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 A Hansgrohe-val a víz valódi élvezetté válik. 1901 óta a kiváló 
minőség és a megbízhatóság a forrása ennek az élvezetnek. A Hansgrohe 
háza tájáról érkező csaptelepek és zuhanyok ugyanakkor nem pusztán 
a tökéletes technológiát és funkcionalitást tükrözik, hanem egyben olyan 
termékek is, amelyek különleges dizájnjukkal nagyban hozzájárulnak 
jó közérzetünkhöz – mindegy, hogy fürdőszobáról vagy konyháról 
van-e szó. A World of Styles fogalomban három attraktív stílusirányzat 
egyesül egyetlen gazdag kínálattá, amely egyetlen kívánságot sem hagy 
beteljesítetlenül. Elegance, Style vagy Classic – Ön is biztosan megtalálja 
a megfelelőt. Ez a katalógus előzetes áttekintést nyújt Önnek a Hansgrohe 
széles kínálatába. Továbbiakat a www.hansgrohe.hu oldalon talál – jó 
szórakozást kívánunk! 
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 Hansgrohe. Egy több, mint 100 éves vállalat történelmi hagyománya kö-
telez bennünket. A Hansgrohe házban ez azt jelenti, hogy soha nem elége-
dünk meg a meglévővel, hanem mindig egy hajszálnyival előrébb próbá-
lunk lenni. Ezt bizonyítja az a megszámlálhatatlan technológiai újítás, ame-
lyeket a világon mindenütt elismernek, és a sok dizájn díj, valamint a szá-
mos másolat is, amelyek az eredeti közelébe sem férhetnek. Számunkra a 
rengeteg elégedett vásárló a legfontosabb. 

 Felső kép: Hans Grohe, 1955. 
A cégalapító elemében van. 



 Eredetiség & környezetvédelem  3

 Minden zöld övezetben: környezetvédelem a Hansgrohe-nál. Mindegy, 
hogy napenergiáról vagy hulladék- és víz újrahasznosításról van-e szó – 
a Hansgrohe AG már régóta nagy hangsúlyt fektet a nyersanyagforrások 
védelmére és a környezetkímélő gyártásra, illetve termékekre. Az innová-
cióknak és az évek óta következetes környezet-menedzsmentnek köszönhe-
tően a vállalat egyre nagyobb mértékben vesz részt a klíma- és környezet-
védelemben. Nem véletlenül tüntették ki a Hansgrohe-t példaszerű ökoló-
giai tudatosságáért. „Mint az innovációban vezető vállalatok egyike ezen 
a területen, sokat segíthetünk a meggyőzésben” – mondja Klaus Grohe és 
Siegfried Gänßlen. 

 A Hansgrohe AG a Német Fenntartható 
Fejlődésért Alapítvány (DGNB) egyik 
alapító tagja és az amerikai EPA 
környezetvédelmi ügynökség WaterSense 
programjának partnere. 

 Még többet megtud 
www.hansgrohe.com/sustainability 
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 Balra fentről jobbra lefelé: 
1968: Selecta, az első állítható kézizuhany. 
2001: iBox universal, a falsík alatti forra-
dalom. 2003: Raindance Shower Fun XXL. 
1981: Allegroh, az első lyukas fogantyús 
csaptelep. 

 Innovációk – zuhanyoknál és csaptelepeknél. Hosszú élettartamú, hasz-
nos és élvezetes termékek kifejlesztése az Ön számára – ez a mi szen-
vedélyünk. Az első, Selecta névre hallgató, állítható kézizuhanytól a lyu-
kas fogantyújú csaptelepen át egészen a Raindance zuhanyforradalom-
ig: a Hansgrohe mindig is bizonyította az innovációra való képességét. 
Mindez számunkra az állandó mozgást jelenti, az új, még jobb megoldá-
sok utáni kutakodást. Ön számára azonban azt a lehetőséget adja, hogy 
a Hansgrohe-nál újabb és újabb megoldásokat találjon. 



COMFORT
ZONE

 Innováció & egyediség  5

 AirPower. Még több öröm a vízzel. 
Puhább, telítettebb és még koncentrál-
tabb vízsugár, a levegő hozzáadásának 
köszönhetően. 

 XXLPerformance. A méret a lé-
nyeg. Nagy formátumú zuhanyok, a 
kompromisszumok nélküli zuhanyélmé-
nyért. 

 ComfortZone. Komfortos, mert nagy-
vonalú. A csaptelep magassága és ki-
szögellése kényelmes kézmosást tesz 
lehetővé. 

 EcoSmart. Nagy megtakarítás – nagy 
élevezet. Csaptelepek és zuhanyok, ame-
lyek vizet és energiát takarítanak meg. 

 QuickClean. Vízkőmentesítő funkció. 
Egyszerű tisztítás a tökéletes vízsugár 
érdekében. 

 Egyedülállóan Hansgrohe. A zuhanyaink és csaptelepeink olyan hasznos 
funkciókkal és apró részletekkel vannak felszerelve, melyek biztosítják a köny-
nyű és kényelmes használatukat a mindennapokban – ezáltal a Hansgrohe 
termékek hosszú éveken keresztül élvezhetőek. 



 Hansgrohe stílustanácsok. Amennyire egyedülálló az Ön személyisé-
ge, annyira egyedülálló az ízlése is. Mozgásteret kívánunk biztosítani 
Önnek, hogy saját, individuális stílusát valósíthassa meg fürdőszobájában. 
Emiatt választhat három különböző dizájnlehetőség közül – Elegance, 
Style és Classic. Három teljes, önálló stílusvilág, amelyekből választhat 
ízlés, életérzés és fürdőszoba interiorjétől függően. 

 Szabadság önmaga számára. Ön a tiszta, analitikus 
típus. A cirkonya és felesleges díszítés Önnek maga 
a borzalom. Erőt merít a lényegre való összpontosí-
tásból. Fürdőjének berendezése egyszerű és redukált, 
hogy minél több tér maradjon önmaga számára. 

 Style 
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 Elegance 
 Harmónia a kontraszt segítségével. Szenvedélye a 
kreatív kombináció. Szereti a feszítő kontrasztokat 
és a modern stíluskeveréket. Egy olyan emocionális, 
meleg fürdőszoba elrendezést szeretne, amely 
visszatükrözi személyiségét. 

 A személyiség értéke. Ön a klasszikusat szereti, 
legyen szó kultúráról vagy éppen terek berendezé-
séről. Szereti magát olyan szép dolgokkal körülven-
ni, amelyekhez értékes emlékek kötődnek. Jó érzék-
kel alakít ki hangulatos tereket. 

 Classic 

 New 
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 Csaptelepek 
 Mozgástér a stílusnak 



10

 Minden csaptelephez a megfelelő zuhany. Izgalmas, lelkesítő és 
tökéletes összhang. Ezekkel a jelzőkkel a Hansgrohe csaptelepek és zuhanyok 
nagy mozgásteret biztosítanak a fürdő harmóniájának elérésében. Mindegy, 
hogy Elegance, Style vagy Classic – a Hansgrohe World of Styles világában a 
modern fürdő igényei tükröződnek vissza: forma és funkció egy hullámhosszra 

 Metris 

 Elegance  Style  Classic 

 Talis 

 Focus 

 Csaptelepek és zuhanyok 
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kerül az egyéni stílussal és ízléssel. Mindegy, hogy a Metris, Talis vagy Focus 
mely stílusirányzata mellett kötelezi el magát, a Raindance, Croma 100 és 
Crometta 85 zuhanyprogramjaiban mindig megtalálja az ideális kiegészítő 
elemet. 

 Elegance  Style  Classic 

 Raindance 

 Croma 100 

 Crometta 85 



 ELEGANCE 
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 Egykaros zuhanycsaptelep 

 Harmónia a fürdőszobában. Pergő vonalak, lendületes formák – a Metris E 
csaptelepsorozat hamisítatlan kapcsolatot teremt a fürdőszobában domináló 
elemmel, a vízzel. A Metris E kecses külsejével természetességet és eleganciát 
hoz a fürdőbe. A tartózkodóan lendületes forma a lapos fogantyúval tisztaságot 
és harmóniát áraszt. A hibátlan működésről a precíz megmunkálás, valamint a 
kiforrott és a hosszúéletű technika gondoskodik. 

 Metris® E 
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 Harmónia és könnyedség. Az Elegance dizájnirányzat fejlesztése során a 
természetes, organikus formák álltak az előtérben. A Talis E2 sorozatot a harmo-
nikus lekerekítések, elegáns élek és brilliáns felületek jellemzik. Ahogy a termé-
szetben is, úgy érvényesül itt is a lendületes formák, értékes felületek és a feszí-
tő kontrasztok összjátéka. A Talis E2 segítségével egy elegáns, érzéki, emóciók-
kal töltött, meleg fürdővilágot hozhat létre – olyat, amely az Ön személyiségét 
 sugárrozza. 

 Egykaros zuhanycsaptelep 

 Talis® E2 
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 Frissesség és dinamika. A Focus E2 az organikus formák és a tisztán geomet-
rikus vonalak kontrasztjával játszik. A kifolyó dinamikusan hajlik előre, ezzel a la-
pos felületet ügyesen hagyja érvényesülni. A feszültséggel teli dizájn összefonó-
dik a kifinomodott technológiával és így jöhetett létre egy olyan csaptelep, amely 
értékességet sugároz és még a QuickClean vízkőmentesítő funkciót is tartalmaz-
za. A Focus E2 ismételten megerősíti azt az igazságot, hogy a jó ízlés nem kell, 
hogy pénz kérdése legyen. 

 Focus® E2 

 Egykaros kádcsaptelep 



 STYLE 
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 Egykaros kádcsaptelep 

Az új tisztaság. Mozgalmasság helyett nyugalom. Teljesség helyett tisztaság. 
Trend helyett időtlenség. A túlhajszolt világunkban a fürdőszoba a nyugalom és 
az állandóság oázisává válik. A megállapodás helyiségévé, ahol újra tisztán lát-
hatunk. A Metris S egy geometrikus csaptelepsorozat, amely a tisztaságot állítja 
a középpontba. Egyedi fogantyújával és geometrikus formájával a Metris S csak 
a lényegre koncentrál. A magas minőségű anyagok és a technikai felszereltség 
megfelel a Hansgrohe minőségi filozófiájának.

 Metris® S 
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 Hogy kaphat a stílus nagyobb hangsúlyt? Néha egészen egysze-
rűen. A Style dizájnirányzatban szereplő Talis egy időtlenül tiszta, geometri-
kus formanyelvet beszél. Itt a kevesebb több. Egyetlen felesleges részlet sincsen. 
Egyszerű, időtlen, geometrikus alapformák, távol minden divatos fellángolástól. 
Az egyenesség és kecsesség a stílusbiztonságról és az értékességről gondos-
kodnak, a kicsit megdöntött csapteleptest dinamikát sugároz. A Talis S2 segítsé-
gével egy olyan stílusos, redukált fürdőt hozhat létre, amely teret enged az Ön 
személyiségének. 

 Egykaros kádcsaptelep 

 Talis® S2 
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 Amikor spórolásról esik szó, az emberek legtöbbször a pénzre 
gondolnak. A Focus S sorozat kapcsán a Hansgrohe gondolt erre és eltávolítot-
ta a felesleges részleteket. Az eredmény: egy olyan csaptelepcsalád, amely tisz-
ta, mint a víz, amely folyik belőle. Természetesen ez a kollekció is a Hansgrohe 
csaptelep-technológia értékes és hosszú élettartamú elemeivel lett ellátva. És 
ugyan a gyártás során a költségeket csökkentettük, de a sorozat felszereltségét 
gazdagítottuk – a QuickClean vízkőmentesítővel. 

 Egykaros zuhanycsaptelep 

 Focus® S 



 CLASSIC 
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 Modern klasszika. A Metris Classic régmúlt korok klasszikus formáit idé-
zi és ülteti át egy modern csaptelepbe. A fogyantyú és a kifolyó decensek, a 
krómfelületek a csaptelep értékességét hangsúlyozzák. Könnyed és élettel teli 
hangulatot sugároz a Metris Classic, ugyanakor a belső értékekről is meggyőz, 
például a QuickClean vízkőmentesítő rendszerrel vagy az EcoSmart víztakaré-
kos funkcióval. 

 Egykaros mosdócsaptelep 

 Metris® Classic 
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 Klasszikusan redukált szépség. A nemes lendület és a klasszikus ele-
mek következtében a Talis Classic csaptelep kollekció méltó a nevéhez; a klasz-
szikus eleganciát viszik a fürdőbe. Mindegy, hogy az elegánsan ívelt kifolyót, 
vagy a nagyvonalú „csatornával” rendelkező verziót választja – egy különleges 
dizájnélményben lesz része. 

 Egykaros mosdócsaptelep  Natural

 Talis® Classic 



 Kiegészítők 
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 A részletek szeretete. A dizájn – szokták mondani – olyan művészet, amely 
egyben hasznos is. Mindez a Hansgrohe összes csaptelepén és zuhanyán kife-
jeződik, és érzékelhető a számtalan kiegészítőn is, amelyek tökéletessé teszik 
az Ön fürdőjét. A törölközőtartótól a fogmosópohárig – minden harmonizál a 
Hansgrohe World of Styles különböző stílusvilágaival. Válassza egyszerűen azt 
a kiegészítőt, ami Önnek tetszik! 

 Szappanadagoló  Fogmosópohár 
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 Ecostat® E zuhanytermosztát 

 Falsíkon kívüli és falsík alatti termosztátok. A Hansgrohe termosz-
tátok ereje a belsejükben van. Az innovatív csaptelepbetét gondoskodik a 
forrázásvédelemről és az optimális nyomáskiegyenlítésről. A Safety Stop meg-
akadályozza, hogy véletlenül 38°C-os hőmérsékletnél nagyobbat állítsunk be. 
Ez egyben a forrázásvédelem is: a kívánt vízhőfokot szakaszosan állíthatjuk be. 
Az Ecostop víztakarékos funkciója a vízátfolyást 50 %-kal csökkenti. Aki több vi-
zet akar, egyszerűen megnyomja az Ecostop-gombot.

 Termosztátok 

 Elegance 
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Ecostat® S kádtermosztát

A kifinomodott technológiának manapság egyre kevesebb helyre van szüksége. 
A technikai fejlesztések következtében, az új termosztátbetétek most még haté-
konyabbak és viszonylag kicsik – így több mozgástér marad a dizájnnak. Véko-
nyak és filigránsak az új Hansgrohe csaptelepek, amelyeknek átmérője mindösz-
sze 38 mm. Itt is szabadon választhatja az Ön fürdőjébe megfelelőt: Ecostat E 
az Elegance, és Ecostat S a Style dizájnvilág kedvelőinek. 

 Style 
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 Tökéletes ergonómia és biztonságos működés. Mi, a Hansgrohe-nál 
mindent arra teszünk fel, hogy olyan csaptelepeket fejlesszünk ki és gyártsunk, 
amelyek örömet okoznak Önnek a fürdőszobában. „Made by Hansgrohe” – 
e mögött a legszigorúbb minőségellenőrzési kritériumok húzódnak meg. Ezen 
kívül termékeinket számos nemzetközi intézet vizsgálja be és minősíti. Továbbá, 

 Csapteleptechnika 



COMFORT
ZONE
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a Hansgrohe csaptelepek egyedülálló részletekkel büszkélkedhetnek a techno-
lógia és dizájn területén, ilyen például a mosdócsaptelepek ComfortZone funk-
ciója, amely kényelmes kézmosást tesz lehetővé, pontosan beállított hőmérséklet 
mellett. 

 AirPower. Még több öröm a vízzel. 
Puhább, telítettebb vízsugár, levegő 
hozzákeverésével. 

 EcoSmart. Sokat spórolni – sok örömmel. 
Csaptelepek, amelyek akár 50 százalék-
kal kevesebb vizet fogyasztanak a hagyo-
mányos csaptelepekhez képest. 

 QuickClean. Vízkőmentesítő funkció. 
Egyszerű tisztítás a tökéletes vízsugár 
érdekében. 

 ComfortZone. Komfortos, mert nagy-
vonalú. A csaptelep magassága és ki-
szögellése kényelmes kézmosást tesz 
lehetővé. 



COMFORT
ZONE
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 Vékony vonalak és okos technológia. Mindegy, hogy egy lazító kádfür-
dőről vagy egy forró zuhanyról van-e szó: a Hansgrohe termosztátjai megóvnak 
bennünket mindenféle kellemetlen meglepetéstől. Gondoskodnak a kiváló hőfok-
szabályozásról, ugyanakkor lehetővé teszik a vékony és elegáns csapteleptestet 
is. A nyomás- és hőmérséklet ingadozások másodpercek alatt történő kiegyen-

 Termosztáttechnika 

 ComfortZone. Tökéletes kezelési komfort. 
A Hansgrohe összes zuhany- és 
kádtermosztátja egyszerűen és komfortosan 
kezelhető. 

 QuickClean. Vízkőmentesítő funkció. 
A Hansgrohe termosztátos 
kádcsaptelepei könnyen tisztíthatók – 
a tökéletes vízsugár érdekében. 

 AirPower. Még több öröm a vízzel. 
Puhább, telítettebb és még koncentrál-
tabb vízsugár, a levegő hozzáadásának 
köszönhetően. 
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lítése megvéd a forrázástól és maximális zuhanykomfortot biztosít. Az Ecostop 
funkciónak hála, zuhanyozás közben akár 50 százalékkal kevesebb vízre van 
szüksége. Mindez, a Hansgrohe EcoSmart technológiájának köszönhetően úgy 
történik, hogy az nem megy a zuhanyozási komfort rovására. 





 Zuhanyok 
 Zuhanyélmény 

XXL-es méretben 
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 Raindance® 



180
240

120100 150

300 350

600
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 A nagyobb egyszerűen jobb. A Raindance-szel újrafogalmaztuk a zuha-
nyozást. Mindez jól érzékelhető, ha eme innovatív zuhanytechnológia piaci fo-
gadtatására tekintünk. Az ötlet: nagy zuhanyfejek gondoskodnak a nagy felüle-
ten aláhulló zuhanyesőről, amely anélkül borítja be egész testét, hogy rengeteg 
vizet használna fel. Zuhanyélmény XXL-es méretben – kézizuhanyokkal és fejzu-
hanyokkal, 100-tól 600 mm-es átmérővel.

Powered by AIR. Zseniális zuhanytechnológia a Hansgrohe-tól. A víz, intelli-
gensen levegővel keverve, puha, telt esőcseppeket hoz létre, amelyek az esőer-
dőt idézik meg fürdőjében. Eközben kedvére választhat a meleg, nyári eső és az 
erőteljes masszázs között. Az AIR technológiának köszönhetően a vizet most még 
hatékonyabban használjuk föl. Ennek következtében egy nagy méretű fejzuhany 
fogyasztása sem nagyobb egy hagyományos zuhanyfej vízigényénél.

Mindenkinek a megfelelő stílust. Egyéni ízlésétől függően, a Raindance 
zuhanyok között háromféle stílusvilágot választhat: „E”, mint Elegance vagy érzé-
kien elegáns, „S”, mint Style vagy stílusosan egyszerű és „C”, mint Classic vagyis 
klasszikusan sikkes. Mindhárom stílusvilágban megtalálja a tökéletesen harmoni-
záló csaptelepeket és kiegészítőket. 



COMFORT
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 Innovatív Hansgrohe zuhanytechnológia. Átgondolt know-how a 
vállalat saját laboratóriumából, valamint évtizedes tapasztalatok kapcsolódnak 
össze a Hansgrohe-nál. Nap, mint nap, cseppenként foglalkozunk a víz min-
den részletével. Több, mint 100 éve. Az eredmény: olyan innováció, mint 

 AirPower. Még több öröm a 
vízzel. Puhább, telítettebb és még 
koncentráltabb vízsugár, a levegő 
hozzáadásának köszönhetően. 

 XXLPerformance. A méret a 
lényeg. Nagy formátumú zuhanyok, 
a kompromisszumok nélküli 
zuhanyélményért. 

 ComfortZone. Kényelmes 
kezelés. Zuhanyfejek, amelyek 
kényelmesek és könnyedén 
kezelhetőek. 

 EcoSmart. Nagy megtakarítás – nagy 
élvezet. Csaptelepek és zuhanyok, 
amelyek vizet és energiát takarítanak 
meg. 

 QuickClean. Vízkőmentesítő 
funkció. Egyszerű tisztítás a tökéletes 
vízsugár érdekében. 

 Zuhanytechnika 
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például az AirPower – a levegővel keveredve a kilépő víz puha esőcseppé, 
vagy éppen erőteljes masszázssugárrá változik. Vagy a QuickClean: a rugalmas 
szilikonpárnáknak köszönhetően a vízkőlerakódásokat könnyedén eltávolíthatjuk 
– így a zuhanyélmény sokáig tart. 
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 Változatos zuhanykomfort. A Raindance a nagy volumenű zuhanyesőt je-
lenti; három különféle méretben választhat 100, 120 és 150 mm-es átmérővel. 
A három különféle stílusvilág továbbá azt is lehetővé teszi az Ön számára, hogy 
fürdőjét teljes mértékben egyéni ízlésének megfelelően rendezze be. Válasszon 
az E (Elegance), S (Style) vagy C (Classic) kézizuhanyokból! Ezeket kiegészít-
heti a kézizuhannyal tökéletesen összehangolt formavilágú zuhanyrúddal is, így 
ezekkel a szettekkel válik teljessé a zuhanyélmény. 

 Classic 

 Sugárfajták 

 Elegance  Style 
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 AirPower, balról jobbra: 
Rain AIR, Balance AIR, Whirl 
AIR; mindhárom Raindance 
3jet kézizuhanynál egyforma. 



XXL
150

XXL
120

XXL
100

 Raindance® Classic 100 AIR 3jet
Unica® Classic szett 

 Raindance® E 120 AIR 3jet
Unica®’D szett 

 Raindance® S 150 AIR 3jet
Raindance® Unica®’S szett 
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Kézizuhanyok és zuhanyrendszerek, egy kicsit másként. Az elfor-
gatható Allroundernél nincsen szükség zuhanyrúdra, így bontakozhat ki a ter-
mék sokoldalúsága kézi-, fej- vagy oldalzuhanyként. Más a helyzet a Rainbow-
nál: az íves tartónak köszönhetően a flexibilis kézizuhany pillanatok alatt szé-
les vízsugarú fejzuhannyá változik. Néhány oldalzuhannyal tökéletes választás! 

 Raindance®

Rainbow szett 
 Raindance®

Allrounder szett 
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 Raindance® zuhanypanel
falsíkon kívüli 

 Raindance® zuhanypanel
falsík alatti 

Harmadikként, az extrém lapos, falsík alatti Raindance zuhanypanel hivalkodás-
tól mentes és tiszta képet mutat. A falsíkon kívüli verzióval pedig könnyedén el-
juttathatja az XXL-es zuhanyélményt fürdőjébe. 



XXL
180

XXL
100

XXL
350

XXL
240
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 Minden jó dolog fentről jön. Egy kellemes esőzuhany, amely közvetlenül 
és nagy felületen beteríti a fejet és a vállakat. A Raindance AIR tányér fejzuha-
nyok egy meleg víztakaróval borítják be az Ön egész testét. Mindegy, hogy Ön 
az ultravékony Style dizájnvilágot, vagy a Classic stílust választja, a Hansgrohe 
esőztető zuhanyai minden egyes zuhanyozást különleges élménnyé varázsolnak 
– kaphatóak 180-tól 300 mm-es átmérőig, többféle méretben. Királyi zuhanyo-
zást ígér a Raindance AIR Royale; valódi kézimunka masszív acélból. Luxuskate-
góriájú fejzuhany, legendásan nagy, 350 mm-es átmérővel. 

 Raindance® AIR Royale 
Tányér fejzuhany 

 Raindance® AIR 180 
Tányér fejzuhany 

 Raindance® Classic 100 AIR 
Oldalzuhany 

 Raindance® Classic 240 AIR 
Tányér fejzuhany 





Showerpipe-ok
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 Raindance® Showerpipe 
egykaros mosdócsapteleppel 

 Raindance® Showerpipe 
termosztáttal 

 Nagy felületű zuhanyöröm minden fürdőbe. Mivel a zuhanyélvezet a
zuhanyfej méretével együtt nő, a tányér fejzuhanyok jelentik az abszolút trendet.
A Hansgrohe Showerpipe-ok nagy méretű fejzuhany-élményt visznek minden 
fürdőbe. És mindez most egyszerűbb, mint korábban bármikor: a Hansgrohe 
Showerpipe-ok a korábban különálló funkciókat – úgy mint fejzuhany, kézizuhany, 
zuhanyrúd és csaptelep – egyesítik egy hangulatos, esztétikus egységgé, amelyet 
ráadásul gyorsan és könnyen installálhatunk. A Showerpipe-ok így egyszerű 
lehetőséget kínálnak arra az esetre, ha fürdőnkben utólag akarjuk valóra váltani 
ezt a zuhanyélményt. 
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 Felújítás a fürdőkád környékén. Az új Raindance Showerpipe-nak kö-
szönhetően a nagy felületen aláhulló zuhanyeső most már a kádnál is könnyedén 
valósággá válhat. Csak néhány mozdulat szükséges ahhoz, hogy a régi csapte-
lepet egy újra cseréljük. A fürdőszobai elrendezéstől függ, hogy a Showerpipe-ot 
a kád hosszanti vagy rövidebb oldalára tesszük-e. A kétféle hosszúságú zuhany-
kar teszi lehetővé a fejzuhany optimális elhelyezését, így az XXL-es zuhanyél-
ményt mindenféle kádban élvezheti. 

 Raindance® Showerpipe 
Kád 
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 A legrövidebb út egy nagy esőztetőhöz. Elképesztően egyszerű, átépí-
tés nélkül, minden zuhanyzóba vagy kádhoz illik: szerelje le a régi kézizuhanyt 
és helyette egyszerűen csavarozza fel a falra a Raindance Connect Showerpipe-
ot! Egyetlen kattintással a kézizuhany fejzuhannyá válik! Felülről, nagy felületen 
hullik alá a víz a fejre és a vállakra. A Raindance Connect valóban minden für-
dőszobába illik és mindenhova felszerelhető, ahol korábban már installáltak egy 
kézizuhanyt. Tiszta, purisztikus dizájnja szinte odavonzza a tekintetet a fürdőszo-
bában. Mikor kapcsolódik? – Get Connected! 

 Rain Connector® Egyszerűen 
zseniális. Dugja a kézizuhanyt 
a Rain Connectorba és így 
aktiválja a fejzuhanyt – átváltás 
nélkül, a víz automatikusan 
áramlik a zuhanyrúd belsejében. 

 Raindance® Connect Showerpipe 
pl. Ecostat® S csapteleppel kombinálva 

 Kompatibilis bár-
milyen meglévő zu-
hanycsatlakozóhoz 



XXL
240

COMFORT
ZONE

50

 Dizájn-evolúció a Showerpipe-oknál. A kevesebb gyakran több. De rit-
kán válik mindez annyira érzékelhetővé, mint ennél a Showerpipe-nál: a dizájn 
minimalista és egyszerre érdekfeszítő. Az öröm amit okoz, maximalista és teljesen 
ellazító. A fejzuhany és a vízvezető zuhanyrúd átmenet nélkül fonódnak össze a 
falsík alatti csapteleppel. Így kapcsolódik össze egy különleges zuhanyélmény az 
elképesztően finom esztétikával. Azok számára, akik tudni akarják, hogy mindez 
hogyan lehetséges: minden mögött a Hansgrohe innovatív technológiája, az iBox 
universal rejtőzik. 

 Raindance® Showerpipe Falsik alatti 
szereléshez, iBox universallal 
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 A vizet a maga ősi formájában megélni. Raindance® Rainfall®. 
A Rainfall minden tekintetben egy különleges élmény. Mint az első horizontális 
esőztető panel, teljesen új megjelenést tükröz. A lapos, falhoz rögzített „téglalap” 
messze benyúlik a térbe. Élje át ezt az egészen új zuhanyélményt, amely nagy 
mozgásszabadságot ad mindhárom funkció használatakor. Az igazán nagy zu-
hanyesőről a 240 mm átmérőjű, AIR funkcióval felszerelt fejzuhany gondoskodik, 
a „Whirl” funkcióval lazító masszázsban lehet részünk, míg a nagyszerű, széles 
szaunazuhany alatt úgy érezhetjük magunkat, mint egy vízesés aljában.

És a megfelelő Hansgrohe csaptelep kiválasztásával a kezelés is teljesen komfor-
tossá válik: a vízmennyiség és a sugárfajták kényelmesen beállíthatók, illetve kivá-
laszthatók a falon.
 

 Rain AIR. A 240 mm-es átmérőjű fejzuhany 
erőteljes cseppeket hoz létre az AIR 
funkció segítségével. 

 Whirl. A masszázssugarak csak víznyomás 
alatt fordulnak a megfelelő állásba. 

 Rainflow. A melegvizes szaunazuhany 
egyedülálló élménnyé válik. 
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 Zuhanyozás új dimenziókban: Raindance® Rainmaker®. Valódi ter-
mészeti jelenség a multifunkcionális Rainmaker: víz, levegő és egy hihetetlenül 
nagyvonalú térérzet. Teljesen a plafonba süllyesztve, így mérete ellenére vissza-
fogott dizájnjával a Rainmaker egy attraktív építészeti elemmé válik. A legendás 
600 mm-es átmérővel a Rainmaker olyan érzetet nyújt, mintha egy meleg felhő-
szakadásban zuhanyoznánk. Zuhanyélmény XXL-es méretben: középen 300 mm-
en vagy akár a termék teljes, 600 mm átmérőjű területén. A Rainmakert megvá-
sárolhatja kerek vagy akár szögletes formában. A csúcs: mindkét verziót – kíván-
ság szerint – most hangulatos világítással is megrendelheti.

Most új: opcionálisan rendelhető a Rainmakerhez az iControl mobile. Ezzel az 
innovatív, rádióhullámokkal működő rendszerrel minden egyes funkció gombnyo-
másra működtethető. Az elem nélküli távirányítóval kényelmesen, a zuhanykabi-
non kívül is bekapcsolhatjuk a rendszert. Így minden reggel – hidegzuhany he-
lyett –, előre beállíthatjuk a víz hőmérsékletét! 

 Rain AIR: centrális 
fejzuhanyfunkció AIR-rel, 
Ø 300 mm 

 Rain AIR XXL: teljes felületen 
aláhulló, puha zuhanyeső 
AIR-rel, Ø 600 mm 

 Whirl AIR: három rotáló 
masszázssugár, AIR-rel 

 iControl mobile: kezelés 
gombnyomásra 



 Croma® 100 
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 Croma® 100 Multi 
Kézizuhany Rain-, Mono- 
és masszázs sugárral 

 Croma® 100 Vario/Unica®’C szett 

 Croma® Classic 100 Multi 
Kézizuhany Rain-, Mono- 
és masszázs sugárral 

 A mi zuhanyunk. Croma® 100. Nagy és jól néz ki – manapság így kell fes-
tenie egy zuhanyfejnek. A Croma 100 ennél többet tud: nagyobb méretével – 
100 mm átmérő – a vizet érzékelhetően nagyobb felületen teríti szét a bőrön. 
Még több funkció – válasszon a sugárfajták változatos kínálatából, zuhanyozási 
szokásainak megfelelően. És még több dizájn – tiszta és időtlen formájával min-
denféle fürdőszobába tökéletesen illik! Most újdonság a Croma Classic 100. 
Ideálisan kombinálható a Talis Classic csaptelepsorozattal. 



XXL
100

XXL
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 Esőzuhatag a levegőből – erre a természetes zuhanyélményre vágyakozik 
minden ember. Az Unica Reno Lifttel például a Croma 100 kézizuhany pillanatok 
alatt egy nagy felületű fejzuhannyá válik. A vékony, elengáns Croma 100 zuhany-
panel pedig elvarázsolja a kellemes oldalzuhanyokkal. XXL-es zuhanyélményt 
ígér a Croma 100 Showerpipe is: termosztátjával és nagy fejzuhanyával tökéletes 
látvány és tökéletes zuhanyélmény. A frissítően filigráns dizájn bármilyen fürdőhöz 
illik, mindegy, hogy újépítésűről vagy felújítottról van-e szó. 

 Unica®’Reno Lift szett 
Állítható magasságú zuhanyrúd 

 Croma® 100 Zuhanypanel 
egykaros csapteleppel 

 Croma® 100 Showerpipe 
termosztáttal 





 Crometta® 85 
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 Crometta® 85. Egyszerűen egy jót zuhanyozni. Az új Crometta 85 min-
dent tud, amire ma egy jó zuhanynak szüksége van: csúcs-funkciók, attraktív su-
gárfajták és a Hansgrohe zuhanyok megbízható minősége. A funkció és forma 
tekintetében tökéletesen hozzá illő Unica’Crometta zuhanyrúddal a zuhanyöröm 
teljessé válik. Visszafogott dizájnjukkal a Crometta 85 termékek mindenhova jól 
passzolnak, ezért kiválóan alkalmazhatók felújításoknál vagy projecteknél. Ideá-
lis esetben a Focus csaptelepsorozattal vannak összekapcsolva.

 Crometta® 85 Vario/ 
Unica®’Crometta® szett 

 Crometta® 85 Green 
Kézizuhany, víztakarékos 
sugárral 6 l/perc 

 Crometta® 85 Multi 
Kézizuhany, normál-, szoft- 
és masszázs sugárral



 EcoSmart 

 EcoSmart rendszer. A beépített 
vízkorlátozó az átfolyó mennyiséget 
állandóan 9,5 liter/perc szinten 
tartja, a víznyomástól függetlenül. 

 Szabályzócsillag 

 Precíziós o-gyűrű 

 Ház 
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 Technológia, melynek segítségével vizet takaríthat meg. 
Az EcoSmart technológiával kevesebb vízzel tud ugyanolyan kényelmesen zu-
hanyozni. Az átfolyási mennyiség korlátozása, a speciális fúvókák és a levegő 
hozzákeverése mind-mind arról gondoskodnak, hogy a vízfogyasztás akár 60 
százalékkal csökkenthető legyen. Ezzel persze nem csak vizet takarítunk meg, 
hanem energiát is, hiszen kevesebb vizet kell felmelegíteni. Minden Hansgrohe 
csaptelepben az EcoSmart – levegő hozzákeverésével – akár 50 százalékkal, 
7,2 liter/percre is csökkentheti vízfogyasztását. 

 Termékpéldák 

 Crometta® 85 Green 
víztakarékos normál vízsugárral 

 Croma® 100 Multi EcoSmart 
Unica®’C szett 

 Croma® 160 EcoSmart 
esőztető sugárral 

 Raindance® S 150 3jet EcoSmart 
Raindance® Unica®’S szett 

 Raindance® AIR 240 EcoSmart 
Rain AIR sugárral 

 Raindance® Showerpipe 180 
EcoSmart 

l/min

6
l/min

9,5
l/min

9,5

l/min

9,5
l/min

9,5
l/min

9,5
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 Falsíkon kívüli csaptelep – egy zuhanyhoz. 
Például a Metris S falsíkon kívüli zuhany-
csaptelep, manuális irányítással. Ebben az 
esetben mind a vízmennyiség, mind pedig 
a hőmérséklet beállítása kézzel történik. 

 Falsíkon kívüli termosztát – egy zuhanyhoz. 
A falsíkon kívüli csaptelepek komfortosabb 
változata a termosztátos variáns. A hőmér-
sékletet hajszál pontosan be lehet állítani, 
a víz keverése gyorsan és automatikusan 
történik. 

 Falsík alatti termosztát – 2 zuhanyhoz. 
A falsík alatti variáns esetében a tulajdon-
képpeni csaptelep a falban található. Ebben 
az esetben kétfajta zuhanyt lehet működtet-
ni. Ez a megoldás egy letisztult megjelenést 
biztosít és nagyobb komfortot nyújt a fürdő-
szobában. 

 Kezelési komfort 
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 Falsík alatti termosztátos csaptelep – 3 zu-
hanyhoz, mechanikus. Az iBox universalon 
alapuló iControl a falsík alatti termosztát-
tal van összeköttetésben. Ennek segítségével 
mindössze egy kezelőelemmel 3 különböző 
zuhanyt lehet ki- és bekapcsolni. 

 Falsík alatti termosztátos csaptelep – 3 zu-
hanyhoz, elektronikus. Az iBox universalon 
alapuló iControl mobile digitális technikát 
visz a fürdőszobába. A trükk: az irányító 
konzolt le lehet választani és távirányítóként 
használni. Ennek segítségével a zuhanyt 
kintről is el lehet indítani – a fürdőtérbe való 
belépéskor, így rögtön a kívánt hőmérsékle-
tű vizet élvezhetjük. 

 RainBrain – egy elektronikus rendszer, 
amellyel akár 5 különböző zuhanyt is 
irányíthatunk. A RainBrain érintőkijelzőjé-
vel a zuhanyfunkció egy kellemes élmény. 
Minden zuhanyfunkció könnyen beállít -
ható egy érintéssel: a zuhany, a sugártí-
pus, a fények és a gőz – még akár a zene 
is, amely összekapcsolható közvetlenül 
a saját iPodunkkal. 

 Ön hogyan szereti? A zuhanyfejek számától és komfortjától, valamint a bel-
sőépítészeti elvárásoktól függően válogathat különféle csaptelepek között: a fal-
síkon kívüli csaptelepeket közvetlenül a falra szerelik. Ezek között is megkülön-
böztetünk manuális egykaros csaptelepeket és komfortos termosztátokat. A falsík 
alatti szerelésnél a tulajdonképpeni csapteleptestet a falba süllyesztik. Mivel eb-
ben az esetben csak a kezelőkar és a decens rozetta látható, egy tiszta esztétiká-
jú, még több zuhanyzási komfortot biztosító rendszer jön létre. Minél sokrétűbbek 
a zuhanyfunkciók, annál komplexebbé válik a falban húzódó csőrendszer. Mind-
egy, hogy melyik zuhanycsalád mellett kötelezi el magát – az egyszerű falsíkon 
kívüli csapteleptől egészen az elektronikus, távirányítással működő rendszerekig, 
a Hansgrohe-nak mindenre van megoldása. 
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 Kézizuhany 
Különböző vízsugár fajtákkal 
és AIR-technológiával van fel-
szerelve. Kiválóan használha-
tó a fitness kiegészítéseként és 
a szépségápolásban. 

 Zuhanyszett 
Az egész test magasságában 
állítható, tehát fej-, váll-, kézi- 
és oldalzuhanyként is működ-
tethető. Egyszerűen és gyorsan 
felszerelhető a falra. 

 Zuhanypanel 
Víz sok zuhanyból: a 
Raindance kézizuhanyból és 
az erőteljes oldalzuhanyokból. 
A panel a falra szerelhető és 
utólag is felszerelhető. 

 Oldalzuhanyok 
Ha a nagy oldalzuhanyokat 
a kívánt irányba forgatjuk, bi-
zsergető vízsugarak árasztják 
el testünket. Falra szerelhetők. 

 Zuhanyvariációk 
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 Showerpipe 
A nagyfelületű zuhanyeső-
ért középen fentről egy fali 
termosz táttal kombinálva. 
Utólag is felszerelhető – a 
leggyorsabb lehetőség, hogy 
nagyfelületű fejzuhanyunk 
legyen. 

 Fejzuhany 
A nagyfelületű tányér fejzu-
hany lágy zuhanyesőt ad 
és teljesen befedi testünket. 
A mennyezetre vagy a falra 
szerelhető. 

 Raindance Rainfall 
A vízszintes esőpanel 
nagy fejzuhanyával, masz-
százs vízsugarakkal és egy 
szaunazuhannyal kényeztet 
bennünket. 

 Raindance Rainmaker 
A mennyezetbe beépített fejzu-
hany-rendszer egy különösen 
nagy felületű zuhanyesőt ígér. 
Nagysága miatt két személy 
számára is alkalmas. Kíván-
ságra akár világítással is. 



 iBox® universal alaptest 
cinkszegény rézöntvény
# 01800180 

 iBox® universal 
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 A Hansgrohe® iBox® universal – most még univerzálisabb. Az összes 
Axor és Hansgrohe csapteleppel kompatibilis, a legújabb verzió pedig most még 
nagyobb szerelési szabadságot ad egy felxibilisen állítható gyűrűnek köszönhe-
tően. Az iBox universal sokféle felhasználási lehetőséget nyújt Önnek a fürdő-
szobában. Most még sokoldalúbban bevethető, hiszen a Raindance Rainfall és 
a Raindance Showerpipe szintén egy iBox-szal kerülnek beszerelésre. Élvezze 
a falsík alatti installáció minden kényelmét, hiszen nagy mozgási szabadsága 
van, legyen szó kádról vagy zuhanyzóról; a készreszerelésig még rugalmasan 
dönthet. Válassza ki az Önnek legjobban tetsző színkészletet: Elegance, Style 
vagy Classic – minden bizonnyal megtalálja köztük az igazit. Győződjön meg 
Ön is személyesen a falsík alatti forradalom előnyeiről! 

 iBox® universal kombinációk 

 Raindance®

zuhanypanel 

 Ecostat® S termosztát 
start/stop gombbal 

 Ecostat® S termosztát
beépített elzáró- és
váltószeleppel 

 Raindance® Showerpipe, 
falsík alatti 

 Raindance® Rainfall® 

 Ecostat® S termosztát  iControl® mobile 

 iControl® 

 Egykaros
kádcsaptelep

(beépített biztonsági
szerelvénnyel is) 
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 Körszimmetrikus beszerelés. 
Az iBox universal szimmetrikus 
felépítése miatt mindegyik csat-
lakozás egyforma. Fontos, hogy 
a hidegvíz jobb oldalon, a me-
legvíz pedig vele szemben le-
gyen csatlakoztatva. Zuhanyként 
történő alkalmazás esetén, akár 
a felső, vagy az alsó lefolyóhoz 
lehet csatlakoztatni. 

 Tökéletesen tömített. A négy 
csatlakozás gumitömítései és a 
fröccsenő víz ellen tömített tar-
tórozetta minden oldalról töké-
letesen megvédi a falat a ned-
vességtől. 

 Alaptest hosszabbító. 
A Hansgrohe arra az esetre is 
megtalálta a megoldást, ha az 
iBox universal túl mélyen he-
lyezkedik el a falban. Az alap-
test hosszabbítót a csatlakozó 
és a funkcionális blokk között 
kell elhelyezni. A hosszabbító 
készlet biztonságot nyújt egé-
szen a falig. Vagyis ebben az 
esetben is tökéletesen megvédi 
a falazatot a nedvességtől. 

 iBox® universal rozetta hosz-
szabbító. A hosszabbítónak 
köszönhetően a csekély besze-
relési mélységek sem okoznak 
már problémát. A hosszabbító 
rozetta – amely a csempe és 
a színkészlet közé van besze-
relve – lehetővé teszi az iBox 
universal telepítését kis fal-
mélység ellenére is. 

 Hangszigetelt. A sárgaréz önt-
vényt a tömítésekre helyezik, 
úgy, hogy a zajt a vízvezető ré-
szek ne tudják továbbítani a fal-
ba. Azáltal, hogy a tartórozet-
ta az iBox universal házával és 
nem a funkcionális egységgel 
van összecsavarozva, valamint 
egy kiegészítő tömítés megaka-
dályozzák a hang átterjedését 
egészen a csempékig. 

 Egyszerűsített öblítés. A ter-
mékkel szállított öblítőblokkal, 
amely különböző pozíciók-
ba szerelhető, a vezetékeket 
egyszerűen átöblíthetjük, a 
DIN 1988 előírásainak meg-
felelően. 

 Biztonságos és gazdaságos. 
Az univerzális alaptest csupán 
a csatlakozóblokkot tartalmaz-
za. Az értékes funkcionális blok-
kot a későbbiekben a színkész-
lettel együtt szállítják és szere-
lik. Az építkezési szakaszban fel-
merülő problémákat, mint lopás, 
szennyezőanyagok bejutása 
vagy az alkatrészek befagyása, 
ugyanúgy megtakaríthatjuk, mint 
a költséges raktározást. 

 Sokoldalú szerelési lehetőség. 
Miután valamennyi forgalom-
ban lévő szerelési rendszer-
hez, továbbá az összes csat-
lakozási megoldáshoz és sze-
relvényhez illeszkedik, az 
iBox universal a flexibilis átál-
lító gyűrűvel, a kétszintű rög-
zítési lehetőséggel, valamint a 
DN20-as csatlakozásokkal va-
lóban univerzális szerelést tesz 
lehetővé. 

 Minden együtt. Egykaros fal-
sík alatti kádcsaptelep beépí-
tett biztonsági kádtöltő kifo-
lyóval, le- és túlfolyó garnitú-
rával (Exafill). Az egyedülál-
ló, beépített biztonsági szerel-
vény feleslegessé teszi a külső 
csőmegszakító alkalmazását. 
Ezáltal csökkennek a szerelési 
költségek és a szervízigény. 

 iBox® universal technika 
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 Néhány pillanat alatt elvégez-
hető a becsövezés, minimális 
szerelési energiával. Mivel az 
iModult már előre összeállítot-
ták, már csak a hideg- és me-
legvíz csatlakozásra van szük-
ség, mielőtt a komplett rend-
szert átöblítik. Ezután szerelhe-
tők fel a kívánt csaptelepek és 
zuhanyok. Ezzel készen is van 
az individuálisan összeállított 
zuhanykabin! 

 Hansgrohe® iModul® – egyszerűen, zuhanycsaládokhoz. Teljesen elő-
reszerelt és gyárilag ellenőrzött, az iModul ideális alap a kézizuhany, a hat ol-
dalzuhany és egy fejzuhany számára. Falba vagy falra ill. távtartó szerkezetbe 
szerelhető, hideg- és melegvíz csatlakozásra van szükség, és máris csempézhető 
a teljes rendszer. Ezután már csak az iBoxhoz tartozó termosztát színkészletet, va-
lamint a kívánt zuhanycsaládot kell felszerelni, és máris kész a saját zuhanykabin 
– mindez lélegzetvételnyi idő alatt. 

 iModul®

# 13615180 
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 Exafill® S. Az új, kombinált kádtöltő, 
le- és túlfolyógarnitúra extrém lapos és 
nagyon praktikus. Forma és funkció te-
kintetében mindenkit meggyőz. Rubit 
tisztítófunkcióval van felszerelve, a leg-
magasabb kezelési komfortot az egy-
szerű installációval ötvözi. 

 Flexaplus® és Flexaplus® S. 
Dizájnjában purisztikus, technológiá-
jában meggyőző: a le- és túlfolyó-
garnitúra akár 25 mm-rel is növelni 
tudja a vízszintet. Ennek érdekében 
a túlfolyószabályzót csak a kívánt 
pozícióba kell állítani a színkészlet-
nél. Mindez nagy fürdőélvezetet nyújt 
– akár a legkisebb kádban is. 

 Flexaplus® S. A túlfolyószabály-
zó egyénileg beállítható. Ezzel a 
módszerrel a vízszint mértéke akár 
25 mm-rel is növelhető. 

 Lefolyórendszerek 



Push

Push

 Raindrain® 90 XXL. Tökéletesen 
illik a nagy vízigényű zuhanyokhoz, 
így például a Rainmakerhez. Az akár 
51 liter/perc lefolyó-teljesítményre ké-
pes Raindrainben a víz villámgyorsan 
eltűnik. A termék belső szerkezetének 
bonyolultsága ellenére ez a lefolyó-
rendszer könnyedén installálható és 
tisztítható. 

 Flowstar® és Push-Open. 
Purisztikus dizájn, praktikus funkcio-
nalitással kombinálva. A Flowstar 
gondoskodik a csaptelep alat-
ti optikai harmóniáról, a Push-Open 
mosdólefolyó pedig a kényelmes ke-
zelésről: a nyitáshoz és a záráshoz 
egyszerűen nyomja meg! 

 Push-Open-lefolyógarnitúra 
Elég egy ujjnyomás és a szelep 
játszi könnyedséggel zárható 
és ismét kinyitható. 
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 Termékáttekintés 
 Mindent egy pillanat alatt 

 C
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 Metropol® E 

 Egykaros bidécsaptelep 
 # 14270, -000, -090 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 14470, -000, -090 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 14475, -000, -090 
  integrált biztonsági 
kombinációval 
 # 14477, -000, -090 

 Egykaros mosdócsaptelep 
 # 14070, -000, -090 

 3-lyukú keresztfogantyús
bidécsaptelep 
 # 14233, -000, -090 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 14670, -000, -090 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 14675, -000, -090 

 Egykaros mosdócsaptelep 
elektromos átfolyós 
vízmelegítőkhöz 
 # 14075, -000, -090 

 Egykaros konyhai csaptelep
 kihúzható zuhannyal 
 # 14837, -000, -090, -800 
 elektromos átfolyós 
vízmelegítőkhöz
 # 14842, -000, -800 

 Egykaros mosdócsaptelep 
 kézmosóhoz 
# 14072, -000, -090

 Egykaros konyhai csaptelep
 # 14830, -000 
 elektromos átfolyós 
vízmelegítőkhöz 
 # 14832, -000 
integrált elzárószeleppel 
 # 14835, -000     (kép nélkül) 

 Kádtöltő kifolyócső 
 # 13414, -000 

 3-lyukú mosdócsaptelep 
 # 14033, -000, -090 

 Raindance® E 150 AIR 3jet szett 
 90 cm   # 27874, -000 
 150 cm   # 27888, -000  
 (kép nélkül) 
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 Raindance® E 150 AIR 3jet szett 
 90 cm   # 27874, -000 
 150 cm   # 27888, -000  
 (kép nélkül) 

 Metris® E 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31675, -000 

 Egykaros bidécsaptelep 
 # 31270, -000 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31670, -000 

 Egykaros mosdócsaptelep 
 # 31070, -000 

 Egykaros mosdócsaptelep 
kézmosóhoz 
 # 31072, -000 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31470, -000 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31475, -000 
 integrált biztonsági 
kombinációval
 # 31476, -000   (kép nélkül) 

 Kádtöltő kifolyócső 
 # 13414, -000 
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 Talis® E2 

 Egykaros mosdócsaptelep 
 # 31612, -000 
 leeresztő-garnitúra nélkül
 # 31614, -000   (kép nélkül) 

 Egykaros bidécsaptelep 
 # 31622, -000 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31642, -000 

 Kádtöltő kifolyócső 
 # 13414, -000 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31662, -000 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31645, -000 
integrált biztonsági 
kombinációval
 # 31646, -000    

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31666, -000 

 Croma® 100 Vario/
Unica® ’C szett 
 90 cm   # 27771, -000 
 65 cm   # 27772, -000  
 (kép nélkül) 



Ø
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 Egykaros mosdócsaptelep 
 # 31730, -000 
   leeresztő-garnitúra nélkül
 # 31733, -000   (kép nélkül) 

 Egykaros bidécsaptelep 
 # 31920, -000 

 Focus® E2  

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31960, -000 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31940, -000 

 Crometta® 85 Vario/
Unica® ’Crometta® szett 
 90 cm   # 27762, -000 
 65 cm   # 27763, -000  
 (kép nélkül) 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31945, -000 
integrált biztonsági 
kombinációval 
 # 31946, -000    

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31965, -000 

 Egykaros konyhai csaptelep 
 # 31780, -000 
 elektromos átfolyós 
vízmelegítőkhöz 
 # 31784, -000    

 Kádtöltő kifolyócső 
 # 13414, -000 
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 Egykaros mosdócsaptelep 
 # 14061, -000, -880 
lefolyó-garnitúra nélkül 
 # 14068, -000, -880  
 (kép nélkül) 

 Egykaros mosdócsaptelep 
magasított
 # 14020, -000, -880 

 3-lyukú mosdócsaptelep 
 # 14063, -000, -880 

 Egykaros bidécsaptelep 
 # 14262, -000, -880 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 14461, -000, -880 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 14665, -000, -880 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 14465, -000, -880 
integrált biztonsági 
kombinációval 
 # 14466, -000, -880  
  

 Kádtöltő kifolyócső 
 # 14420, -000 

 3-lyukú keresztfogantyús
bidécsaptelep 
 # 14263, -000, -880 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 14661, -000, -880 

 Metropol® S 

 Raindance® S 150 AIR 3jet 
Raindance® Unica®’S szett 
 90 cm   # 27893, -000 
 150 cm   # 27638, -000  
 (kép nélkül) 
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 Metris® S 

 Egykaros mosdócsaptelep 
 # 31060, -000 
 lefolyó-garnitúra nélkül
 # 31068, -000   (kép nélkül) 

 Egykaros bidécsaptelep 
 # 31261, -000 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31460, -000 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31660, -000 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31465, -000 
 integrált biztonsági 
kombinációval
 # 31466, -000    

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31665, -000 

 Raindance® S 150 AIR 3jet 
Raindance® Unica®’S szett 
 90 cm   # 27893, -000 
 150 cm   # 27638, -000  
 (kép nélkül) 

 Elektromos mosdócsaptelep 
 6 V-os elemmel működik 
 # 31100, -000 
 # 31101, -000 
 Hálózati csatlakozóval  
 (kép nélkül) 
 # 31102, -000  
 # 31103, -000 

 Kádtöltő kifolyócső 
 # 14420, -000 

 Egykaros mosdócsaptelep 
magasított
 # 31022, -000 

 C
sa

p
te

le
p

e
k

  S
ty

le
 Te

rm
é

k
á

tt
e

k
in

té
s 



XXL
100

84

 Egykaros konyhai 
csaptelep 
 # 14870, -000, -750, -800 
 elektormos átfolyós 
vízmelegítőkhöz
 # 14873, -000, -750, -800 
 integrált elzárószeleppel 
 # 14875, -000, -750, -800  
 (kép nélkül) 

 Egykaros zuhany-
csaptelep 
 Falsík alatti 
 # 32675, -000 

 Elektronikus csaptelep 
 6 V-os elemmel működik 
 # 32110, -000  
 # 32111, -000 
 Hálózati csatlakozóval  
 (kép nélkül) 
 # 32112, -000 
 # 32113, -000 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 32475, -000 
 integrált biztonsági 
kombinációval 
 # 32477, -000  

 Egykaros mosdócsaptelep 
 # 32040, -000 
lefolyó-garnitúra nélkül 
 # 32041, -000  
 (kép nélkül) 

 Egykaros bidécsaptelep 
 # 32240, -000 

 Egykaros mosdócsaptelep 
 elforgatható kifolyóval 
 # 32070, -000 
 120 fokban elforgatható  
 # 32073, -000  
 (kép nélkül) 

 2-lyukú mosdócsaptelep 
 elforgatható kifolyóval 
 # 32030, -000 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 32440, -000 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 32640, -000 

 Kádtöltő kifolyócső 
 # 13414, -000 

 Egykaros konyhai 
csaptelep  
 kihúzható zuhannyal 
 # 32841, -000, -800 
elektromos átfolyós 
vízmelegítőkhöz 
 # 32842, -000, -800 

 Egykaros konyhai 
csaptelep 
 fix kifolyóval
 # 32851, -000, -820 
 elektormos átfolyós 
vízmelegítőkhöz 
 # 32852, -000  
 integrált elzárószeleppel  
 # 32855, -000, -820  
 (kép nélkül) 

 Egykaros konyhai 
csaptelep 
 kihúzható kifolyóval
kétféle sugárral
 # 14877, -000, -750, -800 
 kihúzható kifolyóval
egyféle sugárral 
 # 14872, -000, -750, -800  
 (kép nélkül) 

 Croma® 100 Multi 
Unica® ’C szett 
 90 cm   # 27774, -000 
 65 cm   # 27775, -000  
 (kép nélkül) 

 Talis® S2 

Hidegvizes 
mosdócsaptelep
kézmosóhoz 
 # 13132, -000 
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 Egykaros mosdócsaptelep 
 # 31701, -000 
   lefolyó-garnitúra nélkül
 # 31711, -000   (kép nélkül) 

 Egykaros mosdócsaptelep 
 elforgatható kifolyóval 
 # 31710, -000 

 Egykaros bidécsaptelep 
 # 31721, -000 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31762, -000 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31742, -000 

 Crometta® 85 Multi/ 
Unica® ’Crometta® szett 
 90 cm   # 27766, -000 
 65 cm   # 27767, -000  
 (kép nélkül) 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31743, -000 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31763, -000 

 Egykaros konyhai csaptelep 
 # 31786, -000 
 elektormos átfolyós 
vízmelegítőkhöz
 # 31785, -000    
 integrált elzárószeleppel 
 # 31783, -000   (kép nélkül) 

 Kádtöltő kifolyócső 
 # 13414, -000 

 Focus® S 
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 Metris® Classic 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31676, -000, -820 

 Egykaros mosdócsaptelep 
magasított
 # 31078, -000, -820 

 3-lyukú mosdócsaptelep 
 # 31073, -000, -820 

 Egykaros bidécsaptelep 
 # 31275, -000, -820 

 3-lyukú keresztfogantyús
bidécsaptelep 
 # 31273, -000, -820 

 2-lyukú fali mosdócsaptelep 
 165 mm   # 31000, -000, -820    
 225 mm   # 31003, -000, -820 
 (kép nélkül) 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31672, -000, -820 

 Egykaros mosdócsaptelep 
 # 31075, -000, -820 
 lefolyó-garnitúra nélkül
 # 31077, -000, -820  
 (kép nélkül) 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 31478, -000, -820 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 31485, -000, -820 
integrált biztonsági 
kombinációval 
 # 31486, -000, -820    

 Kádtöltő kifolyócső 
 # 13413, -000, -820 

 Raindance® Classic 100 AIR 3jet/ 
Unica® ’Classic szett 
 90 cm   # 27841, -000, -820 
 65 cm   # 27843, -000, -820 
 (kép nélkül) 
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 Egykaros mosdócsaptelep 
 # 14111, -000, -820 
 lefolyó-garnitúra nélkül
 # 14118, -000, -820   (kép nélkül) 
 elektromos átfolyós 
vízmelegítőkhöz 
 # 14115, -000, -820    

 Egykaros mosdócsaptelep 
magasított
 # 14116, -000, -820 

 Egykaros mosdócsaptelep  
 Natural 
 # 14127, -000, -820 

 3-lyukú mosdócsaptelep 
 # 14113, -000, -820 

 3-lyukú keresztfogantyús
bidécsaptelep 
 # 14123, -000, -820 

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 14161, -000, -820 

 Egykaros bidécsaptelep 
 # 14120, -000, -820 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsíkon kívüli 
 # 14140, -000, -820 

 Croma® Classic 100 Multi/
Unica® ’Classic szett 
 90 cm   # 27768, -000, -820 
 65 cm   # 27769, -000, -820 
 (kép nélkül) 

 Egykaros kádcsaptelep 
 Falsík alatti 
# 14145, -000, -820
integrált biztonsági 
kombinációval  
 # 14146, -000, -820    

 Egykaros zuhanycsaptelep 
 Falsík alatti 
 # 14165, -000, -820 

 Kádtöltő kifolyócső 
 # 14148, -000, -820 

 Talis® Classic 
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 Comtess  
borotválkozó- és
kozmetikai tükör
 # 73525, -000 

 Tükrök 

 Comtess de Luxe 
 borotválkozó- és 
kozmetikai tükör 
világítással és 
csatlakozóval
 # 73520, -000, -090, 
-450, -880 

Borotválkozó- és
kozmetikai tükör
világítással
 # 40490, -000 

 Princess 
borotválkozó- és
kozmetikai tükör
 # 73545, -000 

 Princess de Luxe 
 borotválkozó- és kozme-
tikai tükör világítással és 
csatlakozóval
 # 73540, -000, -880 

Logis kiegészítők

 Folyékonyszappan-adagoló 
Üveg
 # 40514, -000, -820 

 Fogmosópohár 
Üveg
 # 40518, -000, -820 

 Szappantartó  
Üveg
 # 40515, -000, -820 

 Akasztó (kicsi) 
 # 40511, -000, -820 

wc papír tartó 
   # 40523, -000, -820 

wc papír tartó
fedél nélkül
 # 40526, -000, -820 

Tartalék wc papír tároló
 # 40517, -000, -820 

 wc kefe tartó
Üveg
 # 40522, -000, -820 

Törölközőtartó
 # 40512, -000, -820 

Kapaszkodó  
 300 mm 
 # 40513, -000, -820 

Fürdőlepedő tartó
 600 mm 
 # 40516, -000, -820 
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Törölközőtartó
 # 41612, -000, -820 

Kapaszkodó
 300 mm 
 # 41613, -000, -820 

Fürdőlepedő tartó
 600 mm 
 # 41616, -000, -820 

wc papír tartó 
 # 41623, -000, -820 

wc papír tartó
fedél nélkül
 # 41626, -000, -820 

Tartalék wc papír tároló 
 # 41617, -000, -820 

wc kefe tartó
Kerámia
 # 41632, -000, -820 

 Folyékonyszappan-adagoló 
Kerámia
 # 41614, -000, -820 

 Fogmosópohár 
Kerámia
 # 41618, -000, -820 

 Szappantartó  
Kerámia
 # 41615, -000, -820 

 Akasztó (kicsi) 
 # 41611, -000, -820 
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 Ecostat® E 
zuhanytermosztát 
 # 13125, -000 

 Croma® 100 Multi szett/
Ecostat® E Combi 
 90 cm   # 27055, -000 
 65 cm   # 27056, -000    

 Ecostat® S 
zuhanytermosztát 
 # 13235, -000 

 Croma® 100 Multi szett/
Ecostat® S Combi 
 90 cm   # 27053, -000 
 65 cm   # 27054, -000    

 Ecostat® E 
kádtermosztát 
 # 13145, -000 

 Ecostat® S 
kádtermosztát 
 # 13245, -000 

 Croma® 100 Multi szett/
Ecostat® 1001 SL Combi 
 90 cm   # 27085, -000 
 65 cm   # 27086, -000    

 Falsíkon kívüli termosztátok 

 Ecostat® 1001 SL 
zuhanytermosztát
 # 13261, -000, -800 

 Ecostat® 1001 SL 
kádtermosztát
 # 13241, -000, -800 



 Elektronikus szelepek 

 Falsík alatti termosztátok 

 Elzárószelep 
 S színkészlet 
 # 15972, -000, -880 

 Ecostat® E 
 # 15710, -000, -090, -880 

 Ecostat® E 
 beépített elzárószeleppel 
 # 15700, -000, -090, -880 

 Ecostat® E 
beépített elzáró- és
váltószeleppel
 # 15720, -000, -090, -880 

 Ecostat® E 
 Start/Stop 
 # 15740, -000 

 iControl® 
beépített elzáró- és
váltószeleppel
 # 15955, -000 

 Trio®/Quattro® 
Váltószelep  
 E színkészlet 
 # 15931, -000, 
-090, -880 

 Ecostat® S 
 # 15711, -000, -880 
 Highflow termosztátelem 
 # 15715, -000 

 Ecostat® S 
 beépített elzárószeleppel 
 # 15701, -000, -880 

 Ecostat® S 
beépített elzáró- és
váltószeleppel
 # 15721, -000, -880 

 Ecostat® S 
 Start/Stop 
 # 15740, -800 

 Manuális szelepek 

 Elzárószelep 
 E színkészlet 
 # 15971, -000, 
-090, -880 

 Alaptest iBox® universal 
 # 01800180 

 Alaptest hosszabító 
 # 13595, -000 
 Hosszabbító rozetta 
 Ø 170 mm 
 # 13596, -000, -880 
 Hosszabbító rozetta 
 Ø 150 mm 
 # 13597, -000, -880 
 Szerelősín épített 
falszerkezethez 
 # 96615, -000 

 iControl® mobile Porter szett 
 Rainmakerhez világítással 
 # 15952, -000 
 Rainfallhoz világítás nélkül  
 # 15951, -000   (kép nélkül) 
 iControl® mobile Porter 
 # 15950, -000   (kép nélkül) 

 iControl® mobile 
 Rainmakerhez világítással 
 # 15945, -000 
 Rainmakerhez világítás nélkül 
 # 15943, -000   (kép nélkül) 
 Rainfallhoz külső világítással  
 # 15944, -000   (kép nélkül) 
 Rainfallhoz világítás nélkül  
 # 15942, -000   (kép nélkül) 

 iControl® mobile alapszett
 # 15941180 

 Trio®/Quattro® Váltósze-
lep   S színkészlet 
 # 15932, -000, -800 
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 Raindance® S 150 AIR 3jet 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28519, -000, -880 
 Raindance® S 150 AIR 1jet 
 # 28505, -000   (kép nélkül) 

 Raindance® Classic 100 AIR 3jet 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28548, -000, -820 

 Raindance® S 100 AIR 3jet 
 béka formájú zuhanyfejjel
 # 28545, -000 

 Raindance® S 120 AIR 3jet 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28514, -000, -880 

 Raindance® S 100 AIR 3jet 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28504, -000, -880 
 Raindance® S 100 AIR 1jet 
 # 28509, -000, -800, -880   (kép nélkül) 

 Raindance® E 150 AIR 3jet 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28518, -000 

 Kézizuhany 

 Raindance® E 120 AIR 3jet 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28507, -000 

 Raindance® E 100 AIR 3jet 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28502, -000 
 Raindance® E 100 AIR 1jet 
 # 28508, -000   (kép nélkül) 

 Raindance® Travel Kit 
 áll: Utazótáska, Raindance® S 100 AIR 1jet 
zuhanyfej és szerelőfogó 
 # 28526, -000 

 Ércsorgató szett
 Zuhanycsővel és fali tartóval 
 # 27570, -000 
 Gyorscsatlakozóval és fali tartóval 
 # 27571, -000 

 Joco® 
 Kézizuhany normál és lágy vízsugárral 
 # 28560, -000 
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 Kézizuhany 

 Mistral® 3 
 Kézizuhany normál, masz-
százs és lágy vízsugárral 
 # 28524, -000 

 Aktiva® A6 
 Kézizuhany normál, lágy,
masszázs és mono víz-
sugárral  
# 28546, -000, -090,
 -450, -880 

 Mistral®  
 Kéziuhany normál, masz-
százs és Eco vízsugárral 
 # 28590, -000, -840 

 Mistral® Care 
Kézizuhany normál, masz-
százs és Eco vízsugárral, 
kellemes fogású nyéllel, 
és állítható gyűrűvel a 
zuhanyfej körül
 # 28800, -000, -450 

 Selecta® 
 Kézizuhany normál, lágy 
és normál+ vízsugárral 
 # 28520, -000, -090,
 -450, -880 

 Selecta® Classic 
Állítható normál víz-
sugár (erős/lágy)
 # 28315, -000 

 Croma® 100 Multi 
 Kézizuhany Rain-, Mono- 
és masszázs sugárral
 # 28536, -000 

 Croma® 100 Vario 
 Kézizuhany állítható
vario vízsugárral 
 # 28535, -000 

 Crometta® 85 Multi 
 Kézizuhany normál, 
lágy és masszázs víz-
sugárral 
 # 28563, -000 

 Crometta® 85 Vario 
 Kézizuhany normál és 
masszázs vízsugárral 
 # 28562, -000 

 Croma® Classic 100 Multi 
 Kézizuhany Rain-, Mono- 
és masszázs sugárral
 # 28539, -000, -820 

 Croma® 3jet 
 Kézizuhany normál, lágy 
és masszázs vízsugárral 
 # 28573, -000, -450 

 Croma® 2jet 
 Kézizuhany normál- és 
masszázs vízsugárral 
(Turbo) 
 # 28570, -000, -450 

 Croma® Variojet 
 Kézizuhany állítható
vario vízsugárral 
 # 28513, -000, -450 

 Croma® 1jet 
 Kézizuhany normál 
vízsugárral 
 # 28511, -000, -450 
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 Fej- és oldalzuhanyok 

 Raindance® Rainmaker AIR 600 mm 
 Highflow falsík alatti termosztát 
színkészlettel, melynek beépítéséhez 
iBox® universal szükséges 
 Fejzuhany világítással   # 28404, -000 
 ugyanaz világítás nélkül   # 28403, -000  
 (kép nélkül) 

 Raindance® Rainfall® 520 x 280 mm 
 Fejzuhany Rain AIR, Whirl
és Rainflow funkciókkal 
 # 28411, -000 

 Raindance® Rainmaker AIR 680 x 460 mm 
 Fejzuhany világítással   # 28418, -000 
 ugyanaz világítás nélkül   # 28417, -000  
 (kép nélkül) 
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 Fej- és oldalzuhanyok 
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 Raindance® AIR Royale 350 mm 
 tányér fejzuhany
Ø 350 mm   # 28420, -000 
Zuhanykar DN20 470 mm 
 # 27410, -000   (kép nélkül) 
 Mennyezeti csatlakozó DN20 100 mm 
 # 27418, -000   (kép nélkül) 
 Raindance® AIR Royale 
Highflow termosztát szett iBox-szal 
 # 27070, -000   (kép nélkül) 

 Raindance® Royale Classic 
 Tányér fejzuhany Ø 350 mm
gömbcsuklóval DN20 
 # 28435, -000, -820 
 Zuhanykar DN20 470 mm 
 # 27410, -000, -820 
 Mennyezeti csatlakozó DN20 100 mm 
 # 27418, -000, -820   (kép nélkül) 

 Raindance® Classic 150 AIR 3jet 
  Tányér fejzuhany Ø 150 mm
gömbcsuklóval DN15,
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR  
 # 28471, -000, -820 

 Raindance® AIR 300 mm 
 Tányér fejzuhany
zuhanykarral DN15 383 mm
Ø 300 mm   # 27493, -000 
 zuhanykarral DN15 450 mm
Ø 300 mm   # 27492, -000    
 mennyezeti csatlakozóval DN15 100 mm
Ø 300 mm   # 27494, -000   (kép nélkül) 

 Raindance® Classic 300 AIR 
Tányér fejzuhany Ø 300 mm 
zuhanykarral DN15 450 mm 
 # 27430, -000, -820 
 mennyezeti csatlakozóval DN15 100 mm 
 # 27406, -000, -820   (kép nélkül) 

 Raindance® AIR 240 mm 
Tányér fejzuhany
zuhanykarral DN15 383 mm
Ø 240 mm   # 27474, -000 
 mennyezeti csatlakozóval DN15 100 mm
Ø 240 mm   # 27477, -000   (kép nélkül) 

 Raindance® Classic 240 AIR 
 Tányér fejzuhany Ø 240 mm
zuhanykarral DN15 383 mm 
 # 27424, -000, -820 
mennyezeti csatlakozóval DN15 100 mm 
 # 27405, -000, -820   (kép nélkül) 

 Raindance® AIR 180 mm 
Tányér fejzuhany mennyezeti 
csatlakozóval DN15 100 mm 
Ø 180 mm   # 27478, -000 
zuhanykarral DN15 233 mm 
Ø 180 mm   # 27476, -000   (kép nélkül) 
 zuhanykarral DN15 383 mm
Ø 180 mm   # 27468, -000   (kép nélkül) 

 Raindance® Classic 180 AIR 
 Tányér fejzuhany Ø 180 mm
mennyezeti csatlakozóval DN15 100 mm 
 # 27400, -000, -820    
 zuhanykarral DN15 383 mm 
 # 27428, -000, -820   (kép nélkül) 
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 Clubmaster® 
 Fejzuhany zuhanykarral DN15, 
normal, lágy és 
masszázs vízsugárral 
 # 27475, -000 
 Zuhanykar nélkül 
 # 28496, -000   (kép nélkül) 

 Mistral® 
  Fejzuhany DN15, 
normál, masszázs és
Eco vízsugárral
 # 28444, -000, -090, -880 
Zuhanykar
 # 27438, -000, -450, -800, 
-840, -880 

 Selecta® 
 Fejzuhany DN15,
normál, lágy és Eco 
vízsugárral 
 # 28447, -000, -880 
Zuhanykar
 # 27438, -000, -450, -800, 
-840, -880 

 Team® Sport 
Öntisztító zuhanyfej normál 
vízsugárral, állítható 
vízátfolyási mennyiséggel
 # 27487, -000   (matt) 

 Team® SE 
Lágy zuhanyeső, 
9 l/perces beépített 
vízkorlátozással
 # 27488, -000   (matt) 

 Team® Compact 
Öntisztító zuhanyfej normál 
vízsugárral, állítható 
vízátfolyási mennyiséggel
# 27482, -000

 Szaunazuhany 
koncentrált, 
széles vízsugárral
 DN15   # 28441, -000 
 DN20   # 28440, -000 

 Croma® 100 Multi 
 Fejzuhany DN15 
gömbcsuklóval,
normál, mono és 
masszázs vízsugárral 
 # 27443, -000 
 Croma® 100 Vario 
 Fejzuhany, Vario-vízsugár 
beállítással (4 féle)
 # 27441, -000   (kép nélkül) 
Zuhanykar
 # 27411, -000 

 Croma® Classic 100 Multi 
 Fejzuhany DN15 
gömbcsuklóval, normál,
mono és masszázs vízsugárral 
 # 27436, -000, -820 

 Fej- és oldalzuhanyok 

 Aktiva® 
Fejzuhany zuhanykarral DN15, 
normál (erős/lágy),
masszázs és lágy vízsugárral
 # 27470, -000, -090, -880 

 Croma® 3jet 
  Fejzuhany gömbcsuklóval DN15, 
normál, lágy és 
masszázs vízsugárral
 # 28443, -000, -450 
 Croma® 2jet 
 Fejzuhany gömbcsuklóval DN15, 
normál és masszázs vízsugárral
 # 28448, -000   (kép nélkül) 
 Croma® 1jet 
Fejzuhany gömbcsuklóval DN15, 
normál vízsugárral
 # 28492, -000   (kép nélkül) 
Zuhanykar
 # 27411, -000 

 Crometta® 85 Vario 
 Fejzuhany DN15 
gömbcsuklóval, normál,
mono és masszázs vízsugárral 
 # 28424, -000 
Zuhanykar
 # 27411, -000 

 Croma® 160 
 Fejzuhany DN15 
gömbcsuklóval, 
Rain vízsugárral 
 # 27450, -000 
Zuhanykar
 # 27412, -000 

 Crometta® 85 Multi 
Fejzuhany DN15 
gömbcsuklóval, normál, lágy 
és masszázs vízsugárral
 # 28425, -000 
Zuhanykar
 # 27411, -000 



XXL
100

XXL
100

 Aktiva® 
 Oldalzuhany normál és 
masszázs sugárral, állítható 
sugárszöggel 
 # 28451, -000, -090, -450,
 -840, -880 

 Bodyvette® 
 Oldalzuhany
normál sugárral 
 # 28466, -000, -090,
 -450, -800, -880 
 Bodyvette® Stop 
Oldalzuhany
normál sugárral, 
manuálisan állítható
 # 28467, -000, -090, -880  
 (kép nélkül) 

 Oldalzuhanyok 

 Raindance® 100 AIR 
 Oldalzuhany normál sugárral, 
AIR funkció 
 # 28477, -000, -800, -880 

 Raindance® Classic 100 AIR 
 Oldalzuhany normál sugárral, 
AIR funkció 
 # 28445, -000, -820 
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 Zuhanyszettek  

 Raindance® Allrounder szett 
 Kézizuhany Raindance® 
E 150 AIR 3jet 
 # 28110, -000 
 Adapter falsík alatti 
szereléshez 
 # 28108, -000   (kép nélkül) 
 Adapter sarokba szereléshez 
 # 28105, -000   (kép nélkül) 

 Raindance® E 150 AIR 3jet/ 
Raindance® Unica® szett 
 90 cm   # 27874, -000 
 150 cm   # 27888, -000  
 (kép nélkül) 
 Raindance® E 150 EcoSmart 3jet/
Raindance® Unica® szett 9,5 l/perc 
 90 cm   # 27657, -000   (kép nélkül) 

 Raindance® E 120 AIR 3jet/ 
Unica® ’D szett 
 90 cm   # 27885, -000 
 65 cm   # 27887, -000  
 (kép nélkül) 

 Raindance® E 100 AIR 3jet/ 
Unica® ’D szett 
 90 cm   # 27881, -000 
 65 cm   # 27883, -000   (kép nélkül) 

 Rainbow® szett 
Raindance® S 150 AIR 3jet 
 90 cm   # 27876, -000 

 Raindance® S 150 AIR 3jet/
Raindance® Unica® ’S 
 90 cm   # 27893, -000 
 150 cm   # 27638, -000  
 (kép nélkül) 
 Raindance® S 150 EcoSmart 3jet/
Raindance® Unica®’S szett 9,5 l/perc  
 90 cm   # 27658, -000  
 (kép nélkül) 

 Raindance® S 100 AIR 3jet/ 
Unica® ’S Puro szett 
 90 cm   # 27880, -000 
 65 cm   # 27882, -000  
 (kép nélkül) 

 Raindance® S 120 AIR 3jet/
Unica® ’S Puro szett 
 90 cm   # 27884, -000 
 65 cm   # 27886, -000  
 (kép nélkül) 
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 Croma® 100 Multi/
Unica® ’C szett 
 90 cm   # 27774, -000 
 65 cm   # 27775, -000  
 (kép nélkül) 
 Croma® 100 Multi EcoSmart/
Unica® ’C szett 9,5 l/perc 
 90 cm   # 27655, -000  
 (kép nélkül) 
 65 cm   # 27777, -000  
 (kép nélkül) 

 Croma® Classic 100 Multi/
Unica® ’Classic szett 
 90 cm   # 27768, -000, -820 
 65 cm   # 27769, -000, -820  
 (kép nélkül) 

 Croma® 100 Vario/
Unica® ’C szett 
 90 cm   # 27771, -000 
 65 cm   # 27772, -000  
 (kép nélkül) 
 Croma® 100 Vario EcoSmart/
Unica® ’C szett 9,5 l/perc 
 90 cm   # 27653, -000  
 (kép nélkül) 
 65 cm   # 27776, -000  
 (kép nélkül) 

 Zuhanyszettek 

 Crometta® 85 Multi/
Unica® ’Crometta® szett 
 90 cm   # 27766, -000 
 65 cm   # 27767, -000  
 (kép nélkül) 
 Crometta® 85 Green 1jet/
Unica® ’Crometta® szett 6 l/min 
 90 cm   # 27651, -000   (kép nélkül) 
 65 cm   # 27652, -000   (kép nélkül) 

 Crometta® 85 Vario/
Unica® ’Crometta® szett 
 90 cm   # 27762, -000 
 65 cm   # 27763, -000  
 (kép nélkül) 

 Croma® 100 Multi/
Unica® ’Reno Lift szett 
 105 cm   # 27791, -000 
 Croma® 100 Vario/
Unica® ’Reno Lift szett 
 105 cm   # 27811, -000  
 (kép nélkül) 

 Raindance® Classic 100 AIR 3jet/ 
Unica® ’Classic szett 
 90 cm   # 27841, -000, -820 
 65 cm   # 27843, -000, -820  
 (kép nélkül) 
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 Zuhanyszettek 

 Mistral® 3/Unica® ’D szett 
 90 cm   # 27789, -000 
 Mistral®/Unica® ’D szett 
 90 cm   # 27990, -000  
 (kép nélkül) 

 Selecta®/Unica® ’B szett 
 90 cm   # 27780, -000 

 Aktiva® A6/Unica® ’A szett 
 90 cm   # 27862, -000 

 Croma® 3jet/Unica® ’S szett 
 90 cm   # 27773, -000 
 Croma® 2jet/Unica® ’S szett 
 90 cm   # 27770, -000  
 (kép nélkül) 
 Croma® 1jet/Unica® ’S szett 
 90 cm   # 27756, -000  
 (kép nélkül) 
 Croma® Variojet/Unica® ’S szett 
 90 cm   # 27754, -000  
 (kép nélkül) 

 Cassetta® ’S Puro 
 Unica® ’S Puro zuhanyrúdhoz 
 # 28679, -000 

Szappantartók

 Cassetta® ’D 
 Unica®‘D zuhanyrúdhoz
 # 28664, -000 

 Cassetta® ’C 
 Unica®‘C és  Unica®‘Crometta® 
zuhanyrúdhoz 
 # 28678, -000 

 Cassetta® ’S 
 Unica® ’S zuhanyrúdhoz 
 # 28684, -000 



 Unica® ’Classic 
 90 cm-es zuhanyrúd 
Sensoflex® 1,60 m-es 
zuhanycsővel 
 90 cm   # 27616, -000, -820 
 65 cm   # 27617, -000, -820  
 (kép nélkül) 

 Unica® ’D 
 90 cm-es zuhanyrúd
Isiflex® 1,60 m-es
zuhanycsővel 
 90 cm   # 27930, -000, 
-090, -450, -840, -880 
 65 cm   # 27933, -000, 
-090, -880   (kép nélkül) 

 Unica® ’S 
 90 cm-es zuhanyrúd
Metaflex® 1,60 m-es
zuhanycsővel 
 90 cm   # 27727, -000 
 65 cm   # 27725, -000 
 (kép nélkül) 

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

 Raindance® Unica® ’S 
 150 cm-es zuhanyrúd
Isiflex® 1,60 m-es
zuhanycsővel 
 150 cm   # 27637, -000 

 Raindance® Unica® ’S 
 90 cm-es zuhanyrúd
Isiflex® 1,60 m-es
zuhanycsővel 
 90 cm   # 27636, -000 

 Raindance® Unica® 
 90 cm-es zuhanyrúd
Isiflex® 1,60 m-es
zuhanycsővel 
 90 cm   # 27590, -000 

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

Zuhanyrudak

 Unica® ’S Puro 
90 cm-es zuhanyrúd
Isiflex® 1,60 m-es
zuhanycsővel 
 90 cm   # 28631, -000, -800 
 65 cm   # 28632, -000, -800   (kép nélkül)  Z
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Porter szettek

 Raindance® S 100 AIR 1jet/
Porter’S szett 
 1,25 m   # 27580, -000 
 1,60 m   # 27581, -000 

 Raindance® E 100 AIR 1jet/
Porter’D szett 
 1,25 m   # 27572, -000 
 1,60 m   # 27573, -000 

 Croma® 100 Multi/
Porter’S szett 
 1,25 m   # 27593, -000 
 1,60 m   # 27595, -000 

 Croma® 100 Vario/
Porter’S szett 
 1,25 m   # 27592, -000 
 1,60 m   # 27594, -000 

 Crometta® 85 Multi/
Porter’C szett 
 1,25 m   # 27568, -000 
 1,60 m   # 27569, -000 

 Crometta® 85 Vario/
Porter’C szett 
 1,25 m   # 27558, -000 
 1,60 m   # 27559, -000 

 Croma® 3jet/Porter’C szett 
 1,25 m   # 27549, -000 
 1,60 m   # 27548, -000 

 Croma® 1jet/Porter’C szett 
 1,25 m   # 27539, -000 
 1,60 m   # 27543, -000 

 Croma® 2jet/Porter’C szett 
 1,25 m   # 27535, -000 
 1,60 m   # 27534, -000 

 Croma® Variojet/Porter’C szett 
 1,25 m   # 27547, -000 
 1,60 m   # 27546, -000 



 Zuhanycső csatlakozók 

 Fixfit® fali csatlakozókorong 
DN15 
 # 27454, -000, -450, -840, -880 
 Fixfit® fali csatlakozókorong 
 visszacsapószeleppel 
 # 27458, -000, -450, -880  
 (kép nélkül) 

 Fixfit® S fali csatlakozókorong 
DN15 
 # 27453, -000 

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

Zuhanytartók

 Porter‘A 
Állítható zuhanytartó,
dőlésszöge 25 fokos 
 # 27520, -000, -880 

 Porter‘E 
 Allítható zuhanytartó,
dőlésszöge 42 fokos
Isiflex® 1,25 m zuhanycsővel 
 # 27507, -000, -090, -450, 
-800, -880 
 ua., fali csatlakozó nélkül 
 # 27504, -000, -450, -880 

 Porter‘D 
 Állítható zuhanytartó,
dőlésszöge 42 fokos 
 # 27526, -000, -450, -880 

 Porter Classic 
 Zuhanytartó 
 # 28324, -000, -820 

 Porter’C 
 Zuhanytartó 
 # 27521, -000 

 Porter’S 
 Zuhanytartó 
 # 28331, -000, -800, -880 

 Porter Universal 
 Zuhanytartó 
 # 28321, -000, -450, -840, -880 

 Zuhanycsövek 

 Isiflex® 
 műanyag, fém hatású zuhanycső, 
vízhatlan csapágyazás a zuhany 
felöli végén 
 1,25 m   # 28272, -000, -450, 
-800, -880 
 1,60 m   # 28276, -000, -090, 
-450, -800, -880 
 2,00 m   # 28274, -000, -450, -880 

 Isiflex® ’XXL 
műanyag, fém hatású
zuhanycső, vízhatlan csap-
ágyazással a zuhany felöli 
végén
 1,25 m   # 28252, -000 
 1,60 m   # 28255, -000 
 2,00 m   # 28258, -000 

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

 Sensoflex® 
 műanyag, fém hatású 
zuhanycső vízhatlan csapágya-
zással, DVGW-előírásoknak 
megfelelően ivóvízhez alkalmas 
 1,25 m   # 21832, -000, -820 
 1,60 m   # 28136, -000, -820 
 2,00 m   # 28134, -000, -820 
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 Raindance® Showerpipe 
 termosztátos csapteleppel, 
Raindance® S 100 AIR 3jet
kézizuhannyal
Zuhanykar 460 mm 
 Ø 240 mm   # 27160, -000 
 Raindance® Showerpipe 
EcoSmart 9,5 l/perc 
Termosztátos csapteleppel,
 Raindance® S 100 AIR 3jet
kézizuhannyal
Zuhanykar 460 mm
 Ø 180 mm   # 27165, -000   (kép nélkül) 
 Raindance® Showerpipe
 kétféle vízsugárral
Zuhanykar 460 mm 
 Ø 240 mm   # 27167, -000   (kép nélkül) 

 Raindance® Showerpipe
termosztátos kádcsapteleppel, 
Raindance® S 100 AIR 3jet
kézizuhannyal
Zuhanykar 460 mm 
 Ø 240 mm   # 27147, -000 
 zuhanykarral 350 mm 
 Ø 240 mm   # 27142, -000   (kép nélkül) 
 Raindance® Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/perc
termosztátos kádcsapteleppel, 
 Raindance® S 100 AIR 3jet
kézizuhannyal
Zuhanykar 460 mm
 Ø 180 mm   # 27146, -000   (kép nélkül) 
 zuhanykarral 350 mm 
 Ø 180 mm   # 27141, -000   (kép nélkül) 

Showerpipe-ok

 Raindance® Showerpipe 
falsík alatti termosztátos 
csapteleppel, Raindance® 
S 100 AIR 3jet kézizuhannyal
Zuhanykar 460 mm 
 Ø 240 mm   # 27145, -000 
Raindance® Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/perc
falsík alatti termosztátos
csapteleppel,  Raindance® 
S 100 AIR 3jet kézizuhannyal
Zuhanykar 460mm
 Ø 180 mm   # 27192, -000   (kép nélkül) 
iBox® universal alaptest
 # 01800180 
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 Raindance® Showerpipe 
 egykaros csapteleppel, 
Raindance® S 100 AIR 3jet
kézizuhannyal
Zuhanykar 460 mm 
 Ø 240 mm   # 27193, -000 
 Raindance® Showerpipe 
EcoSmart 9,5 l/perc 
egykaros csapteleppel, 
Raindance® S 100 AIR 3jet
kézizuhannyal
Zuhanykar 460 mm
 Ø 180 mm   # 27191, -000   (kép nélkül) 

 Raindance® Connect Showerpipe 
kézizuhannyal, kétféle vízsugárral
Zuhanykar 460 mm 
 Ø 240 mm   # 27164, -000 
 zuhanykarral 350 mm 
 Ø 240 mm   # 27421, -000   (kép nélkül) 
 Raindance® Connect Showerpipe 
EcoSmart 9,5 l/perc 
kézizuhannyal, kétféle vízsugárral
Zuhanykar 460 mm
 Ø 180 mm   # 27166, -000   (kép nélkül) 
 Sarokszett 
 # 27158, -000 
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Showerpipe-ok

 Croma® 100 Showerpipe 
termosztátos csapteleppel,
 Croma® 100 Vario 
kézizuhannyal
 Ø 160 mm   # 27169, -000 
 Croma® 100 Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/perc 
 termosztátos csapteleppel,
Croma® 100 Vario 
kézizuhannyal 
 Ø 160 mm   # 27159, -000  
 (kép nélkül) 

 Croma® 100 Showerpipe Reno 
 Croma® 100 Vario kézizuhannyal 
 Ø 160 mm   # 27139, -000 

 Croma® 100 Showerpipe
termosztátos kádcsapteleppel,
Croma® 100 Vario 
kézizuhannyal
 Ø 160 mm   # 27143, -000 
 Croma® 100 Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/perc 
 termosztátos csapteleppel,
Croma® 100 Vario 
kézizu hannyal 
 Ø 160 mm   # 27144, -000  
 (kép nélkül) 

 Croma® 100 Showerpipe 
egykaros csapteleppel,
 Croma® 100 Vario 
kézizuhannyal
 Ø 160 mm   # 27154, -000 
 Croma® 100 Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/perc 
 egykaros csapteleppel,
Croma® 100 Vario 
kézizuhannyal 
 Ø 160 mm   # 27155, -000  
 (kép nélkül) 
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 Zuhanypanel 

 Raindance® zuhanypanel 
 Raindance® S 150 AIR 3jet
Falra szerelhető  
 # 27005, -000 

 Raindance® zuhanypanel 
 Raindance® E 150 AIR 3jet
Falsík alatti  
 # 27100, -000 
iBox® universal alaptest
 # 01800180 

 Croma® 100 zuhanypanel 
 Egykaros csapteleppel 
 # 27105, -000 
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EcoSmart fejzuhanyok

EcoSmart kézizuhanyok

 Crometta® 85 Green 
 Víztakarékos fejzuhany
normál sugárral 6 l/perc 
 # 28561, -000 

 Croma® 100 Multi 
EcoSmart 9,5 l/perc 
 Kézizuhany Rain, mono és masszázs
sugárral
 # 28538, -000 

 Croma® 100 Vario 
EcoSmart 9,5 l/perc 
 Kézizuhany állítható
vario vízsugárral 
 # 28537, -000 

 Raindance® S 100 AIR 3jet 
EcoSmart 9,5 l/perc 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28552, -000 

 Raindance® E 150 AIR 3jet 
EcoSmart 9,5 l/perc 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28551, -000 

 Raindance® E 100 AIR 3jet 
EcoSmart 9,5 l/perc 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28553, -000 

 Raindance® AIR EcoSmart 9,5 l/perc 
Tányér fejzuhany,
zuhanykarral DN15 383 mm
Ø 240 mm   # 27461, -000 
 mennyezeti csatlakozóval DN15 100 mm 
Ø 240 mm   # 27463, -000   (kép nélkül) 

 Raindance® AIR EcoSmart 9,5 l/perc 
 Tányér fejzuhany,
mennyezeti csatlakozóval DN15 100 mm 
Ø 180 mm   # 27464, -000 
 zuhanykarral DN15 383 mm
Ø 180 mm   # 27462, -000   (kép nélkül)  

 Crometta® 85 Green 
 Víztakarékos fejzuhany
normál sugárral 6 l/perc 
 # 28423, -000 
 Zuhanykarral 
 # 27411, -000 

 Croma® 100 Multi EcoSmart 9,5 l/perc 
Fejzuhany DN15 gömbcsuklóval,
normál, mono és masszázs sugárral
 # 28460, -000 
 Croma® 100 Vario EcoSmart 9,5 l/perc 
Fejzuhany DN15 gömbcsuklóval,
állítható Vario sugárral
 # 28462, -000   (kép nélkül) 
 Zuhanykarral 
 # 27411, -000  

 Croma® 160 EcoSmart 9,5 l/perc
Fejzuhany DN15
gömbcsuklóval, Rain sugárral 
 # 28450, -000 
 Zuhanykarral 
 # 27412, -000 

 Raindance® E 120 AIR 3jet 
EcoSmart 9,5 l/perc 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28549, -000 

 Raindance® S 150 AIR 3jet 
EcoSmart 9,5 l/perc 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28550, -000 

 Raindance® S 120 AIR 3jet
EcoSmart 9,5 l/perc 
 Kézizuhany három sugárral:
Rain AIR, Whirl AIR és Balance AIR 
 # 28554, -000, -880 
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 Raindance® Showerpipe 
EcoSmart 9,5 l/perc 
 termosztátos csapteleppel, 
 Raindance® S 100 AIR 3jet 
kézizuhannyal
Zuhanykar 460 mm
 Ø 180 mm   # 27165, -000  

 Raindance® Showerpipe 
EcoSmart 9,5 l/perc 
 egykaros csapteleppel
 Raindance® S 100 AIR 3jet
kézizuhannyal
Zuhanykar 460 mm
 Ø 180 mm   # 27191, -000 

 Raindance® Connect Showerpipe 
EcoSmart 9,5 l/perc 
kézizuhannyal,
kétfajta sugárral
Zuhanykar 460 mm
 Ø 180 mm   # 27166, -000 

 Raindance® Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/perc
termosztátos kádcsapteleppel
 Raindance® S 100 AIR 3jet 
kézizuhannyal
Zuhanykar 460 mm
 Ø 180 mm   # 27146, -000 
 zuhanykarral 350 mm 
 Ø 180 mm   # 27141, -000  
 (kép nélkül) 

 Raindance® Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/perc
falsík alatti termosztátos 
csapteleppel,  Raindance® 
S 100 AIR 3jet kézizuhannyal
Zuhanykar 460 mm
 Ø 180 mm   # 27192, -000 

 Croma® 100 Showerpipe
EcoSmart 9,5 l/perc
termosztátos csapteleppel,
 Croma® 100 Vario 
kézizuhannyal
 Ø 160 mm   # 27159, -000 

 Croma® 100 Showerpipe 
EcoSmart 9,5 l/perc
termosztátos kádcsapteleppel,
 Croma® 100 Vario 
kézizuhannyal
 Ø 160 mm   # 27144, -000 

 Croma® 100 Showerpipe 
EcoSmart 9,5 l/perc
egykaros csapteleppel,
 Croma® 100 Vario 
kézizuhannyal
 Ø 160 mm   # 27155, -000 
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 Kádlefolyó garnitúrák 

 Flexaplus®  
 kád le- és túlfolyógarnitúra 
alaptest, normál kádakhoz
 # 58140180 

 Exafill® S  
 kádtöltő le- és túlfolyógarnitúra 
alaptest, normál kádakhoz
 # 58115180 

 Flexaplus®  
 kád le- és túlfolyógarnitúra 
alaptest, normál kádakhoz
 # 58145180 

 Exafill® S  
kádtöltő le- és túlfolyógarnitúra 
alaptest, speciális kádakhoz
 # 58116180 

 Exafill® S  
kádtöltő le- és túlfolyógarnitúra 
komplett szett, normál kádakhoz
 # 58113, -000 

 Exafill® S 
 Színkészlet 
 # 58117, -000, -090, -450, 
-800, -820, -830, -880 

 Flexaplus® 
 kád le- és túlfolyógarnitúra 
alaptest, speciális kádakhoz
 # 58146180 

 Flexaplus® S  
 kád le- és túlfolyógarnitúra 
komplett szett,
normál kádakhoz
 # 58155, -000 

 Flexaplus®  
 kád le- és túlfolyógarnitúra 
komplett szett,
normál kádakhoz
 # 58148, -000 

 Flexaplus® 
 kád le- és túlfolyógarnitúra 
alaptest, speciális kádakhoz
 # 58141180 

 Flexaplus® S  
 kád le- és túlfolyógarnitúra 
komplett szett, normál 
kádakhoz
 # 58150, -000 

 Flexaplus®  
 kád le- és túlfolyógarnitúra 
komplett szett, normál 
kádakhoz
 # 58143, -000 

 Flexaplus® 
 Színkészlet 
 # 58185, -000, -090, -450, 
-800, -840, -880 

 Flexaplus® S 
 Színkészlet 
 # 58186, -000, -800, -820, 
-830, -880 



 Szifonok és szelepek 

 Flowstar® Dizájnszifon 
 # 52100, -000, -800, -820, 
-830, -840, -880 
 Szett: 1 Flowstar, 2 sarokszelep 
takaró (sarokszelep nélkül) 
 # 52110, -000 
 Szett: 1 Flowstar, 2 sarokszelep 
takaró (sarokszeleppel együtt) 
 # 52120, -000 

 Mosdó-lefolyógarnitúra 
 Push-Open 
 # 50100, -000, -800, -820,
 -830, -880 

 Flowstar® S Dizájnszifon 
 # 52105, -000 

 Mosdó-lefolyógarnitúra 
 Mosdószelep zárt fedőlappal
 # 50001, -000, -800, -820,
 -830, -880 

 Lefolyógarnitúra billenőkarral 
 # 94139, -000, -450, -800,
 -840, -880 

 Raindrain® 90 XXL 
 Alaptest 
 # 60065180 

 Raindrain® 90 XXL 
 Színkészlet 
 # 60066, -000, -450, -800,
 -820, -830, -880 

 Raindrain® 90 XXL 
Komplett szett
 # 60067, -000 

 Staro® ’90 
 Alaptest 
 # 60054180 

 Starolift® ’52 
 Alaptest 
 # 60052180 

 Starolift® ’52 
 Színkészlet 
 # 60053, -000, -450, -800,
 -820, -830, -880 

 Staro® ’52 
 Komplett szett 
 # 60060, -000 

 Staro® ’90 
 Színkészlet 
 # 60055, -000, -450, -800,
 -820, -830, -880 

 Staro® ’90 
 Komplett szett 
 # 60056, -000 
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 Fotó:  Shu Akashi, New York; Christian von Alvensleben, Hamburg; Federico Cedrone, Mailand 
(Poliform); Kuhnle & Knödler, Radolfzell; Uli Maier, Stuttgart; Peter Schumacher, Stuttgart
 Levilágítás:  Eder GmbH, Ostfildern   Nyomda:  Straub Druck+Medien AG,  Schram berg  
 Illusztrációk:  Media 4D, Boll; Technical Art, Dietzenbach  Koncepció/Összeállítás:  
Werbung etc. Werbe agentur AG, Stuttgart   Tipográfia:  Stolz-Krechting, Lahr

 Felületek 
  A felület megadásával mindegyik 
cikkszám (#) nyolcjegyű lesz. 
pl.  28500, -000 =   króm 

-000  króm  

-090  króm/arany-optika 

- 450  fehér 

-750  alux 

-800  rozsdamentes acél 

-880  mattkróm 

-820  szálcsiszolt nikkel 

-830  polírozott nikkel 

-840  nemesréz 





 A Hansgrohe világáról még több információt 
talál a www.hansgrohe.com címen. 
Kérdéseire szívesen válaszolunk emailen is: 
info@hansgrohe.hu 

Fürdőszoba tervezéshez kérjük forduljon part-
nereinkhez! 

Az Ön közelében lévő kereskedőt a 
www.hansgrohe.hu címen találhat. 
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 Hansgrohe · Forgách u. 11-13. · H-1139 Budapest · Telefon +36 1 2369090
Telefax +36 1 2369098 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu 


