Nápady pro vodu
Sprchy a baterie pro koupelnu a kuchyni

Voda pro
výjimečný pocit
dobré pohody.
Voda hraje v celém našem životě důležitou roli. Obdarovává nás
božským pocitem. Ráno pod sprchou, s kávou při snídani anebo při
vaření. Voda nám pomáhá se uvolnit a s vodou získáváme novou
energii – ať už jsme ve společnosti svých nejbližších anebo sami. Pro
tyhle každodenní i nezapomenutelné okamžiky vyvíjí hansgrohe své
vizionářské baterie, sprchy a kuchyňské baterie. Přitom klade důraz
na inovaci, design, kvalitu a servis. Aby Vám každý den mohl přinést
okouzlení vodou.
hansgrohe. Meet the beauty of water.
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Naše ambice –
Vaše výhoda

1
·
·
·

Inovace
Revoluční inovace
Průkopníci v odvětví sanitárního vybavení
Vizionářské technologie

Pro hansgrohe je na prvním místě to, co potřebujete. Přední firma v
oblasti sanitárního vybavení neustále vyrábíme technické novinky do
koupelen a kuchyní, abychom dokázali splnit Vaše požadavky na
každodenní život a naplnit neobyčejné okamžiky spojené s vodou.
Na výzkumu a vývoji těchto novinek pracujeme v našich vlastních
laboratořích. Máme 15 000 aktivních ochranných práv a každý
rok k nim přihlašujeme stovky nových. Proto jsme byli zařazeni mezi
TOP 100 nejinovativnějších středně velkých firem v Německu. Naše
nápady pomohly přepsat historii po celém světě a nejinak tomu bude
i v budoucnu. Pro ještě lepší komfort, větší bezpečnost a více potěšení
ve Vaší koupelně.
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·
·
·

Design
Více než 600 cen za design
Design pro osobní styl
Mezinárodní designéři

Díky značce hansgrohe si přetvoříte koupelnu přesně podle
svých představ. Při výběru tvarů, barev, materiálů a povrchů
se můžete spolehnout na vnímavost a intuici mezinárodně
renomovaných designérů, kteří se nezaměřují jen na design,
ale i na optimální funkčnost a příjemné ovládání. Naše tři říše
stylů – Avantgarda, Klasika a Moderna – přetrvají všechny
módní trendy s jepičím životem. I proto získaly výrobky značky
hansgrohe za svůj prvotřídní vzhled po celém světě již více
než 600 ocenění. S oceňovaným designem značky hansgrohe
investujete do neutuchající radosti ze své koupelny.
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Kvalita
Know-how už od roku 1901
Made in Germany
5letá záruka a garantovaná dostupnost
náhradních dílů po dobu 15 let

Vaše koupelna se Vám musí líbit desítky let a každý den bezchybně
fungovat. Již od roku 1901 důvěřují lidé z celého světa vysoce kvalitním výrobkům s dlouhou životností z německého Schwarzwaldu.
Zhruba 80 % výroby pochází z Německa a značka „Made in Germany“ tak tvoří pevnou součást naší filozofie. Naše výrobky tak splňují maximální standardy a přísné směrnice, což dokládají i nesčetné
certifikáty nezávislých zkušebních ústavů. Na tuto kvalitu poskytujeme dobrovolně pětiletou záruku a také garantovanou dostupnost
náhradních dílů po dobu 15 let.

Servis
Pomoc a cenné vědomosti
Jsme tu vždy pro Vás
Výstavy pro zážitky
na vlastní kůži

Nabízíme Vám širokou podporu. Na naší webové stránce
najdete mnoho zajímavostí o našich výrobcích a užitečné
pomocníky jako například náš kalkulátor úspor. Ten Vám
vypočítá výhody nákladů, které nabízejí baterie a sprchy
s technikou EcoSmart. Na naší servisní horké lince jsou k dispozici naši odborníci, kteří Vám ochotně poradí. V Aquademii
hansgrohe se dozvíte něco o historii koupání a lázní, a ve
zřejmě největší koupelně Německa nazvané Showerworld se
můžete také sami přesvědčit o tom, jaký požitek nabízejí sprchy značky hansgrohe.
hansgrohe.cz
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Druhy proudu
Bezesporu máte i Vy zcela osobitou zálibu ve sprchování. Občas si možná budete chtít dopřát
víc než jen onen svěží pocit čistoty po tělesné hygieně. To když například budete chtít relaxovat po namáhavém pracovním dni. Pro každé přání, které se týká sprchování, máme pro Vás
vhodnou sprchu a druhy proudu od aktivujících až po ty jednoduše blahodárné. Nanejvýš
pohodlně si vychutnáte své chvilky při sprchování s technikou Select. S ní si navolíte jednotlivé
druhy proudu pohodlně stisknutím tlačítka.

VÉ
NO

VÉ
NO

Jednoduše naskenujte kód
a prohlédněte si všechny druhy
p roudů na videu.
POWDERRAIN
Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemnému závoji
z mikrokapek je velmi příjemný pro všechny smysly a přináší hluboké uvolnění. Šest jemných otvorů v každé trysce
proměňuje vodu v jemňounký obal z mikrokapek, který
jemně a pohodlně zahalí celé tělo.

INTENSE POWDERRAIN
Intenzivní proud z mikrojemných kapek pro účinné sprchování. Díky výraznému zvýšení počtu kapek je Intense
PowderRain mimořádně účinný. Intenzívní a zároveň
sametově jemný proud. Díky nízké hmotnosti mikrokapek
navíc proud vody méně stříká.

RAIN A RAIN XL
Čím menší jsou otvory na ruční nebo Horní sprše, tím větší
mají účinek: proud Rain oživuje a osvěžuje svým příjemně
energickým způsobem, který prýští na celé tělo. Proto se
obzvláště hodí například k rychlému a důkladnému smytí
šamponu.

RAINAIR A RAINAIR XL
Mnoha lidem nejde jen o péči o tělo, chtějí být vodou
hýčkáni. K tomu se přesně hodí ruční nebo Horní sprcha
s měkkým proudem RainAir, kde každá z provzdušněných
kapek vychází z velké a široké trysky. To vše, aby každý
den byl perlivý.
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INTENSERAIN
Silným proudem IntenseRain se šampon smyje zcela jednoduše. Ideální k rychlému rannímu nabuzení na celý
den. Proudem IntenseRain lze ve sprše smývat nejen šampon, ale i ranní rozespalost, a začít tak den v plné síle.

TURBORAIN
Víceúčelová zbraň pro rychlé výsledky: nabuzující proud
TurboRain dělá svému názvu opravdovou čest. Nejsilnější
ze všech proudů Rain se svou ryzí silou postará o osvěžující zážitek ze sprchování. Pro ty, kteří to chtějí rychle
a bez komplikací.

SOFTRAIN
Měkký vodní proud SoftRain jemně pohltí celé tělo.
Polaská na pokožce a také na duši. Ať jde o každodenní
sprchu nebo o uvolnění, proud SoftRain je tou správnou
volbou. Své dovednosti rozehraje jak při rychlé ranní
sprše, tak i při vydatné koupeli po náročném dni.

MIX
Jemný a dynamický zároveň. Proud Mix kombinuje hojný
a měkký proud RainAir a mohutně nabuzující proud CaresseAir dohromady. Na vnějším okraji měkké kapky hravě
dopadají na tělo, zatímco uprostřed přesný proud vody
masíruje pokožku. Skvělá kombinace pro každodenní příjemný zážitek ze sprchování.

Massage

WHIRL
Soustředěným proudem Whirl lze jednoduše smýt každodenní stres. Ruční nebo Horní sprcha: 3 jednotlivé trysky
se šroubovitě otáčejí a intenzivním masážním účinkem
pomáhají uvolnit napětí.

CARESSEAIR
5 jednotlivých energických proudů je spuštěno současně
a stará se o nabuzující, silný masážní proud pro příjemné
uvolnění. To pravé po sportu nebo po těžkém pracovním
dni, aby se člověk znovu cítil sám sebou.

MASSAGE
Koncentrovaný proud, pod kterým tíha všedního dne
snadno zmizí. Díky přesně mířenému proudu lze hravě
uvolnit všechna napjatá místa. Díky inovativnímu kruhovému uspořádání proudů se sprcha promění v mobilní
salon wellness pro každou koupelnu.

MONORAIN
Přesný, uklidňující a uvolňující proud ze středu sprchy. Jednolitý proud svou lehkostí napomáhá docílit uklidnění, a
proto se skvěle hodí k uvolnění.

RAINFLOW
Horní sprcha s čistým, tvarově hezkým přívalovým proudem RainFlow vytváří v koupelně dojem vodopádu. Díky
němu si lze vodu užít v její přirozené formě: jako přívalový proud, který shora prýští do týla a na ramena. Proto
je možné cílené zkrápění částí těla, které se postará o
příjemné uvolnění. To je trendem zejména v koupelnách
typu wellness.

RAINSTREAM
S novým proudem RainStream tvořeným jednotlivými šňůrami perliček si vývojáři vodních proudů u hansgrohe dali
docela práci. Takže: tyto zvláštní proudy Horní sprchy
nesplývají navzájem, ale v libovolné výšce až k samotné
podlaze zůstávají stejně osvěžující a intenzivní. Výsledek: nový, vitalizující zážitek ze sprchování, nezávisle na
výšce sprchující se osoby.

Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
7

Techniky
Select
Vaše tlačítko pro větší komfort
hansgrohe Select Vám usnadní každodenní pobyt v koupelně. Neboť k obsluze stačí
pouhé stisknutí tlačítka na sprše, ovládání sprchy nebo umyvadlové baterii. A rázem
se změní druh proudu nebo se spustí či zastaví proud vody. Díky tomuto promyšlenému
konceptu ovládání zažijete vodu obzvlášť komfortně.

Zap/vyp

Teplá/
studená

Výhody pro Vás:
·	Jednoduchá obsluha stisknutím tlačítka
·	Možnost ovládání prstem, hřbetem ruky nebo loktem
·	Mechanika s dlouhotrvající bezpečnou životností
·	Možnost přednastavení teploty

ComfortZone
Pro Vaši osobní volnost při pohybu
Vyberte si svůj prostor. Ať už kvůli tomu, abyste si umyli ruce, aniž byste se přitom postříkali, abyste si pohodlně umyli vlasy nebo naplnili nádoby – s technikou ComfortZone
značky hansgrohe si sami určujete vzdálenost mezi výtokem baterie a umyvadlem. Za
každé situace tak můžete mít dost volného místa k pohybu.

Výhody pro Vás:
·	Ideální výška baterie pro každou situaci
·	Prakticky každý všední den
·	Snadná konfigurace na
www.hansgrohe.cz/comfortzone
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Naskenujte QR kód a zjistěte více
o technikách hansgrohe!

QuickClean
Jak zatočit s vodním kamenem snadno a rychle
Jen v opravdu čisté koupelně se budete cítíte dobře. Proto je tu pro snadný a rychlý
úklid QuickClean. Sprchy a baterie vybavené touto technikou se snadno zbaví vodního
kamene a nečistot – dočista bez čisticích prostředků. Stačí jednoduše prstem otřít pružné
silikonové vložky – a je hotovo. Vaše výrobky značky hansgrohe tak zůstanou nadlouho
funkční a krásné.

Výhody pro Vás:
·
·
·

Úsporný úklid bez čisticích prostředků
Prvotřídní silikon odolný proti roztržení
Trvale bezchybná funkce a dlouhá životnost

EcoSmart
Ekologický způsob úspory peněz
Nechcete plýtvat drahocennou vodou. Sprchy a baterie značky hansgrohe provozované
s technikou EcoSmart Vám s tím pomohou. Díky důmyslnému omezení průtoku spotřebují
až o 60 procent méně vody než běžné výrobky. I přesto si však vychutnáte bohatý proud
vody, protože ten je obohacen o vzduch. Navíc díky nižší spotřebě teplé vody spotřebujete i méně energie. S technologií EcoSmart tak snížíte náklady a zároveň uděláte něco
pro životní prostředí.

Výhody pro Vás:
·
·
·

Snižuje náklady za vodu a energii
Snížená spotřeba energie díky úspoře teplé vody, a tím i nižší emise CO2
Konstantní průtok a bohatý proud vody

Kolik vody a energie můžete ušetřit, Vám prozradí kalkulátor úspor na internetové adrese:
www.hansgrohe.cz/kalkulator-uspor
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Techniky
AirPower
Pro nespoutaný pocit blaženosti
Jemnou sílu dvou přírodních prvků pocítíte při sprchování s technikou AirPower. Neboť
tato technologie obohacuje vodu o vzduch. Díky tomu jsou kapky při dopadu na pokožku
plnější, lehčí a hebčí. Zároveň ušetříte tolik drahocennou vodu – při neomezeném potěšení ze sprchování spojeném s pocitem plného proudu vody.

Výhody pro Vás:
·	Plnější proud vody
·	Snížená spotřeba
·	Příjemný pocit na pokožce

XXLPerformance
Božský požitek ze sprchování
Vychutnejte si relaxační blahodárné chvíle pod rozměrnou dešťovou sprchou. Z extra
velkých ploch trysek horních a ručních sprch proudí voda v obzvlášť širokém prostoru.
Společně s technikou EcoSmart jsou požitek a efekt úspory stejně velké.

Výhody pro Vás:
·	Extra velké plochy trysek
·	Působí jako letní déšť
·	Efektivní využití vody
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Naskenujte QR kód a zjistěte více
o technikách hansgrohe!

CoolContact
Zaručeně uklidňující pocit
Žádný strach – když jste Vy nebo Vaše děti chráněni před bolestivým dotekem nebo
opařením. Díky inovativní chladicí technice CoolContact se povrch termostatu nerozpálí.
Můžete si tak bezstarostně vychutnávat slast ze sprchování.

Výhody pro Vás:
·
·
·

Ochrana před opařením
Pro bezpečnou koupelnu přívětivou k dětem
Bezstarostné potěšení ze sprchování

CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

Úspora energie se správným natočením
U běžných baterií teče teplá voda už v prostřední poloze páky. Díky technice CoolStart
můžete mít teplou vodu zcela pod kontrolou. Průtokový ohřívač nebo oběhové čerpadlo
tak ne vždycky naskočí. Pokaždé teče nejdříve jen studená voda. Horkou vodu jednoduše
přimícháte natočením páky doleva. Uděláte tak něco pro životní prostředí a klesnou Vaše
náklady.

Výhody pro Vás:
·
·
·

V základní poloze teče pouze studená voda
Vysoký efekt úspory
Jednoduché a ergonomické ovládání
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SPRCHY

Nová dimenze
sprchování –
®
Rainfinity
Milujete wellness a design – v tom případě byste se měli určitě
seznámit s Rainfinity. Díky nové řadě sprch si budete užívat
inovativní funkce, neotřelý design a neobvyklé druhy proudu
pro zcela nový pocit při sprchování. Oko potěší matná bílá
v půvabném kontrastu s grafitově zbarvenými disky vodních
paprsků. Svou koupelnu si tak vychutnáte jako zcela osobní
oázu pohody.
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Absolutní vrchol
z pocitů zažívaných
při sprchování.
Vaše koupelna je perfektním místem pro chvíle odpočinku. V uvolněné
atmosféře se můžete oddat prchavému okamžiku a zapomenout na
hektické tempo všedního dne. Nejlepší místo k tomu najdete pod svou
sprchou. V případě Rainfinity nedopadne proud vody jen na hlavu
a ramena, ale jemně zahalí celé vaše tělo jako háv stvořený z tisíce
a jedné mikrojemné kapky, protože inovativní plocha disku vodních
paprsků je mírně zaklenutá směrem dovnitř. Tento tvar nechává stékat
vodu po pokožce nanejvýš příjemně. Zažijete tak chvíle ze sprchování
jako ještě nikdy předtím.

SNADNO OVLADATELNÉ V KAŽDÉM TVARU:
Vyberte si ze dvou variant ruční sprchu,
která splní Vaše přání.

RELAXACE VE VÝŠI RAMEN:
Nová šíjová sprcha s integrovanou
poličkou pro novou všeobjímající slast
ze sprchování.
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OSA NASTAVENÍ:
Rainfinity lze díky inovativní nástěnné
přípojce nastavit se sklonem mezi
10° a 30°. Pro dokonalé pohodlí při
s prchování, aby vlasy a obličej zůstaly,
c hcete-li, vodou nedotčeny.

ZÁŽITEK Z DESIGNU:
Díky úhlovému polohování
bez tradičního sprchového
ramena se horní sprcha
Rainfinity stává výrazným
prvkem v moderním prostoru
koupelen.

POWDERRAIN:
Jedinečný zážitek ze sprchování díky
zahalení do hebkého hávu z mikrokapek.
Přečtěte si víc na následující straně.

RAINSTREAM:
Bohatý příval vody z měkkých trysek.

INTENSE POWDERRAIN:
Intenzivní proud z jemných mikrokapek
pro efektivní sprchování.
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MONORAIN:
Bodový proud pro blahodárné chvíle
odpočinku.

Rainfinity

®

VÉ
NO

Rainfinity
Horní sprcha 360 3jet
s nástěnným připojením
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 28,1 l/min

VÉ
NO

Rainfinity
Horní sprcha 360 1jet
s nástěnným připojením
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min

Základní těleso iBox universal
# 01800180 (bez obr.)

VÉ
NO

Rainfinity
Horní sprcha 360 1jet
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min
Přívod od stropu S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)
Přívod od stropu S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)
Sprchové rameno, hranatá verze 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)

VÉ
NO

Rainfinity
Horní sprcha 250 3jet
s nástěnným připojením
# 26232, -000, -700 25,5 l/min
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

VÉ
NO

Rainfinity
Horní sprcha 250 1jet
s nástěnným připojením
# 26226, -000, -700 18,9 l/min
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Základní těleso iBox universal
# 01800180 (bez obr.)

VÉ
NO

Rainfinity
Horní sprcha 250 1jet
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min
Přívod od stropu S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)
Přívod od stropu S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)
Sprchové rameno, hranatá verze 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)

VÉ
NO

Rainfinity
Šíjová sprcha 500 1jet
s poličkou
# 26243, -000, -700 18,1 l/min

Povrchové úpravy -140, -340, -670 a -990 k dispozici od dubna 2020.
Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
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VÉ
NO

VÉ
NO

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

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

# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

VÉ
NO

VÉ
NO

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet
s podomítkovou instalací
▪ Horní sprcha Rainfinity 360 1jet
▪ Ruční sprcha Rainfinity 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min

Rainfinity
Sprchová sada 130 3jet
s tyčí 90 cm a poličkou na mýdlo
# 27671, -000 14 l/min
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

Základní těleso pro Showerpipe 360 1jet
s podomítkovou instalací
# 26840180 (bez obr.)

Sprchová sada 130 3jet
s tyčí 150 cm a poličkou na mýdlo
# 27673, -000 14 l/min
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

VÉ
NO

VÉ
NO

Rainfinity
Polička 500
# 26844, -000, -700

Rainfinity
Porter 500
nástěnná přípojka hadice a polička L
# 26843, -000, -700
Porter 500
nástěnná přípojka hadice a polička R
# 26858, -000, -700 (bez obr.)

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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PuraVida

PuraVida
Horní sprcha 400 1jet
se sprchovým ramenem 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/min
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

®

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

PuraVida
Tyčová ruční sprcha 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/min
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Horní sprcha 400 1jet
s přívodem od stropu 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/min (bez obr.)
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
Sprchová sada
se sprchovou tyčí 90 cm
# 27853, -000, -400 16 l/min

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Nefalšovaná slast
pro Vaše smysly –
®
PuraVida
Chuť na smyslný design Vám slibuje PuraVida. Její konstrukce
je nadčasově puristická a je buď v dvoubarevném provedení
bílá/chrom nebo jenom v chromu. Vzhled řady PuraVida není
ovšem zdaleka jen estetický. Díky práškově lakované vrstvě
odolné vůči poškrábání je pro každodenní použití více než
praktická. Pro ekologický způsob šetření energií Vám sníží
EcoSmart spotřebu vody a s tím spojené náklady. Pro jednoduše nefalšované vychutnání si okamžiku.

HARMONICKÁ DO
POSLEDNÍHO DETAILU:
PuraVida je v nabídce pro sprchy,
vany a umyvadla a doplněna o
výbavu, která s ní vytváří harmonickou symbiózu. Díky tomu tak můžete
vykouzlit prostor v jednotném duchu.
Další výrobky najdete na straně 64.
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Rainmaker

®

Rainmaker Select
Horní sprcha 580 3jet
# 24001, -400, -600 20 l/min
# 24011, -400 EcoSmart 9 l/min
Základní těleso iBox universal
# 01800180 (bez obr.)

Rainmaker Select
Horní sprcha 460 3jet
se sprchovým ramenem 46,1 cm
# 24007, -400, -600 18 l/min
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min
Základní těleso iBox universal
# 01800180 (bez obr.)
Horní sprcha 460 3jet
s přívodem od stropu 10 cm
# 24006, -400, -600 23 l/min (bez obr.)
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet s termostatem
délka sprchového ramena 450 mm
▪ Horní sprcha Rainmaker Select 460 3jet
▪ Ruční sprcha Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostat ShowerTablet Select 700 Universal
# 27106, -400 27 l/min
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet s termostatem
délka sprchového ramena 450 mm
▪ Horní sprcha Rainmaker Select 460 2jet
▪ Ruční sprcha Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostat ShowerTablet Select 700 Universal
# 27109, -400 19 l/min
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min

Základní těleso pro Horní sprchu
s přívodem od stropu
# 24010180 (bez obr.)

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Velkoformátová
dešťová sprcha –
®
Rainmaker
Vychutnejte si vodní živel ve velkém formátu. Rainmaker je tu
pro požitek ze sprchování XXL. Velké dešťové sprchy udělají
z očisty skutečný wellnessový zážitek. Vneste do své koupelny
teplý tropický déšť nebo celoplošný horský vodopád. O hebkou dešťovou spršku se postarají velkoplošné disky vodních
paprsků. Podle přání v nástěnné nebo stropní verzi nebo jako
sprchová sada s horní sprchou, ruční sprchou a termostatem
Select. Díky štíhlému chromovému rámu a kvalitnímu skleněnému disku vodních paprsků v bílé nebo ušlechtilé černé jsou
to designové objekty pro náročné.

BOŽSKÉ CHVÍLE PŘI
SPRCHOVÁNÍ:
Díky velkoplošným diskům vodních
paprsků se šířkou více než 580 mm
poskytují horní sprchy dokonalý požitek ze sprchování.
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Lépe už Vás voda
nemůže obejmout –
®
Raindance
Sprchování jako v soukromých lázních si splníte díky Raindance
a inovativnímu proudu PowderRain. Tisíce mikrojemných kapek
Vás zahalí do jemného vodního pláště, ve kterém se můžete
nechat hýčkat, snít a uvolnit se. Kvalitní komfort při sprchování
s wellnessovým faktorem.
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Raindance S
®

Raindance Select S
Horní sprcha 300 2jet
se sprchovým ramenem 39 cm
# 27378, -000, -400 17 l/min
Horní sprcha 300 2jet
s přívodem od stropu 10 cm
# 27337, -000, -400 17 l/min (bez obr.)

Raindance Select S
Horní sprcha 240 2jet
se sprchovým ramenem 39 cm
# 26466, -000, -400 17 l/min
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Sprchová sada 150 3jet
se sprchovou tyčí 65 cm a miskou
na mýdlo
# 27802, -000, -400 16 l/min

Horní sprcha 240 2jet
s přívodem od stropu 10 cm
# 26467, -000, -400 17 l/min (bez obr.)
# 26469, -000 EcoSmart 9 l/min

Sprchová sada 150 3jet
se sprchovou tyčí 90 cm a miskou
na mýdlo (bez obr.)
# 27803, -000, -400 16 l/min

VÉ
NO

Raindance S
Horní sprcha 300 1jet
se sprchovým ramenem 39 cm
# 27493, -000 18 l/min

Raindance S
Horní sprcha 240 1jet PowderRain
se sprchovým ramenem 39 cm
# 27607, -000 18 l/min

Horní sprcha 300 1jet
se sprchovým ramenem 46 cm
# 27492, -000 18 l/min (bez obr.)

Horní sprcha 240 1jet PowderRain
s přívodem od stropu 10 cm
# 27620, -000 18 l/min (bez obr.)

Horní sprcha 300 1jet
s přívodem od stropu 10 cm
# 27494, -000 20 l/min (bez obr.)

VÉ
NO
Raindance Select S
Sprchová sada 120 3jet
se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo
# 27648, -000, -400 15 l/min
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

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

Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet PowderRain
# 26014, -000 12 l/min

24

Sprchová sada 120 3jet
se sprchovou tyčí 150 cm a miskou na mýdlo
(bez obr.)
# 27646, -000, -400 15 l/min
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

VÉ
NO
VÉ
NO
Raindance Select S
Sprchová sada 120 3jet PowderRain
se sprchovou tyčí 65 cm
# 27654, -000 12 l/min
Sprchová sada 120 3jet PowderRain
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.)
# 27667, -000 12 l/min

Raindance Select S
Sprchová sada 120 3jet
se sprchovou tyčí 110 cm levá verze
# 26324, -000, -400 15 l/min
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Sprchová sada 120 3jet
se sprchovou tyčí 110 cm pravá verze (bez obr.)
# 26326, -000, -400 15 l/min
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
s termostatem
délka sprchového ramena 460 mm
otočné sprchové rameno
▪ Horní sprcha Raindance S 240 1jet PowderRain
▪ Ruční sprcha Raindance Select S 120 3jet PowderRain
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min

Raindance S
Showerpipe 300 1jet
s termostatem
délka sprchového ramena 460 mm
otočné sprchové rameno
stoupačka s možností výškového prodloužení
▪ Horní sprcha Raindance S 300 1jet
▪ Ruční sprcha Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 27114, -000 16 l/min

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz

Povrchové úpravy -140, -340, -670, -700 a -990 k dispozici od října 2019.
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Raindance E
®

VÉ
NO

Raindance Select E
Horní sprcha 300 2jet
se sprchovým ramenem 39 cm
# 27385, -000, -400 15 l/min
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Horní sprcha 300 1jet
se sprchovým ramenem 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Horní sprcha 300 2jet
s přívodem od stropu 10 cm
# 27384, -000, -400 15 l/min (bez obr.)
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Horní sprcha 300 1jet
s přívodem od stropu 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(bez obr.)
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Horní sprcha 400/400 1jet
# 26252, -000 20 l/min
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/min
Základní těleso pro Horní sprchu 400/400 1jet
# 26254180 (bez obr.)

VÉ
NO

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

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

Raindance Select E
Sprchová sada 150 3jet
se sprchovou tyčí 65 cm
a miskou na mýdlo
# 27856, -000, -400 16 l/min
Sprchová sada 150 3jet
se sprchovou tyčí 90 cm
a miskou na mýdlo
# 27857, -000, -400 16 l/min

Raindance Select E
Sprchová sada 120 3jet
se sprchovou tyčí 65 cm
a miskou na mýdlo
# 26620, -000, -400 15 l/min
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Sprchová sada 120 3jet
se sprchovou tyčí 90 cm
a miskou na mýdlo (bez obr.)
# 26621, -000, -400 15 l/min
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Povrchové úpravy -140, -340, -670, -700 a -990 k dispozici od října 2019.
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Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet
s termostatem ShowerTablet Select 300
délka sprchového ramena 380 mm
▪ Horní sprcha Raindance Select E 300 3jet
▪ Ruční sprcha Raindance Select E 120 3jet
▪ Termostat ShowerTablet Select 300
# 27127, -000, -400 19 l/min

Raindance E
Showerpipe 360 1jet
s termostatem
délka sprchového ramena 380 mm
stoupačka s možností výškového prodloužení
▪ Horní sprcha Raindance E 360 1jet
▪ Ruční sprcha Raindance Select E 120 3jet
▪ Termostat Ecostat Select
# 27112, -000, -400 15 l/min

Raindance E
Showerpipe 300 1jet
s termostatem ShowerTablet 350
délka sprchového ramena 390 mm
▪ Horní sprcha Raindance E 300 1jet
▪ Ruční sprcha Raindance Select S 120 3jet
▪ Termostat ShowerTablet 600 Universal
# 27361, -000 16 l/min
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 360 1jet
s vanovým termostatem
# 27113, -000, -400 20 l/min (bez obr.)

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Univerzální řada
pro moderní
rodinnou koupelnu –
®
Croma
Série sprch Croma udělá radost rodičům i dětem, protože
nabízí moderní design, skvělý komfort a spolehlivou jistotu –
vše za opravdu dobrou cenu. Novinkou v sérii je Croma E
s inovativními bezpečnostními funkcemi a jednoduchým, pohodlným ovládáním. Samozřejmě, že můžete promyšlenou sprchovou sestavu Croma rozšířit i o další výbavu, protože vše
se jednoduše montuje na stávající přípojky.

29

COOLCONTACT:
Dotknete-li se pláště termostatu, pocítíte vždy příjemnou teplotu. Tuto zvýšenou
bezpečnost zajišťuje nová chladicí technika.
www.hansgrohe.cz/coolcontact

SOFTCUBE DESIGN:
Díky jasným plochám a mírně zaobleným rohům vytvářejí výrobky harmonickou kombinaci s oblými koupelnovými prvky stejně jako s těmi hranatými.

JEDNODUCHÁ FUNKCE PŘESTAVENÍ:
Pro pohodlné ovládání při změně z horní sprchy na sprchu ruční. Stačí kvůli tomu jednoduše otočit regulátor na vaně Showerpipe doprava.

SNADNÁ MANIPULACE:
Držák sprchy můžete zcela jednoduše posunout jenom jednou rukou na Showerpipe.
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Croma E
®

VÉ
NO
VÉ
NO
Croma E
Horní sprcha 280 1jet
# 26257, -000 18,3 l/min
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/min

VÉ
NO

Croma E
Showerpipe 280 1jet
se sprchovým termostatem
otočné sprchové rameno
▪ Horní sprcha Croma E 280 1jet
▪ Ruční sprcha Croma Select E Multi
▪ Termostat Ecostat E
# 27630, -000 15 l/min
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma E
Showerpipe 280 1jet
s vanovým termostatem
▪ Horní sprcha Croma E 280 1jet
▪ Ruční sprcha Croma Select E Multi
▪ Termostat Ecostat E
# 27687, -000 15 l/min

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
31

Croma Select E
®

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

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

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

Massage

Croma Select E
Sprchová sada Multi
se sprchovou tyčí 65 cm
# 26580, -400 16 l/min
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min
Sprchová sada Multi
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.)
# 26590, -400 16 l/min
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 65 cm
# 26582, -400 15 l/min
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min
Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 65 cm a miskou
na mýdlo (bez obr.)
# 26586, -400 15 l/min
Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.)
# 26592, -400 15 l/min
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage
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Croma Select E
Showerpipe 180 2jet
s termostatem
délka sprchového ramena 400 mm
otočné sprchové rameno
stoupačka s možností výškového prodloužení
▪ Horní sprcha Croma Select E 180 2jet
▪ Ruční sprcha Croma Select E Multi
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 27256, -400 16 l/min
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 180 2jet
s vanovým termostatem
# 27352, -400 17 l/min (bez obr.)

Croma Select S
®

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

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

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

Massage

Croma Select S
Sprchová sada Multi
se sprchovou tyčí 65 cm
# 26560, -400 16 l/min
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min
Sprchová sada Multi
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.)
# 26570, -400 16 l/min
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 65 cm
# 26562, -400 15 l/min
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/min
Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 65 cm a miskou
na mýdlo (bez obr.)
# 26566, -400 15 l/min
Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.)
# 26572, -400 15 l/min
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet
s termostatem
délka sprchového ramena 400 mm
otočné sprchové rameno
stoupačka s možností výškového prodloužení
▪ Horní sprcha Croma 280 1jet
▪ Ruční sprcha Croma Select S Multi
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 280 1jet
s vanovým termostatem
# 26792, -000 16 l/min (bez obr.)

Massage

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Croma

®

VÉ
NO

Croma
Horní sprcha 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
Horní sprcha 280 1jet EcoSmart 9 l/min
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990
EcoSmart 9 l/min
Sprchové rameno 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(bez obr.)

Croma
Horní sprcha 220 1jet
# 26464, -000 19 l/min
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
Sprchové rameno 38,9 cm
# 27413, -000, -820 (bez obr.)
Přívod od stropu 10 cm
# 27479, -000, -820 (bez obr.)

Croma
Horní sprcha 160 1jet
# 27450, -000 17 l/min
Sprchové rameno 23 cm
# 27412, -000 (bez obr.)
Přívod od stropu 10 cm
# 27479, -000, -820 (bez obr.)

Přívod od stropu 10 cm
# 27479, -000, -820 (bez obr.)

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

Massage

Massage

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

Croma 100
Ruční sprcha Mono
# 28580, -000 16 l/min
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma 100
Sprchová sada Multi
se sprchovou tyčí 65 cm
a miskou na mýdlo
# 27775, -000 19 l/min
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 65 cm
a miskou na mýdlo
# 27772, -000 18 l/min
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Sprchová sada Multi
se sprchovou tyčí 90 cm
a miskou na mýdlo (bez obr.)
# 27774, -000 19 l/min
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min

Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 90 cm
a miskou na mýdlo (bez obr.)
# 27771, -000 18 l/min
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Povrchové úpravy -140, -340, -670, -700 a -990 k dispozici od října 2019.
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Croma 100
Sprchová sada Mono
se sprchovou tyčí 65 cm
a miskou na mýdlo
# 27717, -000 16 l/min
Sprchová sada Mono
se sprchovou tyčí 90 cm
a miskou na mýdlo
# 27724, -000 16 l/min

Croma
Showerpipe 220 1jet
s termostatem
délka sprchového ramena 400 mm
otočné sprchové rameno
stoupačka s možností výškového prodloužení
▪ Horní sprcha Croma 220 1jet
▪ Ruční sprcha Croma 100 Vario
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 27185, -000 15 l/min
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma
Showerpipe 160 1jet
s termostatem
délka sprchového ramena 270 mm
stoupačka s možností výškového prodloužení
▪ Horní sprcha Croma 160 1jet
▪ Ruční sprcha Croma 100 Vario
▪ Termostat Ecostat Comfort
# 27135, -000 17 l/min

Croma
Croma 220 Air 1jet Showerpipe Reno
délka sprchového ramena 400 mm
otočné sprchové rameno
stoupačka s možností výškového prodloužení
▪ Horní sprcha Croma 220 1jet
▪ Ruční sprcha Croma 100 Vario
# 27224, -000 14 l/min

Showerpipe 220 1jet
s vanovým termostatem
# 27223, -000 17 l/min (bez obr.)

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
35

36

Osvěžující design
a voda a zároveň
úspora energie –
®
Crometta
Pokochejte se bohatou sérií sprch, která šetří vodu i energii
a zároveň nabízí kvalitní, svěží design. Dopřejte si atraktivní
poměr cena/výkon u ručních a horních sprch, sprchových sad
a Showerpipes řady Crometta. Jsou odolné a spolehlivé a
to vše bez výjimky s prémiovou kvalitou hansgrohe. Úsporná
technika EcoSmart se stará o sníženou spotřebu a tím i o udržitelnou možnost dovybavovat, stavět nebo renovovat.
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Crometta

®

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

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

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

Horní sprcha 240 1jet nízkotlaká
# 26722, -000

Horní sprcha 240 1jet nízkotlaká
# 26725, -000

Sprchové rameno 23 cm
# 27412, -000 (bez obr.)

Sprchové rameno E 38,9 cm
# 27446, -000 (bez obr.)

Sprchové rameno 38,9 cm
# 27413, -000, -820 (bez obr.)

Přívod od stropu 10 cm
# 27479, -000, -820 (bez obr.)

Přívod od stropu E 10 cm
# 27467, -000 (bez obr.)

Přívod od stropu S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)

Přívod od stropu E 30 cm
# 27388, -000 (bez obr.)

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

Massage

Massage

Přívod od stropu S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)

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

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

Massage

Crometta 100
Sprchová sada Multi
se sprchovou tyčí 65 cm
# 26650, -400 19 l/min
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 65 cm
# 26651, -400 18 l/min
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min

Sprchová sada Multi
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.)
# 26656, -400 19 l/min
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/min

Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.)
# 26657, -400 18 l/min
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage
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Crometta
Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 65 cm
# 26532, -400 14 l/min
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26555, -400 Green 6 l/min
Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 65 cm
a miskou na mýdlo (bez obr.)
# 26553, -400 14 l/min
Sprchová sada Vario
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.)
# 26536, -400 14 l/min
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta S
Showerpipe 240 1jet
s termostatem
délka sprchového ramena 350 mm
stoupačka s možností výškového prodloužení
▪ Horní sprcha Crometta S 240 1jet
▪ Ruční sprcha Crometta Vario
▪ Termostat Ecostat 1001 CL
# 27267, -000 16 l/min
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
s termostatem
délka sprchového ramena 350 mm
stoupačka s možností výškového prodloužení
▪ Horní sprcha Crometta E 240 1jet
▪ Ruční sprcha Crometta Vario
▪ Termostat Ecostat 1001 CL
# 27271, -000 15 l/min
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta
Showerpipe 160 1jet
s termostatem
délka sprchového ramena 350 mm
stoupačka s možností výškového prodloužení
▪ Horní sprcha Crometta 160 1jet
▪ Ruční sprcha Crometta 100 Vario
▪ Termostat Ecostat Universal
# 27264, -400 17 l/min
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet
s vanovým termostatem
# 27320, -000 17 l/min (bez obr.)

Showerpipe 240 1jet
s vanovým termostatem
# 27298, -000 17 l/min (bez obr.)

Showerpipe 160 1jet
s pákovou baterií
# 27266, -400 16 l/min (bez obr.)

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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RainSelect
VÉ
NO

®

VÉ
NO

RainSelect
Termostat pro podomítkovou instalaci
pro 2 spotřebiče
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termostat pro podomítkovou instalaci
pro 4 spotřebiče
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Základní těleso
pro 2 spotřebiče
# 15310180 (bez obr.)

Základní těleso
pro 4 spotřebiče
# 15312180 (bez obr.)

RainSelect
Termostat pod omítku
pro 2 spotřebiče
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
Termostat pod omítku
pro 4 spotřebiče
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
Termostat pod omítku
pro 2 spotřebiče k vaně
# 15359, -000, -400, -600

Základní těleso
pro 2 spotřebiče
# 15310180 (bez obr.)

Základní těleso
pro 4 spotřebiče
# 15312180 (bez obr.)

Základní těleso
pro 2 spotřebiče, k vaně
# 15314180 (bez obr.)

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz

Povrchové úpravy -140, -340, -670 a -990 k dispozici od dubna 2020.
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Přepněte na
větší komfort –
®
RainSelect
Když se technika provede jako neviditelná, design se dokonale začlení do zdi a úroveň komfortu při ovládání vzbuzuje
nadšení, pak je tu řeč o RainSelect. Díky tomuto inovativními
designovému termostatu určenému pro požitek ze sprchování
na té nejvyšší úrovni vnesete do své koupelny zcela nový rozměr. Štíhlé kontury, kvalitní povrch a elegance tvaru propůjčují
termostatu RainSelect charakter, který utváří vzhled prostoru.
Zcela nový zážitek při ovládání zajišťuje inovativní technika
Select. Díky velkorysým tlačítkům můžete ovládat až pět zdrojů
vody intuitivně stisknutím knoflíku. Pro přehlednou manipulaci
jsou k dostání též varianty s držákem sprchy.

NEJVYŠŠÍ NÁROKY:
Díky dvěma až pěti tlačítkům nabízí
RainSelect takový rozsah ovládání,
po němž volá Vaše individuálně
žádaná sprchová sestava.
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ShowerSelect

®

ShowerSelect Glass
Termostat pod omítku
pro 2 spotřebiče
# 15738, -400, -600

VÉ
NO

ShowerSelect
Termostat pod omítku
pro 2 spotřebiče
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect
Termostat pod omítku
pro 2 spotřebiče s přípojkou hadice
a sprchovým držákem
# 15765, -000

VÉ
NO

ShowerSelect
Baterie pod omítku
pro 2 spotřebiče
# 15768, -000

ShowerSelect S
Termostat pod omítku
pro 2 spotřebiče
# 15743*, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz

*Povrchové úpravy -140, -340, -670, -700 a -990 k dispozici od dubna 2020.
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Ovládání sprchy
stisknutím tlačítka –
®
ShowerSelect
Dokonale relaxační požitek ze sprchování po stisknutí knoflíku Vám nabízí ShowerSelect. Díky tomu můžete nechat
vodu přesně téct nebo zastavit a naprosto pohodlně přepínat
z ruční sprchy na horní sprchu. Možné jsou až čtyři spotřebiče.
Další varianta začlenila držák sprchy. Ruční sprchu tak máte
vždy na dosah. Přesně ve stylu Vašeho prostoru si vyberte
design v hranaté nebo oblé verzi nebo ve verzi SoftCube. Dají
se jednoduše a univerzálně namontovat na osvědčený iBox.
Inovativní techniky firmy hansgrohe tak mizí ve stěně a na
odiv se staví elegantní design. Zbývá více místa pro pohodlí
při sprchování.

EXKLUZIVNÍ
POVRCH:
Skleněný povrch v bílé
nebo černé působí
obzvlášť půvabně.
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ShowerTablet

®

ShowerTablet Select
700 vanový termostat na stěnu
# 13183, -000, -400

ShowerTablet Select
700 univerzální termostat na stěnu
pro 2 spotřebiče
# 13184, -000, -400

ShowerTablet Select
300 vanový termostat na stěnu
# 13151, -000, -400

ShowerTablet Select
300 sprchový termostat na stěnu
# 13171, -000, -400

ShowerTablet
600 vanový termostat na stěnu
# 13109, -000, -400

ShowerTablet
600 univerzální termostat na stěnu
pro 2 spotřebiče
# 13108, -000, -400
Základní těleso pro univerzální termostat
ShowerTablet 600 na stěnu pro 2 spotřebiče
# 13129180

ShowerTablet
350 sprchový termostat na stěnu
# 13102, -000, -400

ShowerTablet
350 vanový termostat na stěnu
# 13107, -000, -400

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Více místa
pro požitkáře
sprchování –
®
ShowerTablet
Termostaty ShowerTablet mají opravdový multitalent. Celá
řada inovativních funkcí reguluje Váš individuální požitek ze
sprchování, velkorysé odkládací plochy nabízejí více místa
pro všechny nezbytné potřeby a puristický design zajímavě
ozvláštní každou koupelnu. Jsou odolné, a to i proti poškrábání,
a jejich údržba je navíc snadná.

VELKÁ ODKLÁDACÍ PLOCHA:
Ve své největší variantě 70 cm
ShowerTablet utváří prostor a
dokonale ladí s velkoformátovými
sprchami.
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Ecostat

®

VÉ
NO

VÉ
NO

Ecostat E
Sprchový termostat na stěnu
# 15773, -000

Ecostat E
Vanový termostat na stěnu
# 15774, -000

VÉ
NO

VÉ
NO

Ecostat
Vanový termostat Comfort na stěnu
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Sprchový termostat comfort na stěnu
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Universal vanový termostat na stěnu
# 13123, -000

Ecostat
Universal sprchový termostat na stěnu
# 13122, -000

Ecostat
Comfort Care vanový termostat na stěnu
s prodlouženými rukojeťmi
# 13115, -000

Ecostat
Comfort Care sprchový termostat na stěnu
s prodlouženými rukojeťmi
# 13117, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Rychle a jednoduše
větší komfort
a bezpečí –
®
Ecostat
Termostaty s instalací na stěnu Ecostat jsou rychle namontovány na stávající přípojky. Obzvlášť pro rodiny s malými dětmi
se doporučuje nový model Ecostat E s novými bezpečnostními technikami. CoolContact chrání před zahříváním pláště a
nastavitelné omezení teploty SafetyStop zase před opařením.
Ideální pro moderní rodinnou koupelnu.

BEZPEČNÉ PRO DĚTI:
CoolContact zamezuje zahřívání pláště.
www.hansgrohe.com/coolcontact

TEPLÉ NAMÍSTO HORKÉ:
SafetyStop zajistí, aby nevyšla ze sprchy neočekávaně horká voda.
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VÝHODY PRO VÁS:
•Č
 istý vzhled díky výsuvné
hadici
•V
 oblém nebo hranatém
designu, aby to prostoru slušelo
•M
 ožnost umístit individuálně na
okraj vany nebo na vanový sokl
•M
 ožnost vysunutí až 145 cm
pro větší volnost při pohybu
•H
 adice bez problémů jezdí
sem a tam
•M
 inimální úsilí při vytahování
a držení
•H
 adice je chráněna před
poškozením
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Promyšlená technika
pro větší komfort
při ovládání –
®
sBox k vaně
Vaše chvíle relaxace strávené v koupelně už nebude moci
zkazit všudypřítomná hadice. Protože sBox k vaně nabízí sprchovou hadici, kterou lze zasunout do okraje vany nebo vanového soklu. Při nepoužívání se stává neviditelnou a zanechává
tak vždy dojem pořádku. Když se budete chtít vysprchovat
nebo vykoupat, rychle a snadno ji opět vytáhnete až na délku
1,45 m. Po použití vklouzne zase zpátky a Vaše koupelna pak
předvede svou estetickou stránku.

VÉ
NO

VÉ
NO

sBox
Vrchní sada hranatá
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox
Vrchní sada oválná
# 28020, -000

Základní těleso pro montáž
na okraj vany nebo na sokl
# 13560180 (bez obr.)

Základní těleso pro montáž
na okraj vany nebo na sokl
# 13560180 (bez obr.)

Montážní deska pro vanový sokl
# 28016, -000 (bez obr.)

Montážní deska pro vanový sokl
# 28016, -000 (bez obr.)

Montážní vzpěry
pro montážní desku na vanový sokl
# 28021, -000 (bez obr.)

Montážní vzpěry
pro montážní desku na vanový sokl
# 28021, -000 (bez obr.)

Jednoduše naskenujte kód
a prozkoumejte sBox k vaně.
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BATERIE

Nechte promluvit
svou osobnost –
FinishPlus
Dodejte své koupelně charakter pomocí barev. Nové povrchy
FinishPlus umožňují osobní styl na umyvadle, vaně a ve sprše. U
dvou nejoblíbenějších řad baterií – Metropol a Talis E – máte
nyní kromě chromu na výběr pět nových designů povrchu,
jimiž vnesete do své koupelny něco výjimečného. Matné povrchy matná černá a matná bílá nadchnou milovníky moderní
architektury. Elegantní metalické povrchy leštěný vzhled zlata,
kartáčovaný černý chrom a kartáčovaný bronz v sobě spojují
eleganci a modernost.
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Originální koupelna
s barevnými akcenty.

700 MATNÁ BÍLÁ
Vyzývavá a nekonvenční svěžest – matná bílá působí příjemně neutrálně
a perfektně zapadne do koupelen s jemnými nebo svěžími barvami.

340 KARTÁČOVANÝ ČERNÝ CHROM
Nápadná pastva pro oči – jemně kartáčovaný chrom v černé umožňuje velice
výrazný vzhled. Rafinovaně působí v kombinaci s tmavým a zároveň mírně reflexním povrchem.
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670 MATNÁ ČERNÁ
Redukce na to nejdůležitější – matná černá vytváří silné kontrasty vůči světlým
stěnám a doplňkům. Přitom působí kvalitně a extravagantně.

990 LEŠTĚNÝ VZHLED ZLATA
Zářivý vzhled – leštěný povrch pozvedne koupelnu na luxusní ráj na zemi.
V nevtíravém tvaru přináší blýskavý povrch elegantní nádheru do prostoru.

140 KARTÁČOVANÝ BRONZ
Harmonie v jemných přírodních tónech a nuancích – teplý odstín získává díky
kartáčovanému povrchu obzvlášť jemné nuance. Společně s přírodními odstíny
vzniká harmonický soulad.

000 CHROM
Ženská elegance s klasickým leskem – moderní klasika harmonizuje s nejrůznějšími materiály jako porcelán, dřevo, kámen nebo barevně komponované plochy.
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Metropol

®

Pokud kladete důraz na jasné linie a rádi používáte design prostý všech okázalostí, pak je
Metropol tou dokonalou volbou pro Vaše
estetické cítění. Kvalitní baterie jsou vhodné
zejména pro geometricky uspořádaný prostor koupelny. Metropol nabízí pro umyvadla,
sprchy a vany všechny možnosti pro vytvoření
stylu. Kromě přímočarého designu najdete
mezi výrobky Metropol různé rukojeti a výšky
výtoku. Sem patří například ploché pákové
rukojeti, filigrání pákové rukojeti nebo minimalistické rukojeti s tlačítkem Select. Na podlaze stojící pákové baterie pro umyvadlo a
vanu budou impozantní designové prvky
Vašeho domova.

VÉ
NO

Metropol
Baterie 260 s plnou pákou,
pro umyvadlové mísy,
s odtokovou soupravou Push-Open
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

VÉ
NO

VÉ
NO

Metropol
Umyvadlová baterie 110
s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Baterie 100
s plnou pákou, pro umývátka,
s odtokovou soupravou Push-Open
# 32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Hot

Cool
Start

Cool

VÉ
NO

VÉ
NO
VÉ
NO

Metropol
Umyvadlová baterie 230
s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open
# 32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Umyvadlová baterie
s plnou pákou pod omítku,
s výtokem 225 mm
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

54

Metropol
Tříotvorová umyvadlová baterie 160
s plnými pákami a odtokovou soupravou Push-Open
# 32515, -000, -140, -340, -670, -700, -990

VÉ
NO

VÉ
NO

Metropol
Vanová baterie k postavení
na podlahu s plnou pákou
# 32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Vanová baterie na stěnu
s plnou pákou
# 32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990

VÉ
NO

Metropol
Vanová baterie pod omítku
s plnou pákou
# 32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Vanová baterie pod omítku
s plnou pákou a zabudovanou bezpečnostní
kombinací podle EN1717
# 32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)

Základní těleso pro baterie
volně stojící na podlaze
# 10452180 (bez obr.)

VÉ
NO

VÉ
NO

VÉ
NO

Metropol
Vanový výtok
# 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Sprchová baterie na stěnu
s plnou pákou
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Sprchová baterie pod omítku
s plnou pákou
# 32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Talis E
®

Pokud dáváte přednost elegantnímu vzhledu,
splní Vaše nároky atraktivní design série Talis
E. Umělecký princip se velice pěkně projevuje na umyvadlové pákové baterii. Jemně
sbíhavé základní těleso přechází do impozantního výtoku s opulentní plochou. Výtok
a páka jsou lemovány přesnými hranami.
Z řady Talis E přímo vyzařuje vysoká hodnota. Na vaně a sprše elegantně pokračují
vzletné plochy. U varianty Select můžete
baterie ovládat pohodlně prstem, rukou nebo
loktem.

VÉ
NO

VÉ
NO

VÉ
NO

Talis E
Páková umyvadlová baterie 240
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Páková umyvadlová baterie 110
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková umyvadlová baterie 240
bez odtokové soupravy
# 71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)

Talis E
Páková umyvadlová baterie 150
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Hot

Cool
Start

VÉ
NO

Talis E
Tříotvorová umyvadlová baterie
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Cool

VÉ
NO

VÉ
NO

Talis E
Páková umyvadlová baterie pod omítku,
s výtokem 22,5 cm
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Páková bidetová baterie
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková umyvadlová baterie pod omítku,
s výtokem 16,5 cm
# 71732, -000 (bez obr.)

Páková bidetová baterie
s odtokovou soupravou Push-Open
# 71721, -000
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VÉ
NO

Talis E
Páková vanová baterie na stěnu
# 71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990

VÉ
NO

Talis E
Páková sprchová baterie na stěnu
# 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990

VÉ
NO

VÉ
NO

Talis E
Páková vanová baterie pod omítku
# 71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Čtyřotvorová baterie na okraj vany
# 71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková vanová baterie pod omítku,
se zabudovanou bezpečnostní kombinací
podle EN1717
# 71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii
na okraj vany
# 13244180 (bez obr.)

VÉ
NO

Talis E
Páková sprchová baterie pod omítku
# 71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Doplňkové výrobky
VÉ
NO

Raindance E
Horní sprcha 300 1jet
s přívodem od stropu 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
Horní sprcha 300 1jet
se sprchovým ramenem 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(bez obr.)

VÉ
NO

VÉ
NO

Přívod od stropu S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Přívod od stropu S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)
Sprchové rameno, hranatá verze 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(bez obr.)

VÉ
NO

VÉ
NO

Unica
S Puro sprchová tyč 65 cm
se sprchovou hadicí
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

S Puro sprchová tyč 90 cm
se sprchovou hadicí (bez obr.)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990
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Raindance Select E
120 ruční sprcha 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

VÉ
NO

VÉ
NO

RainSelect
Termostat pro podomítkovou instalaci
pro 2 spotřebiče
# 15380*, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termostat pro podomítkovou instalaci
pro 4 spotřebiče
# 15382*, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Základní těleso pro 2 spotřebiče
# 15310180 (bez obr.)

Základní těleso pro 4 spotřebiče
# 15312180 (bez obr.)

VÉ
NO

VÉ
NO

Ecostat
Vanový termostat Comfort na stěnu
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Sprchový termostat comfort na stěnu
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

VÉ
NO

VÉ
NO

VÉ
NO
sBox
Vrchní sada hranatá
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Základní těleso pro montáž
na okraj vany nebo na sokl
# 13560180 (bez obr.)

ShowerSelect
Termostat pod omítku
pro 2 spotřebiče
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat Square
Termostat pod omítku
pro 2 spotřebiče
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Montážní deska pro vanový sokl
# 28016, -000 (bez obr.)
Montážní vzpěry
pro montážní desku na vanový sokl
# 28021, -000 (bez obr.)

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz

*Povrchové úpravy -140, -340, -670 a -990 k dispozici od dubna 2020.
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Doplňkové výrobky
VÉ
NO

FixFit
Přípojka hadice Square
se zpětným ventilem
# 26455, -000, -140, -340,-670, -700, -990

VÉ
NO

Exafill S
Vrchní sada vanového výtoku,
odtokové a přepadové soupravy
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

VÉ
NO

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 240,
vytahovatelná sprška, 2jet
rozsah otáčení 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

VÉ
NO

VÉ
NO

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

VÉ
NO

Flexaplus
Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

VÉ
NO

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 260, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800
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Isiflex
Sprchová hadice 160 cm
z plastu s kovovým vzhledem
# 28276, -000, -090, -140, -340, -670, -700,
-800, -990

VÉ
NO

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

VÉ
NO

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 280, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

VÉ
NO

Rainfinity
Horní sprcha 360 3jet
s nástěnným připojením
# 26234*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min

VÉ
NO

Rainfinity
Horní sprcha 360 1jet
s nástěnným připojením
# 26230*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min

VÉ
NO

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

VÉ
NO

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

VÉ
NO

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

VÉ
NO

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

VÉ
NO

Metris Select M71
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 200,
vytažitelná sprška a sBox, 2jet
# 73818, -000, -340, -670, -800

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz

*Povrchové úpravy -140, -340, -670 a -990 k dispozici od dubna 2020.
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Splňte si svou
koupelnu snů zcela
podle svého stylu.
Chcete ze své koupelny vytvořit místo,
pro které bude charakteristické, že se tam
bude každý cítit dobře. Ať už v avantgardním,
současném moderním nebo tradičním klasickém stylu – pro Vaše nároky na design máme
tři různé styly s celou řadou variant. V těchto
světech stylů najdete velice rychle Vámi preferovaný design a k němu vhodné povrchy.

Avantgarde.

Decentní individualita a exkluzivní design – díky hravým detailům emocionální řeči tvarů dodáte prostoru zvláštní
smyslnost.
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Modern.

Současná, harmonická a funkční – jasná linie tohoto stylu se vyznačuje prvotřídním moderním vzhledem.
Pro oko uklidňující efekt se nejlépe hodí k moderním a funkčním interiérům.

Classic.

Tradice a funkce ve své nejkrásnější formě – řeč tvarů, která odpovídá klasickému pojetí krásy a vytváří teplou,
harmonickou atmosféru.

63

PuraVida

®

Máte potěšení ze smyslného designu. Vaše
nadšení pro vodu se díky linii ryzích tvarů
zajisté znovu probudí. Zářící bílá a lesklý
chrom vytvářejí jedinečný vzhled. Výrazná
je přitom i avantgardistická rukojeť ve tvaru
joysticku. Díky ní je ovládání baterie snadné
a intuitivní. Tento neobyčejný design rozpálí
srdce fanoušků designu.

PuraVida
Páková baterie 240
pro umyvadlové mísy,
s odtokovou soupravou Push-Open
# 15072, -000, -400

PuraVida
Páková vanová baterie
na stěnu
# 15472, -000, -400

PuraVida
Páková umyvadlová baterie 110
s odtokovou soupravou Push-Open
# 15070, -000, -400

PuraVida
Páková umyvadlová baterie 200
s odtokovou soupravou Push-Open
# 15081, -000, -400

Páková umyvadlová baterie 110
s odtokovou soupravou s táhlem
# 15074, -000, -400

PuraVida
Páková sprchová baterie
na stěnu
# 15672, -000, -400

PuraVida
Páková vanová baterie
pod omítku
# 15445, -000, -400

PuraVida
Páková umyvadlová baterie
pod omítku, montáž na stěnu,
s výtokem 22,5 cm
# 15085, -000, -400
Základní těleso pro pákovou
umyvadlovou baterii pod omítku
# 13622180 (bez obr.)

PuraVida
Páková sprchová baterie
pod omítku
# 15665, -000, -400

Páková vanová baterie pod omítku,
se zabudovanou bezpečnostní
kombinací podle EN1717
# 15447, -000, -400

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
64

Doplňky

PuraVida
Dávkovač tekutého mýdla
# 41503, -000

PuraVida
Nádobka pro ústní hygienu
# 41504, -000

PuraVida
Miska na mýdlo
# 41502, -000

PuraVida
Jednoduchý háček
# 41501, -000

PuraVida
Držák na toaletní papír
s krytem
# 41508, -000

PuraVida
Držák na rezervní toaletní papír
# 41518, -000

PuraVida
WC kartáč s nádobkou,
montáž na stěnu
# 41505, -000

PuraVida
Madlo
# 41513, -000

PuraVida
Držák na osušku
# 41506, -000

PuraVida
Držák na ručník dvouramenný
# 41512, -000
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Metris

®

Pokud přestanete v koupelně vnímat čas i to,
kde právě jste, pak za tím zřejmě bude nadčasový styl Vašeho prostoru. Podíl na nezapomenutelných chvilkách může mít Metris,
protože tyto moderně tvarované baterie
pozvednou Vaši koupelnu elegantním způsobem. Své osobní záliby přitom můžete
realizovat dle libosti. Metris se perfektně
hodí do každého prostoru. Kvalitní vzhled
se vyznačuje zejména svým jemným švihem.
Společně s precizními konturami tak vzniká
zcela samozřejmý vzhled, který se zabydlí
kdekoli a který trvá.

Metris
Páková umyvadlová baterie 260
pro umyvadlové mísy,
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31082, -000

Metris
Páková umyvadlová baterie 230
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31087, -000

Metris
Páková umyvadlová baterie 200
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31183, -000

Metris
Páková umyvadlová baterie
pod omítku, montáž na stěnu,
s výtokem 16,5 cm
# 31085, -000
Páková umyvadlová baterie
pod omítku, montáž na stěnu,
s výtokem 22,5 cm
# 31086, -000 (bez obr.)

Metris
Páková vanová baterie
na stěnu
# 31480, -000

Metris
Páková sprchová baterie
na stěnu
# 31680, -000

Metris
Páková vanová baterie
pod omítku
# 31454, -000

Metris
Páková sprchová baterie
pod omítku
# 31456, -000

Páková vanová baterie pod omítku,
se zabudovanou bezpečnostní
kombinací podle EN1717
# 31451, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Metris S
®

Během krásných chvilek v koupelně oceníte
štíhlý design, neboť v ní nechcete žádné zbytečnosti a prostě si chcete jenom vychutnávat vodu. Metris S prezentuje přesně tohle
vědomé materiální hledisko. Jeho velké plochy probouzí luxusní eleganci. Jasný design
zůstává zdrženlivý a nechává promyšlené
funkce o to víc vyniknout. Díky hansgrohe
ComfortZone, tedy vzdálenosti mezi výtokem
a umyvadlem, si budete volit z různých výšek
výtoku, přesně podle Vašich představ. To Vám
přinese moderní komfort.

Metris S
Páková baterie 260
pro umyvadlové mísy,
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31022, -000

Metris S
Páková umyvadlová baterie
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31021, -000

Metris S
Páková umyvadlová baterie 100
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31060, -000

Metris S
Páková umyvadlová baterie
s otočným výtokem a odtokovou
soupravou s táhlem
# 31159, -000

Metris S
Páková vanová baterie
na stěnu
# 31460, -000

Metris S
Páková vanová baterie
pod omítku
# 31465, -000

Metris S
Páková sprchová baterie
na stěnu
# 31660, -000

Metris S
Páková sprchová baterie
pod omítku
# 31665, -000

Páková vanová baterie pod omítku,
se zabudovanou bezpečnostní
kombinací podle EN1717
# 31466, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Talis S
®

Osobitý design vyzařuje přirozenost. Kónický
výtok nakloněný dolů harmonicky vychází ze
souměrného základního tělesa, zatímco štíhlá
kolíková rukojeť zaručuje komfortní ovládání.
Úplně bez páky si vystačí umyvadlové baterie Talis Select S. Tlačítko Select zajišťuje
maximální komfort a pomáhá šetřit vodu,
protože samotný intuitivní stisk tlačítka vybízí
k jednoduchému zastavení vody. Moderní
funkce v moderním tvaru se tak postará o příjemné chvilky ve Vaší koupelně.

Talis Select S
Umyvadlová baterie 190
s odtokovou soupravou s táhlem
# 72044, -000

Talis S
Páková umyvadlová baterie 100
s odtokovou soupravou s táhlem
# 72020, -000

Talis S
Páková umyvadlová baterie 140
s odtokovou soupravou s táhlem
# 72113, -000

Talis S
Páková umyvadlová baterie 210
s otočným výtokem a odtokovou
soupravou s táhlem
# 72105, -000

Talis S
Páková sprchová baterie
na stěnu
# 72600, -000

Talis S
Páková sprchová baterie
pod omítku
# 72605, -000

Hot

Cool
Start

Talis S
Páková vanová baterie
na stěnu
# 72400, -000

Cool

Talis S
Páková vanová baterie
pod omítku
# 72405, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Focus

®

S radostí uvítáte každodenní okamžiky strávené s vodou. Kvůli tomu se u řady Focus
zaměřuje všechno na pohodlnou relaxaci
ve skvělém tvaru a za velice dobrou cenu.
Nadčasový design s dynamickou siluetou
a jemným zaoblením na výtoku a ergonomickou rukojetí vypadá tak příjemně, jaký je i na
dotek. Nadčasově a harmonicky se baterie
k umyvadlu, vaně a sprše začlení do Vašeho
každodenního života.

Focus
Páková umyvadlová baterie 230
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31531, -000

Focus
Páková umyvadlová baterie 240
s otočným výtokem a odtokovou
soupravou s táhlem
# 31609, -000

Focus
Páková umyvadlová baterie 100
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31607, -000

Focus
Páková umyvadlová baterie 190
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31608, -000

Hot

Cool
Start

Focus
Páková vanová baterie
na stěnu
# 31940, -000

Focus
Páková sprchová baterie
na stěnu
# 31960, -000

Focus
Páková vanová baterie
pod omítku
# 31945, -000

Cool

Focus
Páková sprchová baterie
pod omítku
# 31965, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Novus

®

Budete příjemně překvapeni svou novou koupelnou, neboť Novus se vyznačuje moderním
vzhledem a vejdete se s ním i do menšího rozpočtu. Organický design s jemně prohnutou
linií se také harmonicky začlení do Vašeho
prostoru. Dynamiku vnáší vzpřímená rukojeť
a výtok. S řadou Novus díky plynulým tvarům
a inovativním funkcím znatelně pozvednete
svou koupelnu.

Novus
Páková umyvadlová baterie 230
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71123, -000

Novus
Páková umyvadlová baterie 100
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71030, -000

Novus
Páková umyvadlová baterie 70
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71020, -000

Novus
Páková umyvadlová baterie 240
s otočným výtokem a odtokovou
soupravou s táhlem
# 71126, -000

Novus
Páková vanová baterie
na stěnu
# 71040, -000

Novus
Páková vanová baterie
pod omítku
# 71045, -000

Novus
Páková sprchová baterie
na stěnu
# 71060, -000

Novus
Páková sprchová baterie
pod omítku
# 71065, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Logis

®

Je mnoho dobrých důvodů těšit se na Vaši
novou koupelnu, protože Logis Vám nabízí
vedle svého moderního designu také atraktivní cenu. Kvalitní vzhled se vyznačuje čistými liniemi a jemně vyklenutými plochami.
Tento atraktivní tvar je zároveň velmi funkční,
neboť umožňuje snadné čištění. Otevřeně formovaná rukojeť se zaobleným tvarem lichotí
každé ruce. Logis se Vám vyplatí i z dlouhodobého hlediska. Díky integrované technice
EcoSmart ušetříte vodu při každém použití.
Zároveň směšuje AirPower tekoucí vodu se
vzduchem. Díky tomu pocítíte příjemně plný
proud. Mnoho variant Vám navíc každý den
pomůže šetřit vodu a energii.

Logis
Páková umyvadlová baterie 190
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71090, -000

Logis
Páková umyvadlová baterie 100
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71100, -000

Logis
Páková umyvadlová baterie 210
s otočným výtokem a odtokovou
soupravou s táhlem
# 71130, -000

Logis
Umyvadlová baterie
se dvěma kohouty 150
s odtokovou soupravou s táhlem
# 71222, -000

Logis
Páková sprchová baterie
na stěnu
# 71600, -000

Logis
Páková sprchová baterie
pod omítku
# 71605, -000

Hot

Cool
Start

Logis
Páková vanová baterie
na stěnu
# 71400, -000

Cool

Logis
Páková vanová baterie
pod omítku
# 71405, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Doplňky

Logis Universal
Dávkovač tekutého mýdla
# 41714, -000

Logis Universal
Nádobka pro ústní hygienu
# 41718, -000

Logis Universal
Miska na mýdlo
# 41715, -000

Logis Universal
Rohový košík
# 41710, -000

Logis Universal
Jednoduchý háček
# 41711, -000

Logis Universal
Dvojitý háček
# 41725, -000

Logis Universal
Zrcadlo na holení s LED osvětlením
# 73560, -000

Logis Universal
Zrcadlo na holení
# 73561, -000

Logis Universal
Držák na toaletní papír s krytem
# 41723, -000

Logis Universal
Držák na toaletní papír bez krytu
# 41726, -000

Logis Universal
Držák na rezervní toaletní papír
# 41717, -000

Logis Universal
WC kartáč s nádobkou,
montáž na stěnu
# 41722, -000

Logis Universal
Kruh na ručník
# 41724, -000

Logis Universal
Madlo
# 41713, -000

Logis Universal
Držák na osušku
# 41716, -000

Logis Universal
Držák na ručník, dvouramenný
# 41712, -000
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Logis
Dávkovač tekutého mýdla
# 40514, -000, -820

Logis
Nádobka pro ústní hygienu
# 40518, -000, -820

Logis
Miska na mýdlo
# 40515, -000, -820

Logis
Jednoduchý háček
# 40511, -000, -820

Logis
Držák na toaletní papír s krytem
# 40523, -000, -820

Logis
Držák na toaletní papír bez krytu
# 40526, -000, -820

Logis
Držák na rezervní toaletní papír
# 40517, -000, -820

Logis
WC kartáč s nádobkou,
montáž na stěnu
# 40522, -000, -820

Logis
Držák na ručník, dvouramenný
# 40512, -000, -820

Logis
Madlo
# 40513, -000, -820

Logis
Držák na osušku
# 40516, -000, -820

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Metropol Classic
®

Kladete důraz na vysokou úroveň kultury koupání a užíváte si jej stylovým způsobem. Díky
Metropol Classic můžete uvést na scénu svůj
ráj na zemi v jednotném duchu do sebemenšího detailu. Klasický design s jeho elegantně
zakřivenými tvary a do zlatova zbarvenými
akcenty Vám to umožní. Můžete přitom být
klidně vybíraví tak jako vždy. Ať už osvědčená rukojeť ve tvaru kříže nebo pohodlná
páka Zero – rozhodněte se jednoduše podle
svých osobních zálib. S tradičním řemeslným uměním a nadčasovými funkcemi těchto
baterií se budete ve své koupelně cítit vskutku
blaze.

Páčka

Kříž

Zero

Metropol Classic
Páková baterie 260
pro umyvadlové mísy,
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
Páková baterie 160
pro umyvadlové mísy,
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
Tříotvorová umyvadlová baterie 160
s páčkovými rukojeťmi
a odtokovou soupravou s táhlem
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
Tříotvorová umyvadlová baterie 110
s páčkovými rukojeťmi
a odtokovou soupravou s táhlem
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
Páková umyvadlová baterie 110
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31300, -000, -090
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Metropol Classic
Páková vanová baterie
na stěnu
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
Čtyřotvorová baterie na okraj vany
s páčkovými rukojeťmi
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
Páková vanová baterie
pod omítku
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
Vanový výtok
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
Páková sprchová baterie
na stěnu
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
Páková vanová baterie
volně stojící na podlaze
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
Páková sprchová baterie
pod omítku
# 31365, -000, -090

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Metris Classic
®

Nostalgickou atmosféru prezentuje v případě Metris Classic elegantní design s jeho
decentně zakřivenými liniemi a brilantním
povrchem z chromu. Geometrický základní
tvar se přitom zužuje od paty a pokračuje
v impozantní oblouk s výtokem. Podle toho,
čemu dáváte sami přednost, můžete volit
mezi pohodlnou pákou a stylovou dvourukojeťovou variantou. V kombinaci s pokročilými
technikami hansgrohe je tato klasická koupelnová baterie nejen pastvou pro oči, ale
zároveň je i komfortní a pomáhá šetřit vodu.

Metris Classic
Páková baterie 250
pro umyvadlové mísy,
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31078, -000

Metris Classic
Páková umyvadlová baterie 100
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31075, -000

Metris Classic
Tříotvorová umyvadlová baterie 100
s odtokovou soupravou s táhlem
# 31073, -000

Metris Classic
Páková vanová baterie
na stěnu
# 31478, -000

Metris Classic
Páková vanová baterie
pod omítku
# 31485, -000

Metris Classic
Páková sprchová baterie
na stěnu
# 31672, -000

Metris Classic
Páková sprchová baterie
pod omítku
# 31676, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Logis Classic
®

Logis Classic si Vás získá svým šarmem dávných časů. Design spojuje stylovou eleganci
s přímočarým, jasným výrazem a zároveň
současnou interpretací. Rukojeti ve tvaru kříže
jsou zosobněním klasického půvabu. Prostě
tvarované základní těleso a také zakřivený
výtok a elegantní označení teplé a studené
vody vyvolávají nádech nostalgie.

Logis Classic
Umyvadlová baterie se dvěma kohouty
150 s odtokovou soupravou s táhlem
# 71270, -000

Logis Classic
Stojánkový ventil 70 pro studenou vodu
bez odtokové soupravy
# 71135, -000

Logis Classic
Vanová baterie
se dvěma kohouty na stěnu
# 71240, -000

Logis Classic
Sprchová baterie
se dvěma kohouty na stěnu
# 71260, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Doplňky

Logis Classic
Dávkovač tekutého mýdla
# 41614, -000

Logis Classic
Nádobka pro ústní hygienu
# 41618, -000

Logis Classic
Miska na mýdlo
# 41615, -000

Logis Classic
Jednoduchý háček
# 41611, -000

Logis Classic
Držák na toaletní papír s krytem
# 41623, -000

Logis Classic
Držák na toaletní papír bez krytu
# 41626, -000

Logis Classic
Držák na rezervní toaletní papír
# 41617, -000

Logis Classic
WC kartáč s nádobkou,
montáž na stěnu
# 41632, -000

Logis Classic
Držák na ručník, dvouramenný
# 41612, -000

Logis Classic
Madlo
# 41613, -000

Logis Classic
Držák na osušku
# 41616, -000
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JEDNODUCHÁ ZMĚNA DRUHU PROUDU:
Jednoduchá změna mezi dvěma druhy proudu. Díky
normálnímu nebo laminárnímu proudu naplníte rychle
a přesně i velké nádoby. Přídavný sprchový proud je
vhodný pro důkladné očištění ovoce, zeleniny, ryb nebo
jiných citlivých potravin. Na hlavě sprchy můžete jednou
rukou při tekoucí vodě změnit druh proudu.

KOMFORTNÍ FUNKCE VYTAŽENÍ:
Funkce vytažení výrazně rozšiřuje akční rádius u dřezu.
Nepraktické nádoby jako například velké hrnce jednoduše naplníte na pracovní ploše a ne zdlouhavě ve dřezu.
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TECHNIKA SELECT:
Díky komfortní funkci Select budete ovládat kuchyňskou
baterii jednoduše stisknutím tlačítka. Jediným stisknutím
lze vodu zastavit a zase pustit. Funguje to i hřbetem ruky
nebo loktem. Baterie tak zůstává čistá a ruce volné.

KUCHYŇ

Nejkrásnější
pracoviště v domě –
kuchyň.
Objevte pravděpodobně nejčastěji používané místo u Vás
doma nově, s kuchyňskými bateriemi a doplňky značky
hansgrohe. Tito inovativní pomocníci do kuchyně Vám usnadní
každodenní život díky užitečným funkcím, jako jsou například
techniky Select a ComfortZone. Nová řada Focus M42 přesvědčuje pokrokovým komfortem a moderním designem a
umožňuje Vám tak jednoduchou změnu na prvotřídní značkovou kvalitu. Vaši kuchyň zútulní také organický vzhled s precizními hranami. Vybírat můžete z různých základních tvarů
a výšek a také dvou povrchů. Vaše kuchyň se tak určitě stane
Vaším nejoblíbenějším místem.

PRAKTICKÉ DOPLŇKY:
Malí pomocníci značky hansgrohe
se projevují jako náramně užiteční
v kuchyni, kterou pozvednou na
dotek, na pohled i z hlediska funkčnosti. Nové dávkovače prostředku
na mytí nádobí od hansgrohe jsou
ve třech designech a vždy s dvěma
povrchy, aby všechno harmonicky
ladilo do Vašeho prostředí.

COMFORTZONE:
Užívejte si více volného prostoru u dřezu.
Více místa umožňuje ComfortZone díky různým výškám kuchyňských baterií a funkci
otáčení. Vysoké nádoby jako varné hrnce,
velké vázy a láhve na vodu tak můžete naplnit nebo vyčistit snadněji.
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Kuchyňské baterie
Vaše práce v kuchyni bude příjemnější díky
fascinujícímu vzhledu a inovativním technikám. U Metris M71 a Talis M51 najdete
inteligentní multifunkčnost, komfort a design.
Profitujte z inovativních technik, jako je
QuickClean, která umožňuje snadné čištění,
nebo komfortní funkce Select, díky níž můžete
vodu jednoduše stisknutím tlačítka zastavit a
zase pustit. Díky ComfortZone máte větší volnost v pohybu při manipulaci s velkými hrnci
a nádobami. Metris M71 poznáte podle
designu SoftCube a Talis M51 podle oblého
základního tělesa. Vaření teď teprve dostane
tu správnou šťávu.

Metris M71
Páková kuchyňská baterie 320,
vytahovatelná sprška, 2jet
rozsah otáčení 110°/150°
# 14820, -000, -800

Metris Select M71
Páková kuchyňská baterie 320,
vytahovatelný výtok, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°
# 14884, -000, -800

Metris M71
Páková kuchyňská baterie 320,
vytahovatelný výtok, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°
# 14821, -000, -800

Metris Select M71
Páková kuchyňská baterie 320, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°/360°
# 14883, -000, -800

Talis M51
Páková kuchyňská baterie 200,
vytahovatelná sprška, 2jet
rozsah otáčení 110°/150°
# 72813, -000, -800

Talis M51
Páková kuchyňská baterie 260, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°/360°
# 72810, -000, -800

Talis Select M51
Páková kuchyňská baterie 300,
vytahovatelný výtok, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°
# 72821, -000, -800

Talis Select M51
Páková kuchyňská baterie 300, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°/360°
# 72820, -000, -800

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Určitě budete chtít strávit ve své kuchyni více
času. Rozhodující podíl na tom má výběr
vhodné kuchyňské baterie. Talis M52 se
perfektně přizpůsobí Vašemu prostoru. Díky
integrované funkci sklopení je vhodná též
pro instalaci před okno. Vedle základních
modelů existují též varianty s funkcí vytažení. Design se vyznačuje štíhlou kolíkovou
rukojetí. Kuchyňské baterie linie Focus M41
spojují estetičnost s praktičností v nadčasovém designu. Lze je výborně kombinovat a
jsou optimální do moderních kuchyní. Plošná
rukojeť umožňuje přesné ovládání. Zázrak
v komfortu za atraktivní cenu.

Talis M52
Páková kuchyňská baterie 220,
instalace před okno, vytahovatelná
sprška, 2jet
rozsah otáčení 150°
# 14877, -000

VÉ
NO

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 240,
vytahovatelná sprška, 2jet
rozsah otáčení 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

Talis M52
Páková kuchyňská baterie 170, 1jet
rozsah otáčení 150°
# 32851, -000

Talis M52
Páková kuchyňská baterie 170,
vytahovatelná sprška, 2jet
rozsah otáčení 150°
# 32841, -000

Talis M52
Páková kuchyňská baterie 270, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°/360°
# 14870, -000

VÉ
NO

VÉ
NO

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 280, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 260, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 160, 1jet
rozsah otáčení 360°
# 31806, -000, -800

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Kuchyňské baterie
Ať už je život ve Vaší kuchyni jakkoli rozmanit ý, přesvědčuje nová linie Focus
M42 pokrokovým komfortem a moderním
designem a otevírá Vám mnohé možnosti
pro jednoduchou změnu. Nespočet funkčních detailů zaručuje bezproblémový průběh
Vašeho každodenního života. O to se postarají různé výšky ComfortZone, rozsah otáčení
až o 360 stupňů a funkce vytažení. Přesně
podle Vašeho vkusu je také linie Logis M31.
Ta nabízí top kvalitu za nízkou cenu. U těchto
kuchyňských baterií si vybíráte z různých variant, zcela podle Vašich osobních preferencí.
Přivítejte doma novou baterii snů.

VÉ
NO

VÉ
NO

VÉ
NO

VÉ
NO

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 220,
vytahovatelná sprška, 2jet
rozsah otáčení 360°
# 71800, -000, -800

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 120, 1jet
rozsah otáčení 360°
# 71806, -000, -800

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 150,
vytahovatelný výtok, 1jet
rozsah otáčení 120°
# 71814, -000, -800

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 100, 1jet
rozsah otáčení 360°
# 71808, -000, -800

Logis M31
Páková kuchyňská baterie 260, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°/360°
# 71835, -000

Logis M31
Kuchyňská baterie se dvěma kohouty
220, 1jet
rozsah otáčení 110°/150°/360°
# 71280, -000

Logis M31
Páková kuchyňská baterie 160, 1jet
rozsah otáčení 360°
# 71832, -000

Logis M31
Páková kuchyňská baterie
montáž na stěnu, dolní výtok, 1jet
rozsah otáčení 220°
# 71836, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Doplňky
Krásně uklizená kuchyň zve k vaření a přípravám. Všechno je přitom skvěle na dosah a
hygienické. Kvůli tomu je v nabídce ke kuchyňským bateriím hansgrohe praktický dávkovač
prostředku na mytí nádobí, který lze zapustit rovnou do dřezu nebo pracovní desky.
Z povrchů máte na výběr chrom a nerezovou
ocel a u tvaru rozety volíte mezi SoftCube
nebo oblým provedením. Design jednoduše
přizpůsobíte své kuchyňské baterii. Otočný
dávkovač prostředku na mytí nádobí se díky
jednoduchému vedení pumpičky velmi dobře
ovládá. Pracovní postup u dřezu bude zase o
něco optimálnější.

VÉ
NO

Dávkovač mycího prostředku
# 40468, -000, -800

VÉ
NO

VÉ
NO

Dávkovač mycího prostředku
# 40448, -000, -800

Dávkovač mycího prostředku
# 40438, -000, -800

Dřezy hansgrohe: Objevte celý kuchyňský sortiment online
Kombinujte naše kuchyňské baterie s vysoce kvalitním dřezem hansgrohe dle svého výběru. Naše dřezy jsou k dostání
v provedení nerez nebo přírodní granit „SilicaTec“. Pro ještě více individuality nabízíme SilicaTec ve třech různých
barevných variantách.
Dřezy a kombinace s dřezem najdete na www.hansgrohe.cz/kuchyne
SilicaTec:

grafitová černá

Nerezová ocel:

kamenná šedá
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betonová šedá

nerezová ocel

Po špičkovém
výkonu následuje
pořádná relaxace.
Se značkou hansgrohe si člověk užije příjemné chvíle s vodou. Voda
je neodmyslitelně spojena se sportem. Výrobky hansgrohe pomáhají
maximálně se před špičkovým výkonem soustředit na nadcházející
výzvy a po namáhavém dni přinést uvolnění a optimální regeneraci:
Motivaci a odměnu v podobě sprchy ocení nejen vrcholoví sportovci,
kteří každý den podávají maximální výkony.
Od roku 2017 je hansgrohe oficiálním titulárním sponzorem prvodivizní cyklistické stáje BORA-hansgrohe a působí tedy ve sportovním
odvětví, které je velmi dynamické, inovativní a dokáže nadchnout
široké masy lidí – stejně tak jako výrobky hansgrohe v koupelně a
kuchyni.
Tým nám pomáhá testovat výrobky hansgrohe a pracovat dál na jejich
vývoji, abychom mohli nabídnout ten nejlepší zážitek ze sprchování
i našim zákazníkům z řad aktivních sportovců. Členové stáje BORA-hansgrohe závodí jako ambasadoři naší značky na silnicích po celém
světě téměř 300 dní v roce. Kde a kdy budou naši jezdci stát na startu,
můžete zjistit na BORA-hansgrohe.com i na sociálních sítích hansgrohe a stáje BORA-hansgrohe.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.cz
facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan
instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe
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TECHNIKY:

Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: velmi
snadné zapínání a vypínání
nebo přepínání na sprchu či
mezi jednotlivými druhy proudu.

Omezuje průtok a šetří tak
vodu a energii. Pro trvale udržitelné zážitky.

Míchá vodu se spoustou vzduchu. Pro měkký vodní proud bez
stříkanců a plné sprchové kapky.

Usazeniny vodního kamene se
odstraňují zcela jednoduše –
lehkým přejetím prstem po flexibilních silikonových nopcích.

Hot

Cool
Start

Rozděluje vodu do velkoplošné
desky vodních papsků.
Díky tomu je hýčkáno vodními
kapkami celé tělo.

Cool

Definuje individuální užitný prostor mezi umyvadlem a baterií.
Pro požadavky všech úrovní.

Při otevření proudí při základním
nastavení studená voda.
Teplá voda teče, až když to skutečně potřebujete.

Chlazení pomocí kontrolovaného vedení studené vody, které
zabraňuje zahřívání. Pro ještě
bezpečnější sprchování.

Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemně obklopujícím
mikrokapkám.

Intenzivní proud z mikrojemných
kapek pro účinné sprchování.

Ideální pro smytí šamponu
z vlasů.

Velkoplošný příjemný zážitek
ze sprchování po celém těle.

Měkký sprchový deštík s kapkami obohacenými vzduchem.

Velký proud zahalí celé tělo
měkkými kapkami.

Intenzivní vodní proud, který
vás aktivuje a probouzí.

Intenzivní sprchový deštík
s osvěžujícím účinkem.

Měkký vodní proud, který
blahodárně obklopí tělo.

Harmonická kombinace
jemných sprchových kapek
a dynamického proudu.

Koncentrovaný, blahodárně
působící masážní proud.

Dodává novou energii
po náročném dni.

Bodový proud pro blahodárné
wellness chvíle.

Vydatný velkoplošný
přívalový proud.

Bohatý proud měkkých trysek.

DRUHY PROUDU:

Massage

Silný masážní proud,
který cíleně nabuzuje.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY:
Spolu s povrchovou úpravou uveďte osmimístné objednací číslo (#),
například 28500, - 000 = chrom

-000
CHROM

-090
CHROM
VZHLED
ZLATA

-140
-340
KARTÁČOVANÝ KARTÁČOVANÝ
BRONZ
ČERNÝ CHROM

-400
BÍLÁ
CHROM

-450
BÍLÁ

-600
ČERNÁ
CHROM

-670
MATNÁ
ČERNÁ

-700
MATNÁ BÍLÁ

-800
VZHLED
NEREZU

-990
LEŠTĚNÝ
VZHLED
ZLATA

Tento prospekt obsahuje pouze vybrané druhy našich výrobků.
Celou naši nabídku si můžete prohlédnout na adrese hansgrohe.cz

Najděte si hansgrohe online a na sociálních sítích.

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ–617 00 Brno · Tel. +420 511 120550
Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz · hansgrohe.cz

cs-CZ-Koupelny 2019/2020 · Technické změny a barevné odchylky jsou z důvodu tiskařské techniky vyhrazeny.
Obj.č.: 84 220 287 · 09/19/5 · Vytištěno v Německu · Vytištěno na 100% vyběleném papíru bez obsahu chlóru.

Objevujte více
o našich výrobcích
a novinkách online.

