Nápady do koupelny.
Armatury · Sprchy · Sprchové systémy

Lásku k vodě máme
v rodině.
Od roku 1901 má potěšení z vody svůj domov v Schiltachu.

„Můj dědeček byl mimořádný muž,
vizionář, perfekcionalista. Tak trošku závislý v tom nejlepším slova smyslu. nikdy nebyl spokojený se stávajícím řešením, vždy
chtěl najít něco ještě lepšího a účinnějšího.
A my v tom pokračujeme dodnes. Pro nás
je perfektní zážitek z vody především pocitem. A k tomuto pocitu patří uvědomění si
udělat něco dobrého nejen pro sebe, ale
i pro životní prostředí. Proto stále vyvíjíme
nové technologie, které zvyšují Vaše potě šení z vody a zároveň snižují její spotřebu.
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Více informací najdete na www.hansgrohe.cz

u nás se hloubá a zdokonaluje, rozvažuje a zlepšuje. A dokonce, i když je něco
takové, jak by mělo být, pokračujeme dál,
až je to takové, jak by to být mohlo. Tak se
naše nápady týkající se vody stávají inovacemi ve Vaší koupelně. Vyzkoušejte cenami korunovaný design s inovační technikou
úspory energie a zcela mimořádným potě šením z vody.“
Richard Grohe
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Pro ryzí potěšení z vody.
S čistým svědomím.
u Hansgrohe se cení každá kapka.

Již 110 let je voda prvkem, který nás
osvěžuje, povzbuzuje a kterému jsme upsali tělo i duši. Tato velká vášeň protéká dokonale tvarovaným designem a zavazuje nás
k odpovědnému zacházení s vodou. Proto
vyvíjíme stále nové, důsledné technologie,
jako jsou např. AirPower a ecoSmart, aby-

chom tento vzácný zdroj chránili. V neposlední řadě jsme proto jednou z prvních firem, jejíž výrobky byly vyznamenány nově
vytvořeným WeLL-certifikátem zájmového
svazu evropských výrobců armatur. WeLL
znamená „Water efficiency Label“. naše
umývadlové baterie Talis, Focus a Metris

a naše ruční sprcha Crometta 85 Green dosáhnou s úrovní A v oblasti Home vždy toho
nejlepšího výsledku. A i v budoucnu budeme
usilovat o to, abychom vyvíjeli produkty, které budou mít pozitivní účinek jak na Vás, tak
i na životní prostřední.

Technologie ecoSmart

Crometta ® 85 Green
l/min

6,0

Sprchy ecoSmart mají spotřebu jen devět nebo šest litrů za minutu.

Technologie
ecoSmart

Metris ® 110
l/min

5,0

Díky technologii ecoSmart mají Hansgrohe baterie spotřebu vody jen 5 litrů za minutu.
Účinná technologie ecoSmart znamená, že mnoho výrobků
Hansgrohe Vám pomůže ušetřit vodu a energii a snížit emise CO 2. Chcete-li zjistit, kolik vody můžete ušetřit, navštivte
stránky www.hansgrohe.cz/kalkulator-uspor
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Více informací najdete na www.hansgrohe.cz
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Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Firma

AirPower: výjimečně příjemné sprchování a velké kapky díky obohacení vzduchem.

QuickClean: díky této technologii se dají usazeniny vodního kamene snadno odstranit z flexibilních silikonových nopků hlavic sprch.
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My žijeme pro vodu.
Zkuste to i Vy.

MADE IN
GERMANY
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Year*
Guarantee

Firma

Inovační technologie pro Vaše potěšení z vody.

ní, druzí k tomu, aby ze sebe mohli spláchnout každodenní únavu. A my usilujeme o to,
abychom každému dopřáli takové potěšení
z vody, které je pro něj nejpříjemnější. Pro-

to zkoumáme, bádáme a zlepšujeme pořád
dál. Výsledkem je např. ComfortZone nebo
obzvlášť příjemné sprchování s AirPower.

Velkoryse přimíchává vzduch do vody.
Výsledkem je měkký nerozstřikující se
proud vody s plnými kapkami.

Omezuje průtok a šetří tak vodu i energii. Pro dlouho působící potěšení.

Díky této technologii se dají usazeniny
vodního kamene snadno odstranit
z flexibilních silikonových nopků.

Rozvádí vodu ve velkoplošných
sprchách. Blahodárné kapky tak
zahalí celé Vaše tělo.

Tento pojem definuje individuální užitný
prostor mezi umývadlem a armaturou.
Pro nároky v jakékoliv výšce.
Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Potěšení z vody si představuje každý
jinak. Jedni ji milují v osvěžující a perlivé formě, druzí ocení naopak její měkké a teplé
účinky. Jedni ji potřebují k rannímu probuze-

Na vnitřní zadní straně katalogu najdete přehle technologií a inovací, které budete mít stále po ruce při listování katalogem.
*Podmínky pětileté záruky najdete na www.hansgrohe.cz

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz
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Pro nás znamená dokonalé potěšení
z vody také dokonalý tvar.
Společnost Hansgrohe trvale určuje nové standardy designu.

Pro nás není design záležitostí vkusu,
je to postoj a dokonce vášeň. Díky tomu zažijete dokonalé potěšení ze sprchování prostřednictvím všech smyslů. Snaha přicházet
s novými vynikajícími výtvory je důvodem,
proč spolupracujeme se zahraničními návrháři. Výsledek: díky značkám Hansgrohe

a Axor je společnost Hansgrohe AG oceňovanou jedničkou v odvětví sanitárního zboží
a s více než 350 národními a mezinárodními oceněními za design je jednou z jedenácti nejvíce oceňovaných firem na světě.
Design není nikdy vlastním cílem naší
každodenní práce, je to spíše trvalé vyjád-

ření rovnováhy mezi formou a funkcí. Hledání nejelegantnějšího řešení je naším vrcholným cílem, abychom vytvořili sprchy,
baterie a ucelené koupelnové sestavy ve výjimečné kvalitě, které budou poskytovat trvalé potěšení, a současně definovali nové
estetické standardy.

Následuje výběr našich oceněných výrobků:

Tribel ®
Ruční sprcha

Allegroh
Páková umyvadlová baterie

Uno
Páková umyvadlová baterie

Duo
Umyvadlová armatura

Sprchov ý altán 160

Aktiva A8
Ruční sprcha

1974

1981

1986

1986

1997

1999

Raindance ® Allrounder
Sprchová sada

Raindance ® Rainbow
Sprchová sada

Raindance ® S 150
Ruční sprcha

Raindance ® Royale 350 Raindance ® Rainmaker ®
Horní sprcha
Horní sprcha

2003

2004

2005 2006 2006

2005 2005

1974

Raindance ®
Ruční sprcha

2003

2003

2004

2003

2004

2005 2006

2006

2000

2000

2005 2006

Metris ® S
Elektronická baterie

Focus ® S
Páková umyvadlová baterie

Raindance ® S 120
Ruční sprcha

Talis ® E 2
Páková umyvadlová baterie

Croma ® 100 Multi
Ruční sprcha

Raindance ® Rainfall ®
Horní sprcha

2006

2006

2007

2007

2007

2007
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2007

2007

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz

2008

2008

2008

2009

Firma
Raindance ® Connect 240
Showerpipe

Croma ® 100
Showerpipe

Ecostat ® E
Raindance ® S 150/
Raindance ® Unica ® S Set Vanov ý termostat

Talis ® Classic
Páková umyvadlová baterie

2007 2007

2007

2008

2008

2008

2008

2010

Crometta ® 85 Green
Ruční sprcha

PuraVida ® 240
Páková umyvadlová baterie

PuraVida ® 400
Horní sprcha

PuraVida ® 150
Ruční sprcha

2008

2009

2009

2009

2010

2009

2011

2010

Focus ® E 2
Páková umyvadlová baterie

Raindance ® E 420
Showerpipe

Raindance ® 240
Showerpipe

2010

2010

2010

2011

2011

2010

2011

2008

2009

2009

2010

2009

2009

PuraVida ® 110
Páková umyvadlová baterie

RainBrain ®
Sprchové ovládání

2009

2009

2009

2010

2012

Raindance ® E 420
Horní sprcha

PuraVida ®
Elektr. kuchyň. baterie

Raindance ® Select 150
Ruční sprcha

2010

2011

2011

2012

2012
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Moje potěšení ze sprchování

2008

Moje koupelna

Talis ® S
Páková umyvadlová baterie

Naše tři stylová doporučení
pro Vaši vysněnou kouplelnu.
Navrhněte si nyní Vaši koupelnu ve stylu Avantgarde, Modern nebo Classic.

Koupelna se již dávno povýšila
z pouhé užitné místnosti na obytný prostor.
Stále více lidí si vytváří multifunkční relaxační prostory, v nichž jsou design a pohodlí ceněny stejně jako promyšlená funkčnost.
Současná kultura k tomuto trendu jen při-

spívá: již dlouho se v koupelně jedná také
o uvolnění a odpoutání se od každodenních
starostí. Naše armatury odrážejí tento vývoj ve vyvážení perfektní funkce a krásného
designu. Abychom Vám na cestě k individuální koupelně usnadnili orientaci, vytvořili

jsme pro naše produkty tři rozdílné stylové
světy. Podle svého osobního vkusu najdete
v těchto stylech podněty pro vytvoření Vaší
vysněné koupelny. Nechte se inspirovat.

Avantgarde.

Díky hravým detailům emocionálního tvarosloví vytvoříte v místnosti zvláštní druh smyslnosti.

Podívejte se, která baterie se bude nejvíce hodit
do Vašeho domu prostřednictvím Hansgrohe@home
App nebo na www.hansgroh.cz/iphone
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Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/svetystylu

Firma

Modern.

Moje koupelna

Tento styl zpochybňuje formu a funkčnosti všeho.
Výsledkem je klidný prostor, který se vyznačuje čistými liniemi a smyslnými tvary.

Moje potěšení ze sprchování

Classic.

Tvarosloví, které odpovídá klasické kráse a vyzařuje teplou, harmonickou atmosféru.
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Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Odvaha pro novou formu:

Avantgarde.

13
Firma

Umyvadlo a kuchyně

Ryzí. Čistá. Smyslná.
U Avantgarde se nejedná o trend
zítřka, nýbrž o osobitý trend. Tento stylový
směr vytváří zvláštní prostor pro inspiraci.
Zkrátka: linii PuraVida bude milovat ten,
kdo oceňuje decentní individualitu. Protože tyto vzletné linie a organické tvary vyzařují kreativní sebevědomí. Produktová řada
PuraVida patří přitom díky použitým materiálům a tvarům ke špičkovým výrobkům na-
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šeho stylu Avantgarde. Ostatně: naše armatury PuraVida jsou vyrobeny v různých
výškách, aby mohly vyhovět jakýmkoliv nárokům na každodenní komfort. Tomuto individuálnímu prostoru se u nás říká komfortní
zóna – ComfortZone. Pro Vás to znamená,
že si můžete každý den dopřávat více volnosti pohybu.

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/avantgarde

Firma
PuraVida ® 110
Páková umy vadlová baterie

PuraVida ® 100
Tříot vorová umy vadlová armatura

PuraVida ®
Páková umy vadlová baterie
montáž na stěnu
225 mm
165 mm (bez obr.)

PuraVida ®
Páková bidetová baterie

PuraVida ®
Elektronická umy vadlová baterie
s regulací teplot y,
bateriov ý provoz

PuraVida ®
Dvouot vorová elektronická kuchyňská armatura
Otočný v ýtok 120°
(v yobrazena ve vzhledu nerezu)

PuraVida ®
Dvouot vorová páková kuchyňská armatura
Otočný v ýtok 120°
(v yobrazena ve vzhledu nerezu)

Moje koupelna

PuraVida ® 200
Páková umy vadlová baterie

Moje potěšení ze sprchování

PuraVida ® 240
Páková umy vadlová baterie
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Vana a sprcha

Silný charakter v celé řadě.
Také avantgardní řešení vany a sprchy podporují kreativní a individuální nápady v řešení designu. Armatury PuraVida
jsou samy o sobě skulpturami a doplňují po-
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dobu stylu v osobitě utvářeném interiéru. Je
to ten nejlepší důkaz pro tvrzení, že koupelna musí být sice funkční, ale přesto se může
vyznačovat zvláštním charakterem.

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/puravida

PuraVida ®
Páková vanová baterie
podomítková

PuraVida ®
tříot vorová páková baterie
na okraj vany

PuraVida ®
Páková sprchová baterie
montáž na omítku

PuraVida ®
Páková sprchová baterie
podomítková

PuraVida ®
Termostatická baterie pro s prchu
s uzavíracím a přepínacím
v entilem, podomítková instalace

PuraVida ® 150
i verze EcoSmart
PuraVida ® 120
i verze EcoSmart

PuraVida ® 400
Horní sprcha se sprchov ým ramenem 387 mm
Se stropním připojením 100 mm

PuraVida ®
Páková vanová baterie
k postavení na podlahu
PuraVida 120 1jet t yčová
ruční sprcha

RainBrain ®
Elektronické řízení sprch s regulací množst ví vody,
podomítková instalace

Raindance ® E 420
Showerpipe s t yčovou ruční
s prchou

3jet Ruční sprcha
(bez obr.)
1jet Tyčová ruční sprcha
(bez obr.)

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet
Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet
(bez obr.)

Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Firma

PuraVida ®
Páková vanová baterie
montáž na omítku

17
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Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Modern.
Umění úniku:

19
Firma

Umyvadlo

Redukovaná. Stylová. Funkční.
Modern znamená ideu osvobození
od nadbytečného a okázalého a zaměření
na podstatné. Jazyk čistého designu, který
odpovídá na všechny otázky. Čisté linie vedou k citlivému využití. Všechno je sporné.
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Výsledkem je účelný a dobře navržený celek. Také kombinace skříňky s umyvadlem
a baterií musí být pečlivě zvažována, protože se jedná o dolaďovací keramiku, která představuje baterii v nejlepším možném

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/modern

světle. Použijte nástroj Konfigurátor a najděte vysněnou kombinaci baterie a umyvadla, ať už nástěnného, volně stojícího či zapuštěného.
www.hansgrohe.cz/konfigurator
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Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Firma

Umyvadlo

Jaká výška je pro Vás
dostatečně vysoká?
Každý z nás užívá vodu jinak, každý má své každodenní rituály a svůj vlastní vkus. Naše armaturové řady splňují
– s ohledem na výšku, tvar a funkci – ty nejrůznější nároky. Výška armatury přitom určuje všestranné využití vody. Individuálně
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využitelný prostor mezi armaturou a umývadlem nazýváme ComfortZone. Najděte si
nyní tu přesnou výšku, která vyhovuje Vám
a Vašim nárokům na vybavení koupelny.
www.hansgrohe.cz/comfortzone

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/comfortzone

Talis

®

Focus

®

Talis ® 250
Páková umy vadlová baterie
Otočný v ýtok 60°
natáčecí v ýtok

Metris ® 230
Páková umy vadlová baterie
Otočný v ýtok 120°

Talis ® 210
Páková umy vadlová baterie
Otočný v ýtok 120°

Focus ® 240
Páková umy vadlová baterie
Otočný v ýtok 120°

Metris ® 200
Páková umy vadlová baterie

Talis ® 150
Páková umy vadlová baterie
natáčecí v ýtok

Focus ® 190
Páková umy vadlová baterie

Metris ® 110
Páková umy vadlová baterie

Talis ® 80
Páková umy vadlová baterie
natáčecí v ýtok

Focus ® 100
Páková umy vadlová baterie

Metris ® 100
Páková umy vadlová baterie

Talis ® 80
Páková umy vadlová baterie

Focus ® 70
Páková umy vadlová baterie

Firma

Metris ® 260
Páková umy vadlová baterie

Moje koupelna

®

Moje potěšení ze sprchování

Metris
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Umyvadlo

Zde najdete další modely
pro Vaše umývadlo.
Metris

24

®

Talis

®

Metris ® S
Páková umy vadlová baterie
Otočný v ýtok 120°
i verze s odtok. soupravou

Talis ® S
Páková umy vadlová baterie
Otočný v ýtok 360°
Otočný v ýtok 120°

Metris ® 100
Tříot vorová umy vadlová armatura

Talis ® 230
Tříot vorová umy vadlová armatura

Metris ®
Páková umy vadlová baterie
montáž na stěnu
225 mm
165 mm (bez obr.)

Talis ®
Páková umy vadlová baterie
montáž na stěnu
225 mm
165 mm (bez obr.)

Metris ®
Elektronická umy vadlová baterie
s regulací teplot y,
bateriov ý provoz

Talis ®
Elektronická umy vadlová baterie
s regulací teplot y,
bateriov ý provoz

Focus

®

Focus ® S
Páková umy vadlová baterie
Otočný v ýtok 360°

Focus ®
Elektronická umy vadlová baterie
s regulací teplot y,
bateriov ý provoz

Bidet a kuchyně

Řešení pro bidet a kuchyni.

Metris ®
Páková bidetová baterie

®

Talis ®
Páková bidetová baterie

Talis ®
Páková kuchyňská armatura
Otočný v ýtok 110/150/360°

Focus

®

Firma

Talis

Focus ®
Páková bidetová baterie

Moje koupelna

®

Focus ®
Páková kuchyňská armatura
Otočný v ýtok 110/150/360°

Moje potěšení ze sprchování

Metris
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Vana

Dokonalý tvar až do posledního detailu.
Čím redukovanější je prostředí, tím důležitější je detail. Kde vládně přesnost a perfektnost umění úniku, tam musí souhlasit každá linie. Vanové armatury stylového směru

26

Moderny stanoví nové standardy v každé
disciplíně. Funkčnost se setkává s nezaměnitelným designem.

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/modern

®

Talis

®

Focus

®

Firma

Metris

podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Ecostat ® Select
Termostatická baterie pro vanu
montáž na omítku

Ecostat ® Comfort
Termostatická baterie pro vanu
montáž na omítku

Metris ®
Čt yřot vorová armatura na okraj vany
Metris ®
Tříot vorová páková baterie na okraj vany
(bez obr.)

Talis ®
Čt yřot vorová armatura na okraj vany

Focus ®
Páková vanová baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Moje koupelna

podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Talis ®
Páková vanová baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

Ecostat ® Comfort
Termostatická baterie pro vanu
montáž na omítku

Moje potěšení ze sprchování

Metris ®
Páková vanová baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

27

Sprcha

Otevřená zvláštnostem.
Decentní, nadčasové a přesto technicky na výši doby: sprchové systémy
Raindance Select Showerpipes vytvářejí

28

z každé moderní koupelny místo pro zvláštní zážitek ze sprchování. A design přitom
nic neubírá na funkčnosti. Snadná montáž,

Více o našem sortimentu sprch najdete od strany 38.

velký výběr kombinací hlavových a ručních
sprch a nejrůznějších termostatů upřednostňují koexistenci otevřenosti a individuality.

®

Talis

®

Focus

®

Firma

Metris

Metris ®
Termostatická baterie
s uzavíracím a přepínacím ventilem
podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Raindance ® Select 360
Showerpipe pro sprchu
Raindance Select 150
ruční sprcha a termostat
Ecostat Select
Odkládací plocha bílá
Odkládací plocha zrcadlov ý chrom
(bez obr.)

Ecostat ® Comfort
Termostatická baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Ecostat ® S
Termostatická baterie
s uzavíracím a přepínacím ventilem
podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Raindance ® Select 300
Showerpipe pro sprchu
otočné sprchové rameno, Raindance
Select 150 ruční sprcha a termostat
Ecostat Select

Focus ®
Páková sprchová baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

Ecostat ® Comfort
Termostatická baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Ecostat ® S
Termostatická baterie
s uzavíracím a přepínacím ventilem
podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Raindance ® Select 240
Showerpipe pro sprchu
otočné sprchové rameno,
Raindance Select 150 ruční sprcha
a termostat Ecostat Select
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Moje koupelna

Ecostat ® Select
Termostatická baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Talis ®
Páková sprchová baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

Moje potěšení ze sprchování

Metris ®
Páková sprchová baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

30

Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Elegantní nápad:

Classic.

31
Firma

Umyvadlo

Nadčasové. Vzletné. Harmonické.
Classic je překlad pro klasické pojetí krásy tady a teď. Tento styl spojuje tradiční hodnoty, jako je elegance, vřelost a harmonie, s moderními prvky. Vyvážené tvary
podtrhují čas přetrvávající smysl pro design. Aby byl Váš pocit pohody perfektní,

32

můžete si vybrat mezi našimi různě vysokými Classic armaturami. Nyní se rozhodněte, kolik prostoru potřebujete k tomu, abyste se cítili skutečně dobře. Rozhodněte se
pro svoji osobní ComfortZone.

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/classic

Metris Classic

Talis Classic
®

Firma

®

Talis ® Classic 230
Páková umy vadlová baterie

Metris ® Classic 100
Páková umy vadlová baterie

Talis ® Classic 80
Páková umy vadlová baterie

Metris ® Classic 100
Tříot vorová umy vadlová armatura

Talis ® Classic 80
Tříot vorová umy vadlová armatura

Metris ® Classic
Páková bidetová baterie

Talis ® Classic
Páková bidetová baterie

Talis ® Classic Natural 90
Páková umy vadlová baterie

Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Metris ® Classic 250
Páková umy vadlová baterie
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Vana a sprcha

Prostor plný pohody.
Styl Classic je navržen pro všechny
ty, pro něž se vnímání stylu a pohody nevylučují. Měkké vedení linií, lehká hravost
a navázání na klasické armatury poslední-
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ho století se nyní setkávají s moderním, svě žím designem. Nově interpretována a dále
vyvíjena není nostalgie, nýbrž klasika.

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/classic

Metris Classic

Talis Classic
®

Metris ® Classic
Páková vanová baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

Metris ® Classic
Páková sprchová baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Talis ® Classic
Páková vanová baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

podomítková
(v yobrazeno vpravo)

podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Talis ® Classic
Páková sprchová baterie
montáž na omítku
(v yobrazeno vlevo)

podomítková
(v yobrazeno vpravo)

Croma ® Classic 100
Multi Ruční sprcha

Moje potěšení ze sprchování

Raindance ® Classic 100
Air 3jet Ruční sprcha

Moje koupelna

Firma

®

Ecostat ® Classic
Termostat s uzavíracím a přepínacím ventilem
podomítková

Ecostat ® Classic
Termostat Highflow, pod omítku
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Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Firma

Dokonalost pocitu:
Potěšení ze sprchování.
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Vystavte se dotykům.
Na tisíc způsobů.
Vyberte si z mnoha našich sprch tu pravou pro Vás.

Měkký letní déšť, vydatný vodopád,
osvěžující sprchový proud nebo hned všechno naráz? Odpovídá-li naše perfektní spr-
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cha Vašim představám, pak můžete díky našim sprchovým variacím vytvořit ze svého
snu skutečné potěšení. Sami si sestavte svo-

ji individuální sprchu – pomocí konfigurace,
která se přizpůsobí Vašim požadavkům.

Firma

Sprchový panel
V jednom systému spojuje hlavovou a
ruční sprchu. Pozornost upoutá varianta
pro instalaci na omítku.

Sprchová sada a hlavová sprcha
K osvěžení nebo relaxaci – protože každý den si zaslouží jinou sprchu. Montáž
pod omítku – zapuštěná do stěny.

Sprchová rodina
Sprchování již nemůže být víc rozmanitější, než je tomu u tohoto podomítkového
řešení. Od vodopádu až po naprosté
potěšení.

Sprchová sada
I malé řešení nabízí úplné p otěšení
ze s prchování a navíc je lze snadno
n amontovat na stěnu.

RainAir.
Měkký sprchový déšť Vás zahalí
vzduchem obohacenými plnými
kapkami.

RainAir XXL.
Zvlášť velký formát sprchy zahalí celé
Vaše tělo měkkými kapkami.

RainFlow.
Pod tímto vydatným přívalovým
proudem máte pocit, jako byste se
ocitli někde v laguně. A to každý den.

Whirl.
Koncentrovaný proud, jímž si můžete
cíleně masírovat jednotlivé části těla.

CaresseAir.
Perfektní po sportovním výkonu nebo
po náročném dni: dynamický a osvěžující masážní proud.

Mix.
Harmonická kombinace měkkých
sprchových kapek a dynamického
proudu.
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Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Sprchový systém Showerpipe
Snadná montáž na omítku – pro
úplnou variabilitu a nízké náklady.
Ideální pro dodatečné vybavení.

Jak ovládat Vaše potěšení při sprchování:
Hansgrohe baterie a termostaty.
Najděte vhodnou kombinaci baterie a sprchy.

Už jste si vybrali Vaši novou vysněnou sprchu? Potom vše, co teď musíte udělat, je rozhodnout se, jak chcete regulo-

vat průtok, který vás ráno probudí. Existuje
celá řada způsobů regulace, ze kterých můžete vybírat. Vše závisí na počtu sprch, po-

žadované jednoduchosti regulace, vašem
estetickém cítění a rozsahu rekonstrukce.

Ruční ovládání – nástěnné verze
Nástěnné baterie jsou montovány na zeď a připojeny ke stávajícímu přívodu vody.
Doporučujeme je použít, má-li být ve vybavení koupelny vyměněna pouze baterie nebo
termostat.

Nástěnná baterie – pro jednu
s prchu.
Páková baterie pro ruční regulaci průtoku
vody a teploty.
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Nástěnný termostat – pro jednu
sprchu.
Použijte levý ovladač k nastavení průtoku
vody a pravý ovladač k nastavení teploty. Termostat namíchá požadovanou teplotu během několika sekund a udržuje ji konstantní.

Nástěnný termostat – pro jednu
sprchu.
Ecostat Select má tvar nastupujících termostatů. Zvětšená odkládací plocha doplňuje
Vaše důležité vybavení sprchy.

Ruční ovládání – podomítové verze

Firma

V případě podomítkové montáže je těleso baterie instalováno ve stěně, takže jsou
vidět pouze ovládací prvky a plochá rozeta. Velmi vhodné pro rozsáhlou modernizaci koupelny s montáží dvou a více sprch.

Podomítkový termostat – pro jed nu sprchu.
Elegantně vypadající řešení. Můžete používat termostat k nastavení požadované teploty a současně obsluhovat sprchu pomocí
uzavíracího ventilu.

Podomítkový termostat – pro dvě
sprchy.
Použijte termostat k nastavení požadované
teploty a můžete regulovat dva typy sprchového proudu.

Podomítkový termostat iControl
s řídicí jednotkou – pro tři sprchy.
Teplota je nastavena na termostatu. Použijte druhou řídicí jednotku k ručnímu ovládání až tří různých typů sprchového proudu.
®

Moje koupelna

Elektronické ovládání – podomítkové verze

Podomítkový termostat iControl
mobile s řídicí jednotkou –
pro tři sprchy.
Podomítkový termostat udržuje zvolenou
teplotu. Použijte druhou řídicí jednotku
k elektronickému nastavení tří typů sprchového proudu a osvětlení. Díky digitálnímu
rádiovému zařízení lze ovládací prvek použít jako dálkový ovladač.
®

Moje potěšení ze sprchování

Podomítková provedení elektronických ovládacích prvků jsou rovněž instalována
skrytě ve zdi. Ti, kdo plánují kompletně novu koupelnu, mohou zabudovat důmyslné sprchové zařízení hned od začátku.

RainBrain – sprchová elektronika
ještě více rozšiřuje Váš výběr.
Ovládání všeho přes dotykovou obrazovku
– stejně, jako byste měli vlastní malý osobní počítač určený pro sprchu. Ať se jedná
o sprchu, typ sprchového proudu, osvětlení nebo hudbu z iPodu, vše můžete ovládat intuitivně prostřednictvím dotykové
o brazovky.
®
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Oceněná různost tvarů.

Souhra promyšlené technologie, perfektního tvaru a přesně vzájemně sladěných komponentů existuje v nejrůznějších
variantách sprchových systémů Hansgrohe

Showerpipe. Je úplně jedno, kterému tvaru a kombinaci dáte přednost: Vaše potěšení ze sprchování bude neporovnatelné.
Na tvaru a kombinaci nezávisí ani možnost

Firma

Objevte kombinaci termostatu, ruční a hlavové sprchy.

montáže našeho systému Showerpipe na již
stávající nástěnné přípojky.

Raindance ® Select 360
Showerpipe s ruční sprchou
Raindance Select 150 a
termostatem Ecostat Select
Sprchov ý
Vanov ý (bez obr.)

Raindance ® Select 300
Showerpipe pro sprchu
s otočným sprchov ým ramenem,
r uční sprchou Raindance Select 150
a t ermostatem Ecostat Comfort

Raindance ® Select 240
Showerpipe s otočným sprchov ým
ramenem, ruční sprchou Raindance
Select 150 a termostatem Ecostat
Comfort

Raindance ® Connect 240
Showerpipe s t yčovou ruční sprchou,
sprchové rameno 460 mm
i verze EcoSmart (bez obr.)
i sprchové rameno 350 mm
(bez obr.)

Croma ® 100
Showerpipe s ruční sprchou Croma
100 Vario a termostatem Ecostat S
i verze EcoSmart (bez obr.)

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/raindance

Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Raindance ® E 420
Showerpipe s t yčovou ruční sprchou
a termostatem
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Dopřejte si radost
z vody všemi smysly.

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/raindance-lift

Lift 2 Sprchov ý panel
s horní sprchou Raindance S 180 Air
1jet, řuční sprchou A xor Uno 3jet a
6 bočními sprchami
Výškově nastavitelný 200mm

Raindance ® S Sprchov ý panel
s ruční sprchou Raindance S 150 3jet
a 6 bočními tr yskami, nástěnná montáž

Moje potěšení ze sprchování

200 mm

200 mm

Skyline Sprchov ý panel
s horní v ýklopnou sprchou Raindance
150 1jet, ramenní v ýklopnou sprchou
Raindance 100 3jet, ruční t yčovou
s prchou a 5 bočními tr yskami
Výklopná opěrka pro nohu

Moje koupelna

je doplněno snadnou montáží na Vaše stávající přípojky – zabudování do stěny není
zapotřebí. Nekomplikovanou rychlou montáží tak vybavíte svoji koupelnu potěšením
ze sprchování ve velikosti XXL.

Hlavové, ruční a boční sprchy, nejrůznější druhy proudů, jako například
RainFlow, a osvěžující masáže celého těla
z bočních sprch: Hansgrohe sprchový panel Vám poskytne dokonalé potěšení, které

Raindance ® Lift Sprchov ý panel
s horní sprchou Raindance Rainfall
180 Air 2jet a t yčovou ruční sprchou
v ýškově nastavitelný 200 mm

Firma

Sprchový panel – rozmanitost při sprchování.
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Najděte si vlastní formu
dokonalosti.
Skvěle vypadající kombinace. Ruční sprcha Raindance Select získala mezinárodně proslulou designovou cenu iF a bude
Vás osvěžovat třemi typy proudů. Níže zob-

razené sprchy jsou k dispozici buď samostatně a nebo v setu. Sprchy můžete vybírat ze základní řady Crometta, střední třídy
Croma či z luxusní série Raindance Select.

Firma

Prožijte individuální komfort v kombinaci tvaru a funkce.
Kombinací ručních sprch Raindance Select
s termostaty Ecostat Select získáte jednoduché řešení do koupelny. Odkládací plocha
termostatu Vám přináší pohodlí do sprchy.

Croma ® 100 Vario
Ruční sprcha
verze EcoSmart
(bez obr.)

Crometta ® 85 1jet
Ruční sprcha
verze EcoSmart
(bez obr.)

Raindance ® Select 150 sada
0,90 m
0,65 m (bez obr.)

Croma ® 100 Vario/Unica ® ’C sada
0,90 m
0,65 m (bez obr.)
verze EcoSmart 0,90 m (bez obr.)
verze EcoSmart 0,65 m (bez obr.)

Crometta ® 85/
Unica ® Crometta sada
verze EcoSmart
(bez obr.)

Ecostat ® Select
Termostat
montáž na omítku
Sprchov ý
Vanov ý (bez obr.)

Ecostat ® Comfort
Termostat
montáž na omítku
Sprchov ý
Vanov ý (bez obr.)

Focus ®
Páková sprchová baterie
podomítková

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/sprchy

Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Raindance ® Select 150 3jet
Ruční sprcha
verze EcoSmart
(bez obr.)
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Dopřejte tělu duševní pohodu.
naše hlavové sprchy budou u Vás doma pršet tím nejkrásnějším způsobem.

u sprchy Raindance e 420 si můžete užívat buď měkký příval kapek nebo vydatný vodopád – a to přes celou šířku ramen. Pro dokonalý zážitek ze sprchování. A

technologie AirPower se u všech hlavových
sprch Raindance stará o to, aby bylo Vaše
tělo zahaleno obzvlášť objemnými, měkkými kapkami. Což můžete ostatně zcela po-

hodlně ovládat přes termostat s podomítkovou instalací.

raindance ® e 420 Air 2jet
Horní sprcha se sprchov ým ramenem 385 mm
Základní těleso ve zdi: iBox universal

PuraVida ® 400 Air 1jet
Horní sprcha se sprchov ým ramenem 387 mm
Se stropním připojením 100 mm (bez obr.)

raindance ® e 360 Air 1jet
Horní sprcha se sprchov ým ramenem 223 mm

raindance ® royale 350 Air 1jet
Horní sprcha
Sprchové rameno 470 mm

raindance ® S 300 Air 1jet
Horní sprcha se sprchov ým ramenem 389 mm
raindance ® S 240 Air 1jet
Horní sprcha se sprchov ým ramenem 389 mm
(bez obr.)

raindance ® 240 Classic Air 1jet
Horní sprcha se sprchov ým ramenem 383 mm
Sprchové rameno 470 mm
(bez obr.)

PuraVida ®
Termostatická baterie pro sprchu s uzavíracím
a přepínacím ventilem
podomítková

ecostat ® S
Termostatická baterie s uzavíracím
a přepínacím ventilem
podomítková

ecostat ® Classic
Termostatická baterie s uzavíracím
a přepínacím ventilem
podomítková

iBox

48

Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/sprchy
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Moje potěšení ze sprchování

Moje koupelna

Firma

Sprchování na vrcholové úrovni.
RainBrain – jak počítač ovládá Vaše potěšení při sprchování.
®

RainBrain je počítač, který přes dotykovou obrazovku umožňuje extrémně komfortní ovládání Vaší sprchy. Pro komfortní
potěšení ze sprchování – například při Vámi
zvoleným proudu Rainmaker nebo Rainfall.
Od změny druhů proudů přes nastavení tep-

loty v 0,5°-stupních až po naladění Vaší oblíbené hudby pomocí Bluetooth. RainBrain
představuje inteligentní sprchu a perfektní prožitek při sprchování. Můžete tak například změnit lehký dotyk vody ze sprchového panelu na vydatnou sprchu či energii

dodávající celkovou masáž. A sprchování zažijete pokaždé jinak. Samozřejmě
že svoji sprchu můžete i nadále ovládat
manuálně přes iControl. Ale existuje právě ta možnost volby. Ryzí sprchový luxus.

raindance ® rainmaker ® Air
600 mm vč. termostatu pod omítku Highflow
na bázi iBox universal
Horní sprcha se světlem
ibez světla (bez obr.)

raindance ® rainmaker ® Air
680 x 460 mm, Horní sprcha se světlem # 28418, -000
ibez světla (bez obr.)

raindance ® rainfall ® 180 Air 2jet
raindance ® rainfall ® 240 Air 3jet
(bez obr.)

rainBrain ®
elektronické ovládání sprchy
Podomítkové

iControl ® mobile
Odnímatelné dálkové ovládání
Podomítkové

iControl ® S
Ruční ovládání s uzavíracím
a přepínacím ventilem
Podomítkové
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Více informací najdete na www.hansgrohe.cz/rainbrain

Technologie

Velkoryse přimíchává vzduch
do vody. Výsledkem je měkký
nerozstřikující se proud vody
s plnými kapkami.

Omezuje průtok a šetří tak
vodu i energii. Pro dlouho
působící potěšení.

Rozvádí vodu ve velkoplošných
sprchách. Blahodárné kapky tak
zahalí celé Vaše tělo.

Tento pojem definuje individuální užitný prostor mezi umývadlem a armaturou. Pro nároky
v jakékoliv výšce.

Díky této technologii se dají
usazeniny vodního kamene
snadno odstranit z flexibilních
silikonových nopků.

Druhy vodních proudů

Rain
Air XL

Měkký sprchový déšť s vodními kapkami obohacenými
vzduchem.

Měkký sprchový déšť
po celé šířce.

Dynamický, revitalizační
masážní proud.

Vydatný velkoplošný přívalový proud.

Kombinace jemného
sprchového deště a dynamického proudu.

Ideální pro smytí šamponu
z vlasů.

Whirl

Koncentrovaný, blahodárně
působící masážní proud.

Glosář.
Technologie .

Více informací o Hansgrohe najdete na www.hansgrohe.cz

Úspora vody/ ecoSmart
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Potěšení ze sprchování /AirPower

06

Odstranění usazenin /QuickClean
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Velkoplošné sprchy/ XXL Performance
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Výšky baterií /ComfortZone
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Modern

18

Classic

30
Kolik energie a vody můžete ušetřit s produkty firmy Hansgrohe, to můžete zjistit
na www.hansgrohe.cz/kalkulator-uspor

Výrobky.
Metris
Talis

®

Focus

14

Plánování s Hansgrohe@home.

23

Objevte virtuální možnosti prostřednictvím Vašeho iPhone nebo iPad –
zde si můžete ověřit, jak se Hansgrohe armatury hodí do Vaší koupelny:
www.hansgrohe.cz/iphone

23

®

Tento katalog byl vytištěn s co největším ohledem na ochranu životního prostředí.
Použitím nového papíru bylo možno při jeho výrobě snížit emise CO 2 o více než 30 %.
I Vy můžete přispět k ochraně našeho životního prostředí tím, že tuto brožuru poskytnete následně jiným uživatelům nebo ji odevzdáte do sběrny k recyklaci.
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®

Metris Classic
®

33

Talis Classic
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®

Kuchyňské baterie
RainBrain
Rainfall

50

®

50

®

Rainmaker

15, 25

®
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ecostat Select
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Raindance Showerpipes
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Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ–617 00 Brno · Tel. +420 511 120550
Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz
w w w.facebook.com/hansgrohe
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w w w.youtube.com/hansgrohe

Dodavatel doplňků koupelny Modern: braun fehrentz gbr.
cs-CZ-HG Kompakt Katalog 2011 · Technické změny a barevné odchylky z technických důvodů tisku vyhrazeny.
Obj.č.: 84 220 204 · 09/11/15 · Vytištěno v německu · Vytištěno na papíru vyběleném na 100 % bez obsahu chlóru.

Avantgarde

®

Adresu nejbližšího specializovaného prodejce ve Vašem okolí najdete
na www.hansgrohe.cz/vyhledavac-prodejcu

Více informací o tom, co Hansgrohe dělá v souvislosti s trvalou
udržitelností najdtete na internetu.

Svět stylů .

PuraVida

Kvůli kompetentnímu projektování koupelny se prosím obraťte na naše partnery
ve specializovaných sanitárních obchodem. Mějte prosím na paměti, že v této
brožuře můžeme představit pouze určitý výběr našich produktů. naši kompletní
nabídku najdete na internetu.

