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Nejkrásnější  
chvíle  
s vodou

Nový význam slova „domov“
Mnoho lidí si v posledním roce uvědomilo, jak je důležité si doma 
vytvořit prostředí, ve kterém se budeme vždy cítit dobře. Místo, které 
je promyšlené, příjemné na pohled a vybavené kvalitními pomocníky, 
které Vám budou přinášet chvíle plné pohody. Prostor, do kterého 
se člověk uchyluje ne z nutnosti, ale proto, že chce.  Už spoustu let je 
to pro nás tím nejdůležitějším motorem. Jsme a budeme vždycky 
na Vaší straně - v digitálním i v reálném světě.

Inovace pro pohodu a wellness
Letos u nás můžete objevovat novinky, které pozvednou zážitek s vo-
dou na novou úroveň. S vědomím našich základních hodnot – inova-
tivnosti, kvality, designu a odpovědnosti – jsme vyvinuli zajímavá 
a funkční řešení pro koupelnu a kuchyni. Třeba průkopnické výrobky, 
jako je řada Pulsify s inovativním druhem proudu PowderRain pro 
zcela nové zážitky při sprchování v koupelně jakékoli velikosti, nebo 
model Finoris, který Vám přináší novou a nevídanou volnost pohybu 
v koupelně. Vycházíme vstříc potřebám všech uživatelů a vyvíjíme 
pro ně ty nejlepší výrobky. Dalšími velmi zajímavými inovacemi pro 
rok 2021 je multisenzorický systém RainTunes*, zábavná dětská spr-
cha Jocolino, flexibilní úložný systém WallStoris nebo sprchové žláb-
ky RainDrain, které dokonale sedí a ladí v každém ohledu.

Tvoříme pro lidi
hansgrohe je značkou pro život. Každý výrobek byl vyvinutý v ně-
meckém Schwarzwaldu lidmi, kteří jsou pro svou práci nadšení, a to 
se záměrem ulehčit Vám každodenní život a obohatit jej o příjemné 
chvíle, ať už hledáte uvolnění, osvěžení a oživení, nebo spolehlivost 
a čistotu. Naše výrobky nepředstavují jen ojedinělé nápady, ale ce-
lostní řešení. Stávají se tak součástí života našich zákazníků. Právě to 
charakterizuje naši značku – v centru našeho zájmu a naší činnosti 
stojí vždy člověk.

*výrobek není v tuto chvíli zaveden pro český a slovenský trh.

Úvod
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Naskenujte tento kód  
a získáte další informace  
o našich výrobcích na 
pro.hansgrohe.com
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Vaše vlastní koupelna. Na kůži jemně 
dopadá voda. Vychutnáváte si uvolnění. 
S novými inovacemi posilujeme Váš pocit 
osobní pohody, usnadňujeme Vám každo-
denní činnosti a vytváříme dosud nepoz-
nané a fascinující zážitky s tímto nadmíru 
vzrušujícím živlem.

Voda přináší 
pocity

Koupelna
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Pulsify

Prostě plná života
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Neporovnatelné zážitky 
při sprchování v koupelně 
jakékoli velikosti
Vypněte a vychutnejte si přítomný okamžik. Postavte se pod sprchu 
a ponořte se do jiného světa. Ráno začněte den plně probuzení 
a osvěžení a večer se uvolněte a spláchněte stres a každodenní shon. 
Ze sprchy vždy vystoupíte jako znovuzrození. Pulsify Vám takové 
chvíle připraví ve Vaší vlastní koupelně – a je jedno, jak je velká. 
I na tom nejmenším prostoru zažijete s Pulsify dosud nepoznané uvol-
nění pro tělo i ducha. Vychutnejte si maximální svobodu v uspořáda-
ném a stylovém prostředí.

Pulsify Vám přináší volnost a svobodu. Tento systém je po montážní 
stránce velmi kompaktní a lze jej integrovat do každé koupelny. Vybí-
rejte z celé řady prvků a povrchových úprav a zvolte takové, které se 
hodí k Vaší osobnosti a Vašemu stylu. Nadčasový design, vysoká 
kvalita a inteligentně integrované odkládací prvky řady Pulsify jsou 
zárukou dlouhotrvajícího potěšení. Navíc vytváří nové standardy 
s ohledem na udržitelnost a bezpečnost. Pokud se rozhodnete pro 
variantu s technologií EcoSmart, spotřebujete dokonce až o 60 % 
méně vody než v případě běžných výrobků.

Zkombinujte Pulsify s inovativními a opticky sladěnými odkládacími prvky našeho flexibilního 
úložného systému WallStoris.

Koupelna Pulsify

Váš zážitek do-
konale doplní 
inteligentně in-
tegrované úlož-
né prvky.
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Abyste se cítili prostě dobře. Díky Pulsify a PowderRain zažijete no-
vou kvalitu wellness a můžete se příjemně uvolnit po duševní i fyzické 
stránce. PowderRain proměňuje vodu v jemný plášť z nesčetných mi-
krokapek, které budou blaženě působit na Vaši pokožku. Po každé 
sprše se budete cítit svobodnější a lehčí, plní vitality a jako znovuzro-
zení.

Díky naší inovativní technologii Select můžete bě-
hem sprchování snadno a pohodlně přepínat 
a zvolit si požadovaný druh proudu. Vybírejte mezi 
různými proudy pro plynulý a relaxační zážitek ze 
sprchování.

PowderRain – jemné 
mikrokapky pro Váš 
jedinečný  relaxační 
zážitek.
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Díky Pulsify se Vaše koupelna stane Vaším nejosobnějším prostorem, 
ve kterém se můžete zcela uvolnit. Z velkého sortimentu prvků a tří 
povrchových úprav – chromu, matné černé a matné bílé – vytvoříte 
individuální vzhled zcela podle svých představ. Kromě výrobků s in-
stalací na omítku, jako jsou systémy Showerpipe, můžete vybírat 
i mezi řešeními pro podomítkovou instalaci.

Možnosti individualizace 
jsou stejně mnohostranné 
jako Vy.

Koupelna Pulsify



Nadčasový a funkční 
 design s integrovanou 
dlouhou životností.

Pulsify, to je investice do designu, udržitelnosti a bezpečnosti. Chce-
me, abyste se z Pulsify mohli těšit opravdu dlouho a pokaždé vystou-
pit ze sprchy s dobrým pocitem. Dosahujeme toho nadčasovými tva-
ry, které se hodí do každé koupelny, a osvědčenou kvalitou 
hansgrohe. Zaručené potěšení na mnoho let.
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Rozhodněte se pro naši technologii EcoSmart a šetřete vodu i ener-
gii – a přitom se vůbec nemusíte vzdávat svého obvyklého potěšení 
ze sprchování. EcoSmart snižuje průtok a přispívá tak udržitelným 
způsobem k úspoře. S technologií EcoSmart se řada Pulsify stane 
jednou z Vašich bezpečných investic. Vychutnávejte si cenný zdroj – 
vodu – tím nejkrásnějším a nejodpovědnějším způsobem.

Zodpovědné sprchování –  
díky naší technologii 
EcoSmart.

Koupelna Pulsify
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Pulsify jasně a přehledně:

• Jedinečný zážitek při sprchování díky technologii PowderRain
• Moderní, plochý design, který se hodí do každé koupelny
• V provedení chrom, matná černá a matná bílá
• Snadná instalace
• Vybírejte mezi variantami pro instalaci na omítku i podomítkovou 

instalaci
• Díky inovativnímu ovládání Select můžete jednoduše přepínat 

mezi druhy proudů
• Aktivní regulace spotřeby vody pomocí ovládání průtokového 

množství
• S variantami EcoSmart spotřebujete až o 60 % méně vody
• Integrované odkládací prvky nabízejí místo na nejrůznější 

potřeby a doplňky

Celá řada inovací zajišťuje, že Pulsify není jen zábavný, ale také vel-
mi praktický systém. Jeho čištění je díky technologii QuickClean mi-
mořádně snadné. Usazeniny vodního kamene odstraníte jednoduše 
a rychle tak, že otřete flexibilní silikonové nopky prstem. Horní sprcha 
Pulsify se nepřizpůsobí jen Vaší koupelně, ale i Vašemu tělu. Možnost 
nastavení úhlu 10–30° nabízí flexibilitu, díky které se budete cítit 
příjemně a pohodlně.

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více 
o řadě Pulsify.
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Pulsify

Pulsify Select 
Ruční sprcha 105 3jet Activation 
# 24100, -000, -670, -700

Ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart 
# 24101, -000, -670, -700

 

Pulsify Select 
Ruční sprcha 105 3jet Relaxation 
# 24110, -000, -670, -700

Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart 
# 24111, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify Select 
Sprchová sada 105 3jet Relaxation  
se sprchovou tyčí 65 cm 
# 24160, -000, -670, -700

Sprchová sada 105 3jet Relaxation EcoSmart  
se sprchovou tyčí 65 cm 
# 24161, -000, -670, -700

Sprchová sada 105 3jet Relaxation  
se sprchovou tyčí 90 cm 
# 24170, -000, -670, -700 (bez obr.)

Sprchová sada 105 3jet Relaxation EcoSmart  
se sprchovou tyčí 90 cm 
# 24171, -000, -670, -700 (bez obr.)

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260 2jet  
s termostatem ShowerTablet Select 400 
# 24240, -000, -670, -700

Showerpipe 260 2jet EcoSmart  
s termostatem ShowerTablet Select 400 
# 24241, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260 1jet  
s termostatem ShowerTablet Select 400 
# 24220, -000

Showerpipe 260 1jet EcoSmart  
s termostatem ShowerTablet Select 400 
# 24221, -000

Showerpipe 260 1jet  
s vanovým termostatem ShowerTablet 400 
# 24230, -000 (bez obr.)

 

Massage

Pulsify 
Ruční sprcha 105 1jet 
# 24120, -000, -670, -700

Ruční sprcha 105 1jet Green 
# 24121, -000, -670, -700
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Více informací a sortiment najdete 
na hansgrohe.cz

Ruční sprchy, sety a horní 
 sprchy 105 dostupné od 

06/21, ostatní od 10/2021

Koupelna Pulsify

Pulsify Select 
Sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation  
se sprchovou hadicí 125 cm 
# 24302, -000, -670, -700

Sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation  
se sprchovou hadicí 160 cm 
# 24303, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Sada se sprchovým držákem 105 1jet  
se sprchovou hadicí 125 cm 
# 24301, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Horní sprcha 260 2jet s nástěnným připojením 
# 24150, -000, -670, -700

Horní sprcha 260 2jet EcoSmart  
s nástěnným připojením 
# 24151, -000, -670, -700

Základní těleso iBox universal 
# 01800180 (bez obr.)

 

ShowerTablet Select 
Vanový termostat 400 na stěnu 
# 24340, -000, -670, -700

 

ShowerTablet Select 
Sprchový termostat 400 na stěnu 
# 24360, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Horní sprcha 260 1jet 
# 24140, -000, -670, -700

Horní sprcha 260 1jet EcoSmart 
# 24141, -000, -670, -700

Nástěnné připojení pro horní sprchu 260 
# 24149, -000, -670, -700 (bez obr.)

 

Pulsify 
Horní sprcha 105 1jet 
# 24130, -000, -670, -700

Horní sprcha 105 1jet Green 
# 24132, -000, -670, -700

Nástěnné připojení pro horní sprchu 105 
# 24139, -000, -670, -700 (bez obr.)

 

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury.
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RainTunes*

Zážitek ve sprše  
pro všechny smysly

*výrobek není v tuto chvíli zaveden pro český a slovenský trh.
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Proměňte svou koupelnu 
v lázeň pocitů

Naše vlastní koupelna je naše nejosobnější útočiště. Tady nacházíte 
svůj klid, necháváte myšlenky toulat se, kudy se jim zachce, a odpo-
číváte po hlučném, hektickém každodenním shonu. Našli jsme cestu, 
jak dodat těmto osobním chvílím na intenzitě a autentičnosti – za po-
moci digitalizace.

U RainTunes se voda, zvuk, světlo, pohyblivý obraz a vůně spoju-
jí do Vašeho zcela osobního zážitku při sprchování. Podle nálady 
a denní aktivity nabízí RainTunes sedm různých scénářů pro sprcho-
vání, které aktivují všechny Vaše smysly.

RainTunes se ovládá jednoduše z chytrého telefonu pomocí aplikace 
hansgrohe home. Vyberte si programový mód který se nejvíce hodí 
k Vaší náladě, a vychutnejte si scénáře vytvořené experty na danou 
oblast – s originálně zkomponovanými zvukovými kulisami, choreo-
grafií vodních rytmů a sladěnými obrazovými sekvencemi na disple-
ji. Atmosféru v celé koupelně podtrhnou chytrá LED svítidla. Systém 
RainTunes neustále rozvíjíme a i v budoucnu Vás chceme rozmazlovat 
osobními zážitky při sprchování, které budou dokonale ladit s Vaším 
životním rytmem.

Koupelna RainTunes



21

Sprchové scénáře si můžete vychutnat ještě intenzivněji se sprchový-
mi tabletami RainScent v pěti vůních: levandule, granátové jablko, 
bergamot, jedle bělokorá a rozmarýn–citrus. Vložte tabletu do pouz-
dra na podlaze sprchy. Vůně éterických olejů se tak rovnoměrně roz-
vine a postará se o zážitek pro všechny smysly.

Podle nálady a denní doby si vyberte jeden z přednasta-
vených scénářů. Svůj wellness program můžete každý den 
spustit jedním jediným kliknutím. Jednoduše přes chytrý te-
lefon.

Dobré ráno
Klidný východ slunce, osvěžující zvuk 
a střídavé rytmy vodního proudu Vás 
zaktivizují pro nový den.

Odpočinek
Po sportování si můžete vychutnat regene-
rační program, který uvolní proudem 
se střídavou silou namáhané partie těla.

Vitalita
Povzbuzující střídavá sprcha pro trvalé 
posílení Vašeho krevního oběhu, metabolis-
mu i nervového systému.

Uvolnění
Relaxační scénář s příjemnými zvuky 
a teplou vodou, při kterém zapomenete 
na veškerý stres.

Z vody, zvuku, vůně, obrazů 
a světla tvoříme pocity.

Krása
Program pro opravdové rozmazlování 
s teplým deštěm, jemnou obličejovou 
sprchou a stimulující masáží hlavy.

Příroda
Vydejte se na cestu schwarzwaldskou 
krajinou, se zvuky přírody, vůní jehličí, 
harmonickými obrazy a nádherně teplými 
kapkami.

Dobrou noc
Uklidňující světelná atmosféra, jemné vůně 
a plášť z nejjemnějších vodních kapek 
na kůži pro tolik potřebný klid.

RainScent – sprchové 
 tablety pro Vaše smysly.

Aplikace hansgrohe 
home – vybírejte 
si zážitky s vodou 
 digitálně.



RainButton – ovládání 
tam, kde budete chtít.

Komplexní wellness, to pro nás také znamená přizpůsobit každé mís-
to Vašim potřebám. Platí to i pro ovládání. RainButton je součástí no-
vého, flexibilního a intuitivního zážitku ze sprchování. Pomocí ovláda-
cích prvků, které můžete umístit naprosto libovolně, můžete jedním 
stisknutím tlačítka ovládat druh proudu, teplotu a množství vody.

Prostřednictvím technologie Bluetooth se Vaše zadání přenášejí 
na centrální vodní jednotku za sprchovou stěnou, která je pak realizu-
je. Poprvé tak přichází oddělené řešení pro ovládací jednotku a ba-
terii. To umožňuje zcela nový komfort při ovládání a – protože umís-
tění ovládacích prvků určuje uživatel – také plnou svobodu v oblasti 
designu. Dokonce i Váš požadovaný scénář RainTunes se z aplikace 
hansgrohe home nahraje přímo na tlačítko Play ve sprše, kterým pak 
vybraný zážitek pro všechny smysly spustíte.

Koupelna RainTunes
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RainPad – ovládání 
pro všechny smysly.

Pomocí digitálního RainPadu můžete ovládat všechny funkce z jedno-
ho centrálního ovládacího panelu – přehledně a jednoduše. Jednot-
livé druhy proudů lze vybírat pomocí prosvětlených ikon na skleně-
ném povrchu. Teplotu a množství vody intuitivně přizpůsobíte pomocí 
otočného ovladače.

Díky nízké montážní výšce a kvalitním materiálům se RainPad doko-
nale začlení do Vaší moderní koupelny. Bez problémů jej můžete pro-
pojit se sprchovými scénáři RainTunes a jediným dotykem spustit vy-
braný program. RainPad lze samozřejmě aktualizovat, abyste se 
z tohoto výjimečného sprchování mohli radovat ještě dlouho.

Sys tém RainTunes obsahuj íc í t lač í tka 
RainButton a ovladač RainPad není v tuto 
chvíli dostupný pro český a slovenský trh.

RainTunes stručně a přehledně:

• Jednoduše nahrajte jeden ze 7 vybraných scénářů přes aplikaci 
„hansgrohe home“ a ve sprše jej pak spusťte

• RainButton: mobilní ovládací tlačítka s technologií Bluetooth, 
která lze umisťovat na libovolné místo

• RainPad: centrální digitální ovládací panel ve sprše
• RainScent: sprchové tablety dostupné v pěti aromatech včetně 

levandule, jedle a granátového jablka
• RainButton slouží k ovládání sprch Rainfinity, zatímco ovládací 

jednotku RainPad lze použít ve spojení s jakoukoliv sprchou 
značky hansgrohe

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více 
o  systému RainTunes.
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Jocolino

Radost při hře ve vaně
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Zábava při koupání 
a plno dětského smíchu
Spousta dětí nemá každodenní koupání právě v oblibě – a když mís-
to vody tečou dětské slzy, není to zábava ani pro rodiče. Přitom by 
z těchto chvil mohl být naopak krásně strávený společný čas. Proto 
jsme tu my, abychom obávané koupání proměnili v okamžiky plné 
radosti.

Nové ruční sprchy Jocolino ve tvaru zvířátek děti okouzlí a nasměrují 
jejich pozornost k něčemu pozitivnímu. Na výběr máte ze tří různých 
zvířecích motivů, nebo nechte jednoduše rozhodnout svoji ratolest, 
jestli se chce v koupelně sprchovat raději se lvem, krokodýlem nebo 
zebrou. Vyměňte slzy za skvělou zábavu a krásné zážitky ve sprše.

3 veselé designy zvířátek.
2 jedinečné druhy proudů.
1 šťastná rodina.

Jocolino stručně a přehledně:

• Tři různé designy zvířátek: lev, zebra a krokodýl
• Mrkací očka, to aby koupání bylo ještě zábavnější
• Ergonomická rukojeť, vhodná pro malé ručičky
• Dva druhy proudů: Rain a MonoRain
• Pomocí volitelně zakoupené rychlospojky můžete snadno 

vyměňovat dvě ruční sprchy

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více 
o řadě Jocolino.



27

Koupelna Jocolino

Jocolino 
Dětská ruční sprcha lev 2jet 
# 28760210

 

Jocolino 
Dětská ruční sprcha zebra 2jet 
# 28787640

 

Jocolino 
Dětská ruční sprcha krokodýl 2jet 
# 28788570

 

K dostání od 05/2021

Více informací a kompletní sortiment najdete 
na hansgrohe.cz

Rychlospojka 
# 28346, -000

 

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury.
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Vivenis

Objevte kouzlo vody
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Voda, jak jste ji ještě 
nikdy necítili

Dotknout se vodopádu je naše přirozená touha. Když jsme venku 
v přírodě a objevíme jeden z těchto fascinujících a nikdy nekončících 
zdrojů energie, je naším první instinktem sáhnout rukou do tekoucí 
vody. Doma však spojujeme příjemný vodní zážitek jen s příjemným 
sprchováním nebo dlouhou koupelí. Proč by se nemohlo v krátký 
a přitom krásný a příjemný okamžik proměnit i něco tak nezbytného, 
jako je mytí rukou?

To je chvíle pro Vivenis. Model, který je mnohem více než jen baterie. 
Jeho nadčasově elegantní design a široký vodní proud působí v kou-
pelně jako nádherný a výrazný prvek. Vlastní kouzlo však přijde, 
když otevřete rukojeť a voda se dotkne Vašich rukou nebo obličeje. 
Naše inovativní technologie AirPower obohacuje vodu vzduchem 
a proměňuje tak vodní proud v sametově hedvábný vodopád na Vaší 
kůži.

Vivenis s technologií EcoSmart Vám každý den přinese nejen spoustu 
krátkých okamžiků plných požitků, ale navíc k tomu také snižuje spo-
třebu vody. Můžete se těšit na radost pokaždé, když pustíte vodu.

Koupelna Vivenis
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Sametově hed-
vábný vodopád 
ve Vaší koupelně.

Vivenis stručně a přehledně:

• Technologie AirPower a široký proud v podobě vodopádu 
se postarají o dosud nepoznaný příjemný pocit

• Voda je obohacená vzduchem a přináší pocit jemnosti a lehkosti
• Elegantní tvar baterie harmonicky splývá s proudem vody
• Ergonomické ovládání s plochým designem páky
• K dostání ve třech povrchových úpravách, které se hodí do každé 

koupelny: chromové, matné černé a matné bílé

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více 
o řadě Vivenis.
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Vivenis

Vivenis 
Páková umyvadlová baterie 80  
s odtokovou soupravou s táhlem 
# 75010, -000, -670, -700

Páková umyvadlová baterie 80  
bez odtokové soupravy 
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Páková umyvadlová baterie 210  
s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem 
# 75030, -000, -670, -700

Páková umyvadlová baterie 210  
s otočným výtokem bez odtokové soupravy 
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
pro montáž na stěnu s výtokem 19,5 cm 
# 75050, -000, -670, -700

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii  
pod omítku 
# 13622180 (bez obr.)

 

Vivenis 
Páková bidetová baterie  
s odtokovou soupravou s táhlem 
# 75200, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Páková umyvadlová baterie 250  
pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou s táhlem 
# 75040, -000, -670, -700

Páková umyvadlová baterie 250  
pro umyvadlové mísy, bez odtokové soupravy 
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis 
3-otvorová umyvadlová armatura 90  
s odtokovou soupravou s táhlem 
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Stojánkový ventil 80 pro studenou vodu  
bez odtokové soupravy 
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Páková umyvadlová baterie 110  
s odtokovou soupravou s táhlem 
# 75020, -000, -670, -700

Páková umyvadlová baterie 110  
bez odtokové soupravy 
# 75022, -000, -670, -700
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Vivenis 
Páková vanová baterie volně stojící na podlaze 
# 75445, -000, -670, -700

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

 

Koupelna Vivenis

K dostání od 06/2021

Více informací a kompletní sortiment najdete 
na hansgrohe.cz

Vivenis 
Vanový výtok 
# 75410, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Páková vanová baterie na stěnu 
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Páková vanová baterie pod omítku 
# 75415, -000, -670, -700

Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou 
bezpečnostní kombinací podle EN1717 
# 75416, -000, -670, -700

Základní těleso iBox universal 
# 01800180 (bez obr.)

Vivenis 
Páková sprchová baterie pod omítku 
# 75615, -000, -670, -700

Základní těleso iBox universal 
# 01800180 (bez obr.)

Vivenis 
Páková sprchová baterie na stěnu 
# 75620, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Čtyřotvorová baterie na okraj vany  
s tělesem sBox 
# 75444, -000, -670, -700

Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii  
na okraj vany 
# 13440180 (bez obr.)

 

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury.
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Finoris

Nový pomocník  
při každodenních  
činnostech
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Baterie flexibilní 
jako Vy sami

V žádné jiné místnosti se nesetkává tolik různých potřeb a činností 
jako v koupelně. Je naším útočištěm, místem, kde vládne ranní chaos, 
i wellness oázou v jednom. Čím více lidí v domácnosti žije, tím širší je 
rozsah požadavků, které musí koupelna splňovat.

Finoris naplňuje tyto požadavky svým minimalistickým designem 
a maximální flexibilitou. Boj o umyvadlo se rázem stane minulostí, 
protože je tu něco, co uspokojí všechny uživatele. Skrytá průkopnická 
inovace umožňuje mnoho činností, které lze u jiných baterií spojit jen 
těžko: umýt si vlasy, vykoupat miminko nebo si rychle přeprat svetr.

Koupelna Finoris
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Objevte skrytou průkop-
nickou inovaci.

Vytahovací sprcha, nenápadně integrovaná do štíhlého designu, 
po každém použití zajede hladce zpět do své výchozí polohy, kde 
je pak připravena, až ji zase budete potřebovat. Baterie se dokáže 
Vašim potřebám přizpůsobit ve čtyřech oblastech: v množství vody, 
teplotě vody, druhu proudu a nastavení flexibilního výtoku. Finoris 
je k dostání ve třech povrchových úpravách, díky čemuž se opticky 
dokonale začlení do designu každé koupelny.
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Osvědčená technologie hansgrohe ComfortZone nabízí hned několik
výhod najednou – spoustu prostoru pro volný pohyb rukou pod ko-
houtkem, všestrannou využitelnost umyvadla a minimum stříkající 
vody okolo. Ukáže Vám, kolik místa máte mezi kohoutkem a umyva-
dlem podle uvedených milimetrů u názvu našich modelů, které se 
označují jako „komfortní zóna“. Takto můžete okamžitě zjistit, která 
výška kohoutku by nejlépe vyhovovala Vašim požadavkům a Vašemu 
umyvadlu. Když Finoris a ComfortZone společně spojí své síly, pro-
mění koupelnu v pohodlné místo beze stresu, a to i v těch nejvytíže-
nějších domácnostech.
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Koupelna Finoris

Volnost pohybu a pohod-
lí u každého umyvadla – 
s vhodnou baterií. Díky 
ComfortZone.

Finoris stručně a přehledně:

• Inovativní řešení pro veškeré rutinní činnosti, které provádíme 
u umyvadla

• Dlouhá vytahovací hadice je plně integrovaná do umyvadlové 
baterie a nabízí tak maximální flexibilitu. Hladce se zasune zpět 
do své původní polohy.

• Jednoduchým stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi laminárním 
proudem a proudem PowderRain

• Technologie ComfortZone se postará o spoustu volného prostoru, 
velmi příjemné ovládání a menší rozstřikování vody u umyvadla

• Štíhlý, geometrický design přináší do koupelny estetický zážitek 
a vyznačuje se snadným ovládáním

• K dostání ve třech povrchových úpravách: chromové, matné 
černé a matné bílé

• Ucelená designová řada, kterou můžete vybavit celou koupelnu

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více 
o řadě Finoris.
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Finoris

Finoris 
Páková umyvadlová baterie 100  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76010, -000, -670, -700

Stojánkový ventil 100 pro studenou vodu  
bez odtokové soupravy 
# 76013, -000, -670, -700 (bez obr.)

 

Finoris 
Páková umyvadlová baterie 230  
s otočným výtokem  
a odtokovou soupravou Push-Open 
# 76060, -000, -670, -700

 

Finoris 
Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
pro montáž na stěnu s výtokem 16,5 cm 
# 76051, -000, -670, -700

Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
pro montáž na stěnu s výtokem 22,5 cm 
# 76050, -000, -670, -700 (bez obr.)

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii  
pod omítku 
# 13622180 (bez obr.)

 

Finoris 
Páková bidetová baterie  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76200, -000, -670, -700

 

Finoris 
3-otvorová umyvadlová armatura 110  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76033, -000, -670, -700

3-otvorová umyvadlová armatura 160  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76034, -000, -670, -700 (bez obr.)

 

Finoris 
Páková umyvadlová baterie 230  
s vytažitelnou sprškou, 2jet  
a odtokovou soupravou Push-Open 
# 76063, -000, -670, -700

 

Finoris 
Páková umyvadlová baterie 260  
pro umyvadlové mísy  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76070, -000, -670, -700

 

Finoris 
Páková umyvadlová baterie 110  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76020, -000, -670, -700

Páková umyvadlová baterie 110  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76023, -000, -670, -700

 

Finoris 
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76024, -000, -670, -700

Hot

Cool

Cool
Start  
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Finoris 
Páková vanová baterie volně stojící na podlaze 
# 76445, -000, -670, -700

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

 

K dostání od 06/2021

Více informací a kompletní sortiment najdete 
na hansgrohe.cz

Koupelna Finoris

Finoris 
Čtyřotvorová baterie na okraj vany s tělesem sBox 
# 76444, -000, -670, -700

Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii  
na okraj vany 
# 13440180 (bez obr.)

 

Finoris 
Páková vanová baterie pod omítku 
# 76415, -000, -670, -700

Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou 
bezpečnostní kombinací podle EN1717 
# 76416, -000, -670, -700

Základní těleso iBox universal 
# 01800180 (bez obr.)

Finoris 
Páková sprchová baterie pod omítku 
# 76615, -000, -670, -700

Základní těleso iBox universal 
# 01800180 (bez obr.)

Finoris 
Vanový výtok 
# 76410, -000, -670, -700

 

Finoris 
Páková vanová baterie na stěnu 
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris 
Páková sprchová baterie na stěnu 
# 76620, -000, -670, -700

 

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury.
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WallStoris

Sbohem nepořádku v koupelně
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Individuální jako 
nikdy dříve

Čím uklizenější domov je, tím lépe se v něm cítíme – a to i vnitřně. 
Harmonicky uspořádané okolní prostředí má na člověka uklidňující 
vliv a zvyšuje příjemný pocit pohody i v koupelně.

WallStoris je flexibilní úložný systém, který dokáže takovou vnitřní 
vyrovnanost přinést. Jeho princip je nanejvýš jednoduchý, ale tím in-
dividuálnější: lišta s modulárními doplňky a nekonečně mnoho mož-
ností kombinování. Vyberte si délku lišty a zařiďte si stěnu zcela pod-
le svojí potřeby a svého vkusu. Regály, poličky, háčky nebo dokonce 
košíky – moduly můžete sestavovat až 40 000 různými způsoby. 
Dejte sbohem chaosu – pořádek v koupelně nebyl ještě nikdy tak 
uklidňující.

Koupelna WallStoris

Díky téměř nekonečným 
možnostem kombinování 
získá Vaše koupelna zaru-
čenou jedinečnost.
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Design systému WallStoris je přizpůsoben mnoha sor-
timentům výrobků hansgrohe, mimo jiné i řadě Pulsify.

Montáž je úžasně 
jednoduchá:  prostě 
jej nalepíte.

WallStoris stručně a přehledně:

• Flexibilní, moderní úložný systém s téměř nekonečnými možnostmi
• Perfektní pro mokré prostředí – díky integrovanému odtoku se 

v nádobách ani poličkách nehromadí voda
• Kvalitní lišty ve dvou délkách (50 a 70 cm) a dvou povrchových 

úpravách matné černé a matné bílé
• Vybírejte z mnoha různých poliček, háčků, košíků, regálů nebo 

květináčů
• Systém WallStoris je přizpůsoben mnoha sortimentům výrobků 

hansgrohe, mimo jiné i řadě Pulsify
• Snadná montáž: buď klasicky pomocí šroubů, nebo pomocí 

nalepení, díky kterému lze lištu později zase sejmout, aniž by 
zanechala stopy

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více 
o  systému WallStoris.
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WallStoris

WallStoris 
Nástěnná tyč 50 cm 
# 27902, -670, -700

Nástěnná tyč 70 cm 
# 27904, -670, -700 (bez obr.)

 

WallStoris 
Odkládací polička hluboká 
# 27912, -670, -700

 

WallStoris 
Odkládací polička 
# 27913, -670, -700

 

WallStoris 
Víko pro odkládací poličku 
# 27925, -670, -700

 

WallStoris 
Háček na ručník široký 
# 27914, -670, -700

 

WallStoris 
Stěrka 
# 27916, -670, -700

 

WallStoris 
Háček na ručník úzký 
# 27929, -670, -700

 

WallStoris 
Polička 
# 27915, -670, -700

 

WallStoris 
Kalíšek 
# 27921, -670, -700
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WallStoris 
Sada do koupelny 
# 27968, -670, -700

 

WallStoris 
Sada pro WC 
# 27969, -670, -700

 

K dostání od 10/2021

Více informací a kompletní sortiment najdete 
na hansgrohe.cz

Koupelna WallStoris

WallStoris 
Věšák na ručník 
# 27926, -670, -700

 

WallStoris 
Držák na toaletní papír s poličkou 
# 27928, -670, -700

 

WallStoris 
Sada k vaně 
# 27966, -670, -700

 

WallStoris 
Sada do sprchy 
# 27967, -670, -700

 

WallStoris 
Držák na WC kartáč 
# 27927, -670, -700

 

WallStoris 
Push jezdec 
# 27917, -670, -700

 

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury.
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AddStoris

Dokonalé doplňky do 
Vaší koupelny



Všechno vždy krásně 
po ruce
Určitě to znáte – ve Vaší nádherné koupelně je všechno krásně ulo-
žené, nic nenarušuje celkový obraz. Nic, až na pár drobností, které 
prostě používáte několikrát denně, třeba k mytí rukou nebo čištění 
zubů. Kam s nimi? Nebo jinými slovy: Kde by mohly tyto základní 
potřeby najít své místo, úložný prostor, který by nerušil a byl krásný 
na pohled?

Naší odpovědí na tuto otázku je AddStoris. Díky tomuto systému bu-
dete mít často používané věci, jako je dávkovač tekutého mýdla nebo 
kelímky, vždy po ruce, a to úplně nevtíravě a krásně. Tato řada doplň-
ků se díky svému plošnému, minimalistickému designu opticky doko-
nale hodí k bateriím hansgrohe ve Vaší koupelně.

Koupelna AddStoris

Stylové doplnění Vaší 
koupelny. V šesti různých 
povrchových úpravách.
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Od dávkovače te-
kutého mýdla až po 
věšák na ručníky: 
kompletní sortiment 
pro Vaše potřeby.

AddStoris stručně a přehledně:

• Větší funkčnost, místo a úložný prostor ve Vaší koupelně
• Čistý design, který se dokonale začlení do jakékoli moderní 

koupelny
• Přímočaré a redukované tvary jsou přizpůsobeny ostatním 

řadám baterií hansgrohe
• Vyberte si ze šesti různých povrchových úprav tu pravou 

pro svoji koupelnu

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více 
o řadě AddStoris.
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AddStoris

AddStoris 
Jednoduchý háček 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Miska na mýdlo 
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Držák na osušku 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Držák na osušku dvojitý 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Polička na ručníky s držákem ručníku 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Dávkovač tekutého mýdla 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Držák na WC kartáč nástěnný 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Dvojitý háček 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Nádobka na ústní hygienu 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Věšák na ručník dvouramenný 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Kruh na ručník 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Košík do rohu 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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AddStoris 
Odpadkový koš nášlapný 
# 41775, -000, -670, -700

AddStoris 
Držák na toaletní papír dvojitý 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

K dostání od 04/2021

Více informací a kompletní sortiment najdete 
na hansgrohe.cz

Koupelna AddStoris

AddStoris 
Držák na toaletní papír s krytkou 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Držák na toaletní papír s poličkou 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

AddStoris 
Zásobník na kosmetické kapesníčky 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Zásobník na hygienické sáčky 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Držák na rezervní toaletní papír 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Držák na toaletní papír bez krytky 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Madlo dveří sprchy 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury.
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XtraStoris

Úložný prostor pro koupelnu snů
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Design, kterému nechybí 
užitná hodnota
S velkou péčí jste si vybrali koupelnu. Kladli jste přitom velký důraz 
na design a vysokou kvalitu a těšíte se, jak skvěle bude vypadat 
ve Vašem domově. Tento dojem chcete uchovat – ale také víte, že ně-
kam musíte uložit tu spoustu produktů pro péči o tělo, pleť a vlasy 
nebo čisticích prostředků.

Chceme, aby tyto praktické okolnosti nikdy nezkalily Vaši radost. 
S XtraStoris Vám nabízíme úložné řešení zapuštěné do zdi, které vy-
padá stejně dobře jako Vaše koupelna – a přináší Vám úžasnou vol-
nost pohybu. Vybírat můžete z různých barev a rozměrů, a zvolit tak 
ideální designové doplnění ke svým stávajících sprchovým výrobkům. 
Díky XtraStoris se z výzvy jménem „úložný prostor“ stává řešení, kte-
ré Vám i celé Vaší rodině přinese radost po dlouhé roky.

Koupelna XtraStoris
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Dodejte své rados-
ti v koupelně další 
rozměr díky úžasné 
volnosti pohybu.

XtraStoris stručně a přehledně:

• S pomocí tohoto integrovaného úložného řešení pozvednete 
design svojí koupelny na další úroveň

• Vytvořte si individuální systém zcela podle svých potřeb 
a požadavků na ukládání všech potřeb

• Toto úložné řešení šetří místo a je k dostání v mnoha rozměrech 
a v různých povrchových úpravách

• Vodotěsná základní sada přináší díky dlouhotrvající bezpečnosti 
trvalou radost při používání

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více o 
řadě XtraStoris.
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XtraStoris

XtraStoris Original 
Výklenek do stěny včetně rámu 30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Výklenek do stěny včetně rámu 30 x 15 x 10 cm 
# 56057, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Výklenek do stěny včetně rámu 30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Výklenek do stěny včetně rámu 30 x 90 x 10 cm 
# 56067, -670, -700, -800

 

XtraStoris Minimalistic 
Výklenek do stěny bez rámu 30 x 30 x 10 cm 
# 56073, -670, -700, -800

Výklenek do stěny bez rámu 30 x 30 x 14 cm 
# 56079, -670, -700, -800 (bez obr.)

 

XtraStoris Minimalistic 
Výklenek do stěny bez rámu 30 x 15 x 10 cm 
# 56070, -670, -700, -800

Výklenek do stěny bez rámu 30 x 15 x14 cm 
# 56076, -670, -700, -800 (bez obr.)

 

XtraStoris Rock 
Výklenek do stěny s dvířky  
pro obklad 30 x 30 x 10 cm 
# 56085, -670, -700, -800

Výklenek do stěny s dvířky  
pro obklad 30 x 30 x 14 cm 
# 56091, -670, -700, -800 (bez obr.)

 

XtraStoris Safe 
Výklenek do stěny s dvířky  
pro obklad a zabudovanými uzavíracími ventily  
15 x 30 x 10 cm 
# 56100, -800

 

XtraStoris Rock 
Výklenek do stěny s dvířky  
pro obklad 30 x 15 x 10 cm 
# 56082, -670, -700, -800

Výklenek do stěny s dvířky  
pro obklad 30 x 15 x 14 cm 
# 56088, -670, -700, -800 (bez obr.)
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K dostání od 07/2021

Více informací a kompletní sortiment najdete 
na hansgrohe.cz

Koupelna XtraStoris

XtraStoris Individual 
Výklenek do stěny kartáčovaná nerezová ocel,  
s designovým rámem 30 x 15 x 10 cm 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Výklenek do stěny matná černá,  
s designovým rámem 30 x 15 x 10 cm 
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Výklenek do stěny matná bílá,  
s designovým rámem 30 x 15 x 10 cm 
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Výklenek do stěny matná bílá,  
s designovým rámem 30 x 30 x 10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Výklenek do stěny matná černá,  
s designovým rámem 30 x 30 x 10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Výklenek do stěny kartáčovaná nerezová ocel,  
s designovým rámem 30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury.
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RainDrain

Odtokový systém,  
který se začlení
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Dokonalost pro sprchu – 
i pro oko

Jednotný vzhled koupelny je zárukou příjemného pocitu pohody – 
a to platí i pro sprchu. Není proto překvapením, že obliba harmonic-
kých a atraktivních sprchových žlábků neustále stoupá. RainDrain 
opticky doplní jakoukoli sprchu a hladce se do ní začlení – ať už je 
z přírodního kamene, matné nerezové oceli nebo individuálních ob-
kladů. Rozhodující je zde přitom nejen dokonale sladěný vzhled, ale 
především dlouhá životnost a funkce.

RainDrain lze přizpůsobit jakémukoli vkusu a sprše. Jsme hrdí na jeho 
snadnou instalaci, která je naprosto nezávislá na příslušné montážní 
situaci. Pro všechny sprchové žlábky je k dispozici jedna základní 
sada. Vybírat můžete ze tří různých žlábků a jednou variantou pro 
bodový odvod vody. Na tento funkční sprchový odtok se zaručenou 
těsností se budete moci spolehnout po mnoho let. Pro bezpočet bez-
starostných a krásných zážitků při sprchování.

Koupelna RainDrain

Jedna základní sada 
pro všechny sprchové 
žlábky je základem 
i pro Vaši fantazii.
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RainDrain je kvalit-
ní sprchový žlábek, 
který se hladce za-
člení do Vaší sprchy. 
Maximálně funkční.

RainDrain stručně a přehledně:

• Mimořádná volnost pohybu a bezbariérové provedení ve Vaší 
koupelně s individuálním designem

• Konstrukce, která šetří místo, a rozmanitá řada výrobků umožňuje 
harmonické začlenění téměř do jakékoli koupelny

• Můžete vybírat z různých povrchových úprav a provedení
• Výkon odpadu je speciálně přizpůsobený výkonu našich 

sprchových systémů hansgrohe
• Volitelně dostupná technologie Dryphon pro snadnější čištění
• Jen jedna základní sada pro všechny sprchové žlábky hansgrohe
• Díky výběru ze dvou výšek přepadu jsou vhodné do novostaveb 

i pro renovace
• Lze použít pro všechny běžné varianty instalace
• Vysoká vodotěsnost díky předem instalované těsnicí textilii

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více o 
řadě RainDrain.
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RainDrain

RainDrain Rock 
Vrchní sada sprchového žlabu 60 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby 
# 56029, -000

Vrchní sada sprchového žlabu 70 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby 
# 56030, -000 (bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 80 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby 
# 56031, -000 (bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 90 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby 
# 56032, -000 (bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 100 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby 
# 56033, -000 (bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 120 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby 
# 56034, -000 (bez obr.)

 

uBox universal 
Úplná sada pro plochou instalaci –  
60 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56016180

Úplná sada pro plochou instalaci –  
70 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56017180 (bez obr.)

Úplná sada pro plochou instalaci –  
80 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56018180 (bez obr.)

Úplná sada pro plochou instalaci –  
90 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56019180 (bez obr.)

Úplná sada pro plochou instalaci –  
100 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56020180 (bez obr.)

Úplná sada pro plochou instalaci –  
120 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56021180 (bez obr.)

 

uBox universal 
Úplná sada pro standardní instalaci –  
60 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56022180

Úplná sada pro standardní instalaci –  
70 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56023180 (bez obr.)

Úplná sada pro standardní instalaci –  
80 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56024180 (bez obr.)

Úplná sada pro standardní instalaci –  
90 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56025180 (bez obr.)

Úplná sada pro standardní instalaci –  
100 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56026180 (bez obr.)

Úplná sada pro standardní instalaci –  
120 cm pro vrchní sady sprchových žlabů 
# 56027180 (bez obr.)

UP TO

 

RainDrain Match 
Vrchní sada sprchového žlabu 60 cm  
s výškově stavitelným rámem 
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Vrchní sada sprchového žlabu 70 cm  
s výškově stavitelným rámem 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 80 cm  
s výškově stavitelným rámem 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 90 cm  
s výškově stavitelným rámem 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 100 cm  
s výškově stavitelným rámem 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 120 cm  
s výškově stavitelným rámem 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(bez obr.)
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K dostání od 07/2021

Více informací a kompletní sortiment najdete 
na hansgrohe.cz

Koupelna RainDrain

RainDrain Spot 
Podlahová vpust 15 x 15 cm mřížka 
# 56055, -800

Podlahová vpust 15 x 15 cm mřížka,  
dlažba zezadu krytu 
# 56112, -800 (bez obr.)

 

uBox universal 
Základní těleso pro lineární sprchové žlaby  
pro plochou instalaci 
# 01000180

 

uBox universal 
Základní těleso pro lineární sprchové žlaby  
pro standardní instalaci 
# 01001180

Základní těleso pro lineární sprchové žlaby  
pro svislou instalaci 
# 01002180 (bez obr.)

UP TO

 

RainDrain Flex 
Vrchní sada sprchového žlabu 70 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu 
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Vrchní sada sprchového žlabu 80 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 90 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 100 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 120 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez obr.)

 

RainDrain Flex 
Vrchní sada sprchového žlabu 70 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci ke stěně 
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Vrchní sada sprchového žlabu 80 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci ke stěně 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 90 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci ke stěně 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 100 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci ke stěně 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez obr.)

Vrchní sada sprchového žlabu 120 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci ke stěně 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez obr.)

 

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury.
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Pontos*

Univerzální pomocník pro řízení 
vody v domácnosti

*výrobek není v tuto chvíli zaveden pro český a slovenský trh.
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Pro dlouhotrvající radost 
z vody

Teprve voda promění každý dům v opravdový domov. Používáme ji, 
užíváme si ji, tvoří základ našeho života. To je dostatečným důvodem 
pro to, abychom tuto pohodu zachovali po mnoho let. Pontos je náš 
inovativní systém, díky němuž budete mít o své vodě vždy přehled 
a budete ji mít pod kontrolou – přes aplikaci, když budete mimo do-
mov nebo dokonce na dovolené. Kdykoli budete znát informace 
o množství vody, vlhkosti či mrazu, a lze tak včas přijít na škody, které 
voda může způsobit. S pomocí systému Pontos chráníte svou nemovi-
tost a vyhnete se nákladným opravám.

Systém Pontos je založen na dvou součástech, které můžete pohodl-
ně ovládat přes aplikaci: Pontos Scout a Pontos Base. Pontos Scout se 
jednoduše umístí na příslušná místa na podlaze a spolehlivě měří vlh-
kost vzduchu, teplotu v místnosti a pomocí alarmu na Vašem chytrém 
telefonu Vám pošle výstrahu o nebezpečí mrazu a úniku vody.

Pontos Base připojíte přímo na své centrální vodovodní potrubí, kde 
pak trvale kontroluje případné nepravidelnosti v toku vody u všech 
potrubí – právě ty totiž mohou být známkou netěsnosti. Pokud dojde 
ke zjištění potenciálního poškození, Pontos Base automaticky zavře 
přívod vody a upozorní Vás prostřednictvím push notifikace. Kromě 
tohoto důležitého úkolu Vám také bude posílat statistiky o Vaší spotře-
bě vody nebo o tvrdosti vody a můžete zde také plánovat svůj osobní 
management vody.

Koupelna Pontos

Pontos chrání to, co 
je pro Vás nejdůleži-
tější: Váš domov.

Pontos 
Base, systém pro správu vody 

Pontos 
Scout, čidlo vody 

Pontos 
Set, systém pro správu vody 
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Pontos Scout stručně a přehledně:

• Chytré vodní senzory na důležitých místech v domě
• Výstraha prostřednictvím push notifikace v případě podezření 

na netěsnost, překročení přednastavené teploty místnosti nebo 
vlhkosti vzduchu

• Hlásí odchylky u vlhkosti vzduchu v relevantních místnostech

Pontos Base stručně a přehledně:

• Trvale kontroluje, zda u vodovodních potrubí nedochází 
ke vzniku netěsností

• V případě poškození automaticky zavře přívod vody a informuje 
Vás push notifikací

• Lze jej opět odblokovat přes chytrý telefon i přímo na přístroji
• Sestavuje statistiky o spotřebě vody
• Měří stupeň tvrdosti Vaší vody
• Díky integrované baterii funguje i při výpadku proudu

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více o 
systému Pontos.





Voda jako  
součást  
receptu

Kuchyň

Kuchyň, to je požitek. Láska k surovinám, 
které upravujeme a později sdílíme jako 
společné jídlo. Vaší lásce rozumíme a pod-
porujeme ji našimi inovacemi. Pojďme si 
užívat společně.
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Aquno Select M81

Voda jako nejdůležitější 
ingredience
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Plynulý a snadný 
průběh prací
Nadšení kuchaři mezi Vámi už dávno vědí, že dobrá kvalita je nejlep-
ší přísadou do každého dokonalého menu. Tuto kvalitu je nutno 
při přípravě jídla nejen zachovat, ale dokonce překročit. Pro šetrné 
čištění choulostivých potravin a optimální podporu Vašeho osobního 
postupu prací v kuchyni jsme vyvinuli model Aquno Select M81.

Jedinečný design kuchyňské baterie Aquno Select M81 umožňuje 
vodě téci jedinečným způsobem a vytváří tak předpoklad pro efektiv-
ní práci v kuchyni. Plošný proud SatinFlow jemně očistí jakékoli potra-
viny, při čištění velkých předmětů nestříká a šetří vodu při mytí rukou. 
Spolu s multifunkčním sítem, přizpůsobeným na míru, se postará o do-
konale vyladěný postup prací v kuchyni.

Kuchyň Aquno Select M81

SatinFlow: Šetrný 
proud pro oplach 
 ovoce nebo zeleniny

Aquno Select M81 
kuchyňská páková baterie 170  
vytažitelná sprška, 3jet, sBox 
# 73831, -000, -670, -800

kuchyňská páková baterie 170  
vytažitelná sprška, 3jet 
# 73837, -000, -670, -800

 

Aquno Select M81 
kuchyňská páková baterie 250,  
vytažitelný výtok, 2jet, sBox 
# 73830, -000, -670, -800

kuchyňská páková baterie 250, 
vytažitelný výtok, 2 jet 
# 73836, -000, -670, -800

 

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury.

Více informací a kompletní sortiment najdete 
na hansgrohe.cz
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Dokonalý postup 
prací při vaření.

Baterie Aquno Select M81 se postará o inte-
ligentní postup prací, který Vám výrazně 
usnadní veškeré činnosti u dřezu. Díky třem 
různým typům proudů je tato všestranná ba-
terie opravdu univerzálním společníkem 
ve Vaší kuchyni. V baterii Aquno Select M81 
máte ideálního pomocníka, a můžete se tak 
soustředit už jen na to, aby se večeře oprav-
du povedla.

Aquno Select M81 stručně a přehledně:

• Multifunkční síto je na míru přizpůsobené proudu SatinFlow, a Vy 
tak můžete potraviny mýt a sušit zcela hygienicky, bez kontaktu 
s dřezem. Ruce budete mít volné a můžete se tedy během toho 
věnovat dalšímu pracovnímu kroku

• V kombinaci s inovativním systémem sBox se Váš akční rádius 
rozšíří až na 76 cm

• S pomocí technologie Select můžete velmi snadno přepínat mezi 
druhy proudů. Jde to úplně jednoduše loktem nebo hřbetem 
ruky – ruce tak zůstanou volné a baterie čistá

• Oblast otáčení lze nastavit ve 3 stupních, na 60°, 110° 
nebo 150°

• K dostání ve třech povrchových úpravách: chromové, matné 
černé a vzhledu nerezu

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více o ba-
terii Aquno Select M81.
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Talis M54

Design a funkčnost 
pro Vaši kuchyni



Minimalismus 
se zaměřením 
na detail

Kuchyň Talis M54

Kulatý nebo hranatý 
– vždy ten správný 
tvar do Vaší kuchyně.

Pro mnoho lidí je kuchyně s dokonalým vzhledem vizitkou jejich do-
mova – a chtějí designovou baterii, která to podtrhne. Talis M54 je 
naše flexibilní designové řešení pro každý druh kuchyně. Nechte se 
okouzlit zajímavě štíhlým tělesem baterie v chromu, nerezové oceli 
nebo matně černé a vyberte si druh výtoku, který se bude dokonale 
hodit do Vaší kuchyně – ať už se ve Vašem případě jedná o velkorysý 
kuchyňský ostrůvek nebo o kompaktní kuchyňskou linku se závěsnou 
skříňkou.

Pro kuchyňské ostrůvky je perfektní volbou Talis M54 s kulatým ob-
loukem. Jeho štíhlá silueta opticky splývá se základním tělesem a sta-
ne se výrazným prvkem Vaší moderní obytné kuchyně. Můžete si 
zvolit variantu s vytahovací sprchou a systémem sBox pro ještě flexi-
bilnější použití, nebo se rozhodnout pro řešení s otočnou funkcí. 
Otočný vývod má nastavitelný doraz, který zabraňuje tomu, abyste 
baterii omylem otočili mimo prostor dřezu.

Perfektním řešením pro kuchyně se závěsnou skříňkou nad dřezem, 
ale i bez ní, je Talis M54 s výtokem ve tvaru U. S ním se můžete těšit 
na nezaměnitelné a velmi nápomocné designové řešení. Výtok je po-
hyblivý a variabilní, perlátor je integrován velmi decentně.
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sBox a ComfortZone 
se postarají o efektivitu 
s výjimečnou krásou.

Náš inovativní systém sBox se postará o pořádek ve Vaší kuchyni. 
Hadice naprosto tichounce, čistě a lehce zajede zpátky do pouzdra 
sBoxu, které je skryté pohledům a nainstalované ve skříni pod dře-
zem. Ať už zvolíte variantu vysokou, otočnou nebo vytahovací – díky 
ComfortZone máte více volnosti pohybu a místa. Toto řešení se při-
způsobí Vašim potřebám a každému dřezu, a práce v kuchyni tak 
bude ještě uvolněnější.

Pro kuchyně se závěsnými skříňkami nad dře-
zem jsme vyvinuli baterii Talis M54 s výto-
kem ve tvaru L. Tento ergonomický zázrak 
ideálně využívá místo, které má k dispozici. 
Varianta s horizontálně vytahovacím výto-
kem maximalizuje efektivitu v kuchyni. Doraz 
pro otáčení lze nastavit v několika stupních, 
optimálně se přizpůsobí Vašemu dřezu a za-
braňuje přetočení baterie mimo dřez. Systém 
sBox je k dostání i pro výtok ve tvaru L.

Talis M54 stručně a přehledně:

• Štíhlý, minimalistický design ve třech základních tvarech 
a výškách, který se hodí ke koncepci každé kuchyně: jako kulatý 
oblouk, design ve tvaru L nebo s výtokem ve tvaru U

• K dostání ve třech povrchových úpravách: chromové, matné 
černé a vzhledu nerezu

• Varianty s vytahovacím výtokem nebo vytahovací sprchou jsou 
k dostání i jako varianta se systémem sBox

• Flexibilní a pohodlná práce v kuchyni, díky inovacím hansgrohe, 
jako je ComfortZone, MagFit a sBox

Jednoduše naskenujte 
kód a zjistěte více 
o  baterii Talis M54.
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Talis M54

Talis M54 
kuchyňská páková baterie 210,  
vytahovatelná sprška, 2jet, sBox 
# 72801, -000, -670, -800

kuchyňská páková baterie 210,  
vytahovatelná sprška, 2jet 
# 72800, -000, -670, -800

kuchyňská páková baterie 210, Eco,  
vytahovatelná sprška, 2jet 
# 72842, -000

 

Talis M54 
Páková kuchyňská baterie 220,  
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet 
# 72805, -000, -670, -800

 

Talis M54 
kuchyňská páková baterie 210,  
vytahovatelný výtok, 1jet, sBox 
# 72803, -000, -670, -800

kuchyňská páková baterie 210,  
vytahovatelný výtok, 1jet 
# 72802, -000, -670, -800

 

Talis M54 
kuchyňská páková baterie U 220, 1jet 
# 72806, -000, -670, -800

kuchyňská páková baterie U 220, Eco, 1jet 
# 72844, -000

 

Talis M54 
kuchyňská páková baterie 270,  
vytahovatelný výtok, 1jet, sBox 
# 72809, -000, -670, -800

kuchyňská páková baterie 270,  
vytahovatelný výtok, 1jet 
# 72808, -000, -670, -800

kuchyňská páková baterie 270, Eco,  
vytahovatelný výtok, 1jet 
# 72845, -000

 

Talis M54 
kuchyňská páková baterie 270, 1jet 
# 72840, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Páková kuchyňská baterie 270,  
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet 
# 72827, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Páková kuchyňská baterie U 220,  
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet 
# 72807, -000, -670, -800

 

Talis M54 
kuchyňská páková baterie 220, 1jet 
# 72804, -000, -670, -800

kuchyňská páková baterie 220, Eco, 1jet 
# 72843, -000

 

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách 
a druzích proudů najdete na konci brožury.

Více informací a kompletní sortiment najdete 
na hansgrohe.cz
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Zjistěte více online –  
zaregistrujte se a nic 
Vám  neunikne

Objevte značku hansgrohe online  
a na sociálních sítích.

Chcete zjistit ještě více? Zaregistrujte se k od-
běru newsletteru a zjistěte vždy jako první 
vše o novinkách od značky hansgrohe.  
Těšíme se na Vás!

hansgrohe.cz
hansgrohe.cz/registrace
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Údaj o povrchové úpravě doplňuje objednací číslo výrobku (#) obsahující osm čísel,  
z nichž poslední tři představují povrchovou úpravu, např. # 28500, -000 = chrom

Jedinečný zážitek při spr-
chování díky mikrokap -
kám, které jemně zahalí 
tělo.

Čirý a vydatný, bez při -
daného vzduchu. Opti -
mální k r ychlému napl -
nění velkých nádob bez 
rozstřikování vody.

Široký vodní proud, jem-
ný na dotek.

Proud vody obohacený 
vzduchem díky technolo-
gii AirPower. Plnější, lehčí 
a měkčí kapky vytvářejí 
příjemný vodní proud.

Efek t ivní př i v yuž ívání 
zdrojů, vhodný k čištění 
i k rychlému vypláchnutí 
dřezové nádoby.

Ve l m i  j e m ný,  p l o š ný 
proud, který nestříká, je 
vysoce efektivní a šetrný 
ke zdrojům.

Intenzivní proud z mikro-
jemných kapek pro efek-
tivní sprchování.

Bodový proud pro blaho-
dárné wellness okamžiky.

Silný masážní proud, kte-
rý cíleně osvěžuje.

Plný sprchový déšť, ideál-
ní k opláchnutí vlasů.

Intenzivní vodní proud, 
k ter ý ak t iv izuje a pro -
bouzí.

-800
Vzhled nerezu

-700
Matná bílá

-000
Chrom

-670
Matná černá

-450
Bílá

-610
Černé sklo

-990
Leštěný vzhled 

zlata

-340
Kartáčovaný 
černý chrom

-140
Kartáčovaný 

bronz

Massage

Druhy proudů

Povrchové úpravy
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Reguluje tok vody jedno-
duše stisknutím knoflíku: 
hravé zapínání a vypíná-
ní nebo přepínání sprchy 
či typu trysky.

De f i nu je i nd i v iduá lně 
využitelný prostor mezi 
umyvadlem a baterií. Pro 
komfor t na všech úrov -
ních.

Snižuje průtok a šetří tak 
vodu a energii. Pro udrži-
telné potěšení.

De f i nu je i nd i v iduá lně 
využitelný prostor mezi 
dřezem a bater i í , a to 
na výšku i do strany.

Vmíchává do vody vel -
kor ysý podí l vzduchu. 
Pro plné kapky a měkký 
vodní proud, který se ne-
rozstřikuje.

Při otevření teče v základ-
ní poloze studená voda. 
Teplou vodu spotřebová-
váte jen, pokud ji skuteč-
ně potřebujete.

S nadné ods t raňován í 
usazen in vodn ího ka -
mene – lehkým otřením 
f lexibilních sil ikonových 
nopků prstem.

Díky nastavi telné horní 
sprše lze vodní proud 
indiv iduálně př izpůso -
bovat.

Upevnění je možné po -
mocí přiložené sady lepe-
ní nebo pomocí šroubů.

Kval i tn í nerezová ocel 
pro hygienické používání 
s dlouhou životností.

Sprchový žlábek s mož-
nost í zkrácení pro opti -
mální přizpůsobení insta-
lační situaci.

J ednoduché ov ládán í 
vody: množství vody lze 
nastavit pomocí otočného 
regulátoru.

Zabránění poškození vo-
dou díky vodotěsné zá -
kladní sadě a předmonto-
vané těsnicí textilii.

Vysoká kapacita odtoku.

Snadné a rychlé čištění 
a údržba povrchů.

Díky r ychlé funkc i v y -
prázdnění sprchy se sni -
žuje doba, kdy sprcha 
dokapává.

Doplňky lze jednoduše 
nacvaknout na nástěn -
nou tyč a kdykoli je opět 
sundat.

Výklenky ve stěně s dvíř -
ky, která je možné oblo -
žit, jako varianta diskrét -
ního úložného prostoru.

Snadné čištění sifonu.

Když se vývod do vany 
nepoužívá, lze jej poho-
dlně otočit pod termostat.

Vhodné pro ves tavbu 
do suchých a masivních 
stěn.

Instalace př izpůsobená 
k integrování mezi dvě 
stěny.

Rozprostře vodu na vel -
kém disku vodních paprs-
ků. Blahodárné kapky tak 
zahalí celé tělo.

Výšku držáku sprchy lze 
nastavovat plynule stisk-
nu t ím t lač í t ka pomoc í 
jedné ruky. Pro bezpečné 
a pohodlné potěšení při 
sprchování.

Pro tiché, snadné a chrá-
n ě n é  ve d e n í  h a d i c e 
ve spodní skříňce, délka 
vytažení až 76 cm.

Variabilní hloubka insta -
lace vrchní sady pro indi-
viduální vzhled.

Bezbariérový přístup pro 
osoby s pohybovým ome-
zením.

Instalace u stěny pro po-
hodlné využití plochy.

Kontrolované vedení stu -
dené vody zajišťuje chla-
zení a zabraňuje zahřívá-
ní. Pro ještě bezpečnější 
sprchování.

Minimalist ická instalace 
u zadní s těny bočních 
stěn.

Splňuje normu EN 1253 
pro odpady v budovách.

Funkce vytažení pro ma-
ximální flexibilitu.

Vhodné pro ves tavbu 
do dřevěných stěn.

Instalace volně na ploše 
jako výrazný designový 
prvek.

Hot

Cool

Cool
Start

UP TO

Techniky
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