
 Szenvedélyesen dolgozunk azon, 
hogy egyre újabb, jobb és hatékonyabb 
megoldásokat hozzunk létre a víz fel -
használására. Olyan innovatív techno-
lógiákra és termékekre összpontosítunk, 
melyek fokozott élvezetet biztosítanak, 
ugyanakkor körültekintően bánnak a víz-
zel, mint forrással. Számos, a fürdőzési 
kultúrát forradalmasító terméket gyártot -
tunk már. Ez a katalógus áttekintést ad 
Önnek teljes termékválasztékunkról, és 
természetesen a legújabb innovációink-

ról is. A vállalatirányításért, a társadal -
mi felelősségvállalásért és a dizájnért 
kapott sok-sok díj igazolja azon törek-
vésünket, hogy az ember és a környe-
zet számára egyformán megfelelő vízél -
ményt hozzunk létre. Ez az oka annak, 
hogy nekünk minden csepp számít.

Richard Grohe 
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 A Hansgrohénál minden csepp számít. 
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Telefax +36 1 2369098 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu 

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 Kérem vegye figyelembe, hogy ez a katalógus néhány kiválasztot t terméket mutat be. 
Teljes kínálatunkat megtalálja az interneten. 
A Hansgrohe világáról még több információt a www.hansgrohe.hu weboldalon talál. 

 A Hansgrohe termékek interaktív elérése
A katalógus iPad verziója megtalálható a 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Tervezés a Hansgrohe@home segítségével
Fedezze fel iPhone, iPad vagy Android okostelefon segítségével a Hansgrohe virtuális 
világát, és nézze meg hogy mutatnak csaptelepeink ot thon, az Ön mosdókagylóján: 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se 

 Megtakarítás a Hansgrohe-val
Számolja ki, mennyi vizet és energiát takaríthat meg a Hansgrohe termékekkel a 
www.hansgrohe.hu/megtakaritasi -kalkulator 

 Hansgrohe termékek testközelből
Fürdőszobája szakszerű megtervezéséhez forduljon ér tékesítési par tnereinkhez. 
Szakkereskedőink listáját az alábbi internetes oldalon találja: 
www.hansgrohe-int.com/sales-worldwide 

 A katalógus környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készült. Ön is 
hozzájárulhat környezetünk védelméhez, ha a katalógust átnézése után érdeklő -
dőknek továbbadja, vagy gondoskodik róla, hogy az újrafelhasználásra kerüljön. 

 Experience this catalogue interactively on the iPad
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 



 Javasoljuk, hogy a katalógus megtekintésének egyszerűsítése céljából hagyja kihajtva ezt az  oldalt, 
miközben végig vezetjük Önt a Hansgrohe világán. 

 Fürdőszoba .
 Az Avantgarde, Modern és 

 Classic stílusvilágok esztétikai útmuta-
tóként szolgálnak a fürdőszoba egyedi 
megtervezéséhez. A stílusok kihajtható 
áttekintője segítségével, egy pillantás-
sal felmérhető, hogy melyik csaptelep 
melyik zuhannyal kombinálható. Így 
könnyen és ízlésesen összeválogathatja 
a Hansgrohe termékeket. 

 A vállalat .
 A Hansgrohe már 112 éve úttörő 

szerepet játszik a szaniter iparban. Ter-
mékeink innovációja és funkcionalitása 
tökéletes dizájnon keresztül nyilvánul 
meg. Folyamatosan motiválnak minket a 
saját magunk által meghatározott szab-
ványok, valamint az AirPowerhez és az 
EcoSmarthoz hasonló irányadó techno-
lógiák kifejlesztéséért kapott díjak. 

 Zuhanyélmény .
 A fej - és kézi zuhanyok, illetve a 

teljes zuhanyrendszerek széles válasz-
téka egyedi zuhanyozási és vizuális él -
ményt biztosít. Ha a jó közérzetét fo -
kozni kívánja a fürdőszobában egy új 
zuhannyal, vagy akár egy teljes felújí -
tást tervez, a felületre felszerelt, vagy a 
falsík alá beépítet t különféle termékeink 
mindig a megfelelő megoldást biztosít -
ják. A zuhanytól egészen a termosztátig 
és az elegáns lefolyórendszerig. 

 Konyha .
 A szépen megformált stílusos ele -

mek innovatív funkcionalitást ötvöznek. 
A csaptelepek egyszerű, intelligens ke-
zelhetősége kifejezetten előnyös főzés 
közben. A víz még nagyobb élvezetéért 
– akár a konyhában is. 

Avantgarde

Modern

Classic

 Csaptelep 

Puravida® 110 Puravida® 150 Puravida® 400

Talis® 80 Croma® 100 Croma® 160

Focus® 70 Crometta® 85 Crometta® 85

Metris® Classic 100 Raindance® Classic 100 Raindance® Classic 240

Talis® Classic 80 Croma® 100 Classic

 Kézizuhany  Fejzuhany 

- 000  Króm 
- 090  Króm/arany-optika 
- 400  Fehér/króm 
- 450  Fehér 
- 800  Rozsdamentes acél hatású 

 Felületek 

 A felület megadásával minden 
cikkszám (#) nyolcjegyű lesz.  
 pl.  28500, -000 =  Króm 

 Sugárfajták 

 Technológiák 

 Koncentrált monosugár, amely 
egy pontra koncentrál. 

 Erőteljes, pulzáló  masszázssugár. 

 A mosdó és a csaptelep közti tá -
volságot jelenti. Komfor t minden 
szinten. 

 Egy koncentrált vízsugár az 
egyes testrészek masszírozásá-
hoz. 

 Hogy feltöltődjön energiával: 
egy dinamikus, üdítő masszázs -
sugár. 

 Játszi könnyedséggel változtatha-
tóak a különböző sugártípusok – 
zuhanyélmény gombnyomásra. 

 A flexibilis szilikongömbök egy-
szerű dörzsölésével eltávolítha-
tó a vízkő. 

 A csaptelep megnyitásakor alap -
állapotban hideg víz jön csapból. 

 Tökéletes a sampon 
kiöblítésére a hajból. 

 A lágy esőcseppek és a dinami -
kus vízsugár harmonikus kombi -
nációja. 

 Ez a gyengéd, levegővel dúsítot t 
vízsugár segít Önről lemosni a 
hétköznapi fáradságot. 

 Elosztja a vizet a nagy zuhany-
fejen, így a hatékony  vízcseppek 
az Ön egész testét beborítják. 

 Erőteljes lüktető permet, amely el -
varázsolja Önt a lagúnák világá-
ba. Minden nap. 

 A nagy zuhanykorong lágy víz-
cseppekkel borítja be testét. 

 Nagy mennyiségű levegővel ke -
veri a vizet. A lágy, telítet t vízsu -
gárér t és a sűrű zuhanycseppe-
kér t. 

 Minimális szinten tar tja az áram-
lást, vizet és energiát  spórolva. 
A tar tós élményért. 

Metris® 110 Raindance® Select S 150 Raindance® E 360
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  Hansgrohe Tradíció 7

Hans Grohe és fia Klaus, 1937. Klaus Grohe a fiaival, Richarddal és Philippe-
pel 2007-ben.

További információt talál a www.hansgrohe-int.com/tradition weboldalon. 
Garanciával kapcsolatos információkat honlapunkon talál: www.hansgrohe-int.com/guarantee

A fiatal Hans Grohe 1901-ben alapította 
a vállalatot.

 
Családunk szenvedélye a víz.

Hans Grohe sosem elégedett meg 
az éppen aktuális megoldásokkal, mert 
tudta, hogy az nem más, mint az új, kivé -
teles és út törő megoldások létrehozásához 
vezető út. Annak idején, amikor az embe-
rek először gondoltak saját fürdőszoba ki -
alakítására, és a napi zuhanyozás csupán 
utópia volt, ő már az első zuhanyfejek ki -
fejlesztésén fáradozott. Olyan új fürdőszo-

ba szabványokat alkotott meg, amelyek 
hatása messze túlmutatott a Fekete -erdőn.

Napjainkban az összes kontinens 
37 országában megtalálható üzletágak-
nak és képviseleteknek, illetve a vállalat 
világszerte jelen lévő termékeinek köszön-
hetően a Hansgrohe elismerten a szani -
teripar néhány globális szereplőjének 
egyike. A családi vállalkozásként indult 

Hansgrohe termékei zömét Schiltachban 
és Offenburgban állítja elő annak bizony-
ságaként, hogy elkötelezte magát a né-
met gyártmányok, valamint az értékek ki -
fejezése mellet t. Termékeinkre érvényes öt 
éves garancia is azt mutatja, hogy mennyi -
re meg vagyunk győződve termékeink mi-
nőségéről.

5MADE IN 
GERMANY

év
GARANCIA





  Hansgrohe  Fenntarthatóság  9

 A Hansgrohénál a víz iránti lel -
kesedés és az értékes erőforrás iránt ér-
zett kivételesen magas felelősségtudat 
egyaránt fontos. Folyamatosan dolgo-
zunk az EcoSmart technológiához hason-
ló vízés energiatakarékos termékek kifej -
lesztésén. Többek között ez az oka annak, 
hogy egyike vagyunk azoknak a válla-
latoknak, akik termékeikért megkapták a 

Csaptelepgyártók Európai Szövetsége ál -
tal újonnan létrehozott WELL tanúsítványt. 
A WELL a Water Efficiency Label (Víz-
hatékonysági jelzés) rövidítése. A Talis, 
Focus, és Metris mosdócsaptelepeink és a 
Crometta 85 Green kézizuhanyunk háztar-
tási kategóriában a lehető legjobb ered-
ményt, az „A” szintet kapta. A jövőben 
folytatjuk a munkát, hogy az Ön életé -

re és környezetére egyaránt pozitív hatá-
sú termékeket fejleszthessünk ki. A szani -
teriparban a Hansgrohe volt az első olyan 
gyártó, aki ökológiai eredménykimutatást 
végzett el a kézizuhanyokra. Ez megmutat-
ja a kézizuhanyok ökológiai lábnyomát és 
teljes átláthatóságot biztosít a környezeti 
hatások tekintetében. 

 Az EcoSmart technológiának köszönhetően a Hansgrohe mosdócsaptelepeinek fogyasztása 
mindössze öt liter percenként. 

 Az EcoSmart zuhanyzók fogyasztása mindössze kilenc vagy akár hat liter percenként. 

 A Hansgrohe AG alapító tagja a Német Fenntartható Technológiájú Épületek Tanácsának (DGNB e.V.), valamint 
partnere az EPA amerikai környezetvédelmi ügynökség WaterSense programjának. 

 További információkat talál a www.hansgrohe.hu/kornyezetvedelem weboldalon. 

 A hatékony EcoSmart technológia azt jelenti, hogy sok Hansgrohe termék segít Önnek a víz és energia megtaka-
rításában és a CO2-kibocsátás csökkentésében. Ha meg akarja tudni, mennyi vizet spórolhat meg, vegye igénybe 
kalkulátorunkat: www.hansgrohe.hu/megtakaritasi-kalkulator 

Metris® 110

Crometta® 85 Green

 A víz felhőtlen élvezetéért. 
Tiszta lelkiismerettel. 

l/min

6,0

l/min

5,0

 EcoSmart technológia 

 EcoSmart 
technológia 
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Jellemzően a Hansgrohétól: A víz és  
a hő kétszer történő felhasználása.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/pontos weboldalon.

A Hansgrohe másik két innovációja 
a fenntartható fejlődés területén: A Pontos 
AquaCycle és a Pontos HeatCycle. A víz 
és a hő kétszer történő felhasználásán ala-
pulnak. Végső soron az általunk felhasz-
nált víz felének nem kell ivóvíz minőségű-
nek lennie. Az úgynevezett szürke víz jól 

használható például a WC öblítéshez, tisz-
tításhoz, illetve a kert öntözéséhez. A Pon-
tos AquaCycle egy biológiai folyamat so -
rán megtisztítja a zuhany és fürdővizet, 
majd másodszor is felhasználhatóvá alakít -
ja. Amennyiben a Pontos AquaCycle és a 
Pontos HeatCycle kombinációját választja, 

akkor a zuhanyzásnál felhasznált víz hője 
újra használható a víz felmelegítéséhez, 
amivel szintén energiát takaríthat meg. 
Végülis a klímavédelem a kézmosással és a 
zuhanyzással kezdődik. A kevesebb ener-
gia alacsonyabb CO2 kibocsájtást is jelent, 
ami mindannyiunk számára hasznos.

Pontos AquaCycle
A szürkevíz újrahasznosítá -
sa ket tős felhasználásra.

Pontos HeatCycle
Visszanyeri a hőt a zuhany- 
és a fürdővízből.
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Pontos HeatCycle technológia.

Uszodák. A Pontos AquaCycle-nek köszönhe-
tően a yerres-i uszoda vize másodszor is fel-
használható kertészkedésre és a város utcái-
nak tisztításához.

Köztisztaság. A hamburgi köztisztasági  
vállalat a zuhanyozáshoz és a fürdőzéshez 
használt vizet újra felhasználja a város  
takarításához.

Szállodák. A prágai Mosaic House Hotel-
ben nem csak különféle Hansgrohe termékek 
vannak felszerelve, hanem Pontos AquaCycle 
és Pontos HeatCycle rendszereket is működ-
tetnek.

Vízmelegítés

Kivezetése-
lőmelegített 
ivóvíz

Bevezetés
hideg ivóvíz
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Alice Lane Towers, Dél-Afrika. Hansgrohe termékek: Metris S 
Elektronikus mosdócsaptelep

Az építési vállalkozók és az ügyfe -
leik a világon mindenhol építészekkel és 
tervezőkkel együttműködve valósítják meg 
kifinomult projektjeiket. Az ilyen esetek-
ben mindig igény van a víz okos és szé-

pen megformált megoldásokkal történő fel -
használására. A Fekete -erdőből származó 
csaptelepek, zuhanyok és fürdőszoba kol -
lekciók olyan elegáns helyekhez is képe-
sek többlet dizájnt és kényelmet hozzá-

adni, mint a luxus hotelek és középületek, 
királyi paloták, exkluzív sport klubok, séta-
hajók és luxus jachtok.

Hotel Budersand, Sylt. Hansgrohe termékek: Raindance Rainfall és 
Raindance S kézizuhany. Fotó: jana-ebert.de

Hotel Bella Sky, Copenhagen. Hansgrohe termékek: Croma 160 fejzu-
hany és Croma vario 100 kézizuhany. Fotó: Claus Starup, Bella Center

Hotel PlayaMar Tres Cantos, Mexikó. Hansgrohe termékek: Metris S
mosdócsaptelep, Talis S2 zuhanycsaptelep és Croma 100 Multi/
Unica ’C zuhanyszett.

 
Az egész világon otthon vagyunk. 

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/references weboldalon.
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Scarlet Hotel, Cornwall. Hansgrohe termékek: Raindance fejzuhany, 
Talis S mosdó csaptelep és Pontos AquaCycle 9000.

Royal Spa, Kitzbühel. Hansgrohe termékek: Raindance fejzuhany és 
Croma 100 kézizuhany. Fotó: Harald Eisenberger/Warimpex

Hotel Balcones Del Atlántico, Dominican Republic. Hansgrohe termé-
kek: Metris S mosdócsaptelep és Croma 100 zuhanyszett.

Hotel Chateau Bethlehem, Maastricht. Hansgrohe termékek: Metris S, 
Talis S, Metropol S és Puravida mosdócsaptelep. Továbbá Raindance 
Rainmaker, Ecostat S és Croma 100 Showerpipe.

Celebrity Equinox tengerjáró hajó. Hansgrohe termékek: Talis S 
mosdócsaptelep. Fotó: Meyer Werft
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Számunkra a víz tökéletes élménye 
a tökéletes formákat is jelenti.

Számunkra a dizájn nem ízlés kér-
dése; inkább egy attitűd – sőt, szenvedély. 
Az ember minden érzékszervével érzékeli 
a víz tökéletes élményét, ezért dolgozunk 
nemzetközi tervezőkkel, akik kitűnő tervek-
kel állnak elő. Az eredmény: Hansgrohe 
és Axor márkáinkkal a Hansgrohe SE az 

első számú nyertes szaniter iparágban, va-
lamint több mint 350 belföldi és nemzet-
közi díjával a világ 11 legtöbb díjat nyert 
cége közé tartozik. A dizájn sosem öncél 
a napi munkánkban; inkább a forma és a 
funkció egyenlőségének folytonos kifejezé-
se. A legintelligensebb megoldás keresése 

a végső célunk: a kivételes minőségű, tar-
tós élményt biztosító zuhanyok, csaptele -
pek és komplett fürdőszoba kollekciók lét -
rehozásában.

www.hansgrohe.hu/design

Raindance®  
Rainmaker®  
Fejzuhany

2005 2006

Raindance® Royale 350  
Fejzuhany

20052005 2006

Raindance® S 150  
Kézizuhany

2005 2006 2006

Raindance® 
Kézizuhany

2003 2003 2004

20102010 2011 201120122010 2011 2012

Raindance® 240 
Showerpipe

Raindance® Select S 150 
Kézizuhany

2012

Raindance® E 420 
Fejzuhany

Puravida® 
Elektr. konyhai csaptelep

2009 20112009

Puravida® 240 
Egykaros 
mosdócsaptelep

Crometta® 85 Green 
Kézizuhany

2008 2010

Croma® 100 
Showerpipe

2008

Talis® Classic 
Egykaros 
mosdócsaptelep

2008

Raindance® S 150/ 
Raindance® Unica® S  
zuhanyszet t

2008 2009

Ecostat® E 
Kétkaros kádtermosztát

2008 2009

Raindance®  
Rainfall® 180  
Fejzuhany

Puravida®  
Elektromos 
mosdócsaptelep

2012 2012

Focus® S 
Egykaros 
mosdócsaptelep

2006 2007

Metris® S 
Elektromos 
mosdócsaptelep

2006 2007

2012

2009
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2009 2010 2009 201220092009 2010 2009 2009 2010

Puravida® 400 
Fejzuhany

RainBrain® 
Zuhanyrendszer- 
irányítás

Puravida® 150 
Kézizuhany

Puravida® 110 
Egykaros 
mosdócsaptelep

Puravida® 225 
Egykaros 
mosdócsaptelep

Focus® 240  
Egykaros 
mosdócsaptelep

Focus®  
Elektromos 
mosdócsaptelep

20122012 2012 2012 2012

Raindance®  
Rainfall® 240 
Fejzuhany

Croma® 100 Multi 
Kézizuhany

Talis® E2 
Egykaros 
mosdócsaptelep

Metris® 
Termékcsalád

Raindance® S 120  
Kézizuhany

2012

Raindance®  
Connect 240 
Showerpipe

2007 2007 2008 2010

Talis® S2 
Egykaros 
mosdócsaptelep

2007 2007 2008

2010 20112010 2011

Raindance® E 420 
Showerpipe

Focus® E2 
Egykaros 
mosdócsaptelep

Focus® 
Termékcsalád

Talis® 
Termékcsalád

20122012

2007 2008 20092007 20082007 20082007

2012
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Célunk nem csak a gazdaságos víz-
használat forradalmasítása, hanem köve-
tendő sztenderdeket akarunk felállítani 
a könnyű használat és az irányíthatóság 
területén. A Hansgrohe fejlesztéseiben 
azonban egy dolognak különböznie kell: 
élvezetesnek kell lennie. Ez az igény mutat -
kozik meg minden egyes megfontolásunk-

ban és a tervezőink által rajzolt minden 
egyes vonalban is. Így a legújabb mér-
földkövünket nem hosszas felhasználói uta-
sításokkal bővítet tük, hanem egy elegáns 
gombbal, ami magában foglalja az ösz-
szes gondolkodást, tervezést és fejlesztést. 
A Select olyan új zuhanyélményt biztosít, 
mely során egy egyszerű kattintással vált -

hat a zuhanysugarak között. A kézizuhany 
esetében választhat az ébresztő Rain su-
gár, a RainAir cseppek, vagy a masszí -
rozó Whirl sugarak közül. A fejzuhany-
nál pedig az erőteljes Rain és a gyengéd 
RainAir sugár teszi változatossá zuhanyzá-
sát. Select termékekkel megtalálja saját, 
egyénre szabott zuhanyélményét.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/select 
weboldalon.

A prospektus kihajtható oldalán megtalálja a funkci -
ók magyarázatát.

 
válassza ki saját zuhanyélményét.
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AirPower: kivételesen kellemes zuhanyozás és nagy vízcseppek 
 köszönhetően a levegővel dúsított vízsugárnak.

QuickClean: A zuhanyfejek tovább vízkőmentesek és működőképe-
sek maradnak a szilikongöbök egyszerű letörlésével.

Szenvedélyünkké vált, hogy olyan 
vízélményt alkossunk, amilyet Ön megál -
modott, és ezen részletekbe nyúlóan dol -
gozunk. Például a csaptelepek perlátorait 
és a fúvókákat szilikonbetéttel látjuk el. En-
nek a QuickClean technológiának köszön-
hetően egyszerű dörzsöléssel eltávolítha-

tók a szennyeződések. A vízkőmentes, és 
tisztán tartott termékek nemcsak szebbek, 
de időtállóbbak, és hosszabb ideig műkö-
dőképesek is. Pont ilyen hosszantartó az 
AirPower nyújtot ta zuhanyélvezet is: az 
AirPower technológia nagy mennyiségű le -
vegőt szív be a zuhanyfej belsejébe. A be-

áramló vizet a szó valódi értelmében felka-
varja. A levegővel dúsítot t vízcseppek ez 
által teltebbek, könnyebbek és lágyabbak 
– miközben vízfogyasztása rendkívül haté -
kony. Ez csak kettő innovációink közül, me-
lyek hozzájárulnak termékeink magas mi-
nőségi színvonalához.

Főcím: A hatékonyság és a kényelem 
tökéletes kombinációja.

A különböző technológiákról szóló leírást megtalálja a katalógus hátoldalán, a kihajtható összefoglalóban.  
Innovációink és a hozzájuk tartozó információk nézegetés közben is mindig kéznél lesznek.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/technologies weboldalon.
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Metris® 260 és Metris® 110Talis® 150Focus® 240

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/comfortzone weboldalon.

Kényelem minden szinten: 
ComfortZone.

A víz felhasználásának sokoldalú-
ságát a csaptelep magassága határozza 
meg. Legyen szó akár a mozgás szabadsá-
gáról kézmosás közben, vagy fokozottabb 

spontaneitásról, ha gyorsan meg akarja 
mosni a haját. Egy dolog biztos: Minél ma-
gasabb a csaptelep, annál nagyobb ru-
galmasságot biztosít a víz napi használa-

ta során. A csaptelep és a kerámia közötti 
egyénileg kihasználható területet nevez-
zük mi ComfortZone-nak, azaz kényelmi 
zónának. Mindennapi használatra.
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Az egyediség alatt az igényeinek 
legjobban megfelelő, és a fürdőszobájá-
hoz legjobban illő csaptelep magasságát 
értjük. A megfelelő kerámia tudja a legtöb-
bet kihozni az Ön által választott csapte -

lepből. Például falra felfüggesztett, vagy 
összeszerelt kerámiát szeretne? A csapte -
lepeinket sokféle kerámiával kombinálva, 
alaposan teszteltük a Hansgrohe tesztla-
borjában, hogy megbizonyosodjunk töké-

letes működésükről. Így Ön teljes mérték-
ben megbízhat ajánlatainkban.

www.hansgrohe.hu/comfortzone-
test

A csaptelep és a kerámia   
tökéletes kettőse.
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További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/world-of-styles weboldalon.

Avantgarde, Modern és Classic stílusvilágok 
álmai fürdőszobájának kialakításához.

A fürdőszoba egyszerű funkcioná-
lis helyiségből már régen kényelmes élet -
téré fejlődött. Egyre több ember alakít ki 
többfunkciós, jó közérzetet biztosító helyi -
ségeket, amelyekben a dizájn és az otthon 

kényelme csúcstechnológiás funkcionali -
tással ötvöződik. A fürdőszoba a relaxáció 
és a mindennapi élet től való visszavonulás 
színtere. Csaptelepeink a tökéletes funkció 
és a szemet gyönyörködtető dizájn közötti 

egyensúlyt tükrözik. Ahhoz, hogy inspirál -
juk az egyedi fürdőszoba kialakításához 
vezető úton, a termékeinket három stílusvi -
lágba osztottuk. Mindenki meg fogja talál -
ni a saját ízlésének megfelelő stílust.

A PuraVida különösen egyszerű, üde meg-
jelenésének és elegáns vonalainak köszön-
hetően különösen figyelemre méltó. A gyár-
tás kettős, úgynevezett DualFinish eljárása 
lehetővé teszi, hogy a fehér szín és a kró -

mozás közötti kontraszt elegáns harmóniá-
ban olvadjon össze. A csaptelepek szobor-
szerű megjelenése kifejezetten különleges 
hatást kölcsönöz a fürdőszobának.

Avantgarde.

Puravida® 

Próbálja ki, mely csaptelep illik legjobban az Ön otthonába: a Hansgrohe@home  
alkalmazással iPhone-ra, iPad-re és Andorid okostelefonra az alábbi címen: 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se
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Ez a stílus a letisztult, határozott formák-
ról szól. It t nincs helye a fölösleges, túl -
áradó vagy túlzó vonásoknak. A Metris, 
Talis, és Focus csaptelep családok látszó-

lagos egyszerűsége teret enged az okos 
felhasználási módoknak. Különböző ma-
gasságuknak köszönhetően minden igény-
nek megfelelnek.

Az elegánsan lekerekítet t formák meleg, 
hívogató légkört teremtenek fürdőszobájá-
ban. A klasszikus formák modern régmúlt 
időket idéznek. Az ergonómikus érintéstől 

és a választható magasságtól kezdve az 
új technológiákig minden azt bizonyítja, 
hogy a jó megjelenésnek és az intelligenci -
ának nem kell ellentmondania egymásnak.

Modern.

Classic.

Metris® Classic 

Talis® Classic

Metris®

Talis® 

Focus® 





Avantgarde.
Merész új formák:
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Az Avantgarde stílusirányzat le -
tisztult dizájnt és az egyszerűség kultúráját 
testesít meg. Nem más, mint a forma tisz-
taságát és az anyagok különlegességét ki -
emelő érzéki minimalizmus. A termékeket 
visszafogottság jellemzi a harmónikus, ki -
egyensúlyozott térérzet kialakítása érde-
kében. A Puravida termékcsalád számos 

nemzetközi díjat nyert el, és az Avantgarde 
filozófiájának különlegesen esztétikus 
megtestesülését jelenti. A DualFinish eljá -
rás lehetővé teszi a mosdócsaptelep felü-
leteinek harmónikus összeolvadását, vala-
mint a krómozást csillogóvá és az egyszerű 
fehér színt fényessé varázsolja.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/avantgarde weboldalon.

 
Egyszerű. Tiszta. érzéki.
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Mosdó

Minden termék fehér/króm verzióban látható (-400).

Puravida®

Egykaros bidécsaptelep 
# 15270, -000, -400

Puravida® 240
Egykaros mosdócsaptelep 
Zuhanycső hosszúsága 90 cm 
# 15072, -000, -400 
Zuhanycső hosszúsága 60 cm 
# 15066, -000, -400 
 
 
 

   

Puravida® 200
Egykaros mosdócsaptelep 
# 15081, -000, -400
 
 
 
 
 
 

   

Puravida® 110
Egykaros mosdócsaptelep 
Push -Open-nel 
# 15070, -000, -400 
lefolyó -garnitúrával 
# 15074, -000, -400
 
 
 

   

Puravida® 100
Egykaros mosdócsaptelep 
kézmosóhoz 
# 15075, -000, -400
 
 
 
 
 

   

Puravida®

Elektromos mosdócsaptelep 
hőmérséklet - szabályzóval, 
elemes működésű 
# 15170, -000, -400 
230 V hálózati kapcsolat tal 
# 15172, -000, -400
 
 
 

 

Puravida® 
Elektromos mosdócsaptelep 
hőmérséklet - szabályzó nélkül,
elemes működésű 
# 15171, -000, -400 
230 V hálózati kapcsolat tal 
# 15173, -000, -400
 
 
 

 

Puravida® 100
Kézmosó csaptelep  
kézmosóhoz 
# 15132, -000, -400
 
 
 
 
 
 

   

Puravida® 
Egykaros mosdócsaptelep 
fali szereléshez 
225 mm # 15085, -000, -400
 
 
 

   

Puravida® 
Egykaros mosdócsaptelep 
fali szereléshez 
165 mm # 15084, -000, -400
 
 
 

   

Puravida® 100
3- lyukú mosdócsaptelep 
# 15073, -000, -400
 
 
 
 

   

Bidé
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Konyha

Kiegészítők

Puravida®

2- lyukú Elektronikus konyhai  
csaptelep 
Elforgatható kifolyó 120° 
(képen rozsdamentes acél) 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

Puravida®

2- lyukú, egykaros konyhai  
csaptelep 
Elforgatható kifolyó 120° 
(képen rozsdamentes acél) 
# 15812, -000, -800
 
 
 

   

Puravida® 
Folyékonyszappan-adagoló  
Kerámia  
# 41503, -000

Puravida® 
Fogkefetar tó 
Kerámia 
# 41504, -000

Puravida® 
Szappantar tó  
Kerámia 
# 41502, -000

Puravida® 
Akasztó (kicsi)  
# 41501, -000

Puravida® 
Wc papír tar tó  
# 41508, -000

Puravida® 
WC-kefe tar tóval 
Kerámia 
# 41505, -000

Puravida® 
Törölközőtar tó 
dupla tar tóval 
# 41512, -000

Puravida® 
Kapaszkodó 
300 mm 
# 41513, -000

Puravida® 
Törölközőtar tó  
600 mm 
# 41506, -000

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/puravida weboldalon.
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A PuraVida termékcsalád egyszerű, 
letisztult és érzékeny stílusa a fürdőszobai 

termékekben illetve tartozékokban is egy-
ségesen jelen van.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/puravida weboldalon.

 
Erős jellem, a teljes vonalon.
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Kád

Puravida® 150 3jet 
Kézizuhany 
# 28557, -000, -400  
EcoSmar t # 28567, -000, -400 (kép nélkül)
 
 
 

     

   

Puravida® 120 1jet 
Hengeres kézizuhany 
# 28558, -000, -400 
EcoSmar t # 28568, -000, -400 (kép nélkül)
 
 
 

   

Puravida®

Egykaros kádcsaptelep 
szabadonálló, PuraVida 120 
keskeny 1jet -es kézizuhannyal 
# 15473, -000, -400
 
 
 

 

Puravida®

Egykaros kádcsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 15472, -000, -400
 
 
 
 

Puravida®

Egykaros kádcsaptelep 
Falsík alat t i 
# 15445, -000, -400 
beépítet t biz tonsági  
kombináció nélkül 
# 15447, -000, -400

Puravida® 
Kádtöltő kifolyócső 
Falsík alat t i 
# 15412, -000, -400
 
 
 
 

Puravida®

3- lyukú egykaros, peremre  
szerelhető kadcsaptelep 
# 15432, -000, -400
 
 
 

Puravida®

3- lyukú kádcsaptelep 
# 15448, -000, -400
 
 
 
 

Puravida® 
4 - lyukú kádperemre szerelhető 
kádcsaptelep színkészlet 
# 15446, -000, -400
 
 
 

Zuhany
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További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/puravida weboldalon.

 
Teljes testet befedő zuhanyélmény.

A PuraVida a legszebb példája an-
nak, hogy a Hansgrohéra jellemző zuhany-
élmény egy diszkrét, látszólag egyszerű 
stílus elválaszthatatlan részét képezi. Ez 
az élmény most sokkal intenzívebben ta-

pasztalható. A gondosan összeválogatott 
zuhanyok, csaptelepek és vízsugár szabá-
lyozók a legmagasabb szintű esztétikum-
nak engednek teret.
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Zuhanyok és zuhanyirányító-rendszerek

Puravida® 
Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 15672, -000, -400

Puravida® 
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
elzáró - és váltószeleppel 
# 15771, -000, -400 
Elzárószeleppel 
# 15775, -000, -400

Puravida® 
Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i  
# 15665, -000, -400

Puravida® 100 
Oldalzuhany 
# 28430, -000, -400
 
 
 
 
 
 

 

Puravida® 
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
# 15770, -000, -400 
Highflow falsík alat t i termosztát 
# 15772, -000, -400

Puravida® 400 
Fejzuhany  
zuhanykarral 387 mm 
# 27437, -000, -400 
Mennyezeti csatlakozó 100 mm 
# 27390, -000, -400 (kép nélkül)
 
 
 

   

 

Puravida® 150 3jet 
Kézizuhany 
# 28557, -000, -400 
EcoSmar t # 28567, -000, -400  
(kép nélkül)
 
 
 
 

     

   

Puravida® 120 1jet
Hengeres kézizuhany 
# 28558, -000, -400 
EcoSmar t # 28568, -000, -400 
(kép nélkül)
 
 
 
 

   

iControl®

Elzáró - és váltószelep  
színkészlet 
Falsík alat t i 
# 15777, -000, -400

RainBrain®

Zuhanyirányító - rendszer  
falsík alat t i 
# 15842, -000, -400

Puravida® 120 1jet 
Utazószet t 
# 28564, -400
 
 
 
 
 

 

Fixfit®

Zuhanycső csatlakozó 
visszacsapószeleppel 
# 27414, -000

Puravida®/Unica® zuhanyszet t
PuraVida 150 3jet kézizuhannyal 
90 cm # 27853, -000, -400 
PuraVida/Unica zuhanyrúd 
90 cm # 27844, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

   

Porter ’S
Zuhanytar tó 
# 28331, -000

A zuhanyirányító - rendszerről további információkat talál a 116. oldalon.





A letisztultság művészete:

Modern.
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A tervező segítségével megtalálja a tökéletes csaptelep és mosdó kombinációt!
www.hansgrohe-int.com/configurator

A Modern stílusvilágot a pompától 
való elszakadás, és a lényegretörő gon-
dolatok jellemzik. Ez a letisztult stílus nem 

hagy megválaszolatlan kérdéseket. Tiszta 
vonalak érzékelhető előnyökkel. A szemé-
lyes stílus mellet t a kerámia és a csaptelep 

kombinációját is figyelembe kell venni, mi-
vel a csaptelep a hozzáillő kerámia révén 
tud a legjobban érvényesülni.

 
Redukált. Stílusos. Funkcionális.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/modern weboldalon.
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It t található a modern stílusvilá-
gú Metris, Talis, és Focus csaptelepek 
összes rendelkezésre álló ComfortZone 
magassága. A teljes hatás akkor tud op-
timálisan érvényre jutni, ha megfelelő mos-

dókagylóval vannak kombinálva. Győ-
ződjön meg saját szemével arról, hogy az 
egyes csaptelep családok miként olvadnak 
bele a különféle környezetekbe. Összeállí -
tot tunk néhány példát, hogy Ön is láthas-

sa, miként működhet egy Hansgrohe csap-
telep tetszőleges magasságokban. 

www.hansgrohe-int.com/
configurator

Metris®
Metris® 260 Metris® 230

Talis®
Talis® 250

Focus®
Focus® 240

 
A megfelelő.

Egykaros mosdócsaptelep
elforgatható kifolyóval 120° 
# 31087, -000

Egykaros mosdócsaptelep
# 31082, -000

Egykaros mosdócsaptelep
Elforgatható kifolyó 60°
állí tható irányú vízsugárral 
# 32055, -000

Csak egy mozdulat szükséges megnövelt 
ComfortZone esetén: az új elforgatható kifo-
lyó rendkívül hasznos számos naponta adó-
dó helyzetben.

Egykaros mosdócsaptelep
Elforgatható kifolyó 120° 
# 31609, -000
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Metris® 200 Metris® 110 Metris® 100

Talis® 150 Talis® 80 Talis® 80

Focus® 190 Focus® 100 Focus® 70

Egykaros mosdócsaptelep
# 31183, -000

Egykaros mosdócsaptelep
# 31080, -000

Egykaros mosdócsaptelep
kézmosóhoz 
# 31088, -000

Egykaros mosdócsaptelep
# 31608, -000

Egykaros mosdócsaptelep
# 31607, -000

Egykaros mosdócsaptelep
kézmosóhoz 
# 31730, -000

Egykaros mosdócsaptelep
állí tható irányú vízsugárral 
# 32052, -000

Egykaros mosdócsaptelep
állí tható irányú vízsugárral 
# 32053, -000

Egykaros mosdócsaptelep
kézmosóhoz 
# 32040, -000
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Metris®

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/metris weboldalon.

Metris®

Egykaros bidécsaptelep 
# 31280, -000
 
 
 
 

 

Metris®

Egykaros mosdócsaptelep 
fali szereléshez 
165 mm # 31085, -000
 
 
 

   

Metris®

Egykaros mosdócsaptelep 
fali szereléshez 
225 mm # 31086, -000
 
 
 

   

Metris® 100
3- lyukú mosdócsaptelep 
# 31083, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Metris® 100
Egykaros mosdócsaptelep 
# 31088, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Metris® 110
Egykaros mosdócsaptelep 
lefolyó -garnitúrával # 31080, -000 
rúddal # 31084, -000 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 31074, -000 
CoolStar t  
# 31121, -000 (kép nélkül)
 
 
 

       

 

Metris® 200 
Egykaros mosdócsaptelep 
lefolyó -garnitúrával # 31183, -000 
rúddal # 31185, -000
 
 
 
 
 

     

Metris® 230 
Egykaros mosdócsaptelep 
Elforgatható kifolyó 120° 
lefolyó -garnitúrával # 31087, -000 
Push -Opennel # 31187, -000 
rúddal # 31081, -000
 
 
 

     

Metris® 260 
Egykaros mosdócsaptelep 
lefolyó -garnitúrával  
# 31082, -000 
rúddal # 31184, -000
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Metris® S
Elektromos mosdócsaptelep 
hőmérséklet - szabályzó nélkül,
elemes működésű # 31101, -000 
230 V hálózati kapcsolat tal  
# 31103, -000
 
 
 

 

 

Metris® S
Elektromos mosdócsaptelep 
hőmérséklet - szabályzóval,
elemes működésű # 31100, -000 
230 V hálózati kapcsolat tal  
# 31102, -000
 
 
 

 

 

Metris® S
Egykaros mosdócsaptelep 
fali szereléshez 
165 mm # 31162, -000 (kép nélkül) 
225 mm # 31163, -000
 
 
 
 

   

Metris® S
Egykaros mosdócsaptelep 
# 31060, -000 
lefolyó -garnitúra nélkül 
# 31068, -000
 
 
 

     

Metris® S
Egykaros mosdócsaptelep 
Elforgatható kifolyó 120° 
Push -Opennel # 31161, -000 
lefolyó -garnitúrával # 31159, -000
 
 
 

     

Metris® S
Egykaros mosdócsaptelep 
# 31022, -000 
lefolyó -garnitúra nélkül 
# 31023, -000
 
 
 

     

Metris® S
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Talis®

Egykaros bidécsaptelep 
# 32240, -000
 
 
 
 

 

Talis®

Egykaros mosdócsaptelep 
fali szereléshez 
165 mm # 31618, -000
 
 
 

   

Talis®

Egykaros mosdócsaptelep 
fali szereléshez 
225 mm # 31611, -000
 
 
 

   

Talis® 230
3- lyukú mosdócsaptelep 
# 32310, -000
 
 
 
 

     

Talis® 80
Pillar tap 
kézmosóhoz 
# 32130, -000 
# 13132, -000
 
 
 

     

Talis® 80
Egykaros mosdócsaptelep 
# 32040, -000 
CoolStar t  
# 32057, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

 

 

Talis® 80
Egykaros mosdócsaptelep 
állí tható irányú vízsugárral 
# 32053, -000
 
 
 
 

     

Talis® 150
Egykaros mosdócsaptelep 
állí tható irányú vízsugárral 
# 32052, -000
 
 
 
 
 

     

Talis® 210
Egykaros mosdócsaptelep 
Elforgatható kifolyó 120° 
Push -Opennel # 32082, -000 
lefolyó -garnitúrával # 32084, -000 
f ix kifolyócsővel # 32080, -000
 
 
 

   

Talis® 250
Egykaros mosdócsaptelep 
Elforgatható kifolyó 60°
állí tható irányú vízsugárral 
# 32055, -000
 
 
 
 

     

Talis® Care
Egykaros mosdócsaptelep 
fali szereléshez 
# 32037, -000
 
 
 

Talis® Care
Egykaros mosdócsaptelep 
# 32035, -000
 
 
 
 

Talis®

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/talis weboldalon.
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Talis® 
Elektromos mosdócsaptelep 
hőmérséklet - szabályzó nélkül,
elemes működésű # 32111, -000 
230 V hálózati kapcsolat tal  
# 32113, -000
 
 
 

 

 

Talis® 
Elektronikus mosdócsaptelep 
hőmérséklet - szabályzóval, 
elemes működésű # 32110, -000 
230 V hálózati kapcsolat tal 
# 32112, -000
 
 
 

 

 

Talis® 
Kétkaros mosdócsaptelep 
elforgatható kifolyóval 120° 
# 32030, -000
 
 
 
 
 

     

Talis® S
Egykaros mosdócsaptelep 
Elforgatható kifolyó 360° 
# 32070, -000 
Kifolyó 120° 
# 32073, -000
 
 
 

     

Talis® S
Egykaros konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 150° 
# 32851, -000, -800 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 32852, -000 
elzárószeleppel 
# 32855, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

Talis® S
Egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható zuhannyal, két féle  
vízsugárral 
elforgatható kifolyóval 150° 
# 32841, -000, -800 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 32842, -000
 
 
 

 

Talis® S2 variarc
Egykaros konyhai csaptelep 
Elforgatható kifolyó 
110/150/360° 
# 14870, -000, -800 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 14873, -000 
elzárószeleppel 
# 14875, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

Talis® S2 variarc
Egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható kifolyóval 
Elforgatható kifolyó 150° 
# 14872, -000, -800
 
 
 
 
 
 
 

   

Talis® S2 variarc
Egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható zuhannyal 
elforgatható kifolyóval 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 
 
 
 

   

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/kitchen weboldalon.

Konyha

Talis®

Talis® S
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Bidé és konyha

Focus®

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/focus weboldalon.

Focus®

Egykaros bidécsaptelep 
lefolyó -garnitúrával # 31920, -000 
Push -Opennel # 31922, -000
 
 
 
 
 
 
 

 

Focus®

Egykaros konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 360° 
# 31806, -000, -800 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 31804, -000 
elzárószeleppel 
# 31803, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

Focus®

Egykaros konyhai csaptelep 
Elforgatható kifolyó 110/150/360° 
# 31820, -000, -800 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 31822, -000, -800 
elzárószeleppel 
# 31823, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

Focus®

Focus®

Elektromos mosdócsaptelep 
hőmérséklet - szabályzó nélkül,
elemes működésű # 31172, -000 
230 V hálózati kapcsolat tal # 31174, -000
 
 
 

 

 

Focus®

Elektronikus mosdócsaptelep 
hőmérséklet - szabályzóval, 
elemes működésű # 31171, -000 
230 V hálózati kapcsolat tal # 31173, -000
 
 
 

 

 

Focus® 100
Egykaros mosdócsaptelep 
# 31607, -000 
lefolyó -garnitúra nélkül 
# 31517, -000 
CoolStar t  
# 31621 (kép nélkül)
 
 
 

       

 

Focus® 190
Egykaros mosdócsaptelep 
# 31608, -000 
lefolyó -garnitúra nélkül 
# 31518, -000
 
 
 
 
 

     

 

Focus® 240
Egykaros mosdócsaptelep 
Elforgatható kifolyó 120° 
# 31609, -000 
lefolyó -garnitúra nélkül 
# 31519, -000
 
 
 
 

     

 

Focus® 70
Egykaros mosdócsaptelep 
lefolyó -garnitúrával # 31730, -000 
lefolyó -garnitúra nélkül # 31733, -000 
Push -Opennel # 31604, -000
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További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/accessories weboldalon.

Törölközőtartó 
dupla tar tóval 
# 40512, -000

Kapaszkodó
300 mm 
# 40513, -000

Törölközőtartó
600 mm 
# 40516, -000

Comtess de Luxe
borotválkozó - és  
kozmetikai tükör  
világítással és  
csatlakozóval 
# 73520, -000

Kiegészítők

Logis®

Folyékonyszappan-
adagoló
Üveg 
# 40514, -000

Fogmosópohár
Üveg 
# 40518, -000

Szappantartó
Üveg 
# 40515, -000

Akasztó (kicsi)
# 40511, -000

Wc papír tartó
# 40523, -000

Wc papír tartó
fedél nélkül 
# 40526, -000

Tartalékpapír-tartó
# 40517, -000

WC-kefe tartóval
Üveg 
# 40522, -000
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További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/metris weboldalon.

Minél egyszerűbb a környezet, an-
nál fontosabbak a részletek. Ahol az egy-
értelműség dominál és a minimalista mű-
vészetet tökéletesítik meg, ott minden 
vonalnak abszolút a helyén kell lennie. A 

Modern stílusvilágban a fürdőszobai csap-
telepek új szabályt állítanak fel ezen a te -
rületen. Ahol a funkció a dizájnnal talál -
kozik.

Gyönyörűen megformálva,  
a legapróbb részletekig.
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Kád

Metris®

Metris® S

Metris®

4 - lyukú peremre szerelhető 
kádcsaptelep 
# 31442, -000
 
 
 

 

Metris®

3- lyukú, egykaros peremre  
szerelhető kádcsaptelep 
# 31190, -000
 
 
 

 

Ecostat® Select
Termosztátos kádcsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 13141, -000, -400
 
 
 

   

Metris®

Egykaros kádcsaptelep 
Falsík alat t i 
# 31493, -000  
beépítet t biz tonsági 
kombinációval 
# 31487, -000

Metris®

Egykaros kádcsaptelep 
Falsíkon kívüli  
# 31480, -000
 
 
 

 

Metris® S
4- lyukúperemre szerelhető 
kádcsaptelep 
170 mm # 31446, -000 
210 mm # 31447, -000 
(kép nélkül)
 
 
 

 

Metris® S
Egykaros kádcsaptelep 
Falsík alat t i 
# 31465, -000 
beépítet t biz tonsági 
kombinációval 
# 31466, -000

Metris® S
Egykaros kádcsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 31460, -000
 
 
 
 
 

 

Metris® S
Kádtöltő kifolyócső 
Falsíkon kívüli 
# 14420, -000
 
 
 
 
 

 

Metris®

Kádtöltő kifolyócső 
Falsíkon kívüli  
# 31494, -000
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Talis®

Talis®

Kádtöltő kifolyócső 
Falsíkon kívüli 
# 13414, -000
 
 
 

 

Talis®

4 - lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep 
# 32314, -000
 
 
 

 

 

Ecostat® Comfort
Termosztátos kádcsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 13114, -000
 
 
 

 

Talis®

Egykaros kádcsaptelep 
Falsík alat t i 
# 32475, -000 
beépítet t biz tonsági 
kombinációval 
# 32477, -000

Talis®

Egykaros kádcsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 32440, -000
 
 
 

 

Focus®

Kádtöltő kifolyócső 
Falsíkon kívüli 
# 13414, -000
 
 
 

 

Ecostat® Comfort
Termosztátos kádcsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 13114, -000
 
 
 

 

Focus®

Egykaros kádcsaptelep 
Falsík alat t i 
# 31945, -000 
beépítet t biz tonsági 
kombinációval 
# 31946, -000

Focus®

Egykaros kádcsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 31940, -000
 
 
 

 

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/talis és a www.hansgrohe-int.com/focus weboldalon.

Focus®
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A tiszta vizet letisztult  
vonalak keretezik.

Az egyenes vonalak nem tesznek 
 kivételt. Semmilyen szükségtelen részletet 
nem adnak a dizájnhoz. Ez a letisztultság 
a  Modern stílusvilág minden termékében 

tükröződik. Még egy előnye, hogy a külön-
féle zuhany elemek minden kombinációja 
tökéletesen harmonizál egymással.
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Raindance® Select E 120 3jet 
Kézizuhany 
# 26520, -000, -400 
EcoSmar t # 26521, -000, -400 (kép nélkül)
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 120/ 
Unica® ’S Puro zuhanyszet t
0,90 m # 26621, -000, -400 
0,65 m # 26620, -000, -400 (kép nélkül) 
EcoSmar t 0,90 m # 26623, -000, -400 (kép nélkül) 
EcoSmar t 0,65 m # 26622, -000, -400 (kép nélkül)
 
 
 

     

   

Ecostat® E
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i  
# 31570, -000 
Highflow falsík alat t i 
# 31571, -000

Ecostat® E
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
elzáró - és  váltószeleppel 
# 31573, -000 
Elzárószeleppel 
# 31572, -000

Metris®

Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
# 31685, -000

Metris®

Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 31680, -000

Metris® S
Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
# 31665, -000

Metris® S
Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 31660, -000

Raindance® Select S 150 3jet
Kézizuhany 
# 28587, -000, -400 
EcoSmar t # 28588, -000, -400 (kép nélkül)
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 150/  
Unica® ’S Puro zuhanyszet t
0,90 m # 27803, -000, -400 
0,65 m # 27802, -000, -400 (kép nélkül)
 
 
 

   

   

Metris®

Metris® S

Raindance® Select
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A hőmérséklet és a vízmennyiség az 
Ecostat Select termosztát segítségével 
egyénileg beállítható. A zuhanyozáshoz 
szükséges kellékek számára bőségesen 

van hely a polcon. A fürdőszobának egye-
di megjelenést kölcsönöz a felhasználó 
igényeinek megfelelően testre szabottan.

 
Még több tér a kényelemért.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/ecostat_select weboldalon.

Fokozott biztonság.
A leforrázás ellen forróvíz korlátozó biz-
tosít védelmet. A szerelvény elegáns háza 
tökéletes szigeteléssel van ellátva. A leke -
rekítet t peremek minimálisra csökkentik a 
testrészek beütődésének kockázatát.

Nagyobb megtakarítás.
A beépítet t Ecosmart technológia percen-
ként tíz literre korlátozza a fogyasztást.

Több szabályozási lehetőség.
Állandó vízmennyiség és hőmérséklet 
 maximális használat esetén is.

Nagyobb felületek.
A törhetetlen biztonsági üvegpolc vízszin-
tes felszínén elegendő hely áll rendelke-
zésre a zuhanyozáshoz szükséges kellékek 
számára.
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Ecostat®

Talis®

Focus®

Ecostat® Comfort
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 13116, -000
 
 
 

Ecostat®

Termosztátos zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
Elzárószeleppel 
# 15701, -000 
Elzáró - és váltószeleppel 
# 15721, -000

Talis®

Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
# 32675, -000

Talis®

Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 32640, -000

Focus®

Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
# 31965, -000

Focus®

Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 31960, -000

Ecostat® Select
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 13161, -000, -400
 
 
 

Zuhany





Az elegancia eszméje:

Classic.
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A Classic stílusvilág a klasszikus 
szépséget képviseli. Ez a stílusvilág az ele -
gancia, melegség és harmónia hagyomá-
nyos értékeit modern elemekkel kombinál -

ja. A Metris Classic és a Talis Classic 
kiegyensúlyozott formái a tudatos dizájnt 
hangsúlyozzák.

 
Időtlen. életteli. Harmonikus.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/classic weboldalon.





60 Hansgrohe Classic – Mosdó- és egyéb terek a fürdőszobában  

Metris® Classic

Talis® Classic

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/metris_classic és a www.hansgrohe-int.com/talis_classic weboldalon.

Metris® Classic 250
Egykaros mosdócsaptelep 
# 31078, -000
 
 
 
 
 

     

Metris® Classic 100
Egykaros mosdócsaptelep 
# 31075, -000 
lefolyó -garnitúra nélkül 
# 31077, -000
 
 
 

     

Metris® Classic 100
3- lyukú mosdócsaptelep 
# 31073, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
Egykaros bidécsaptelep 
# 31275, -000
 
 
 

 

Talis® Classic 230
Egykaros mosdócsaptelep 
# 14116, -000
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis® Classic 80
Egykaros mosdócsaptelep 
# 14111, -000 
lefolyó -garnitúra nélkül 
# 14118, -000 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 14115, -000
 
 
 

     

Talis® Classic Natural 90
Egykaros mosdócsaptelep 
# 14127, -000
 
 
 
 
 
 
 

Talis® Classic 80
3- lyukú mosdócsaptelep 
# 14113, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
Egykaros mosdócsaptelep  
fali szereléshez 
225 mm # 31003, -000
 
 
 
 

   

Metris® Classic
Egykaros mosdócsaptelep 
fali szereléshez 
165 mm # 31000, -000
 
 
 
 

   

Talis® Classic
Egykaros bidécsaptelep 
# 14120, -000
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További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/accessories weboldalon.

Folyékonyszappan-
adagoló
Kerámia 
# 41614, -000

Fogmosópohár
Kerámia 
# 41618, -000

Szappantartó
Kerámia 
# 41615, -000

Akasztó (kicsi)
# 41611, -000

Wc papír tartó
# 41623, -000

Wc papír tartó
fedél nélkül 
# 41626, -000

Tartalékpapír-tartó
# 41617, -000

WC-kefe tartóval
Kerámia 
# 41632, -000

Törölközőtartó
dupla tar tóval 
# 41612, -000

Kapaszkodó
300 mm 
# 41613, -000

Törölközőtartó
600 mm 
# 41616, -000

Kiegészítők

Logis® Classic
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Kényelem, mely betölti a teret.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/metris_classic és a www.hansgrohe-int.com/talis_classic weboldalon.

Raindance® Classic 100 Air 3jet 
Kézizuhany 
# 28548, -000
 
 
 
 

 

   

Raindance® Classic 100 Air 3jet/ 
Unica® ’Classic zuhanyszet t
90 cm # 27841, -000 
65 cm # 27843, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

   

Zuhany

Kád

Metris® Classic

Talis® Classic

Metris® Classic
Egykaros kádcsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 31478, -000
 
 
 

 

Metris® Classic
Egykaros kádcsaptelep 
Falsík alat t i 
# 31485, -000 
beépítet t biz tonsági 
kombinációval 
# 31486, -000

Metris® Classic
Kádtöltő kifolyócső 
Falsíkon kívüli 
# 13413, -000
 
 
 

 

Talis® Classic
Egykaros kádcsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 14140, -000
 
 
 

 

Talis® Classic
Egykaros kádcsaptelep 
Falsík alat t i 
# 14145, -000 
beépítet t biz tonsági 
kombinációval 
# 14146, -000

Talis® Classic
Kádtöltő kifolyócső 
Falsíkon kívüli 
# 14148, -000
 
 
 

 

Ez a stílus a következetesség iránti 
igényt elégíti ki az ízléses irányzatokkal. 
A kiegyensúlyozott dizájn a fürdő funkciói -

ban is megnyilatkozik. A finom, lágy vona-
lak tökéletessé formálják a varázslatosan 
berendezett fürdőszoba képét.
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Az ízléses stílus és a kényelem nem 
zárják ki egymást. A Classic a bizonyítéka 
annak, hogy a lágy vonalak és a múlt szá-
zadi zuhanyokhoz való kötődés eredmé-

nyezhet harmónikus mégis modern értelme-
zést. Ez az a klasszikus értékrend, amely 
fél szemmel a jövőre és nem a nosztalgi -
ára tekint.

 
Klasszikus szépség.

vízsugár szabályozás

Zuhany

Metris® Classic

Talis® Classic

Metris® Classic
Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 31672, -000

Metris® Classic
Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
# 31676, -000

Raindance® Classic 100 Air 3jet/ 
Unica® ’Classic zuhanyszet t
90 cm # 27841, -000 
65 cm # 27843, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

   

Talis® Classic
Egykaros uhanycsaptelep 
Falsíkon kívüli 
# 14161, -000

Talis® Classic
Egykaros zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
# 14165, -000

Ecostat® Classic
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
Highflow 
# 15754, -000

Ecostat® Comfort
Termosztátos zuhanycsaptelep
Falsíkon kívüli 
# 13116, -000
 
 
 

Ecostat® Classic
Termosztát 
Falsík alat t i  
elzáró - és  
váltószeleppel 
# 15753, -000

Croma® 100 Classic Multi 
zuhanyszet t
90 cm # 27768, -000 
65 cm # 27769, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/classic weboldalon.







Egy tökéletességet nyújtó érzés:

A zuhanyzás  
élménye.
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Az érzékek inspirációja.

A Hansgrohe-nál mi fáradhatatla-
nul azon dolgozunk, hogy a víznek a bőr-
rel történő találkozását tökéletessé te -
gyük. Ezen az úton a legújabb mérföldkő 
egy elegáns szabályozó, a Select gomb. 
Megnyomásával kényelmesen változtatha-
tóak a Raindance Select kézizuhany és a 

Raindance Select fejzuhany sugárfajtái – 
egy apró „klikk“ a páratlan zuhanyélveze-
tért. Ez az új technológia forradalmasítja a 
zuhanyélményt. Teljesen mindegy, hogy le -
vegővel dúsítot t, lágy RainAir vízsugárral 
kényeztetjük magunkat, vagy a napot in -
kább egy üdítő Rain zuhannyal indítjuk, ill. 

hogy a fürdőszobát csak átalakítjuk, vagy 
egy teljesen újat tervezünk: a szabályozó-
gombbal rendelkező zuhanyok annyit je -
lentenek, hogy a víz a legjobb formájában 
élvezhető. Kezelése oly kényelmes, mint 
még soha. Tökéletes élmény gombnyomás-
ra.
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A víz és a levegő szimfóniája.

A víz olyan, amilyennek szeretnénk. 
Mindig más, ugyanakkor mindig megfe -
lelő. A tökéletes zuhany az egyikünknek 
erős masszázssugarat jelent, míg másnak 
egy lágy, esőre emlékeztetőt. Az individu-

ális zuhanyélmény megvalósításához fej -
lesztünk ki olyan technológiákat, mint az 
AirPower: az AirPower technológia nagy 
mennyiségű levegőt szív be a zuhanyfej 
belsejébe, amely a beáramló vízzel össze-

keveredik. Ez nemcsak takarékos és felelős 
vízgazdálkodást eredményez, hanem hihe-
tetlenül telt és lágy vízcseppeket is.
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Egyedi zuhany- és vízsugár választék.

A zuhanyainkat és a zuhanyfejek 
vízsugarait széles választékban kínáljuk, 
így bárki megvalósíthatja a saját ötlete -
inek megfelelő tökéletes zuhanyt. A kíná-
lat az egyszerű zuhanyszettől kezdődő-
en a termosztátig, kézi - és fejzuhanyokból 
álló összeállításokig sok mindent felölel. A 

tökéletes zuhanyozást hét típusú vízsugár 
biztosítja. A beszerelési lehetőségek is ru -
galmasak. Új fürdőszoba építése esetén 
teljesen falsík alatti kiépítés is megvalósít -
ható. Azoknak, akik új zuhannyal akarják 
kiegészíteni a már meglévő fürdőszobáju-
kat, valószínűleg egy sokkal egyszerűbb, 

falra szerelhető megoldásra lesz szüksé-
gük. Bármilyenek is az elvárások, akár új 
vagy egy meglévő fürdőszobáról legyen 
szó, ezek a termékek mindenki számára a 
legjobb választást jelentik.



 Zuhanycsalád 
 Nem is lehetne változatosabb a zuhany-
zás, mint ezzel a beépítet t megoldással. 
A vízeséstől kezdve más különböző élmé-
nyekig. 

 Kézizuhany és zuhanyszett 
 A legegyszerűbb megoldás is ugyanazt a 
tökéletes élményt nyújtja, és egyszerűen 
a falra szerelhető. 

 Zuhanypanel 
 Egyetlen rendszer, amely tartalmazza 
a fejzuhanyt, valamint a kézi – és oldal -
zuhanyt is egyben. 

 Showerpipe 
 Könnyen beépíthető a falsík alat t – komp-
let t variálhatóság és minimális erőfeszí -
tés. Felújításhoz tökéletes. 

 Fejzuhany és kézizuhany 
 Felfrissülésre vagy pihenésre – használ -
jon akár minden napra másfajta zuhanyt. 
Falsík alat ti beépítést igényel. 

Rain.
 Tökéletes a sampon 
kiöblítésére a hajból. 

Massage.
 Erőteljes, pulzáló  masszázssugár. 

RainAir XL.
 A nagy zuhanykorong lágy vízcsep-
pekkel borítja be testét. 

CaresseAir.
 Hogy feltöltődjön energiával: egy 
dinamikus, üdítő masszázssugár. 

Whirl.
 Egy koncentrált vízsugár az egyes 
testrészek masszírozásához. 

RainAir.
 Ez a gyengéd, levegővel dúsított víz-
sugár segít Önről lemosni a hétköz-
napi fáradságot. 

RainFlow.
 Erőteljes lüktető permet, amely el -
varázsolja Önt a lagúnák világába. 
Minden nap. 

Mix.
 A lágy esőcseppek és a dinamikus 
vízsugár harmonikus kombinációja. 

Mono.
 Koncentrált monosugár, amely egy 
pontra koncentrál. 
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 A fejzuhany, kézizuhany és a 
termosztát tökéletes kombinációja. 

 A Select szabályozógombnak kö-
szönhetően az új Raindance Select 
Showerpipe fej - és kézizuhanyának sugár-
fajtái gyorsan és kényelmesen változtatha-
tóak. Akár egy üdítő zuhany, akár egy erős 
masszázs, vagy egy lágy eső: kedvenc zu-
hanyélménye mindössze egy gombnyo-
másra van. A Hansgrohe Showerpipe-ok, 

amelyeket a fejlet t technológia, tökéletes 
formavilág és a kitűnően összeillesztet t 
komponensek együttese jellemez, sokféle 
variációja megtalálható. A beszerelés per-
cek alatt elvégezhető. Utólag, már meg-
lévő fali csatlakozáshoz is beköthető, így 
nincs szükség munkaigényes falsík alatti 
szerelésre. 

 Fejzuhany.
A felülről leömlő víz a teljes testet bebo-
rítva csodálatos élményt nyújt. Frissítő zu-
hanyozáshoz reggel az ébredéskor, vagy 
egy nyugtató esti zuhanyhoz. 

 Kézizuhany.
A Raindance Select kézizuhany Select 
gombja külöleges kényelmet nyújt. Egy 
gombnyomás megváltoztatja a sugárfajtát 
a Rain-ről Whirl - re, majd RainAir-re. 

 Termosztát.
Az összes termosztátunkat egyszerűen 
használható szabályozás és elegáns meg-
jelenés jellemzi. A hőmérséklet és a víz-
mennyiség egyedileg állítható. Az Ecostat 
Select még nagyobb szabadságot biztosít. 
Vízszintes felülete tökéletes polcként szol -
gál a zuhanyozás kellékei számára. 
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Raindance® Select 360
Showerpipe fürdőkádhoz 
Raindance E 360 Air 1jet fejzuhany (17 l/perc), 
Raindance Select E 120 3jet kézizuhany (15 l/perc)  
és Ecostat Select kádkifolyó (20 l/perc), 
380 mm-es zuhanykar 
# 27113, -000, -400
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® 240
Showerpipe fürdőkádhoz 
Raindance S 240 1jet fejzuhany (19 l/perc), 
Raindance Select S 150 3jet kézizuhany (16 l/perc)  
és Ecostat S kádkifolyó (20 /perc), 
350 mm-es zuhanykar 
# 27142, -000
 
 
 
 
 

     

   

Kád

A vízfogyasztási értékek 0,3 MPa víznyomást vesznek alapul. További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/raindance weboldalon.
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Croma® 220
 Showerpipe fürdőkádhoz 
 Croma 220 1jet elforgatható fejzuhany (16 l/perc),
Croma 100 Vario kézizuhany (15 l/perc)
és Ecostat Comfor t termosztát kádtöltővel (20 l/perc), 
400 mm-es zuhanykar 
 Állí tható magasságú zuhanytar tó 
# 27223,-000

   

     

Croma® 100 
 Showerpipe fürdőkádhoz 
 Croma 160 1jet fejzuhany (18 l/perc),
Croma 100 Vario kézizuhany (10 -19 l/perc) 
és Ecostat S kádkifolyó (20 l/perc),
270 mm-es zuhanykar 
# 27143, -000
 EcoSmar t  # 27144, -000  (kép nélkül) 
 Állí tható magasságú zuhanytar tó 
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Raindance® Select 360
Showerpipe zuhanyzóhoz 
Raindance E 360 1jet fejzuhany (17 l/perc),  
Raindance Select E 120 3jet kezizuhany (15 l/perc)  
és Ecostat Select termosztát, 380 mm-es  zuhanykar  
# 27112, -000, -400
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® E 420
Showerpipe zuhanyzóhoz 
Raindance E 420 2jet fejzuhany  
(RainAir: 17 l/perc, RainFlow: 22 l/perc), 
1jet keskeny kezizuhany (16 l/perc) 
és termosztát, 400 mm-es zuhanykar  
# 27149, -000
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Zuhany

A vízfogyasztási értékek 0,3 MPa víznyomást vesznek alapul. További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/raindance weboldalon.
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Raindance® Select 300
 Showerpipe zuhanyzóhoz 
 elforgatható Raindance S 300 1jet 
fejzuhany (17 l/perc),
Raindance Select S 150 3jet 
kézizuhany (15 l/perc), 
Ecostat Select termosztát, 
450 mm-es zuhanykar 
# 27114, -000
 Állí tható magasságú zuhanytar tó 

     

   

Raindance® Select E 300
 Showerpipe zuhanyzóhoz 
 Raindance E 300 2jet 
fejzuhany (17 l/perc), 
Raindance Select E 120 3jet
kézizuhany (15 l/perc)
Ecostat Select termosztát, 
380 mm-es zuhanykar 
# 27128, -000, -400
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A vízfogyasztási értékek 0,3 MPa víznyomást vesznek alapul. További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/raindance weboldalon.

Zuhany

Raindance® Select 240
Showerpipe zuhanyzóhoz 
Raindance S 240 1jet elforgatható fejzuhany (17 l/perc),  
Raindance Select S 150 3jet kezizuhany (15 l/perc)  
és Ecostat Comfor t termosztát, 450 mm-es zuhanykar 
# 27115, -000 
Állí tható magasságú zuhanytar tó
 
 
 
 

     

   

Raindance® 240
Showerpipe zuhanyzóhoz 
Raindance S 240 1jet  
elforgatható fejzuhany (17 l/perc),  
Raindance S 100 Air 3jet kezizuhany (13 l/perc) 
és falsík alat t i termosztát, 460 mm-es zuhanykar 
# 27145, -000 
Állí tható magasságú zuhanytar tó
 
 
 

   

     

iBox
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Croma® 220
Showerpipe  
elforgatható Croma 220 fejzuhany, 
Croma 100 Vario kézizuhany  
és Ecostat Comfor t termosztát,  
400 mm-es zuhanykar 
# 27185, -000 
EcoSmar t # 27188, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

     

Croma® 160
Showerpipe  
Croma 160 fejzuhany (17 l/perc),
Croma 100 Vario kézizuhany (15 l/perc),  
Ecostat Comfor t termosztát,
220 mm-es zuhanykar 
# 27135, -000 
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A vízfogyasztási értékek 0,3 MPa víznyomást vesznek alapul. További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/raindance weboldalon.

Zuhany Universal

Raindance® Connect 240 
Showerpipe 
Raindance S 240 1jet fejzuhany (14 l/perc),  
keskeny kézizuhany, két féle vízsugár (17 l/perc)
460 mm-es zuhanykarral 
# 27164, -000 
Zuhanykar kiállás 350 mm 
# 27421, -000 (kép nélkül) 
Sarokszet t 
# 27158, -000 (kép nélkül) 
Állí tható magasságú zuhanytar tó
 
 
 
 
 
 

   

Croma® 100 
Showerpipe zuhanyzóhoz
Croma 160 1jet fejzuhany (17 l/perc),  
Croma 100 Vario kézizuhany (10 -19 l/perc)  
és Ecostat S termosztát,  
270 mm-es zuhanykarral 
# 27169, -000 
EcoSmar t 
# 27159, -000 (kép nélkül) 
Egykaros csaptelep verzió 
# 27154, -000 (kép nélkül) 
EcoSmar t  
# 27155, -000 (kép nélkül) 
Állí tható magasságú zuhanytar tó
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Croma® 220 
Showerpipe Reno 
elforgatható Croma 220 1jet  
fejzuhany (16 li ter/perc),  
Croma 100 Vario kézizuhany (14 li ter/perc),  
csaptelep nélkül,  
400 mm-es zuhanykar 
# 27224, -000 
Sarokszet t 
# 27158, -000 (kép nélkül) 
Állí tható magasságú zuhanytar tó
 
 
 
 
 
 

 

     

Croma® 100 
Showerpipe Reno 
Croma 160 1jet fejzuhany (16 l/perc),  
Croma 100 Vario kézizuhany (14 l/perc),  
csaptelep nélkül, 270 mm-es zuhanykarral 
# 27139, -000 
Sarokszet t 
# 27158, -000 (kép nélkül) 
Állí tható magasságú zuhanytar tó
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Raindance® Lift Zuhanypanel
Raindance Rainfall 180 Air 2jet 
fejzuhany, PuraVida 120 keskeny 
kézizuhany 1jet és termosztát 
állí tható magasság, 200 mm 
# 27008, -000 -400
 
 
 

   

 

Lift 2 Zuhanypanel
Raindance S 180 Air 1jet fejzuhany,  
Axor Uno 3jet kézizuhany, 
6 oldalzuhany és termosztát 
állí tható magasság, 200 mm 
# 26871, -000
 
 
 

     

 

Fej -, kézi és oldalzuhanyok; külön-
böző sugárfajták – köztük a RainFlow – 
és az egész testet felfrissítő masszázsok 
az oldalzuhanyok révén: a Hansgrohe zu-

hanypanel a víz komplett élményét biz-
tosítja. Szerelése pedig nem is lehetne 
könnyebb: a felújításhoz egyszerűen hasz-
nálja a meglévő csatlakozásokat – nincs 

szükség falsík alatti szerelésre. És máris át -
élheti a zuhanyozás XXL élményét a fürdő -
szobájában.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/raindance-lift weboldalon.

Zuhanypanel – a változatos  
zuhanyért.

2
0

0
m

m

2
0

0
m

m
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Skyline Zuhanypanel
Raindance 150 1jet fejzuhany,  
Raindance 100 3jet vállzuhany,   
keskeny kézizuhany és 5 oldalzuhany 
A váll - és fejzuhany, valamint  
a lábtar tó behajtható 
# 26017, -000
 
 
 

   

   

Raindance® S Zuhanypanel
Raindance S 150 Air 3jet fejzuhany,  
6 oldalzuhany és termosztát  
# 27005, -000
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További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/showers weboldalon.

A Raindance Select kézizuhanyok 
nem csak a megjelenésük, hanem a funk-
cióik miatt is vonzóak. A vízsugár típusa 
gombnyomásra RainAir-ről Mix-re, onnan 

pedig CaresseAir-re változik. Különösen 
az Ecostat Select termosztáttal kombinálva 
a fürdőszoba központi látványosságává 
válnak. A termosztát nem csak esztétikus, 

de kifejezetten praktikus is: a megnagyob-
bítot t polc elegendő helyet biztosít az Ön 
legfontosabb zuhanyozási kellékei számá-
ra.

Egyéni összeállításoknak köszönhető  
kényelem: zuhanyszettek.
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Croma® 100 Multi/ 
Ecostat® 1001 SL Combi
Zuhanyszet t termosztát tal 
90 cm # 27085, -000 
65 cm # 27086, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

   

Raindance® Select S 150/ 
Ecostat® Select Combi
Zuhanyszet t termosztát tal 
90 cm # 27037, -000, -400 
65 cm # 27036, -000, -400 (kép nélkül)
 
 
 

     

   

Croma® 100 vario/  
Ecostat Comfort Combi
Zuhanyszet t termosztát tal 
90 cm # 27035, -000 
65 cm # 27034, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

     

Zuhany kombinációk
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Raindance® Select E 120/ 
Unica® ’S Puro zuhanyszet t
0,90 m # 26621, -000, -400 
0,65 m # 26620, -000, -400 (kép nélkül) 
EcoSmar t 90 cm # 26623, -000, -400 (kép nélkül) 
EcoSmar t 65 cm # 26622, -000, -400 (kép nélkül)
 
 
 

     

   

Puravida® Raindance®

Raindance® Allrounder zuhanyszet t
Raindance E 150 Air 3jet 
# 28110, -000 
Adapter falba szereléshez 
# 28108, -000 (kép nélkül) 
Adapter sarokba szereléshez 
# 28105, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

   

Puravida®/Unica® zuhanyszet t
90 cm # 27853, -000, -400
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® Select S 150/  
Unica® ’S Puro zuhanyszet t
0,90 m # 27803, -000, -400 
0,65 m # 27802, -000, -400 (kép nélkül)
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® E 150 Air 3jet/ 
Raindance® Unica® zuhanyszet t
90 cm # 27874, -000 
150 cm # 27888, -000 (kép nélkül)
Raindance® E 150 Air 3jet EcoSmar t/ 
Raindance® Unica® zuhanyszet t
90 cm # 27657, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

   

Raindance® E 150 Air 3jet/ 
Unica® ’D zuhanyszet t
90 cm # 27894, -000 
65 cm # 27897, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 

 

   

Raindance® E 100 Air 3jet/ 
Unica® ’D zuhanyszet t
90 cm # 27881, -000 
65 cm # 27883, -000 (kép nélkül)
Raindance® E 120 Air 3jet/ 
Unica® ’D zuhanyszet t
90 cm # 27885, -000 (kép nélkül) 
65 cm # 27887, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

   

Raindance® S 150 Air 3jet/ 
Raindance® Unica® ’S zuhanyszet t
90 cm # 27893, -000 
150 cm # 27638, -000 (kép nélkül)
Raindance® S 150 Air 3jet EcoSmar t/ 
Raindance® Unica® ’S zuhanyszet t
90 cm # 27658, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 

   

   

Raindance® Rainbow® zuhanyszet t
Raindance S 150 Air 3jet 
90 cm # 27876, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Zuhanyvezérlés
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További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/showers weboldalon.

Raindance® S 150 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro zuhanyszet t
90 cm # 27895, -000 
65 cm # 27898, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Raindance® Classic 100 Air 3jet/ 
Unica® ’Classic zuhanyszet t
90 cm # 27841, -000 
65 cm # 27843, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Raindance® S 120 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro zuhanyszet t
90 cm # 27884, -000 
65 cm # 27886, -000 (kép nélkül)
Raindance® S 100 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro zuhanyszet t
90 cm # 27880, -000 (kép nélkül) 
65 cm # 27882, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

   

Zuhanyvezérlés
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Croma® 100

Zuhanyvezérlés

Crometta® 85

Croma® 100 Multi/Unica® ’C zuhanyszet t
90 cm # 27774, -000 
65 cm # 27775, -000 (kép nélkül) 
EcoSmar t 90 cm # 27655, -000 (kép nélkül) 
EcoSmar t 65 cm # 27777, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

   

Croma® 100 vario/Unica® ’C zuhanyszet t
90 cm # 27771, -000 
65 cm # 27772, -000 (kép nélkül) 
EcoSmar t 90 cm # 27653, -000 (kép nélkül) 
EcoSmar t 65 cm # 27776, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

     

Croma® 100 1jet/Unica® ’C zuhanyszet t
90 cm # 27724, -000 
65 cm # 27717, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 

Crometta® 85 Multi/ 
Unica® ’Crometta® zuhanyszet t
90 cm # 27766, -000 
65 cm # 27767, -000 (kép nélkül)
Crometta® 85 Green 1jet/ 
Unica® ’Crometta® zuhanyszet t 6 l/perc
90 cm # 27651, -000 (kép nélkül) 
65 cm # 27652, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

   

Crometta® 85 vario/ 
Unica® ’Crometta® zuhanyszet t
90 cm # 27762, -000 
65 cm # 27763, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 
 

 

Crometta® 85  1jet/ 
Unica® ’Crometta® zuhanyszet t
90 cm # 27729, -000 
65 cm # 27728, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 
 

Croma® 100 Classic Multi/ 
Unica® ’Classic zuhanyszet t
90 cm # 27768, -000 
65 cm # 27769, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

Croma® 100 Multi/Unica®  ’Reno Lift zuhanyszet t
105 cm # 27791, -000
Croma® 100 vario/Unica®  ’Reno Lift zuhanyszet t
105 cm # 27811, -000 (kép nélkül)
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Puravida®

Kézizuhanyok

Puravida® 150 3jet 
Kézizuhany
# 28557, -000, -400 
EcoSmar t # 28567, -000, -400
 
 
 

     

   

Puravida® 120 1jet 
Hengeres kézizuhany
# 28558, -000, -400 
EcoSmar t # 28568, -000, -400
 
 
 

   

Puravida® 120 1jet 
Utazószet t 
# 28564, -400
 
 
 
 

 

Raindance®

Raindance® Select S 150 3jet
Kézizuhany
# 28587, -000, -400 
EcoSmar t # 28588, -000, -400
 
 
 

     

   

Raindance® E 150 Air 3jet 
Kézizuhany
# 28518, -000 
EcoSmar t # 28551, -000
 
 
 

   

   

Raindance® E 120 Air 3jet 
Kézizuhany
# 28507, -000 
EcoSmar t # 28549, -000
 
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® E 100 Air 3jet 
Kézizuhany
# 28502, -000 
EcoSmar t # 28553, -000
Raindance® E 100 Air 1jet 
Kézizuhany
# 28508, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

   

Raindance® S 150 Air 3jet 
Kézizuhany
# 28519, -000  
EcoSmar t # 28550, -000
Raindance® S 150 Air 1jet 
Kézizuhany
# 28505, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

   

Raindance® S 120 Air 3jet 
Kézizuhany
# 28514, -000  
EcoSmar t # 28554, -000
 
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® S 100 Air 3jet 
Kézizuhany
# 28504, -000  
EcoSmar t # 28552, -000
Raindance® S 100 Air 1jet 
Kézizuhany
# 28509, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

   

Raindance® Classic 100 Air 3jet 
Kézizuhany 
# 28548, -000
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Raindance® Select E 120 3jet 
Kézizuhany 
# 26520, -000, -400 
EcoSmar t # 26521, -000, -400
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Croma® 100

Crometta® 85

Kézizuhanyok

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/showers weboldalon.

Croma® 100 Multi
Kézizuhany 
# 28536, -000 
EcoSmar t # 28538, -000
 
 
 

 

   

Croma® 100 vario
Kézizuhany 
# 28535, -000 
EcoSmar t # 28537, -000
 
 
 

 

     

Croma® 100 1jet 
Kézizuhany 
# 28580, -000 
EcoSmar t # 28583, -000
 
 
 

 

Croma® 100 Classic Multi
Kézizuhany 
# 28539, -000
 
 
 

   

Crometta® 85 Multi
Kézizuhany 
# 28563, -000 
EcoSmar t # 28608, -000
 
 
 

 

   

Crometta® 85 vario
Kézizuhany 
# 28562, -000 
EcoSmar t # 28607, -000
 
 
 

 

 

Crometta® 85 1jet
Kézizuhany 
# 28585, -000 
EcoSmar t # 28606, -000
 
 
 

 

Crometta® 85 Green
Kézizuhany 
# 28561, -000
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Raindance® S 100 Air 3jet
Kézizuhany béka formájú kiegészítővel 
EcoSmar t # 28545, -000
 
 
 

   

   

Joco®

Kézizuhany 
# 28560, -000
 
 
 

 

 

Raindance® E 100 Air 1jet/ 
Porter ’D zuhanyszet t
1,25 m # 27572, -000 
1,60 m # 27573, -000
 
 
 

 

   

Raindance® S 100 Air 1jet/ 
Porter ’S zuhanyszet t
1,25 m # 27580, -000 
1,60 m # 27581, -000
 
 
 

 

   

Croma® 100 Multi/ 
Porter ’S zuhanyszet t
1,25 m # 27593, -000 
1,60 m # 27595, -000
 
 
 

   

Croma® 100 vario/ 
Porter ’S zuhanyszet t
1,25 m # 27592, -000 
1,60 m # 27594, -000
 
 
 

     

Croma® 100 1jet/ 
Porter ’S zuhanyszet t
1,25 m # 27574, -000 
1,60 m # 27575, -000
 
 
 

Crometta® 85 Multi/ 
Porter ’C zuhanyszet t
1,25 m # 27568, -000 
1,60 m # 27569, -000
 
 
 

   

Crometta® 85 vario/ 
Porter ’C zuhanyszet t
1,25 m # 27558, -000 
1,60 m # 27559, -000
 
 
 

 

Crometta® 85 1jet/ 
Porter ’C zuhanyszet t
1,25 m # 27576, -000 
1,60 m # 27577, -000
 
 
 

Raindance®

Porter szettek

Kézizuhanyok gyerekeknek

Croma® 100

Crometta® 85
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Termosztátok

Egykaros csaptelepek

Falsíkon kívüli kádcsaptelepek

Ecostat® Select
Termosztátos kádcsaptelep 
# 13141, -000, -400
 
 
 

     

Metris®

Egykaros kádcsaptelep 
# 31480, -000
 
 
 

 

Talis®

Egykaros kádcsaptelep 
# 32440, -000
 
 
 

 

Focus®

Egykaros kádcsaptelep 
# 31940, -000
 
 
 

 

Ecostat® Comfort
Termosztátos kádcsaptelep 
# 13114, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
Egykaros kádcsaptelep  
# 31478, -000
 
 
 

 

Talis® Classic
Egykaros kádcsaptelep 
# 14140, -000
 
 
 

 

Ecostat® 1001 SL
Termosztátos kádcsaptelep 
# 13241, -000
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Egykaros csaptelepek

További PuraVida, Metris, Talis és Focus egykaros csaptelepeket talál a 32. oldaltól.

Metris®

Egykaros kádcsaptelep 
# 31493, -000  
beépítet t biz tonsági 
kombinációval 
# 31487, -000

Talis®

Egykaros kádcsaptelep 
# 32475, -000  
beépítet t biz tonsági 
kombinációval 
# 32477, -000

Focus®

Egykaros kádcsaptelep 
# 31945, -000 
beépítet t biz tonsági 
kombinációval 
# 31946, -000

Metris® Classic
Egykaros kádcsaptelep 
# 31485, -000 
beépítet t biz tonsági 
kombinációval 
# 31486, -000

Talis® Classic
Egykaros kádcsaptelep 
# 14145, -000 
beépítet t biz tonsági 
kombinációval 
# 14146, -000

Falsík alatti kádcsaptelepek
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Termosztátok

Egykaros csaptelepek

Falsíkon kívüli zuhanycsaptelepek

Ecostat® Select
Termosztátos zuhanycsaptelep 
# 13161, -000, -400
 
 
 

Ecostat® 1001 SL
Termosztátos zuhanycsaptelep 
# 13261, -000
 
 
 

Ecostat® Comfort
Termosztátos zuhanycsaptelep 
# 13116, -000
 
 
 

Metris®

Egykaros zuhanycsaptelep 
# 31680, -000 

Talis®

Egykaros zuhanycsaptelep 
# 32640, -000

Focus®

Egykaros zuhanycsaptelep 
# 31960, -000

Metris® Classic
Egykaros zuhanycsaptelep 
# 31672, -000

Talis® Classic
Egykaros zuhanycsaptelep 
# 14161, -000
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Termosztátok

Falsík alatti zuhanycsaptelepek

Puravida®

Termosztátos zuhanycsaptelep 
beépítet t elzáró és
váltószeleppel 
# 15771, -000, -400 
beépítet t elzárószeleppel 
# 15775, -000, -400 

Puravida®

Termosztátos zuhanycsaptelep 
# 15770, -000, -400 
Highflow falsík alat t i termosztát 
# 15772, -000, -400 

Ecostat®

Termosztátos zuhanycsaptelep  
# 15710, -000

Ecostat® E
Termosztátos zuhanycsaptelep 
beépítet t elzáró és
váltószeleppel 
# 31570, -000 
Highflow beépítet t termosztát 
# 31571, -000 

Ecostat®

Termosztátos zuhanycsaptelep  
beépítet t elzáró és
váltószeleppel 
# 15720, -000 
beépítet t elzárószeleppel 
# 15700, -000 

Ecostat® E
Termosztátos zuhanycsaptelep 
beépítet t elzáró és
váltószeleppel 
# 31573, -000 
beépítet t elzárószeleppel 
# 31572, -000 

Ecostat® S
Termosztátos zuhanycsaptelep 
# 15711, -000 
Highflow beépítet t termosztát 
# 15715, -000 

Ecostat® S
Termosztátos zuhanycsaptelep 
beépítet t elzáró és
váltószeleppel 
# 15721, -000 
beépítet t elzárószeleppel 
# 15701, -000 

Ecostat® Classic
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Highflow beépítet t termosztát 
# 15754, -000

Ecostat® Classic
Termosztátos zuhanycsaptelep  
beépítet t elzáró és
váltószeleppel 
# 15753, -000

Talis®

Egykaros zuhanycsaptelep 
# 32675, -000

Focus®

Egykaros zuhanycsaptelep 
# 31965, -000

Metris®

Egykaros zuhanycsaptelep 
# 31685, -000 

Metris® Classic
Egykaros zuhanycsaptelep 
# 31676, -000

Talis® Classic
Egykaros zuhanycsaptelep 
# 14165, -000

További PuraVida, Metris, Talis és Focus egykaros csaptelepeket talál a 34. oldaltól.

Egykaros csaptelepek
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Zuhanyrúd

Szappantartók

Zuhanytartó

Porter ’D
Állí tható zuhanytar tó,
dőlésszöge 42°- ig  
változtatható 
# 27526, -000, -450

Porter ’Classic
Zuhanytar tó 
# 28324, -000

Casetta® ’S Puro
Unica ’S Puro zuhanyrúdhoz 
illesz thető 
# 28679, -000

Casetta® ’E
Unica ’S Puro zuhanyrúd -
hoz illesz thető 
# 26519, -000

Casetta® ’C
Unica ’C és 
Unica ’Cromet ta  
zuhanyrúdhoz 
illetsz thető 
# 28678, -000

Casetta® ’D
Unica ’D zuhanyrúdhoz 
 il lesz thető 
# 28664, -000

Casetta® ’S
Unica ’S zuhanyrúdhoz 
 il lesz thető 
# 28684, -000

Porter ’C
Zuhanytar tó 
# 27521, -000

Porter ’S
Zuhanytar tó 
# 28331, -000

Raindance® Unica® ’S
150 cm-es zuhanyrúd
Isif lex 1,60 m-es zuhanycsővel 
90 cm # 27636, -000 
150 cm # 27637, -000 (kép nélkül)

Raindance® Unica®

150 cm-es zuhanyrúd
Isif lex 1,60 m-es zuhanycsővel 
90 cm # 27590, -000

Unica® ’S Puro
150 cm-es zuhanyrúd
Isif lex 1,60 m-es zuhanycsővel 
90 cm # 28631, -000 
65 cm # 28632, -000 (kép nélkül)

Unica® ’Classic
zuhanyrúd Sensoflex 1,60 m -es  
zuhanycsővel1,60 m 
90 cm # 27616, -000 
65 cm # 27617, -000 (kép nélkül)

Unica® ’D
150 cm-es zuhanyrúd
Isif lex 1,60 m-es zuhanycsővel 
90 cm # 27930, -000 
65 cm # 27933, -000 (kép nélkül)

Unica® ’C
150 cm-es zuhanyrúd
Isif lex 1,60 m-es zuhanycsővel 
90 cm # 27610, -000 
65 cm # 27611, -000 (kép nélkül)

Unica® ’Crometta®

90 cm-es zuhanyrúd
Metaflex 1,60 m-es zuhanycsővel 
90 cm # 27614, -000 
65 cm # 27615, -000 (kép nélkül)

Puravida® Unica®

150 cm-es zuhanyrúd
Isif lex 1,60 m-es zuhanycsővel 
90 cm # 27844, -000
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Porter ’A
Zuhanytar tó
Állí tható dőlésszög 25°- ig 
# 27520, -000

Porter ’E
Zuhanytar tó
fali csatlakozóval
Isif lex 125 cm-es zuhanycsővel 
# 27507, -000 
ua., fali csatlakozó nélkül 
# 27504, -000 (kép nélkül)

Fixfit® fali csatlakozókorong DN15
visszacsapószeleppel 
# 27414, -000

Fixfit® E fali csatlakozókorong DN15
# 27454, -000 
visszacsapószeleppel 
# 27458, -000

Fixfit® fali csatlakozókorong DN15
gömbcsuklóval és  
visszafolyásgátlóval 
# 27505, -000

Fixfit® S fali csatlakozókorong DN15
# 27453, -000

Fixfit® Stop Elzárószelep
Csőcsatlakozóval DN15  
Adapterrel mosógép
csatlakozáshoz DN20 
# 27452, -000

Fixfit® S fali csatlakozókorong DN15
gömbcsuklóval és  
visszafolyásgátlóval 
# 27506, -000

Isiflex®

műanyag, fém hatású zuhanycső, vízhat -
lan csapágyazás a zuhany felöli végén 
1,25 m # 28272, -000, -450 
1,60 m # 28276, -000, -450  
2,00 m # 28274, -000, -450

Sensoflex®

műanyag, fém hatású zuhanycső, vízhat -
lan csapágyazással, DVGW-előírásoknak 
 megfelelően ivóvízhez alkalmas 
1,25 m # 28132, -000 
1,60 m # 28136, -000 
2,00 m # 28134, -000

Metaflex®

műanyag fémspirál hatású zuhanycső 
1,25 m # 28262, -000 
1,60 m # 28266, -000 
2,00 m # 28264, -000

Zuhanycsövek

Zuhanycső csatlakozók
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A legpompásabb eső: 
Fejzuhanyok.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/overhead-shower weboldalon.

Méretre szabott egyedi 
 zuhanyfejek.
Akár frissítő vízsugárról, vagy esetleg a 
testet finoman beborító vízcseppekről le -
gyen szó, mindnyájunknak megvan a saját 
elképzelése a tökéletes zuhanyról. Ez az 
oka annak, hogy a választékunkban 180 
és 600 mm közötti átmérőjű zuhanyfejeket 
kínálunk.

Letisztult dizájn.
A kívánt zuhany nemcsak változatos mé-
retekben, hanem különböző – kerek vagy 
négyszögletes – fejzuhanyok formájában 
is választható.

Minden igényt kielégítő 
 sugárfajták.
Minden nap új zuhanyélményt ígér: a 
Select gomb megnyomásával újra meg újra 
más formában tapasztalhatjuk meg a vizet. 
Minden fejzuhany rendelkezik RainAir eső -
re emlékeztető vízsugárral, amely gyengé-
den mossa le a hétköznapok fáradtságát. 
A Raindance E 420 még nagyobb zuhany-
élvezetet tesz lehetővé. Az erőteljes, víz-
esésszerű RainFlow vízsugara új energiák-
kal tölti fel az embert.

A tökéletes zuhanyélmény elérésé-
hez a Raindance Select 300 fejzuhany su-
gárfajtáit a Select gomb egyszerű megnyo-
másával változtathatja. A válasz vagy egy 
lazító zuhanyfüggöny lesz, vagy egy erő -
teljes záporra emlékeztető vízsugár, amely 

tökéletes pl. sampon kiöblítésére a hajból. 
Ahány ember, annyi szokás, ami a napi zu-
hanyozást illeti: a különböző formák, mére -
tek és sugárfajták által válik minden egyes 
zuhanyozás személyes élménnyé.

Raindance® Rainmaker® Air Raindance® Royale S 350 Air Raindance® S 240 Air Raindance® S 180 Air

Raindance® Rainmaker® Air Raindance® E 420 Air 2jet Raindance® E 360 Air 1jet Raindance® E 240 Air 1jet 

Raindance® S 300 Air

Raindance® E 300 Air 2jet 
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További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/overhead-shower weboldalon.

Puravida® Raindance®

Raindance® S 180 Air
Fejzuhany  
Mennyezeti csatlakozó 100 mm 
# 27478, -000 
Fejzuhany zuhanykarral 233 mm 
# 27476, -000 (kép nélkül) 
Fejzuhany zuhanykarral 383 mm 
# 27468, -000 (kép nélkül) 
EcoSmar t mennyezeti csatlakozó 100 mm 
# 28450, -000 (kép nélkül) 
Fejzuhany zuhanykarral 383 mm 
# 27412, -000 (kép nélkül)
 
 
 

     

Raindance® E 240 Air 1jet 
Fejzuhany 
Fejzuhany zuhanykarral 223 mm 
# 27370, -000 
Mennyezeti csatlakozó 100 mm 
# 27380, -000 (kép nélkül) 
EcoSmar t 
Fejzuhany zuhanykarral 223 mm 
# 27375, -000 (kép nélkül) 
Mennyezeti csatlakozó 100 mm 
# 27383, -000 (kép nélkül)
 
 
 

     

Raindance® E 360 Air 1jet 
Fejzuhany 
Fejzuhany zuhanykarral 390 mm 
# 27376,-000  
Mennyezeti csatlakozóval 100 mm 
# 27381, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

Raindance® E 420 Air 2jet 
Fejzuhany 
Fejzuhany zuhanykarral  
385 mm 
iBox universalhoz 
# 27373, -000
 
 
 

     

iBox

 

Raindance® E 420 Air 1jet 
Fejzuhany 
Fejzuhany zuhanykarral  
385 mm 
# 27372, -000
 
 
 
 

   

Puravida® 400
Fejzuhany  
zuhanykarral 387 mm 
# 27437, -000, -400 
Mennyezeti csatlakozó 100 mm 
# 27390, -000, -400 (kép nélkül)
 
 
 

   

Raindance® Select E 300 2jet 
Fejzuhany 
Fejzuhany zuhanykarral 390 mm 
# 27385,-000, -400  
Mennyezeti csatlakozó 100 mm 
# 27384,-000, -400 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Raindance® S 240 Air
Fejzuhany 
Fejzuhany zuhanykarral 383 mm 
# 27474, -000 
Mennyezeti csatlakozó 100 mm 
# 27477, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Raindance® S 300 Air
Fejzuhany 
Fejzuhany zuhanykarral 383 mm 
# 27493, -000 
Fejzuhany zuhanykarral 450 mm 
# 27492, -000 (kép nélkül) 
Mennyezeti csatlakozó 100 mm 
# 27494, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 
 

   

Raindance® Royale S 350 Air 
Fejzuhany 
# 28420, -000 
Zuhanykar kiállás 470 mm 
# 27410, -000 (kép nélkül) 
Mennyezeti csatlakozó 100 mm 
# 27418, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Fej- és oldalzuhanyok
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Croma® 160
Fejzuhany gömbcsuklóval DN15 
# 27450, -000 
EcoSmar t 
# 28450, -000 (kép nélkül) 
Tetszőleges zuhanykar 
# 27412, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 

   

Croma® 100 vario
Fejzuhany 
# 27441, -000 
Tetszőleges zuhanykar 
# 27411, -000 (kép nélkül)
Croma® 100 vario EcoSmar t
Fejzuhany 
# 28462, -000 (kép nélkül) 
Tetszőleges zuhanykar 
# 27411, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

     

Croma® 100 Multi
Fejzuhany gömbcsuklóval DN15 
# 27443, -000
Croma® 100 Multi EcoSmar t
Fejzuhany gömbcsuklóval DN15 
# 28460, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Crometta® 85 Green 1jet EcoSmar t
Fejzuhany gömbcsuklóval DN15 
# 28423, -000 
Tetszőleges zuhanykar 
# 27411, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

Crometta® 85 vario
Fejzuhany gömbcsuklóval DN15 
# 28424, -000 
Tetszőleges zuhanykar 
# 27411, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

Crometta® 85 Multi
Fejzuhany gömbcsuklóval DN15 
# 28425, -000 
Tetszőleges zuhanykar 
# 27411, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

Crometta® 85

Croma® 100

Raindance® Classic 240 Air
Fejzuhany 
Fejzuhany zuhanykarral 383 mm 
# 27424, -000 
Mennyezeti csatlakozó 100 mm 
# 27405, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

Croma® 220
Fejzuhany gömbcsuklóval DN15 
# 26464, -000 
EcoSmar t 
# 26465, -000 (kép nélkül) 
Tetszőleges zuhanykar 
# 27412, -000 (kép nélkül)
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Avantgarde

Modern

Elzárószelep
E színkészlet 
# 31677, -000

Trio®/Quattro®

Elzáró - és váltószeleppel  
E színkészlet 
# 31634, -000

iControl®

beépítet t elzáró és
váltószeleppel 
# 31958, -000

Elzárószelep
PuraVida -hoz 
# 15978, -000, -400

Trio®/Quattro®

Elzáró és váltószeleppel 
PuraVida -hoz 
# 15937, -000, -400

iControl®

beépítet t elzáró és
váltószeleppel PuraVida -hoz 
# 15777, -000, -400

Puravida®

Termosztátos zuhanycsaptelep 
Highflow concealed 
# 15772, -000, -400

Ecostat® E 
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Highflow beépítet t 
# 31571, -000

Elzárószelep
S színkészlet 
# 15972, -000

Trio®/Quattro®

Elzáró - és váltószeleppel 
S színkészlet 
# 15932, -000

iControl® S
beépítet t elzáró és
váltószeleppel 
# 15955, -000

Ecostat® S 
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Highflow beépítet t 
# 15715, -000

Elzárószelep
E színkészlet 
# 15971, -000

Trio®/Quattro®

Elzáró - és váltószeleppel 
E színkészlet 
# 15931, -000

iControl® E
beépítet t elzáró és
váltószeleppel 
# 15958, -000

Ecostat® E
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Falsík alat t i 
# 15710, -000

Manuális szelepek
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Classic

Zuhanyrendszer-irányítás

Elzárószelep
Classic színkészlet 
# 15961, -000

Trio®/Quattro®

Elzáró - és váltószeleppel 
Classic színkészlet 
# 15934, -000

Ecostat® Classic
Termosztátos zuhanycsaptelep 
Highflow beépítet t 
# 15754, -000

RainBrain® színkészlet
elektronikus zuhanyszabályozó 
mennyiségi szabályozással 
# 15842, -000, -400

További információkat talál a 115. oldalon és a www.hansgrohe-int.com/rainbrain weboldalon.
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A zuhanyok új dimenziói.

Raindance Rainmaker – a zuha-
nyozás nem nyújthat ennél nagyobb 
vagy tökéletesebb élményt: az AirPower 
technológiának köszönhetően az XXL zu-
hanykorongból lehulló cseppek levegő-

vel vannak dúsítva. Mivel a Raindance 
Rainmaker a plafonra van felszerelve, a 
hagyományos zuhannyal szemben most 
elegendő terület áll rendelkezésre ah-
hoz, hogy esőfüggöny alakulhasson ki – a 

RainAir, RainAir XXL, Whirl és Mix vízsu-
gár típusok a készülék változatától függe-
nek.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/rainmaker weboldalon.

RainAir.
Az Airpower technológiájú fejzuhany 
buja esőcseppeket biztosít.

RainAir XXL.
AirPower technológiájú, teljes testet 
 beborító lágy eső.

Raindance® Rainmaker® Air
600 mm Highflow falsík alat t i termosztát tal,  
iBox universal alapján, Fejzuhany világítással 
# 28404, -000 
világítás nélkül 
# 28403, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

   

Raindance® Rainmaker® Air
680 x 460 mm, Fejzuhany világítással # 28418, -000 
világítás nélkül # 28417, -000 (kép nélkül)
 
 
 
 
 
 

   

   

Whirl.
Három AirPower technológiájú forgó 
 masszázs sugár.
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A víz természetes erejével.

A Raindance Rainfall a napi zuha-
nyozást teljesen új élménnyé alakítja át. A 
vízszintes esőztető panel nagyobb moz-
gásszabadságot biztosít. A Raindance 
Rainfall 180 két különböző sugártípussal 

kényeztet: az egyik a nyári zápor nyugta-
tó, dús vízcseppjeivel kényeztető RainAir, 
a másik a RainFlow, melynek frissítő víz-
esésszerű sugarai új energiával töltenek 
fel. A Raindance Rainfall 240 egy harma-

dik, a kellemes masszírozó vízsugarakkal 
rendelkező Whirl sugártípus lehetőségét is 
biztosítja.

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
világítás nélkül # 28411, -000 
világítással # 28410, -000
 
 
 

     

iBox

   

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
# 28433, -000, -400
 
 
 
 

     

iBox

 

RainAir.
AirPower technológiájú központi 
 fejzuhany funkció.

RainFlow.
A meleg víz tovább fokozza a vízesés -
szerű sugár különleges élvezetét.

Whirl.
A masszírozó sugarak előrebillennek, 
 amikor elkezd folyni a víz.
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Raindance® Rainfall 150 Stream
# 26443, -000
 
 
 

Raindance® Rainfall 150
# 26442, -000
 
 
 

Oldalzuhany

Bodyvette®

Oldalzuhany 
# 28466, -000
Bodyvette® Stop
kézivezérlésű 
# 28467, -000 (kép nélkül)
 
 
 

Raindance® Classic 100
Oldalzuhany 
# 28445, -000
 
 
 
 
 
 

 

Raindance® Air 100
Oldalzuhany 
# 28477, -000
 
 
 
 
 
 

 

Puravida® 100
Oldalzuhany 
# 28430, -000, -400
 
 
 
 
 
 

 

RainStream.
Nagy volumenű lágy vízsugár.

RainFlow.
A vízesésre emlékeztető sugár meleg víz-
zel kombinálva egyedülálló felüdülést 
biztosít.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/rainfall weboldalon.

Raindance® Rainfall
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További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/rainbrain weboldalon.

A RainBrain egy kis számítógép, 
amely a zuhany szabályozását teljesen 
egyszerű módon, érintőképernyő segítsé -
gével teszi lehetővé. A még nagyobb zuha-
nyozási élvezetért – például a Raindance 

Rainmaker, vagy a Raindance Rainfall 
alatt. A vízsugártípusok megváltoztatá-
sától és a hőmérséklet 0,5 fokos lépé -
sekben történő beállításától kezdve, ked-
venc zenéje kiválasztásáig (a RainBrain-re 

Bluetooth-on keresztül áttölthető). A vezér-
lőpanel megérintésére a kellemes zuhany 
erőt adó, teljes testmasszázzsá alakul át. 

A kényelem élvezetének  
legintelligensebb módja.
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Zuhanyrendszer-irányítás

Az összes felhasználói beállítás testre szabható.

RainBrain® színkészlet
Zuhanyirányító - rendszer  
falsík alat t i 
# 15842, -000, -400

iBox® universal
Alaptest iBox universal 
# 15941180 
Hosszabbító - rozet ta 
# 13595, -000 (kép nélkül) 
Hosszabbító - rozet ta 
Ø 170 mm # 13596, -000 (kép nélkül) 
Hosszabbító - rozet ta 
Ø 150 mm # 13597, -000 (kép nélkül) 
Szerelősín építet t falszerkezethez 
# 96615, -000 (kép nélkül) 
PuraVida extension collar 
# 15597, -000 (kép nélkül)

Fejzuhanyok választéka

Kézizuhanyok választéka

Ellenkező irányú és oldalzuhanyok

Világítás (ki/bekapcsolás vezérlése)

Bemelegítő funkció

Áramlási sebesség szabályozása

További lehetőségek

Zene vezérlése

Vízesés funkció

Hőmérséklet -kijelző

Idő

Szabályzógomb: hideg/meleg, szünet

Ki/bekapcsoló gomb

Felhasználói beállítások 5 főig

RainBrain

iBox® universal
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A zuhanyélmény szabályozása.

Kézi vezérlés – falsíkon kívüli

A csaptelepeket a falra kell felszerelni, csatlakoztatva a meglévő kiállásokhoz. Ez 
a megoldás elsősorban akkor ajánlott, ha csak a csaptelepet vagy a termosztátot kell ki -
cserélni a fürdőszoba felújításakor.

Falsíkon kívüli csaptelep –  
egy zuhanyhoz.
Egykaros csaptelep a vízmennyiség és a 
hőmérséklet kézi vezérléséhez.

Falsíkon kívüli termosztát –  
egy zuhanyhoz.
A vízmennyiség beállításához használja a 
bal oldali vezérlőt, a hőmérséklet szabá-
lyozásához pedig a jobb oldalit. A termo-
sztát másodpercek alatt kikeveri a kívánt 
hőmérsékletet, és állandó szinten tartja.

Falsíkon kívüli termosztát –  
egy zuhanyhoz.
Az Ecostat Select a jövő termosztátja. A 
termék magában foglal egy polcot is, ahol 
az Ön összes zuhanyzáshoz szükséges kel -
lékeit tárolni tudja.

További információk a www.hansgrohe.hu/zuhanyvezerles weboldalon.
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Elektronikus vezérlés – falsík alatti

Kézi vezérlés – falsík alatti

Az elektronikus vezérlőelemek szintén a falba vannak beszerelve. Akik teljesen új 
fürdőszobát terveznek, intelligens zuhanytechnológiát alkalmazhatnak az elejétől kezdve.

A falsík alatti szerelésnek köszönhetően a csapteleptest a falban helyezkedik el, 
kívülről pedig csak a kezelők és egy lapos rozetta látható. Elsősorban a kiterjedtebb für-
dőszobai felújításokhoz ajánljuk, illetve ha két vagy több zuhanyt installálunk.

RainBrain® – zuhanyelektronika 
még több választási lehetőséggel.
Mindenre kiterjedő érintőképernyős vezér-
lés – mintha saját kis zuhanyszámítógé-
pe lenne. A zuhany, a sugárfajta, a világí-
tás vagy az iPodjáról jövő zene – mindent 
egyénileg vezérelhet az érintőképernyőről.

Falsík alatti termosztát –  
két zuhanyhoz.
A termosztáttal beállíthatja a kívánt hőmér-
sékletet, és szabályozhatja a kétféle sugár-
típust.

iControl: falsík alatti termosztát 
vezérlőegységgel – három zuhany 
esetén.
A termosztáton beállítható a hőmérséklet. 
A második vezérlőegységgel szabályoz-
hatja a három sugártípust.

Falsík alatti termosztát –  
egy zuhanyhoz.
Elegáns megjelenésű megoldás. A termo-
sztáttal beállítható a kívánt vízhőmérsék-
let, az elzárószeleppel pedig a zuhanyt 
működtethetjük.
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A forradalmi, falsík alá beépí-
tet t megoldás: Az iBox universal a 
Hansgrohe és az Axor több mint 200 ter-
mékével kompatibilis, a csaptelep alaptes-
tének a falba való beépítésével lehetővé 
teszi a mozgás szabadságának növelését 

a zuhanyzóban, vagy a fürdőkádban. A 
Hansgrohe csaptelepeivel és termosztát -
jaival kompatibilis iBox más fontos előny-
nyel is bír: a dizájn és a rendszer vonat -
kozásában rugalmasságot biztosít. Ha az 
alaptest már be van szerelve, akkor a kül -

ső színkészlet később is felhasználható át -
alakítás, vagy minőségi csere esetén. Az 
iBox universal többsugaras fejzuhanyok-
hoz is alkalmazható falsík alá beépíthető 
alaptestként.

A sokoldalú rejtett tehetség: 
az iBox® universal.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/ibox weboldalon.

A takarórozetta kellemes környezetet biztosít.

Az összes csaptelep és termosztát megoldás alapja.

Praktikus falsík alatti megoldás a tér megnöveléséhez.
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Raindance® E 420 
Fejzuhany két vízsugártípussal

Raindance® Rainfall® 180
Fejzuhany két vízsugártípussal

Raindance® 240
Showerpipe zuhanyzóhoz

iControl® S 
Zuhanyvezérlő maximum 
három zuhanyhoz

Két zuhanyt szabá-
lyozó, elzáró és át -
váltó szeleppel el -
látot t Ecostat® S 
termosztát

Nagyméretű fejzuhanyokhoz  
használható falsík alat ti  
Ecostat® S Highflow termosztát

Puravida®

Egykaros zuhanycsaptelep

Egy zuhanyt sza-
bályozó, elzáró 
szeleppel ellátot t 
Ecostat® S termo-
sztát

Puravida®

Egykaros zuhanycsaptelep 
a kád és a zuhany közti  
váltókarral

Falsík alat ti Ecostat® S  
termosztát a hőmérséklet 
szabályozásához

iBox® universal
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További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/waste-systems weboldalon.

A fürdőszobai jó közérzet kiala-
kításához a tisztaság létfontosságú. A 
Hansgrohe ezért számos innovatív lefolyó 
rendszert fejlesztet t ki, így a használt víz 
gyorsan és könnyen leereszthető. Az olyan 
rugalmas kivitelek, mint a Exafill, Flexaplus, 

Raindrain és Flowstar könnyen beszerelhe-
tőek, és nagyon egyszerű a használatuk. A 
túlfolyó szabályozása és más ügyes funkci -
ók tartós kényelmet biztosítanak – még a 
zuhanyozás után is.

A legapróbb részletekig elegáns:  
lefolyó rendszereink.

Push-Open. Az érintésre nyíló és záró-
dó Push-Open szelep egyszerűvé teszi a 
mosdókagyló feltöltését vagy leeresztését.

Flowstar®. A Flowstar szifon jól mutat a 
mosdókagyló alatt.
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Fürdőkád: Exafill S. Nincs szükség külön kádkifolyóra, mivel a beépítet t finom víz-
esésszerű sugár tökéletesen megfelel a kád fröcskölésmentes feltöltéséhez. Az Exafill S a 
kádkifolyót, a lefolyót és a túlfolyót egyaránt tartalmazza. Továbbá: hihetetlenül egysze-
rű a beszerelése és a QuickClean technológiának köszönhetően a tisztítása is.

Flexaplus® S. Nincs többé túltöltöt t kád: ennek az az oka, hogy a kádban lévő vízfö-
lösleget a kilépő és a túlfolyó szerelvény túlfolyás szabályozó eleme ellenőrzi. Továb-
bá a kádban lévő víz szintje még maximum 25 mm-el megemelhető – a nagyobb fürdő -
zési élmény eléréséhez.

Zuhanyozó: Raindrain® 90 XXL. A Raindance Rainfallhoz és a Raindance 
Rainmakerhez hasonló, nagy kapacitású, nagyméretű zuhanyokhoz ideális. Bármilyen 
zuhanytálca gyors, egyszerű leeresztéséhez alkalmas. 51 liter/perces fogyasztásának 
és könnyű beszerelhetőségének köszönhetően ez a tökéletes zuhanyszifon.
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Szifonok

Lefolyók zuhanytálcához

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/waste-systems weboldalon.

Flowstar® S Dizájnszifon
# 52105, -000

Flowstar® Dizájnszifon
# 52100, -000 
Szet t : 1 Flowstar, 2 sarokszelep  
takaró (sarokszelep nélkül) 
# 52110, -000 (kép nélkül) 
Szet t : 1 Flowstar, 2 sarokszelep  
takaró (sarokszeleppel együt t) 
# 52120, -000 (kép nélkül)

Sarokszelep E
# 13902, -000

Sarokszelep S
# 13901, -000

Mosdó-lefolyógarnitúra
Push -Open 
# 50100, -000

Mosdó-lefolyógarnitúra
zár t takarófedél 
# 50001, -000

Lefolyógarnitúra 
billenőkarral
# 94139, -000, -450

Raindrain® 90 XXL
Alaptest 
51 l/perc 
# 60065180

Raindrain® 90 XXL
Színkészlet 
# 60066, -000, -450

Raindrain® 90 XXL
Komplet t Zuhanyszet t 
51 l/perc 
# 60067, -000

Staro® ’90
Alaptest 
29 l/perc 
# 60054180

Staro® ’90
Színkészlet 
# 60055, -000

Staro® ’90
Komplet t Zuhanyszet t 
29 l/perc 
# 60056, -000

Starolift® ’52
Alaptest 
33 l/perc 
# 60052180

Starolift® ’52
Színkészlet 
# 60053, -000

Staro® ’52
Komplet t Zuhanyszet t 
33 l/perc 
# 60060, -000
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Kádlefolyó garnitúrák

Exafill®

Kádtöltő le - és túlfolyó -garnitúra,  
komplet t zuhanyszet t 
normál kádakhoz 
# 58123, -000

Exafill® S
Kádtöltő le - és túlfolyó -garnitúra,  
alap zuhanyszet t 
normál kádakhoz 
# 58115180

Exafill® S
Kádtöltő le - és túlfolyó -garnitúra,  
alap zuhanyszet t 
speciális kádakhoz 
# 58116180

Exafill® S
Kádtöltő le - és túlfolyó -garnitúra,  
komplet t zuhanyszet t 
normál kádakhoz 
# 58113, -000

Exafill®

Színkészlet 
# 58127, -000

Exafill® S
Színkészlet 
# 58117, -000

Exafill®

Kádtöltő le - és túlfolyó -garnitúra,  
alap zuhanyszet t 
normál kádakhoz 
# 58125180

Exafill®

Kádtöltő le - és túlfolyó -garnitúra,  
alap zuhanyszet t 
for special tubs 
# 58126180

Flexaplus®

Alap le - és túlfolyó -garnitúra 
merev túlfolyócsővel 
normál kádakhoz 
# 58145180

Flexaplus®

Alap le - és túlfolyó -garnitúra 
merev túlfolyócsővel 
speciális kádakhoz 
# 58146180

Flexaplus®

Le - és túlfolyó -garnitúra 
merev túlfolyócsővel  
normál kádakhoz 
# 58148, -000

Flexaplus® S
Le - és túlfolyó -garnitúra 
merev túlfolyócsővel 
normál kádakhoz 
# 58155, -000

Flexaplus®

Alap le - és túlfolyó -garnitúra 
merev túlfolyócsővel 
normál kádakhoz 
# 58140180

Flexaplus®

Alap le - és túlfolyó -garnitúra 
merev túlfolyócsővel 
speciális kádakhoz 
# 58141180

Flexaplus®

Le - és túlfolyó -garnitúra 
merev túlfolyócsővel 
normál kádakhoz 
# 58143, -000

Flexaplus® S
Le - és túlfolyó -garnitúra 
merev túlfolyócsővel 
normál kádakhoz 
# 58150, -000

Flexaplus® S
Színkészlet 
# 58186, -000

Flexaplus®

Színkészlet 
# 58185, -000, -450





A ComfortZone megnövelése:

Hansgrohe konyhai  
csaptelepek.
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További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/kitchen weboldalon.

A vezérlő egység egyszer, kétszer vagy háromszor történő megnyomásával lehet kiválasztani 
a három előre beállított hőmérséklet egyikét. Elforgatásával szabályozhatja a víz hőmérsék-
letét. A víz mennyiségét az egyszerre történő megnyomásával és elforgatásával lehet meg-
változtatni. Egyszeri megnyomása bármelyik beállításban elzárja a vizet.

Háromszor történő megnyo-
mására a vezérlő egység lám-
pája piros színben kigyullad a 
meleg víz jelzéséhez.

Egyszer történő megnyomásá-
ra a vezérlő egység lámpája 
kék színben kigyullad a hideg 
víz jelzéséhez.

Kétszer történő megnyomá-
sára a vezérlő egység lámpá-
ja narancs színben kigyullad a 
kevert víz jelzéséhez.

 
A legokosabb élvezet.

Sok ember számára a főzés olyan 
foglalatosság, amely lehetőséget teremt 
a kikapcsolódásra. Ebből a szempontból 
a fürdőszoba és a konyha sok mindenben 
közösek egymással. A PuraVida érzéki -
en egyszerű, mégis praktikus tervezése a 

könnyű kezelhetőséget biztosítja. A csap-
telep karral, vagy innovatív elektronikus 
szabályzóval is kombinálható. A maximáli -
san könnyű kezelhetőség céljából mindkét 
elem egyedileg elhelyezhető a mosogató-
tálon. Az elektronikus szabályzó egy kis -

méretű, de nagy hatású gomb. A vízsugár 
intenzitása és hőmérséklete a gomb meg-
nyomásával és forgatásával szabályozha-
tó. A fürdőszobájához illő csaptelepeket 
az 30. oldalon találja.

Puravida®

2- lyukú, elektronikus konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 120° 
(képen rozsdamentes acél) 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

Puravida®

2- lyukú, egykaros konyhai csaptelep 
Elforgatható kifolyó 120° 
(képen rozsdamentes acél) 
# 15812, -000, -800
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ComfortZone. Minél magasabb a hely a csaptelep és a mosogató között, annál nagyobb mozgásszabadságot biztosít.

Kihúzható kifolyó. Maximum 50 cm-rel 
 növekszik meg a mozgás sugara a rugalmas, 
kihúzható kifolyónak köszönhetően.

vízsugártípusok. A kihúzható kifolyó két 
 különböző, normál és zuhany típusú vízsuga-
rat biztosít.

Elforgatható kifolyó. A csaptelep 360°-ig 
 forgatható el.

További információkat talál a www.hansgrohe-int.com/kitchen weboldalon.

 
élvezze a kényelmet.

A mosogatás igazi élvezetté válik 
az elforgatható elemekkel és a két sugártí -
pussal rendelkező kihúzható kifolyónak kö-

szönhetően. Ezek a csaptelepek azt is be-
bizonyítják, hogy a fürdőszoba mellet t a 
ComfortZone az élet egyéb területeit is ké -

nyelmesebbé teheti. A Modern stílusirány-
zatból hozzá illő fürdőszobai csaptelepe-
ket az 42. oldalon találja.
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Talis®

Focus®

Focus® S
Egykaros konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 360° 
# 31786, -000 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 31785, -000 
elzárószeleppel 
# 31783, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

Focus® E
Egykaros konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 360° 
# 31780, -000  
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 31784, -000
 
 
 
 
 

 

Focus®

Egykaros konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 360° 
# 31806, -000, -800 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 31804, -000 
elzárószeleppel 
# 31803, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

Focus®

Egykaros konyhai csaptelep 
Elforgatható kifolyó 110/150/360° 
# 31820, -000, -800 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 31822, -000, -800 
elzárószeleppel 
# 31823, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

Talis® S2 variarc
Egykaros konyhai csaptelep 
Elforgatható kifolyó 110/150/360° 
# 14870, -000, -800 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 14873, -000 
elzárószeleppel 
# 14875, -000 (kép nélkül)
 
 
 

   

Talis® S2 variarc
Egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható kifolyóval 
elforgatható kifolyóval 150° 
# 14872, -000, -800
 
 
 
 
 
 

   

Talis® S2 variarc
Egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható zuhannyal 
elforgatható kifolyóval 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 
 
 

   

Talis® S
Egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható zuhannyal 
elforgatható kifolyóval 150° 
# 32841, -000, -800 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 32842, -000
 
 
 
 

 

Talis® S
Egykaros konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 150° 
# 32851, -000, -800 
át folyós vízmelegítőkhöz 
# 32852, -000 
elzárószeleppel 
# 32855, -000 (kép nélkül)
 
 
 

 

Focus®

Egykaros konyhai csaptelep 
wall -mounted, swivel spout 
# 31825, -000
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Hamburg CGI Recom, Stut tgart Nyomtatás Mohn Media, Gütersloh Illusztrációk Technical Art, Dietzenbach; Media 4D, Bad Boll 
Koncepció/tervezés/szedés Kolle Rebbe, Hamburg

Magunkról.



 Javasoljuk, hogy a katalógus megtekintésének egyszerűsítése céljából hagyja kihajtva ezt az  oldalt, 
miközben végig vezetjük Önt a Hansgrohe világán. 

 Fürdőszoba .
 Az Avantgarde, Modern és 

 Classic stílusvilágok esztétikai útmuta-
tóként szolgálnak a fürdőszoba egyedi 
megtervezéséhez. A stílusok kihajtható 
áttekintője segítségével, egy pillantás-
sal felmérhető, hogy melyik csaptelep 
melyik zuhannyal kombinálható. Így 
könnyen és ízlésesen összeválogathatja 
a Hansgrohe termékeket. 

 A vállalat .
 A Hansgrohe már 112 éve úttörő 

szerepet játszik a szaniter iparban. Ter-
mékeink innovációja és funkcionalitása 
tökéletes dizájnon keresztül nyilvánul 
meg. Folyamatosan motiválnak minket a 
saját magunk által meghatározott szab-
ványok, valamint az AirPowerhez és az 
EcoSmarthoz hasonló irányadó techno-
lógiák kifejlesztéséért kapott díjak. 

 Zuhanyélmény .
 A fej - és kézi zuhanyok, illetve a 

teljes zuhanyrendszerek széles válasz-
téka egyedi zuhanyozási és vizuális él -
ményt biztosít. Ha a jó közérzetét fo -
kozni kívánja a fürdőszobában egy új 
zuhannyal, vagy akár egy teljes felújí -
tást tervez, a felületre felszerelt, vagy a 
falsík alá beépítet t különféle termékeink 
mindig a megfelelő megoldást biztosít -
ják. A zuhanytól egészen a termosztátig 
és az elegáns lefolyórendszerig. 

 Konyha .
 A szépen megformált stílusos ele -

mek innovatív funkcionalitást ötvöznek. 
A csaptelepek egyszerű, intelligens ke-
zelhetősége kifejezetten előnyös főzés 
közben. A víz még nagyobb élvezetéért 
– akár a konyhában is. 

Avantgarde

Modern

Classic

 Csaptelep 

Puravida® 110 Puravida® 150 Puravida® 400

Talis® 80 Croma® 100 Croma® 160

Focus® 70 Crometta® 85 Crometta® 85

Metris® Classic 100 Raindance® Classic 100 Raindance® Classic 240

Talis® Classic 80 Croma® 100 Classic

 Kézizuhany  Fejzuhany 

- 000  Króm 
- 090  Króm/arany-optika 
- 400  Fehér/króm 
- 450  Fehér 
- 800  Rozsdamentes acél hatású 

 Felületek 

 A felület megadásával minden 
cikkszám (#) nyolcjegyű lesz.  
 pl.  28500, -000 =  Króm 

 Sugárfajták 

 Technológiák 

 Koncentrált monosugár, amely 
egy pontra koncentrál. 

 Erőteljes, pulzáló  masszázssugár. 

 A mosdó és a csaptelep közti tá -
volságot jelenti. Komfor t minden 
szinten. 

 Egy koncentrált vízsugár az 
egyes testrészek masszírozásá-
hoz. 

 Hogy feltöltődjön energiával: 
egy dinamikus, üdítő masszázs -
sugár. 

 Játszi könnyedséggel változtatha-
tóak a különböző sugártípusok – 
zuhanyélmény gombnyomásra. 

 A flexibilis szilikongömbök egy-
szerű dörzsölésével eltávolítha-
tó a vízkő. 

 A csaptelep megnyitásakor alap -
állapotban hideg víz jön csapból. 

 Tökéletes a sampon 
kiöblítésére a hajból. 

 A lágy esőcseppek és a dinami -
kus vízsugár harmonikus kombi -
nációja. 

 Ez a gyengéd, levegővel dúsítot t 
vízsugár segít Önről lemosni a 
hétköznapi fáradságot. 

 Elosztja a vizet a nagy zuhany-
fejen, így a hatékony  vízcseppek 
az Ön egész testét beborítják. 

 Erőteljes lüktető permet, amely el -
varázsolja Önt a lagúnák világá-
ba. Minden nap. 

 A nagy zuhanykorong lágy víz-
cseppekkel borítja be testét. 

 Nagy mennyiségű levegővel ke -
veri a vizet. A lágy, telítet t vízsu -
gárér t és a sűrű zuhanycseppe-
kér t. 

 Minimális szinten tar tja az áram-
lást, vizet és energiát  spórolva. 
A tar tós élményért. 

Metris® 110 Raindance® Select S 150 Raindance® E 360
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Metris® 110 Raindance® Select S 150 Raindance® E 360



 Szenvedélyesen dolgozunk azon, 
hogy egyre újabb, jobb és hatékonyabb 
megoldásokat hozzunk létre a víz fel -
használására. Olyan innovatív techno-
lógiákra és termékekre összpontosítunk, 
melyek fokozott élvezetet biztosítanak, 
ugyanakkor körültekintően bánnak a víz-
zel, mint forrással. Számos, a fürdőzési 
kultúrát forradalmasító terméket gyártot -
tunk már. Ez a katalógus áttekintést ad 
Önnek teljes termékválasztékunkról, és 
természetesen a legújabb innovációink-

ról is. A vállalatirányításért, a társadal -
mi felelősségvállalásért és a dizájnért 
kapott sok-sok díj igazolja azon törek-
vésünket, hogy az ember és a környe-
zet számára egyformán megfelelő vízél -
ményt hozzunk létre. Ez az oka annak, 
hogy nekünk minden csepp számít.

Richard Grohe 
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