandlas till din privata
wellness-oas.
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Den bästa
duschkänslan.
Ditt badrum är det perfekta stället för lite egentid. Där kan du njuta till
fullo av stunden och glömma bort vardagsstressen i en avkopplande
miljö. Den skönaste platsen att göra det är under din dusch. Med
Rainfinity träffar vattenstrålen inte bara ditt huvud och dina axlar, utan
höljer hela din kropp mjukt som en filt av mikrofina droppar tack vare
den innovativa, lätt inåtvälvda strålytan. Denna form fördelar vattnet
över huden på ett alldeles särskilt behagligt sätt. Så att dina duschstunder blir oförglömliga.

LÄTTHANTERLIG I ALLA FORMER:
Välj den passande handduschen
för dina behov bland två utföranden.

AVKOPPLING I AXELHÖJD:
En ny axeldusch med integrerad hylla för
en ny, omfamnande duschupplevelse.
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EN FRÅGA OM INSTÄLLNING:
Tack vare den innovativa vägganslutningen kan Rainfinity vinklas i 10 till
30 graders lutning. Så att du kan stå
bekvämt i duschen utan att behöva blöta
håret och ansiktet.

DESIGNUPPLEVELSE:
Rainfinity huvuddusch med
sitt vinklade läge utan
duscharm är skapar ett tydligt statement i det moderna
badrummet.

PowderRain:
En unik duschupplevelse tack vare mjukt
omslutande mikrodroppar.

RainStream:
Ymniga, mjuka vattenstrålar.

Intense PowderRain:
Intensiv stråle av mikrofina droppar för
en spektakulär dusch.
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MonoRain:
Punktstråle för härliga stunder av
välbefinnande.

Rainfinity
NY

HET

NY

HET

NY

HET

best of best

Rainfinity
Huvuddusch 360 3jet
med vägganslutning
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 28,1 l/min

Rainfinity
Huvuddusch 360 1jet
med vägganslutning
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min

Inbyggnadsdel iBox universal
# 01800180 (utan avb.)

Rainfinity
Huvuddusch 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min
Duscharm S för takmontage 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(utan avb.)
Duscharm S för takmontage 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(utan avb.)
Duscharm 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(utan avb.)

NY

HET

Rainfinity
Huvuddusch 250 3jet
med vägganslutning
# 26232, -000, -700 25,5 l/min
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

NY

HET

Rainfinity
Huvuddusch 250 1jet
med vägganslutning
# 26226, -000, -700 18,9 l/min
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Inbyggnadsdel iBox universal
# 01800180 (utan avb.)

NY

HET

Rainfinity
Huvuddusch 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min
Duscharm S för takmontage 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(utan avb.)
Duscharm S för takmontage 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(utan avb.)
Duscharm 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(utan avb.)

NY

HET

best of best

Rainfinity
Axeldusch 500 1jet
med hylla
# 26243, -000, -700 18,1 l/min

Ytbeläggningarna -140, -340, -670, -700, -990 finns tillgängliga från januari 2021
Alla de specificerade flödesmängderna är baserade på ett driftstryck på 0,3 MPa (3 bar).
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NY

HET

NY

HET

NY

HET

best of best

Rainfinity
Handdusch 130 3jet
# 26864, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/min

Rainfinity
Pinnhanddusch 100 1jet
# 26866, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/min

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

# 26867, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/min

NY

HET
best of best

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet
för inbyggnad
▪ Rainfinity 360 1jet Huvuddusch
▪ Rainfinity 130 3jet Handdusch
# 26842, -000, -700 19,6 l/min

Rainfinity
Duschset 130 3jet
med duschstång 90 cm och tvålkopp
# 27671, -000 14 l/min
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

Inbyggnadsdel för Showerpipe 360 1jet
# 26840180 (utan avb.)

Duschset 130 3jet
med duschstång 150 cm och tvålkopp
# 27673, -000 14 l/min
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

NY

HET

NY

best of best

HET

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
# 26858, -000, -700 (utan avb.)

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Ett rent nöje för
dina sinnen –
PuraVida.
PuraVida tillfredsställer dina önskemål om sinnlig design.
Dess tidlöst minimalistiska formgivning glänser i tvåfärgat vitt/
krom eller bara i krom. Men PuraVidas utseende är mer än
bara estetik. Tack vare den reptåliga pulverlackeringen är den
också mycket praktisk i vardagen. Miljövänligt vattenbesparande EcoSmart reducerar både vattenförbrukningen och sänker vattenräkningen. Så att du kan njuta utan dåligt samvete.

SAMSTÄMMIG I MINSTA
DETALJ:
PuraVida finns för duschen, badkaret
och tvättstället och kan kompletteras
med anpassat tillbehör. Så att du kan
inreda en enhetligt harmonisk miljö.
Du hittar fler produkter på sidan 64.
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PuraVida

PuraVida
Huvuddusch 400 1jet
med duscharm för väggmontage 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/min
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

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

PuraVida
Pinnhanddusch 150 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/min
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Huvuddusch 400 1jet
med duscharm för takmontage 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/min (utan avb.)
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
Duschset
med duschstång 90 cm
# 27853, -000, -400 16 l/min

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Regnduschar i stort
format att njuta av –
Rainmaker.
Upplev elementet vatten i stort format. Rainmaker står för
XXL-duschglädje i en klass för sig. Dessa stora regnduschar
förvandlar kroppsvård till en wellnesupplevelse. Hämta hem
ett varmt, tropiskt regn eller ett generöst vattenfall till ditt badrum. Det mjuka duschregnet skapas av stora strålskivor. De
finns valfritt som vägg-, tak- eller duschsystem med huvuddusch, handdusch och Select termostat. Med sina smäckra
kromarmar och högkvalitativa glasstrålskiva i vitt eller elegant
svart utgör de sofistikerade designobjekt.

STORARTADE DUSCHSTUNDER:
Huvudduscharna erbjuder en total
duschnjutning tack vare upp till
460 mm breda strålskivor.
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Rainmaker

Rainmaker Select
Huvuddusch 580 3jet
# 24001, -400, -600 20 l/min
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min
Inbyggnadsdel iBox universal
# 01800180 (utan avb.)

Rainmaker Select
Huvuddusch 460 3jet
med duscharm för väggmontage 46,1 cm
# 24007, -400, -600 18 l/min
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min
Inbyggnadsdel iBox universal
# 01800180 (utan avb.)
Huvuddusch 460 3jet
med duscharm för takmontage 10 cm
# 24006, -400, -600 23 l/min (utan avb.)
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/min

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

Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet
med termostat
Duscharm 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 2jet Huvuddusch
▪ Raindance Select S 120 3jet Handdusch
▪ ShowerTablet Select 700 Termostatblandare
# 27109, -400 19 l/min
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min

Inbyggnadsdel för huvuddusch
# 24010180 (utan avb.)

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Vatten kan inte
omfamna dig
vackrare –
Raindance.
Du kan duscha som i ett eget spa med Raindance och den
innovativa stråltypen PowderRain. Tusentals mikrofina droppar
omfamnar dig i en mjuk, tyst vattenkokong där du kan svepas
med, drömma dig bort eller unna dig en fullständig avkoppling. Högkvalitativ komfort med wellnessfaktor.
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Raindance S
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
# 27337, -000, -400 17 l/min (utan avb.)

Raindance Select S
Huvuddusch 240 2jet
med duscharm för väggmontage 39 cm
# 26466, -000, -400 17 l/min
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Duschset 150 3jet
med duschstång 65 cm och tvålkopp
# 27802, -000, -400 16 l/min

Huvuddusch 240 2jet
med duscharm för takmontage 10 cm
# 26467, -000, -400 17 l/min (utan avb.)
# 26469, -000 EcoSmart 8 l/min

Duschset 150 3jet
med duschstång 90 cm och tvålkopp
(utan avb.)
# 27803, -000, -400 16 l/min

NY

Raindance S
Huvuddusch 300 1jet
med duscharm för väggmontage 39 cm
# 27493, -000 18 l/min

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

Huvuddusch 300 1jet
med duscharm för väggmontage 46 cm
# 27492, -000 18 l/min (utan avb.)

Huvuddusch 240 1jet PowderRain
med duscharm för takmontage 10 cm
# 27620, -000 18 l/min (utan avb.)

HET

Huvuddusch 300 1jet
med duscharm för takmontage 10 cm
# 27494, -000 20 l/min (utan avb.)

NY

HET
Raindance Select S
Duschset 120 3jet
med duschstång 90 cm och tvålkopp
# 27648, -000, -400 15 l/min
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

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

Raindance Select S
Handdusch 120 3jet PowderRain
# 26014, -000 12 l/min
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Duschset 120 3jet
med duschstång 150 cm och tvålkoppar
(utan avb.)
# 27646, -000, -400 15 l/min
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

NY

HET

NY

HET

Raindance Select S
Duschset 120 3jet PowderRain
med duschstång 65 cm
# 27654, -000 12 l/min
Duschset 120 3jet PowderRain
med duschstång 90 cm (utan avb.)
# 27667, -000 12 l/min

Raindance Select S
Duschset 120 3jet
med duschstång 110 cm vänstervänd
# 26324, -000, -400 15 l/min
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Duschset 120 3jet
med duschstång 110 cm högervänd (utan avb.)
# 26326, -000, -400 15 l/min
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
med termostat
Duscharm 460 mm
Svängbar duscharm
Showerpipens höjd kan minskas
▪ Raindance S 240 1jet PowderRain Huvuddusch
▪ Raindance Select S 120 3jet PowderRain Handdusch
▪ Ecostat Comfort Termostatblandare
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min

Raindance S
Showerpipe 300 1jet
med termostat
Duscharm 460 mm
Svängbar duscharm
Showerpipens höjd kan minskas
▪ Raindance S 300 1jet Huvuddusch
▪ Raindance Select S 120 3jet Handdusch
▪ Ecostat Comfort Termostatblandare
# 27114, -000 16 l/min

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se

Ytbeläggningarna -140, -340, -670, -700, -990 finns tillgängliga från januari 2021
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Raindance E
NY

HET

Raindance Select E
Huvuddusch 300 2jet
med duscharm för väggmontage 39 cm
# 27385, -000, -400 15 l/min
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Huvuddusch 300 1jet
med duscharm för väggmontage 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Huvuddusch 300 2jet
med duscharm för takmontage 10 cm
# 27384, -000, -400 15 l/min (utan avb.)
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Huvuddusch 300 1jet
med duscharm för takmontage 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(utan avb.)
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

NY

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

Raindance Select E
Duschset 150 3jet
med duschstång 65 cm och tvålkopp
# 27856, -000, -400 16 l/min
Duschset 150 3jet
med duschstång 90 cm och tvålkopp
# 27857, -000, -400 16 l/min

Raindance E
Huvuddusch 400/400 1jet
# 26252, -000 20 l/min
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/min
Inbyggnadsdel för huvuddusch 400/400 1jet
# 26254180 (utan avb.)

HET

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

Raindance Select E
Duschset 120 3jet
med duschstång 65 cm och tvålkopp
# 26620, -000, -400 15 l/min
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Duschset 120 3jet
med duschstång 90 cm och tvålkopp
(utan avb.)
# 26621, -000, -400 15 l/min
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ytbeläggningarna -140, -340, -670, -700, -990 finns tillgängliga från januari 2021
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Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet
med ShowerTablet Select 300
Duscharm 380 mm
▪ Raindance Select E 300 3jet Huvuddusch
▪ Raindance Select E 120 3jet Handdusch
▪ ShowerTablet Select 300 Termostatblandare
# 27127, -000, -400 19 l/min

Raindance E
Showerpipe 360 1jet
med termostat
Duscharm 380 mm
▪ Raindance E 360 1jet Huvuddusch
▪ Raindance Select E 120 3jet Handdusch
▪ Ecostat Select Termostatblandare
# 27112, -000, -400 15 l/min
Showerpipe 360 1jet
med kartermostat
# 27113, -000, -400 20 l/min (utan avb.)

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

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Allkonstnären
i det moderna
familjebadrummet –
Croma.
Duschserien Croma gör både barn och föräldrar lyckliga.
Den erbjuder modern design, härlig komfort och pålitlig säkerhet – allt detta till ett riktigt bra pris. Serien har utökats med
nyheten Croma E med innovativa säkerhetsfunktioner och
enkel, komfortabel användning. Självklart kan du även installera det genomtänkta duschsystemet i ditt befintliga badrum,
eftersom det enkelt monteras på badrummets anslutningar.
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CoolContact:
Tack vare denna säkerhetsteknologi leds kallvattnet som strömmar till termostaten
genom ledningen direkt till termostatens utsida. På så sätt förblir höljets utsida alltid
behagligt sval.
www.hansgrohe.se/coolcontact

SOFTCUBE DESIGN:
Med sina rena ytor och rundade hörn harmonierar
produkterna lika väl med runda som fyrkantiga
badrumsdetaljer.

ENKEL OMSTÄLLNINGSFUNKTION:
För komfortabla byten mellan huvud- och handdusch. Du behöver bara vrida reglaget
på badkarets Showerpipe åt höger.

ENKEL HANTERING:
Du behöver bara en hand för att bekvämt skjuta duschhållaren på Showerpipe.
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Croma E
NY

HET

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

NY

Croma E
Showerpipe 280 1jet
med termostat 160cc
Duscharm 340 mm
Svängbar duscharm
▪ Croma E 280 1jet Huvuddusch
▪ Croma Select E Multi Handdusch
▪ Ecostat E Termostatblandare
# 26069, -000 15 l/min
# 27660, -000 EcoSmart 150 cc 9 l/min

HET

NY

HET

Croma E
Showerpipe 280 1jet
med kartermostat
Duscharm 340 mm
Svängbar duscharm
▪ Croma E 280 1jet Huvuddusch
▪ Croma Select E Multi Handdusch
▪ Ecostat E Termostatblandare
# 27687, -000 15 l/min

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Croma Select E

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

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

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

Massage

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 (utan avb.)
# 26590, -400 16 l/min
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Duschset Vario
med duschstång 65 cm
# 26582, -400 15 l/min
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min
Duschset Vario
med duschstång 65 cm och tvålkopp
(utan avb.)
# 26586, -400 15 l/min
Duschset Vario
med duschstång 90 cm (utan avb.)
# 26592, -400 15 l/min
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

32

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet
med termostat
Duscharm 400 mm
Svängbar duscharm
Showerpipens höjd kan minskas
▪ Croma Select E 180 2jet Huvuddusch
▪ Croma Select E Multi Handdusch
▪ Ecostat Comfort Termostatblandare
# 27256, -400 16 l/min
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 180 2jet
med kartermostat
# 27352, -400 17 l/min (utan avb.)

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

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

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

Massage

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
(utan avb.)
# 26570, -400 16 l/min
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Duschset Vario
med duschstång 65 cm
# 26562, -400 15 l/min
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/min
Duschset Vario
med duschstång 65 cm och tvålkopp
(utan avb.)
# 26566, -400 15 l/min
Duschset Vario
med duschstång 90 cm
(utan avb.)
# 26572, -400 15 l/min
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet
med termostat
Duscharm 400 mm
Svängbar duscharm
Showerpipens höjd kan minskas
▪ Croma 280 1jet Huvuddusch
▪ Croma Select S Multi Handdusch
▪ Ecostat Comfort Termostatblandare
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 280 1jet
med kartermostat
# 26792, -000 16 l/min (utan avb.)

Massage

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Croma
NY

HET

Croma
Huvuddusch 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
Huvuddusch 280 1jet EcoSmart 9 l/min
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990
EcoSmart 9 l/min
Duscharm för väggmontage 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(utan avb.)

Croma
Huvuddusch 220 1jet
# 26464, -000 19 l/min
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
Duscharm för väggmontage 38,9 cm
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990
(utan avb.)

Croma
Huvuddusch 160 1jet
# 27450, -000 17 l/min
Duscharm för väggmontage 23 cm
# 27412, -000 (utan avb.)
Duscharm för takmontage 10 cm
# 27479, -000, -820 (utan avb.)

Duscharm för takmontage 10 cm
# 27479, -000, -820 (utan avb.)

Duscharm för takmontage 10 cm
# 27479, -000, -820 (utan avb.)

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

Massage

Massage

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

Massage

Croma 100
Duschset Multi
med duschstång 65 cm och tvålkopp
# 27775, -000 19 l/min
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/min

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

Duschset Multi
med duschstång 90 cm och tvålkopp
(utan avb.)
# 27774, -000 19 l/min
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min

Duschset Vario
med duschstång 90 cm och tvålkopp
(utan avb.)
# 27771, -000 18 l/min
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Ytbeläggningarna -140, -340, -670, -700, -990 finns tillgängliga från januari 2021
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Croma 100
Duschset 1jet
med duschstång 65 cm och tvålkopp
# 27717, -000 16 l/min
Duschset 1jet
med duschstång 90 cm och tvålkopp
# 27724, -000 16 l/min

Croma
Showerpipe 220 1jet
med termostat
Duscharm 400 mm
Svängbar duscharm
Showerpipens höjd kan minskas
▪ Croma 220 1jet Huvuddusch
▪ Croma 100 Vario Handdusch
▪ Ecostat Comfort Termostatblandare
# 27185, -000 15 l/min
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma
Showerpipe 160 1jet
med termostat 160cc
Duscharm 270 mm
Showerpipens höjd kan minskas
▪ Croma 160 1jet Huvuddusch
▪ Croma 100 Vario Handdusch
▪ Ecostat Comfort Termostatblandare
# 27234, -000 17 l/min

Croma
Showerpipe 220 1jet Reno
Duscharm 400 mm
Svängbar duscharm
Showerpipens höjd kan minskas
▪ Croma 220 1jet Huvuddusch
▪ Croma 100 Vario Handdusch
# 27224, -000 14 l/min

Showerpipe 220 1jet
med kartermostat
# 27223, -000 17 l/min (utan avb.)

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Trenden: Spara
vatten och energi –
med Crometta.
Upplev en omfattande duschserie som sparar vatten och energi
samtidigt som den erbjuder högkvalitativt fräsch design. Gläds
åt Cromettas attraktiva pris-/kvalitetsförhållande för hand- och
huvudduschar, duschset och Showerpipes. Alla hansgrohes
produkter är av premiumkvalitet, robusta och pålitliga.
Den resursvänliga EcoSmart-teknologin sänker förbrukningen
så att du kan fräscha upp, renovera eller inreda ett nytt badrum på ett hållbart sätt.
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Crometta
Crometta E
Huvuddusch 240 1jet
# 26726, -000 18 l/min
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

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

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

Duscharm för väggmontage E 38,9 cm
# 27446, -000 (utan avb.)

Duscharm för väggmontage 38,9 cm
# 27413, -000, -140 ,-340, -670, -700, -820, -990
(utan avb.)

Duscharm för väggmontage 23 cm
# 27412, -000 (utan avb.)

Duscharm E för takmontage 10 cm
# 27467, -000 (utan avb.)
Duscharm E för takmontage 30 cm
# 27388, -000 (utan avb.)

Duscharm S för takmontage 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(utan avb.)

Duscharm för takmontage 10 cm
# 27479, -000, -820 (utan avb.)

Duscharm S för takmontage 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(utan avb.)

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

Massage

Massage

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

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

Massage

Crometta
Duschset Vario
med duschstång 65 cm
# 26532, -400 14 l/min
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26555, -400 Green 6 l/min

Crometta 100
Duschset Multi
med duschstång 65 cm
# 26650, -400 19 l/min
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
Duschset Vario
med duschstång 65 cm
# 26651, -400 18 l/min
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min

Duschset Vario
med duschstång 65 cm och tvålkopp
(utan avb.)
# 26553, -400 14 l/min

Duschset Multi
med duschstång 90 cm
(utan avb.)
# 26656, -400 19 l/min
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/min

Duschset Vario
med duschstång 90 cm
(utan avb.)
# 26657, -400 18 l/min
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/min

Duschset Vario
med duschstång 90 cm
(utan avb.)
# 26536, -400 14 l/min
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage
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Crometta S
Showerpipe 240 1jet
med termostat 160cc
Duscharm 350 mm
Showerpipens höjd kan minskas
▪ Crometta S 240 1jet Huvuddusch
▪ Crometta Vario Handdusch
▪ Ecostat 1001 CL Termostatblandare
# 27332, -000 11 l/min

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
med termostat 160cc
Duscharm 350 mm
Showerpipens höjd kan minskas
▪ Crometta E 240 1jet Huvuddusch
▪ Crometta Vario Handdusch
▪ Ecostat 1001 CL Termostatblandare
# 27336, -000 11 l/min

Showerpipe 240 1jet
med kartermostat
# 27320, -000 17 l/min (utan avb.)

Showerpipe 240 1jet
med kartermostat
# 27298, -000 17 l/min (utan avb.)

Crometta
Showerpipe 160 1jet
med termostat
Duscharm 350 mm
Showerpipens höjd kan minskas
▪ Crometta 160 1jet Huvuddusch
▪ Crometta 100 Vario Handdusch
▪ Ecostat Universal Termostatblandare
# 27264, -400 17 l/min
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 160 1jet
med 1-grepps blandare
# 27266, -400 (utan avb.)

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Ställ om till
ökad komfort –
RainSelect.
När tekniken är osynlig, designen är perfekt integrerad i väggen och användarvänligheten imponerar talar vi om RainSelect.
Med denna innovativa designtermostat för duschnöje med stil
väljer du helt nya vägar för ditt badrum. RainSelects smäckra
silhuett, högkvalitativa ytfinish och stilrena elegans präglar
rummets karaktär. Den nya användarvänligheten skapas med
innovativ Select-teknologi. Du styr upp till fem vattenkällor intuitivt genom att trycka på stora knappar. Du kan även välja
utförande med duschhållare för en överskådligare hantering.

HÖGSTA KRAV:
RainSelect har två till fem knappar
så att det kan anpassas till ditt valda
duschsystems funktioner.
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RainSelect
NY

HET

NY

HET

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

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

Inbyggnadsdel för 2 funktioner
# 15310180 (utan avb.)

Inbyggnadsdel för 4 funktioner
# 15312180 (utan avb.)

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

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

RainSelect
Termostat för inbyggnad
2 funktioner badkar
# 15359, -000, -400, -600

Inbyggnadsdel för 2 funktioner
# 15310180 (utan avb.)

Inbyggnadsdel för 4 funktioner
# 15312180 (utan avb.)

Inbyggnadsdel för 2 funktioner med utloppspip
# 15314180 (utan avb.)

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se

Ytbeläggningarna -140, -340, -670, -700, -990 finns tillgängliga från januari 2021
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Duschstyrning med
ett knapptryck –
ShowerSelect.
ShowerSelect ger dig ett totalt avkopplande duschnöje med
ett knapptryck. Du kan starta och stänga av vattenflödet exakt
och bekvämt ställa om mellan hand- och huvuddusch. Du kan
reglera upp till fyra vattenkällor. Det finns även en modell
med integrerad duschhållare, så att handduschen alltid är
nära till hands. Du kan välja mellan fyrkantig, rund eller SoftCube design så att stilen passar ditt badrum. De är enkla att
montera på vår beprövade iBox universal. Den avancerade
hansgrohe-teknologin göms då bakom väggen så att fokus
ligger på den eleganta designen. Och det finns mer plats för
duschkomfort.

EXKLUSIVA YTOR:
Glasytorna i vitt eller
svart utstrålar elegans.
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ShowerSelect

ShowerSelect Glass
Termostat för inbyggnad
2 funktioner
# 15738, -400, -600

NY

HET

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

NY

ShowerSelect
Blandare för inbyggnad
2 funktioner
# 15768, -000

HET

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

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se

Ytbeläggningarna -140, -340, -670, -700, -990 finns tillgängliga från januari 2021
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Större plats för
duschälskare –
ShowerTablet
Select.
ShowerTablets är äkta multitalanger. Många innovativa funktioner reglerar ditt egna duschnöje, stora avställningsytor ger
gott om plats för dina duschprodukter och den minimalistiska
designen skapar elegans i ditt badrum. Dessutom är de lättskötta, robusta och reptåliga.

STOR HYLLA:
I den största modellen med sina
70 cm präglar ShowerTablet rummets
karaktär och harmonierar utmärkt
med stora duschar.
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ShowerTablet Select

ShowerTablet Select
Kar-/duschtermostat 700 (monteras med väggdosa)
# 13183, -000, -400

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

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

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

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Större komfort och
säkerhet snabbt
och lätt – Ecostat.
Ecostat utanpåliggande termostat monteras snabbt på befintliga anslutningar. Vår nya modell Ecostat E med nya säkerhetsteknologier är särskilt bra för småbarnsfamiljer. CoolContact
hindrar att termostatens utsida blir varm och den inställningsbara temperaturbegränsningen SafetyStop skyddar mot
brännskador. Perfekt i familjebadrummet.

BARNSÄKER:
CoolContact hindrar termostatens utsida att bli varm.
www.hansgrohe.se/coolcontact

VARMT, INTE HETT:
SafetyStop säkerställer att vattnet som rinner ur duschen inte är oväntat hett.
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Ecostat
NY

HET

NY

HET

Ecostat E
Duschtermostat 160cc
# 15786, -000

Ecostat E
Kar-/duschtermostat 160cc
# 15794, -000

NY

HET

NY

HET

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

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

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

Duschtermostat Comfort 160cc
# 13279, -000

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

Ecostat
Duschtermostat 1001 CL 160cc
# 13217, -000

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

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

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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DINA FÖRDELAR:
•S
 nyggt och prydligt tack vare
den indragningsbara slangen
•R
 und eller fyrkantig design,
passande till din badrumsmiljö
•G
 år att montera vid badkarets
eller kaklets kant
•K
 an dras ut upp till 145 cm för
större rörelsefrihet
•S
 langen glider lätt in och ut
•K
 räver minimal kraft för att dras
ut och hållas
•S
 langen skyddas mot skador
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Genomtänkt teknik
för större användarvänlighet –
sBox badkar.
Nu slipper du störas av en hängande slang när du njuter av ett
bad. sBox badkar erbjuder dig nämligen en duschslang som
kan dras in i badkarets eller kaklets kant. När du inte använder
slangen är den dold så att badrummet alltid ser snyggt och
prydligt ut. När du ska duscha eller ta ett bad drar du bara
snabbt och enkelt ut den till bekväma 1,45 m. När du inte
behöver den längre glider den tillbaka och ditt badrum visar
sig från sin estetiska sida.

NY

HET

NY

HET

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

sBox
Färdigset Oval
# 28020, -000

Inbyggnadsdel för kant och karkant
# 13560180 (utan avb.)

Inbyggnadsdel för kant och karkant
# 13560180 (utan avb.)

Monteringsplatta för kant
# 28016, -000 (utan avb.)

Monteringsplatta för kant
# 28016, -000 (utan avb.)

Monteringsvinklar
för monteringsplatta för kant
# 28021, -000 (utan avb.)

Monteringsvinklar
för monteringsplatta för kant
# 28021, -000 (utan avb.)

Skanna in koden
och se videoklippet.
49
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BLANDARE

Ge badrummet
din personliga
touch – FinishPlus.
Ge ditt badrum karaktär med färg. Vår nya ytbehandling
FinishPlus ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på tvättställ, badkar och dusch. Två av våra mest populära blandarserier – Metropol och Talis E – ger dig nu möjlighet att välja
mellan fem nya ytbehandlingar utöver krom för att ge ditt
badrum det lilla extra. De matta ytorna matt svart och matt
vit tilltalar alla som dras till modern arkitektur. De exklusiva
metallicytorna polerad guld, borstad svart krom och borstad
brons förenar elegans med modernism.
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Personlighet med
accenter i färg.

700 MATT VIT
Fräscht och fräckt okonventionellt – matt vitt är angenämt neutralt och passar
perfekt till badrum i milda eller fräscha färger.

340 BORSTAD SVART KROM
Slående blickfång – elegant borstad krom i svart skapar en slående look.
S amspelet mellan den mörka och samtidigt mjukt reflekterande ytan är raffinerat.
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670 MATT SVART
Avskalat till det väsentligaste – matt svart skapar en tydlig kontrast till ljusa väggar
och tillbehör. Det skapar en inredning som andas kvalitet och extravagans.

990 POLERAD GULD
Glamorös look – den polerade ytan uppgraderar ditt badrum till en lyxig oas.
Med sin återhållsamma form skapar den skimrande ytan en fläkt av elegans i
badrummet.

140 BORSTAD BRONS
Harmoni i milda naturfärger och nyanser – den varma färgtonen får sina fina
nyansskiftningar tack vare den borstade ytan. Tillsammans med naturfärger skapas en enhetlig harmoni.

000 KROM
Feminin elegans med klassisk utstrålning – den moderna klassikern i harmoni
med olika material som porslin, trä, sten eller ytor i färg.
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Metropol
Om du lägger vikt vid rena linjer och gärna
avstår från krimskrams i designen är Metropol det perfekta uttrycket för din stilkänsla.
Seriens högkvalitativa blandare passar i
synnerhet i geometriskt inredda badrumsmiljöer. Med Metropols tvättställs-, dusch- och
badkarsblandare har du alla möjligheter att
inreda elegant. Utöver sitt linjära formspråk
erbjuder Metropols sortiment även olika
handtag och utloppshöjder. Du kan bland
annat välja mellan platta spakhandtag,
smäckra bygelhandtag eller minimalistiska
handtag med Select-knapp. Seriens golvstående ettgreppsblandare för tvättställ och
badkar är imponerande designstatements i
ditt hem.

NY

HET

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

NY

HET

NY

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

HET

Metropol
1-grepps tvättställsblandare 100
med push-open ventil
# 32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Hot

Cool
Start

NY

Cool

HET

NY
NY

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

HET

HET

Metropol
1-grepps tvättställsblandare
för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Metropol
3-håls tvättställsblandare 160
med push-open ventil
# 32515, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NY

HET

NY

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

HET

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

NY

HET

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

Inbyggnadsdel för golvstående
blandare
# 10452180 (utan avb.)

NY
NY

HET

NY

HET

HET

Metropol
Utloppspip
# 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

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

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Talis E
Om du föredrar ett elegant formspråk kan
den tilltalande designen hos Talis E vara värd
att titta på. Formgivningsprincipen visar sig
från sin bästa sida på ettgreppsblandaren
för tvättställ. Den mjukt svepande basmodulen övergår i ett vackert utlopp med en tilltagen yta. Utloppet och spaken inramas av
markerade kanter. Talis E utstrålar kvalitet.
Seriens svepande ytor framhävs vid badkaret och duschen. I Select-utförandet kan du
bekvämt styra blandaren med fingret, armen
eller armbågen.

NY

HET

NY

HET

NY

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

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

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

1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart
med lyftventil
# 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(utan avb.)

HET

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

Hot

Cool
Start

NY

HET

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

NY

Cool

HET

NY

HET

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

Talis E
1-grepps bidéblandare
med lyftventil
# 71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grepps tvättställsblandare
för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip
# 71732, -000 (utan avb.)

1-grepps bidéblandare
med push-open ventil
# 71721, -000
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NY

HET

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

NY

HET

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

NY

HET

Talis E
4-håls badkarsblandare
för karkant
# 71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Inbyggnadsdel
# 13244180 (utan avb.)

NY

HET

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

NY

HET

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

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Övriga produkter
NY

HET

Raindance E
Huvuddusch 300 1jet
med duscharm för takmontage 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
Huvuddusch 300 1jet
med duscharm för väggmontage 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(utan avb.)

NY

HET

NY

Duscharm S för takmontage 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Duscharm S för takmontage 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(utan avb.)

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

Duscharm 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(utan avb.)

NY

NY

HET

HET

NY

HET

HET

Unica
Duschstång S Puro 65 cm
med duschslang
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
med termostat
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Duschstång S Puro 90 cm
med duschslang (utan avb.)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990
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Croma Select S
Showerpipe 280 1jet med termostat
och handdusch Raindance Select S 120 3jet
# 26890, -XXX 16 l/min
# 26891, -XXX EcoSmart 9 l/min

NY

HET

NY

HET

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

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

Inbyggnadsdel för 2 funktioner
# 15310180 (utan avb.)

Inbyggnadsdel för 4 funktioner
# 15312180 (utan avb.)

NY

HET

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

NY

HET

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

NY

NY

HET

NY

HET

HET

sBox
Färdigset Square
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Inbyggnadsdel för kant och karkant
# 13560180 (utan avb.)
ShowerSelect
Termostat för inbyggnad
2 funktioner
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

Monteringsplatta för kant
# 28016, -000 (utan avb.)
Monteringsvinklar
för monteringsplatta för kant
# 28021, -000 (utan avb.)

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se

Ytbeläggningarna -140, -340, -670, -700, -990 finns tillgängliga från januari 2021
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Övriga produkter
NY

HET

FixFit
Slangvinkel Square
med backventil
# 26455, -000, -140, -340,-670, -700, -990

NY

HET

Exafill S
Täckplatta påfyllnad och avloppsset
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NY

HET

Focus M41
1-grepps köksblandare 240,
med utdragbar handdusch, 2jet
Svängningsområde 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

NY

HET

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

NY

HET

Flexaplus
Täckplatta avloppsset
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NY

HET

Focus M41
1-grepps köksblandare 260, 1jet
Svängningsområde 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800
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NY

HET

Isiflex
Duschslang 160 cm
# 28276, -000, -090, -140, -340, -670, -700,
-800, -990

NY

HET

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

NY

HET

Focus M41
1-grepps köksblandare 280, 1jet
Svängningsområde 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

NY

HET

HET

Rainfinity
Huvuddusch 250 1jet
# 26228*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 16,3 l/min

NY

NY

HET

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

HET

Rainfinity
Handdusch 130 3jet
# 26864*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/min

NY

Metris Select M71
2-håls 1-grepps köksblandare
med utdragbar handdusch, 2jet, sBox
# 73818, -000, -340, -670, -800

HET

Rainfinity
Pinnhanddusch 100 1jet
# 26866*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/min

NEW

NEW

NEW

Aquno Select M81
1-grepps köksblandare 170,
med utdragbar handdusch, 3jet
# 73837, -000, -670, -800

HET

Rainfinity
Huvuddusch 360 1jet
med vägganslutning
# 26230*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min

Rainfinity
Huvuddusch 360 3jet
med vägganslutning
# 26234*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min

NY

NY

Talis M54
1-grepps köksblandare 270,
med utdragbar pip, 1jet
# 72808, -000, -670, -800

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se

*Ytbeläggningarna -140, -340, -670 och -990 finns tillgängliga från januari 2021
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Förverkliga ditt
drömbadrum helt
efter din egna stil.
Du vill inreda ditt badrum till en plats för välbefinnande full av karaktär. Vare sig du föredrar en avantgardistisk, trendigt modern eller
traditionellt klassisk stil – vi har skapat tre
olika stilvärldar som uppfyller dina krav på
design. Med hjälp av dessa stilvärldar hittar
du snabbt det formspråk du föredrar och ytor
som passar till detta.

Avantgarde.

En reducerad design i det avantgardistiska badrummet har en rogivande effekt. Organiskt formgivna blandare ger
en sensuell touch med sitt färgschema i vitt och krom.
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Modern.

I det moderna badrummet skapar duschväggen, ett fristående badkar och tvättställ en oas för välbefinnandet. Eleganta, höga blandare och den sofistikerade Raindance E huvudduschen harmonierar med atmosfären.

Classic.

Tradition och funktion i sin vackraste form – ett klassiskt vackert formspråk skapar en varm, harmonisk atmosfär.
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Avantgarde

PuraVida

Du tycker om sinnlig design. Din förtjusning
i vatten väcks med säkerhet till liv på nytt tack
vare denna minimalistiska serie. Strålande vitt
och blänkande krom skapar en unik optik.
Slående är även det avantgardistiska handtaget formgivet som en joystick. Med det
använder du blandaren lätt och intuitivt. Den
här ovanliga designen låter alla designfans
hjärtan klappa snabbare.

PuraVida
1-grepps tvättställsblandare 240
med push-open ventil
# 15072, -000, -400

PuraVida
1-grepps tvättställsblandare 200
med push-open ventil
# 15081, -000, -400

PuraVida
1-grepps tvättställsblandare 110
med push-open ventil
# 15070, -000, -400

PuraVida
1-grepps tvättställsblandare
för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip
# 15085, -000, -400

1-grepps tvättställsblandare 110
med lyftventil
# 15074, -000, -400

Inbyggnadsdel
för 1-grepps tvättställsblandare
för 2-håls inbyggnad i vägg
# 13622180 (utan avb.)

PuraVida
PuraVida
1-grepps badkarsblandare för inbyggnad 1-grepps duschblandare för inbyggnad
# 15665, -000, -400
# 15445, -000, -400

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Avantgarde

Accessories

PuraVida
Tvålpump
# 41503, -000

PuraVida
Tandborstmugg
# 41504, -000

PuraVida
Tvålkopp
# 41502, -000

PuraVida
Krok
# 41501, -000

PuraVida
Pappershållare
med lock
# 41508, -000

PuraVida
Reservpappershållare
# 41518, -000

PuraVida
WC-borste
# 41505, -000

PuraVida
Badkarsgrepp
# 41513, -000

PuraVida
Handduksstång
# 41506, -000

PuraVida
Handdukshållare
# 41512, -000
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Modern

Metris

Om du glömmer tid och rum i badrummet kan
det bero på miljöns tidlösa stil. Viss inverkan
på dessa oförglömliga stunder kan tillskrivas
Metris som skapar elegans i ditt badrum med
sina moderna blandare. Det ger dig möjlighet att förverkliga önskemål. Metris passar
perfekt i alla miljöer. Seriens högkvalitativa
utseende utmärker sig framför allt genom
sina mjukt svepande linjer. Förenat med precisa konturer skapas en alldeles självklar look
som känns som hemma både här och nu och
i framtiden.

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

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

Metris
1-grepps tvättställsblandare 200
med lyftventil
# 31183, -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
# 31086, -000 (utan avb.)

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

Metris
1-grepps duschblandare
# 31680, -000

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

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

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Metris S

Modern

Du uppskattar nedtonad design för dina
finaste stunder i badrummet, eftersom du
struntar i allt överflödigt och bara vill njuta av
vattnet. Metris S står just för detta medvetna
synsätt. Seriens generösa ytor skapar en lyxig
elegans. Den rena designen är återhållsam,
men framhävs av genomtänkta funktioner.
Tack vare hansgrohe ComfortZone, det vill
säga avståndet mellan utloppet och tvättstället, kan du välja bland olika utloppshöjder så
du får precis den höjd du har tänkt dig. Det
ger dig banbrytande komfort.

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

Metris S
1-grepps tvättställsblandare 190
med lyftventil
# 31021, -000

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

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

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

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

Metris S
1-grepps duschblandare
# 31660, -000

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

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Modern

Talis S

Den unika designen utstrålar naturlighet.
Dess nedåtriktade, koniska utlopp smälter
samman med basmodulen i samma formspråk
och ett smalt pinngrepp garanterar komfort.
Tvättställsblandarna ur serien Talis Select
S klarar sig helt utan spak. Select-knappen
ger bästa komfort och hjälper dig spara vatten, eftersom den intuitiva styrningen med
ett knapptryck uppmuntrar till avstängning.
Modern funktion i modern form sörjer för
njutbara stunder i badrummet.

Talis S
1-grepps tvättställsblandare 80
med push-open ventil
# 72011, -000

Talis S
1-grepps tvättställsblandare 100
med lyftventil
# 72020, -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 duschblandare
# 72600, -000

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

Hot

Cool
Start
Cool
Start

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

Hot

Cool

Cool

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

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Modern

Focus
Se fram emot dina dagliga vattenstunder med
glädje. För att du ska kunna göra det koncentreras allt hos Focus på komfort i utmärkt form
till ett mycket bra pris. Den tidlösa designen
med sin dynamiska silhuett, utloppets mjukt
rundade form och det ergonomiska handtaget ser lika angenäm ut som den känns. Blandarna anpassar sig harmoniskt till tvättstället,
badkaret och duschen i vardagen.

Focus
1-grepps tvättställsblandare 70
med push-open ventil
# 31604, -000

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

Focus
Sensorstyrd tvättställsblandare
med temp. reglering 6 V
# 31171, -000

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

1-grepps tvättställsblandare 70
med lyftventil
# 31730, -000
Hot

Cool
Start
Cool
Start

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

Focus
1-grepps duschblandare
# 31960, -000

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

Hot

Cool

Cool

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

Novus

Du kommer att bli angenämt överaskad av ditt
nya badrum eftersom Novus både utmärker
sig med sitt moderna formspråk och passar
för den mindre plånboken. Den organiska
designen med mjukt svepande linjer anpassar
sig harmoniskt till din badrumsmiljö. Det upprättstående handtaget och utloppet ger ett
dynamiskt intryck. Tack vare de flytande
linjerna och banbrytande funktioner ger du
ditt badrum ett märkbar uppgradering med
Novus.

Novus
1-grepps tvättställsblandare 230
med lyftventil
# 71123, -000

Novus
1-grepps tvättställsblandare 100
med lyftventil
# 71030, -000

Novus
1-grepps tvättställsblandare 70
med lyftventil
# 71020, -000

Novus
1-grepps tvättställsblandare 240
med svängbar pip och lyftventil
# 71126, -000

Novus
1-grepps kar-/duschblandare
# 71040, -000

Novus
1-grepps badkarsblandare
för inbyggnad
# 71045, -000

Novus
1-grepps duschblandare
# 71060, -000

Novus
1-grepps duschblandare för inbyggnad
# 71065, -000

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Modern

Logis
Det finns många goda skäl att glädjas över
ditt nya badrum. Logis erbjuder nämligen
inte bara en modern design, utan även ett
attraktivt pris. Den eleganta optiken utmärker
sig genom rena linjer och mjukt välvda ytor.
Den tilltalande formen är samtidigt mycket
funktionell eftersom den är lätt att rengöra.
Handtaget med sin öppna design och rundade form känns skönt i handen. Logis betalar sig även i längden. Tack vare den integrerade EcoSmart-funktionen sparar du vatten
vid varje användning. Samtidigt blandar
AirPower luft till det rinnande vattnet. Det gör
att strålen känns härligt fyllig. Den finns i
många utföranden och hjälper dig spara vatten och energi varje dag.

Logis
1-greps tvättställsblandare 70
med lyftventil
# 71070, -000

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

Logis
1-grepps tvättställsblandare 210
med svängbar pip och lyftventil
# 71130, -000

Logis
2-grepps tvättställsblandare 150
med svängbar pip och lyftventil
# 71222, -000

Logis
1-grepps duschblandare
# 71600, -000

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

1-greps tvättställsblandare 70
med push-open ventil
# 71077, -000
Hot

Cool
Start
Cool
Start

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

Hot
Cool
Cool

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

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
71

Modern

Tillbehör

Logis Universal
Tvålkorg
# 41710, -000

Logis Universal
Tvålpump
# 41714, -000

Logis Universal
Tandborstmugg
# 41718, -000

Logis Universal
Tvålkopp
# 41715, -000

Logis Universal
Krok
# 41711, -000

Logis Universal
Dubbel krok
# 41725, -000

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

Logis Universal
Badkarsgrepp
# 41713, -000

Logis Universal
Handduksstång
# 41716, -000

Logis Universal
Dubbel handduksstång
# 41712, -000
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Logis
Tvålpump
# 40514, -000, -820

Logis
Tandborstmugg
# 40518, -000, -820

Logis
Tvålkopp
# 40515, -000, -820

Logis
Krok
# 40511, -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
Handdukshållare
# 40512, -000, -820

Logis
Badkarsgrepp
# 40513, -000, -820

Logis
Handduksstång
# 40516, -000, -820

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Classic

Metropol Classic

Det är lätt att förälska sig i charmen från
Metropol Classic-blandarna tack vare de
sofistikerade, böjda linjerna och möjligheten
till gyllene detaljer. Det är en blandning av
modern och klassisk design, vilket är det perfekta tillskottet till alla lyxiga badrumsmiljöer.
Om du väljer detaljer i guld kommer du att
finna att de ger en diskret touch, som hyllar
både designens och hantverkets höga kvalitet. De olika greppvarianterna gör att du kan
skräddarsy badrummet så att det både ser ut
och fungerar efter dina önskemål.

Spakhandtag

Kryssgrepp

Zero-grepp

Metropol Classic
1-grepps tvättställsblandare 260
med lyftventil
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps tvättställsblandare 160
med lyftventil
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
3-håls tvättställsblandare 160
med lyftventil
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
3-håls tvättställsblandare 110
med lyftventil
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps tvättställsblandare 110
med lyftventil
# 31300, -000, -090
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Metropol Classic
1-grepps kar-/duschblandare
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
4-håls badkarsblandare
för karkant för montering med Secuflex
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps badkarsblandare
för inbyggnad
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
Utloppspip
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps duschblandare
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps badkarsblandare
för golvmontering
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 31365, -000, -090

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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ENKELT STRÅLBYTE:
Enkelt att byta mellan två stråltyper. Använd den normala
eller laminarstrålen för att snabbt fylla stora kärl. Den
andra stråltypen, duschstrålen, är perfekt för att skölja
frukt, grönsaker, fisk eller andra ömtåliga livsmedel noga.
Du kan byta stråltyperna på duschhuvudet med en hand
medan vattnet rinner.

KOMFORTABEL UTDRAGSFUNKTION:
Utdragsfunktionen ger dig en väsentligt större arbetsradie vid diskhon. Du kan enkelt fylla otympliga kärl, exempelvis stora kastruller på arbetsbänken, utan att behöva
krångla med att hålla dem över diskhon.

78

SELECT-TEKNOLOGI:
Med den bekväma Select-funktionen reglerar du köksblandaren med ett enkelt knapptryck. Ett klick räcker,
tryck på knappen för att pausa och öppna vattnet igen.
Detta kan du även göra med handens baksida eller armbågen. Det håller blandaren ren och dina händer fria.

KÖK

Husets finaste
arbetsplats –
köket.
Köket är mittpunkten i ditt hem. Platsen där krav på komfort
och design möter behovet av effektiva arbetsförlopp. Och för
att du ska kunna njuta obehindrat av nya matlagningstrender
är det viktigt att arbetet går smidigt. Tack vare ett perfekt samspel mellan funktion & estetik får du en helt ny upplevelse med
dessa produkt-höjdpunkter från hansgrohe. Lär dig mer om
innovativa diskbänker och blandare som kommer att revolutionera ditt arbete i köket. Och ta gärna en titt på våra kökstillbehör: små detaljer optimerar nämligen också ditt arbetsflöde.

PRAKTISKA TILLBEHÖR:
hansgrohe erbjuder många små
hjälpredor som är otroligt användbara i köket samtidigt som de
uppgraderar ditt kök både haptiskt,
optiskt och funktionellt. Den nya
hansgrohe diskmedelspumpen finns
i tre designutföranden och tre ytbehandlingar, så att allt harmonierar
med dit köksomgivning.

COMFORTZONE:
Njut av större rörelsefrihet vid diskbänken.
ComfortZone ger dig mer plats tack vare
köksblandarnas olika höjder och svängfunktion. Den underlättar när du ska fylla eller
diska höga kärl som kastruller, stora vaser
och vattenflaskor.
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Köksblandare
Löpande lätt och unikt skapar köksblandarna
Aquno Select M81 ett alldeles nytt, modernt
arbetsflöde i köket och effektivast tänkbara
vattenreglering vid diskbänken. Blandarnas
enastående design skapar optimala förutsättningar att låta vattnet rinna på ett helt
nytt sätt, och deras innovativa, generösa
SatinFlow-stråle söker sin like i köket. Strålen definierar om arbetsförloppen så att du
nu kan skölja ömtåliga livsmedel, diska stora
kärl utan att stänka och tvätta händerna utan
att slösa vatten. En perfekt inpassad multifunktionssil rundar av konceptet som gör
matlagningen och dess förberedelser lättare
och mer speciell än någonsin – effektiv, helt
enkelt.

NY

HET

Aquno Select M81
1-grepps köksblandare 250,
med utdragbar pip, 2jet
Svängningsområde 60°/110°/150°
# 73836, -000, -670, -800

NY

HET

Aquno Select M81
1-grepps köksblandare 170,
med utdragbar handdusch, 3jet
Svängningsområde 60°/110°/150°
# 73837, -000, -670, -800

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Ditt arbete i köket blir nöjsammare tack vare
en fascinerande optik och innovativa teknologier. Metris M71 och Talis M51 erbjuder
intelligent multifunktionalitet såväl som komfort och design. Dra nytta av innovativa teknologier som rengöringsvänliga QuickClean
eller den bekväma Select-funktionen, där du
enkelt sätter på och stänger av vattnet med
ett knapptryck. ComfortZone ger dig större
rörelsefrihet när du arbetar med stora kastruller och kärl. Du känner igen Metris M71
på seriens SoftCube-design och Talis M51
på den runda basmodulen. Det gör matlagningen riktigt rolig!

Metris M71
1-grepps köksblandare 320,
med utdragbar handdusch, 2jet
Svängningsområde 110°/150°
# 14820, -000, -800

Metris M71
1-grepps köksblandare 320,
med utdragbar pip, 1jet
Svängningsområde 110°/150°
# 14821, -000, -800

Metris Select M71
1-grepps köksblandare 320
med utdragbar handdusch, 2jet
Svängningsområde 110°/150°
# 73820, -000, -800

Metris Select M71
1-grepps köksblandare 320, 1jet
Svängningsområde 110°/150°/360°
# 14883, -000, -800

1jet med diskmaskinavstängning
# 14888, -000

Talis M51
1-grepps köksblandare 200,
med utdragbar handdusch, 2jet
Svängningsområde 110°/150°
# 72813, -000, -800

Talis M51
1-grepps köksblandare 260, 1jet
Svängningsområde 110°/150°/360°
# 72810, -000, -800

Talis Select M51
1-grepps köksblandare 300
med utdragbar handdusch, 2jet
Svängningsområde 110°/150°
# 72823, -000, -800

Med diskmaskinavstängning
# 72811, -000

Talis Select M51
1-grepps köksblandare 300, 1jet
Svängningsområde 110°/150°/360°
# 72820, -000, -800

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Köksblandare
Du kommer säkert att tillbringa mer tid i köket.
En viktig del i detta är att välja en passande
köksblandare. Talis M52 anpassar sig perfekt
till din köksmiljö. Tack vare den integrerade
nerfällningsfunktionen går den även att installera direkt framför ett fönster. Utöver basmodellerna kan du även välja bland utförande
med utdragsfunktion. Designen kännetecknas
av det slanka pinngreppet. Som ingen annan
produkt står Talis M54 för ett kompromisslöst
designspråk och finns i tre basutföranden:
med böjt utlopp, i L- och U-design. Därmed
passar den perfekt på köksön, under väggskåp och till klassiska köksenheter.

NY

Med diskmaskinavstängning
# 14875, -000

HET

Talis M54
1-grepps köksblandare 210,
med utdragbar handdusch, 2jet
Svängningsområde 60°/110°/150°/360°
# 72800, -000, -670, -800
1jet med diskmaskinavstängning
# 72805, -000

NY

Talis M52
1-grepps köksblandare 170, 1jet
Svängningsområde 150°
# 32851, -000

Talis M52
1-grepps köksblandare 170,
med utdragbar handdusch, 2jet
Svängningsområde 150°
# 32841, -000

Talis M52
1-grepps köksblandare 270, 1jet
Svängningsområde 110°/150°/360°
# 14870, -000

Talis M52
1-grepps köksblandare 220,
för installation framför fönster,
med utdragbar handdusch, 2jet
Svängningsområde 150°
# 14877, -000

HET

NY

Talis M54
1-grepps köksblandare U 220, 1jet
Svängningsområde 60°/110°/150°/360°
# 72806, -000, -670, -800
Med diskmaskinavstängning
# 72807, -000
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HET

Talis M54
1-grepps köksblandare 270,
med utdragbar pip, 1jet
Svängningsområde 60°/110°/150°/360°
# 72808, -000, -670, -800

NY

HET

Talis M54
1-grepps köksblandare 270, 1jet
Svängningsområde 60°/110°/150°/360°
# 72840, -000, -670, -800
Med diskmaskinavstängning
# 72827, -000

Köksblandare i serien Focus M41 förenar
estetik med praktiska funktioner i en tidlös
design. De kan kombineras på många olika
sätt och är perfekta i det moderna köket. Det
platta handtaget gör det lätt att reglera vattnet exakt. Ett under av komfort till ett attraktivt
pris. Oavsett hur mångfacetterat livet i köket
kan vara så övertygar serien Focus M42 med
banbrytande komfort och en modern design
som öppnar upp för många möjligheter och
enkla byten. En mängd funktionella detaljer garanterar att din vardag förlöper utan
friktion. Det sörjer ComfortZonens olika höjder för, men även ett svängområde upp till
360 grader och en utdragsfunktion.

NY

HET

Focus M41
1-grepps köksblandare 240,
med utdragbar handdusch, 2jet
Svängningsområde 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

NY

HET

Focus M42
1-grepps köksblandare 220,
med utdragbar handdusch, 2jet
Svängningsområde 360°
# 71800, -000, -800

NY

HET

NY

HET

Focus M41
1-grepps köksblandare 280, 1jet
Svängningsområde 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41
1-grepps köksblandare 260, 1jet
Svängningsområde 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800

Med diskmaskinavstängning
# 31803, -000

Med diskmaskinavstängning
# 31823, -000

NY

Focus M41
1-grepps köksblandare 160, 1jet
Svängningsområde 360°
# 31806, -000, -800

HET

NY

Focus M42
1-grepps köksblandare 150,
med utdragbar pip, 1jet
Svängningsområde 120°
# 71814, -000, -800

Focus M42
1-grepps köksblandare 120, 1jet
Svängningsområde 360°
# 71806, -000, -800

HET

NY

HET

Focus M42
1-grepps köksblandare 100, 1jet
Svängningsområde 360°
# 71808, -000, -800

1jet med diskmaskinavstängning
# 71803, -000

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Köksblandare
Även serien Logis M31 kan passa din smak
perfekt. Den erbjuder toppkvalitet till ett lågt
pris. Dessa köksblandare finns i olika modeller, där du kan välja helt utifrån dina egna preferenser. Välkomna din nya favoritblandare.

Logis M31
1-grepps köksblandare 260, 1jet
Svängningsområde 110°/150°/360°
# 71835, -000

Logis M31
1-grepps köksblandare 160, 1jet
Svängningsområde 360°
# 71832, -000

Logis M31
2-grepps köksblandare 220, 1jet
Svängningsområde 110°/150°/360°
# 71280, -000

Med diskmaskinavstängning
# 71834, -000

Logis M31
1-grepps köksblandare
för väggmontage med låg pip, 1jet
Svängningsområde 220°
# 71836, -000

Du hittar fler produkter på hansgrohe.se
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Tillbehör
Ett snyggt och prydligt kök bjuder in dig till
att förbereda och laga mat. Bäst är om allt
är nära till hands och hygieniskt. Därför finns
nu en diskmedelspump som kan installeras
infälld direkt i diskhon eller bänkskivan som
passar perfekt till din hansgrohe-köksblandare. Du kan välja bland tre ytor, krom, matt
svart eller rostfritt stål, och två rosetter; SoftCube eller rund. Du väljer helt enkelt den
design som passar till din köksblandare. Pumpen kan vridas och är mycket användarvänlig tack vare den smidiga pumpmekanismen.
Så att ditt arbeta vid diskhon blir ännu mera
optimalt.

NY

HET

A71 Tvål-/diskmedelpump
# 40468, -000, -670, -800

NY

F14 Multifunktionssil
# 40963000

HET

NY

HET

A51 Tvål-/diskmedelpump
# 40448, -000, -670, -800

NY

NY

A41 Tvål-/diskmedelpump
# 40438, -000, -670, -800

HET

F15 Skärbräda valnöt
# 40960000

HET

NY

HET

F16 Skärbräda ek
# 40961000

hansgrohe diskhoar: upptäck hela kökssortimentet på nätet
Kombinera våra köksblandare med en valfri, högkvalitativ hansgrohe diskho. Våra diskhoar finns i rostfritt stål eller i
naturlig granit SilicaTec. Våra SilicaTec-diskhoar finns i tre olika färger så att du kan inreda köket efter din personliga
smak.
Du hittar hansgrohe diskhoar och diskhokombinationer på www.hansgrohe.se/kok
SilicaTec:

grafitsvart

Rostfritt stål:

stengrå
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betonggrå

rostfritt stål

Efter stora
prestationer kommer
total avkoppling.
hansgrohe bjuder på dina bästa vattenupplevelser. Elementet vatten
är oskiljaktigt förenat med idrott. hansgrohe-produkterna hjälper dig
att fokusera på utmaningen innan du måste prestera på topp och
erbjuder avkoppling och optimal återhämtning efter en ansträngande
dag. Det är en motivation och belöning som inte minst elitidrottare som
måste prestera på topp varje dag uppskattar.
hansgrohe är sedan 2017 huvudsponsor för det förstklassiga cykelstallet BORA-hansgrohe, i en dynamisk, innovativ sport som entusiasmerar publiken, på samma sätt som hansgrohe-produkter gör i badrum
och kök.
Stallet hjälper oss testa och vidareutveckla hansgrohe-produkterna så
att även de av våra kunder som är aktiva idrottare ska få bästa möjliga duschupplevelse. Varumärkets ambassadörer stall BORA-hansgrohe är på resande fot över hela världen nästan 300 dagar om
året. Gå in på BORA-hansgrohe.com och hansgrohes eller stallets
BORA-hansgrohe sociala medier för att se var och när cyklisterna
startar nästa gång.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.se
borahansgroheofficial
hansgrohe
PeterSagan
borahansgrohe
hansgrohe

Peter Sagan, trefaldig UCI världsmästare i cykellopp
från stallet BORA-hansgrohe.
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TEKNOLOGIER:

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

Reducerar vattenåtgången och
samtidigt energiåtgången för en
långvarig nöjdhet.

Kombinerar vattnet med en
generös mängd luft, vilket
ger en skvättfri dusch i kombination med en rik och fyllig
duschupplevelse.

Enkelt att ta bort kalkavlagringar
du behöver bara gnugga de
små böjliga siliconmunstyckena.

Hot

Cool
Start

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

Cool

Definierar det användbara
utrymmet mellan tvättställ och
blandare. Finns en höjd för alla
behov.

Alltid kallt vatten ur startposition. Du väljer själv när du vill
eller behöver ha varmt vatten.
Energibesparande.

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

En unik duschupplevelse
tack vare mjukt omslutande
mikrodroppar.

Intensiv stråle av mikrofina droppar för en unik och sensationell
duschupplevelse.

Ett rikligt duschregn, perfekt för
att skölja ur hårschampot.

Ett stort duschnöje över hela
strålytan.

Ett milt duschregn med luftfyllda
vattendroppar.

Stor duschyta som omger hela
kroppen av mjuka droppar.

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

Ett ymnigt duschregn med uppiggande effekt.

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

En harmonisk kombination
av mjukare duschstråle och
dynamisk spray.

En koncentrerad, angenäm
massagestråle.

Ger energi i duschkänslan efter
en utmanande dag.

Enkel stråle för en mjuk, välmående dusch.

En kraftig pulseringsstråle med
generös täckning.

Ymniga, mjuka vattenstrålar.

STRÅLTYPER:

Massage

En kraftig massagestråle som
stimulerar där det behövs.

YTBELAGGNINGAR:
Artikelnummer är åtta siffror långa och ytan/finishen specificeras genom de tre sista siffrorna.
Exempelvis 28500, - 000 = Krom

-000
KROM

-090
KROM / GULD

-140
BORSTAD
BRONS

-340
BORSTAD SVART
KROM

-400
KROM / VIT

-450
VIT

-600
KROM / SVART

-670
MATT SVART

-700
MATT VIT

-800
FINISH I
ROSTFRITT
STÅL

-990
POLERAD
GULD

Den här broschyren innehåller bara valda delar ur vårt sortiment.
Besök oss på hansgrohe.se för att se hela sortimentet.

Hitta hansgrohe online och på sociala medier

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

sv-SE-Badrumsbroschyr 2020/2021 · Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser av trycktekniska orsaker.
Form.Nr. 84070238 · 11/20/5 · Tryckt på 100% klorfritt blekt papper.

Upptäck
mera online!

