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Hansgrohe –
egy márka, egy ígéret.
Egy kis gomb nagy élményekről gondoskodik a fürdőszobában és a konyhában.

A Hansgrohe több mint 100 éve
újra és újra feltalálja a víz élményét. Ezért
még jobban örülünk annak, hogy tanúi lehetünk a fürdőszoba és a konyha átalakulásának. Funkcionális helyiségből lakóés komfortzónává.
Ezzel együtt a formatervezéssel és a
funkcióval szembeni igények is alapvetően megváltoztak. A szaniteripar egyik
vezető innovátoraként büszkék vagyunk
arra, hogy aktív alakítói lehetünk ennek
a fejlődésnek. A Select gomb okos kezelési technológiája többé egyetlen fürdőszobából és konyhából sem hiányozhat.
Díjnyertes Rainmaker Select zuhanyunk-

kal pedig mind esztétikai, mind minőségi
szempontból ismét sikerült új mércét állítanunk a zuhanyzóban.
A következő oldalakon megtudhatja, hogyan születik újjá a víz élménye saját otthonában a kitűnő dizájn, az innovatív
technika és a minőség találkozásából.

Kellemes böngészést kívánunk!

Üdvözlettel:
Richard Grohe

Varázsolja otthonába Ön is a Hansgrohe termékek interaktív élményét
iPad-jén, a Hansgrohe Showroom applikáció segítségével:
w w w.hansgrohe - int.com/showroom - app
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Az Ön igényei
a mi mércénk.
Minőség – a Hansgrohétól.

Nálunk minden akörül forog, hogy tökéletes, kiforrott termékeket gyártsunk Önnek. Hosszú élettartamú,
kiválóan formatervezett, magas kezelési kényelmet nyújtó termékeket. Ennek érdekében nagy erőbedobással
dolgozunk a termékek fejlesztésén, tesztelésén és gyártásán. Fekete-erdői székhelyünkön éppúgy, mint a
világszerte megtalálható gyárainkban.

TRADÍCIÓ.
A Hansgrohe világszerte lenyűgözi az
embereket. Mert hosszú élettartamú és
fenntartható módon ter vezett termékeink
mindegyikében több mint 100 éves
tapasztalat rejtőzik. Ez bizalmat teremt,
és nap mint nap azzal a jó érzéssel tölt
el, hogy helyesen választottunk.
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FEJLESZTÉS.
Mérnökeinknél minden akörül forog,
hogy élménnyé tegyék a hagyományos
zuhanyozást. Ennek érdekében újabbnál
újabb vízsugár fajtákat és kezelési
lehetőségeket fejlesztenek, hogy a lehető
legegyedibbé és legkényelmesebbé tegyék
a víz mindennapi használatát.

TESZTKÖZPONT.
A z Ön elégedettsége számunkra az
első. Ehhez pedig elengedhetetlenek
a tökéletesen működő termékek. Szám talan tesztsorozatban gondoskodunk
arról, hogy csaptelepeink és zuhanyaink abszolút alkalmasak legyenek a
mindennapi használatra. Lelkes terméktesztelőként akár az Ön segítségével is.

GYÁRTÁS.

KLASSZIKUS TERMÉK.

Ahol a Hansgrohe név szerepel,
ott a Hansgrohe minősége is benne van. A zért, hogy biztosra me hessen, a Hansgrohe valamennyi
gyárában világszerte ugyanazon
minőségi követelmények szerint
folyik a gyártás.

A klasszikus szó latin „class” (osztály)
szóból ered. A kitűnő dizájnnak, a kiváló
funkcióknak és a lelkiismeretes gyártásnak
köszönhetően termékeinkkel hosszú éveken
át élvezheti a víz élményét.

DIZÁJN.
Annak érdekében, hogy Ön nap mint nap örömét lelje termékeink formájában és funkcióiban,
régóta neves dizájnerekkel dolgozunk együtt. Ezért még nagyobb öröm a számunkra, hogy
esztétikai ambícióinkat nem csak vásárlóink, hanem a nemzetközi dizájnzsűrik is értékelik.
Legutóbb a Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe nyerte el az F Gold Award 2015 díjat.
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A mindennapok
alakításának
legszebb módja.
COMPANY
RANKING
2015

POS 11

Dizájn a Hansgrohétól.

Számunkra a dizájn nem ízlés kérdése, hanem beállítottság. A Phoenix Design többszörösen kitüntetett
nemzetközi csapatával együttműködésben folyamatosan kiváló alkotásokon dolgozunk. E téren a
legintelligensebb megoldás megtalálása vezérel bennünket. A formának és a funkciónak ugyanis karöltve
kell járnia, hogy olyan termékek születhessenek, amelyek kiemelkedő minősége lenyűgöző, és egyúttal
az esztétikai színvonalat is újrateremtik. Az iF Company Ranking 2015 rangsorolásban a Hansgrohe a
szaniteripari gyártók között az első, összesítésben pedig a 11. helyen végzett.

A Phoenix Design ter vezőivel
együttműködve olyan
termékek születnek, amelyek
megjelenésüket és funkcióikat
tekint ve is új mércét állítanak.
A részletek iránti vonzalom
az első vázlattól egészen a
kész termékig meghatározó
szerepet játszik.
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A Talis Select S 100 minden
tekintetben meggyőző.

2009

A PuraVida csaptelep 2009
és 2011 között újra és
újra lenyűgözte a zsűrit.

A Raindance Select E 120 kézizuhany 2013 -ban
gombnyomásra biztosította az élményt.

A Raindance Rainfall 240 Air 2007 és 2009
között dizájndíjak tömkelegét nyerte el.

Sőt, a krómcsillogású Rainmaker Select
460 3jet Showerpipe az iF Award 2015 ön elnyerte az aranyérmet.

A Metris Select 320 konyhai csaptelep
a Focus Open 2014 - en ezüstérmes
lett konyhai kategóriában.
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Egy gomb, amely
megkönnyíti az életét.
A Hansgrohe találmánya: a Select technológia.

Az innovatív megoldások keresése közben újra és újra feltesszük magunknak a kérdést: Hogy tehetnénk
még kényelmesebbé a mindennapokat? A fürdőszobában és konyhában minden az egyszerű kezelhetőségről szól. A világot egy csapásra- egyszerűbbé tevő gombok ötlete által vezérelve kifejlesztünk egy
ugyanolyan zseniálisan egyszerű gombot. Az első, száz százalékban mechanikus választógombbal felszerelt kézizuhanyunk 2009-ben jelent meg a piacon. Azóta a Select gomb már nem csak a fürdőszobában,
hanem a konyhában is gondoskodik az intuitív kezelhetőségről. A zuhany alatt gombnyomásra lehet váltani a vízsugár fajták és a zuhanyok között, míg a fürdőszobai és konyhai csaptelepeken a víz – ha szükséges – akár már kéz nélkül is be- és kikapcsolható.

A Select gomb még nagyobb
kényelmet és egyszerű kezelhetőséget
biztosít a mindennapi fürdőszobai
és konyhai műveletek során.
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2012

2011
2013
A Raindance Select
kézi- és fejzuhanyok
voltak a Hansgrohe első,
Select technológiával
felszerelt termékei.

2013

2014
2015

A konyhában a Select gomb segít mozgásban
tartani a munkafolyamatokat.

Select csaptelepeink és
zuhanyaink parádés példái
annak, hogyan könnyítik meg
a célszerű és fenntartható
módon ter vezett termékek az
életet, és hogyan épülnek be a
mindennapokba.
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Merüljön el a kényelem
világában.
Referenciák: a Hansgrohe cégére.

Az építési vállalkozók és ügyfeleik a világon mindenhol építészekkel és tervezőkkel együttműködve
valósítják meg kifinomult projektjeiket. Az ilyen esetekben mindig igény van a víz okos és szépen megformált
megoldásokkal történő felhasználására. A Fekete-erdőből származó csaptelepek és zuhanyok olyan
elegáns helyekhez is képesek többlet dizájnt és kényelmet hozzáadni, mint a luxus hotelek és középületek,
rezidenciák és királyi paloták, exkluzív sport klubok, sétahajók és luxus jachtok. Weboldalunkon számos
további referenciát talál. www.hansgrohe.hu

Hotel Saint Regis, Róma:
®
®
Raindance E 420 Air Showerpipe, Raindance
®
Classic 300 fejzuhany, Raindance E 120 Air
kézizuhany.
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Château Bethlehem, Maastricht:
®
®
®
®
Metris S, Talis S, Metropol S, PuraVida mosdócsaptelep,
®
®
®
Raindance Rainmaker fejzuhany, Ecostat S termosztát,
®
Croma 100 Showerpipe.

Bella Sky Hotel, Koppenhága:
Croma ® 160 fejzuhany,
®
Croma Vario 100 kézizuhany.

Celebrit y Equinox óceánjáró:
Talis ® S egykaros mosdócsaptelep.

Royal Spa Hotel, Kitzbühel:
Raindance ® fejzuhanyok, Croma ® 100 kézizuhany.

Alice Lane Towers, Dél- Afrika:
Metris ® S elektronikus mosdócsaptelep.

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi:
®
Raindance S 240 Air fejzuhany.
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Ismerje meg
termékeinket
egyszerűen, online.
Hansgrohe mobil: a Hansgrohe interaktív oldalai.

A Hansgrohe termékek széles választékának köszönhetően úgy élvezheti a vizet, ahogy éppen szeretné.
Azért, hogy Ön kényelmesen, izgalmasan és interaktív formában tájékozódhasson, elkészítettük mobil
applikációinkat. Ily módon közvetlenül, saját otthonában ismerkedhet meg a Hansgrohe innovatív
termékeivel – vagy ott, ahol csak szeretné.

A Hansgrohe számos termékét
interaktív módon ismerheti meg
iPadjén vagy okostelefonján,
és részletes információkat
tudhat meg róluk.
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Hansgrohe Showroom App.
A Hansgrohe Showroom applikáció segítségével interaktív módon ismerheti meg zuhanyainkat, csaptelepeinket és többi termékünket. Például a lát ványos fotófunkció val. Egyetlen érintéssel otthonába varázsolhatja a kívánt
termékeket. A z alkalmazás a valós kamerakép közepére
helyezi a kiválasztott termék képét. Ezután a megfelelő
perspektívából képet készít ve a kívánt termék máris megjelenik virtuálisan beépít ve az Ön otthonában. Ha pedig
a lát vány elnyerte a tetszését, az integrált keresőnek kö szönhetően gyorsan megtalálhatja az Önhöz legköze lebb lévő kereskedőt.
Interaktív funkciók:
– Fényképező funkció annak szemléltetéséhez,
hogyan nézne ki élőben a termék saját
fürdőszobájában
– Technológiákat és vízsugárfajtákat bemutató
videók
– Kedvenc Hansgrohe termékeinek listája
– Szakkereskedő keresés

http://itunes.com/app/hansgrohe -showroom

Hansgrohe@home App.
Mivel fürdőszobája nem képes elmenni a Hansgrohéhoz, most a Hansgrohe jön el Önhöz: a
Hansgrohe@home alkalmazás kényelmes megoldás
mindenkinek, aki szeretné megtudni, hogyan mutatna az új csaptelep vagy zuhany a saját otthonában.
Egyszerűen készítsen fotót a jelenlegi fürdőszobájáról, jelölje ki a meglévő csaptelepet vagy zuhanyt, majd cserélje ki kedvenc Hansgrohe terméké vel. Már láthatja is az eredményt a képernyőn. A z
integrált szakkereskedő kereső funkció segítségé vel igény esetén azonnal megtalálhatja a legköze lebbi szakkereskedőt. A z iPhone -re, iPadre és androidos okostelefonokra írt applikáció letölthető a
Hansgrohe weboldaláról vagy köz vetlenül az iTunes-ból, ill. a Google Playből.

www.hansgrohe -int.com/home - app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome

World Wide Water.
Aktuális információk a víz témakörében és a Hansgrohéról
w w w.facebook.com/hansgrohe.hungary
w w w.t witter.com/hansgrohe_ pr
w w w.youtube.com/hansgrohe
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A zuhanyozás
új dimenziója.
®

Rainmaker Select ™.
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Zuhanyélvezet. Rainmaker ® Select

Valóságos mestermunka a
formatervtől az anyagig.
A Rainmaker ® Select mindenekelőtt esztétikus megjelenésével és a felhasznált anyagokkal
nyűgözi le az embert.
Az utóbbi években a trendinek számító lakófürdőszoba mára már hétköznapi dologgá vált. Ezzel együtt az e helyiséggel szembeni igények is alapvetően
megváltoztak. Funkcionális vizesblokkból az esztétikum és a komfortzóna lakóhelyévé. E felismerés által vezérelve a
Phoenix Design tervezőirodával karöltve
alkottuk meg a víz merőben új, kiváló minőségű élményét: ez a Rainmaker Select.
Leegyszerűsített, egyenes vonalvezetésű

formájának köszönhetően a Rainmaker
Select már első látásra lenyűgöz. Ez
a letisztult formavilág az anyagválasztásban is visszaköszön. A szó legszorosabb értelmében. A nagyméretű, üvegből készült vízsugártárcsa és a karcsú
krómkarok csillogó és a kiváló minőséget kifejező esztétikumot kölcsönöznek
a R ainmaker Selectnek. A fehér hátterű
üvegből és csillogó fémből készült felületek egyfelől a fürdőszoba természetessé-

A dizájn.
Ez az innovatív tér- és termékkoncepció a Phoenix Design
ter vezőivel szoros együttműködésben született.
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gét hivatottak hangsúlyozni, másfelől optikailag utalnak az őt körülvevő elemekre,
pl. a kerámiára, a csempére vagy a tükörre. Az összbenyomás mellett a Rainmaker
Select magas minőségű kidolgozása is
rendkívül meggyőző. Így például a fejzuhany üveglapjában precíziós lézer segítségével kivágott, több mint 200 lyuk, ami
rendkívül időigényes feladat. De csakis e
részletek iránti szenvedéllyel lehet valódi
értéket teremteni.

Zuhanyélvezet. Rainmaker ® Select

A termék.
A Rainmaker Select a gondos kézimunkával végzett ellenőrzés és
összeszerelés révén a legszigorúbb minőségi követelményeknek is
megfelel.
Az anyag.
A z üveg vízsugártárcsa gyártási folyamata
a legkorszerűbb lézeres technológiával köti
össze a kiinduló anyagot.
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Zuhanyélvezet Rainmaker ® Select

4 m Fürdőszoba

3 m Fürdőszoba

1m
Zuhanyzó helye

2m
Zuhanyzó helye
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1. környezet:
középpontban a zuhanyzó.
Rainmaker ® Select Showerpipe: az ideális falsíkon kívüli megoldás.

Az utóbbi években egyetlen helyiség sem esett át akkora változáson,
mint a fürdőszoba: funkcionális vizesblokkból az esztétikum és a komfortzóna
lakóhelyévé vált. Jóllehet maga a fürdőszoba nem lett nagyobb, ám az otthonos kialakítással és a víz élvezettel teli

felhasználásával szembeni megnövekedett igények új ötleteket kívántak meg,
mint építészeti, mind pedig termékszempontból. A zuhanyzó egyre nagyobb teret nyer, így a fürdőszoba középpontjává
fejlődik. A Rainmaker Select Showerpipe
már csak a mérete miatt is kiválóan tölti
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be szerepét. A csillogó üveg és króm felületek egyrészt meghatározó, téralakító
elemmé teszik, másrészt arról is gondoskodnak, hogy a zuhanyzó harmonikusan
illeszkedjen az üvegfalak, tükrök és kerámia alkotta összképbe.

Zuhanyélvezet . Rainmaker ® Select

2. környezet:
az innovatív megoldás a zuhanyzóhoz.
Rainmaker ® Select falsíkon kívüli és falsík alatti szerelés.

Napjainkban a fürdőszoba már
nem csupán a testápolás helyszíne, sokkal inkább a lakótér részévé vált. Ezáltal
pedig helyt ad új ötleteknek is. Az olyan
anyagok, mint a fa vagy a szövet, melegséget és otthonosságot árasztanak, az

ülősarkok kikapcsolódásra és feltöltődésre invitálnak. Miért ne gondolhatnánk hát
újra a zuhanyzó kialakítását? Itt a nagyméretű polccal rendelkező ShowerTablet
Select 700 -at közvetlenül a fali vízcsatlakozókra kell felszerelni, míg az egysuga-
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ras fejzuhany bekötése eltűnik a falban.
A falsíkon kívüli és a falsík alatti szerelési
mód ideális kombinációja. Így maga a zuhanyzó zavaró elemek nélküli, elegáns és
funkcionális bútordarabbá válik.

2m
Zuhanyzó helye

4 m Fürdőszoba
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3,5 m Fürdőszoba

1m
Zuhanyzó
helye

Zuhanyélvezet . Rainmaker ® Select

Zuhanyélvezet . Rainmaker ® Select

3. környezet:
dizájn és technika tökéletes
integrációja.
Rainmaker ® Select falsík alatti megoldás.

A zuhanyzó és a szoba összeolvadása döntő szerepet játszik a modern fürdőszoba-tervezésben. Legyen szó akár
a szárazból a nedves helyiségbe való,
megszakítás nélküli átmenetről egy padlósíkba süllyesztett zuhanyzóval, a zavaró akadályok üveg válaszfalakkal történő helyettesítéséről vagy akár magának

3 m Fürdőszoba

2m
Zuhanyzó helye
1m

a zuhanycsaptelepnek az egységes integrációjáról. A Rainmaker Select falsík alá
szerelhető modul megmutatja, hogy egy
nagyméretű zuhany is képes finoman,
visszafogottan, ám egyúttal kiváló minőséget tükrözve beleilleszkedni bármely
fürdőszobába. A modern technika láthatatlanul eltűnik a falban, míg a fejzuhany

3 m Fürdőszoba
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és a termosztát fehér hátterű üvegfelületei könnyedén, elegáns módon integrálódnak a falba és a mennyezetbe. Ennek
köszönhetően bármely fürdőszobában
megvalósítható a zuhanyélmény. A zuhanyzó a fürdőszoba érzéki középpontjává válik. Függetlenül a helyiség tényleges méreteitől.

Zuhanyélvezet . Rainmaker ® Select
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Rainmaker ® Select ™ Showerpipe:
az ideális falsíkon kívüli megoldás.
Egyszerűen olvassa le a kódot,
és tekintse meg a terméket
bemutató filmet.

Fejzuhany 3 vízsugárfajtával.

Mono

Kényelmes váltás a vízsugárfajták között.

Select

Select

A fejzuhany vízsugárfajtáinak be és kikapcsolása gombnyomásra.

Whirl

A kívánt hőmérséklet kiválasztása.

Fehér hátterű üvegpolc krómozott
fémkeretbe foglalva.
A kézizuhany be - és kikapcsolása.

Select

24
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Falsíkon kívüli és falsík alatt szerelés:
innovatív megoldások zuhanyzóhoz.
Egyszerűen olvassa le a kódot,
és tekintse meg a terméket
bemutató filmet.

Fejzuhany egy vízsugárral.

Kényelmes váltás a vízsugárfajták között.

Select

A kézizuhany be - és kikapcsolása.

Select

A ShowerTabletet köz vetlenül a fali
vízcsatlakozókra kell felszerelni.

Whirl

A fejzuhany be - és kikapcsolása.

Select
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A kívánt hőmérséklet kiválasztása.

Zuhanyélvezet. Rainmaker ® Select

Rainmaker ® Select ™ falsík alatti
megoldás: a dizájn és a technika
tökéletes integrálása.
Egyszerűen olvassa le a kódot,
és tekintse meg a terméket
bemutató filmet.

Fejzuhany 3 vízsugárfajtával.

Letisztult vonalak a krómozott
fémkeretnek köszönhetően.

Mono

Kényelmes váltás a vízsugárfajták között.
Select

A fejzuhany vízsugárfajtáinak be - és
kikapcsolása gombnyomásra.

Select

A kívánt hőmérséklet
kiválasztása.

Select

A kézizuhany be - és
kikapcsolása.
Whirl
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Semmi más,
csak az élmény:
A teljes Hansgrohe
zuhanyélvezet.
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Zuhanyélvezet. Példák zuhanyzókra

Hagyja, hogy megérintse.
Ezerféleképpen.
Válassza ki zuhanyaink széles választékából az Ön számára tökéletes zuhanyt
és a hozzáillő vezérlést.
Szelíd nyári zápor, erőteljes vízesés vagy élénkítő zuhany vízsugár? Bármelyik is legyen a tökéletes zuhany az

Ön számára, zuhanyváltozatainkkal megvalósíthatja álmai tökéletes zuhanyélményét. Most megalkothatja teljesen egyéni

Kézizuhany és
zuhanyszett.
Az alapmegoldás: A kézizuhanyok a csaptelepek és a termosztátok kiegészítéseként önálló
termékként vagy zuhanyszettel kombinálva sokoldalúan alkalmazhatók.

Fejzuhany.
Felfrissüléshez vagy feszültségoldáshoz: a falsík alatti szerelésű csaptelepekkel kombinált
fejzuhanyok fenséges zuhanyélvezetben részesítik.

Showerpipe és
zuhanypanel.
A tökéletes zuhanyélmény: gyorsan és egyszerűen felszerelhető a már meglévő vízcsatlakozókra. Ideális felújításhoz.
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zuhanyát a saját ízlése szerinti összeállításban.

Zuhanyélvezet. Példák zuhanyzókra

Falsíkon kívüli szerelésű
zuhanyvezérlés.
Tökéletesen illeszkedik a már meglévő csatlakozókra. Az új zuhanyélmény legegyszerűbb
módja.

Falsík alatti szerelésű
zuhanyvezérlés.
A csapteleptest eltűnik a falban, így Ön teljes
szabadságot élvezhet a zuhany alatt.

Falsíkon kívüli és
falsík alatti szerelésű
zuhanyvezérlés.
Ennél a szerelési módnál a ShowerTablet végre
szabadon kombinálható az egysugaras fejzuhannyal. A csatlakozás mindvégig láthatatlan
módon a falban fut.
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Zuhanyélvezet. Vízsugárfajták

Vízsugár fajtáink.
Nagyobb élmény a kézi és fejzuhanyokhoz elérhető sokféle vízsugárfajtával.

Egyszerűen olvassa le a kódot, és
ismerje meg a vízsugárfajtákat a
videóból.

Rain
Air XL

Rain és Rain XL
Amilyen kicsik a kézi- vagy fejzuhany kilépőnyílásai, olyan nagy a hatásuk: a kellemesen, erőteljesen sistergő Rain vízsugár felélénkíti, felfrissíti a testet. Ennek
köszönhetően például a sampon gyors és
alapos kiöblítésére is ideális.

RainAir és RainAir XL
A zuhanyozás sokak számára nem csak a
testápolásról szól, hanem a víznek a lelket is simogatnia kell. Számukra a dús és
lágy RainAir vízsugaras kézi- vagy fejzuhany a tökéletes megoldás, ahol minden
egyes levegővel dúsított vízcsepp széles felületen, nagyméretű fúvókákból tör
elő. Használatával a mindennapok terhei
gyöngyözve peregnek le.

SoftRain
A lágy SoftRain vízsugár jólesően borítja be a testet. Kellemes a bőrnek és természetesen a léleknek is. Legyen szó
mindennapi zuhanyozásról vagy feszültségoldásról: a SoftRain vízsugár mindig
megfelelő választás. Erősségei a gyors,
reggeli zuhanyozás vagy a kemény nap
végén vett, pihentető fürdő közben egyaránt megmutatkoznak.

IntenseRain
Az erőteljes IntenseRain vízsugárral a
sampon egyszerűen kiöblíthető a hajból.
Ideális a gyors reggeli tisztálkodáshoz,
hogy egész nap fitt maradjon. Mert az
IntenseRain vízsugárral nem csak a sampon, hanem a reggeli fáradtság is lezuhanyozható – hogy jól induljon a nap.

TurboRain
Az univerzális vízsugár a gyors eredmény
érdekében: az élénkítő TurboRain vízsugár kiérdemelte a nevét. Elemi erejének
köszönhetően a legerősebb Rain vízsugár frissítő zuhanyélményt nyújt. Mindenkinek, aki gyorsan és egyszerűen szeret
zuhanyozni.

Mix
Egyszerre lágy és dinamikus. A Mix vízsugár egyesíti a telt, lágy RainAir vízsugarakat az erőteljes, élénkítő CaresseAir vízsugarakkal. Kívülről lágy esőcseppek
borítják be a testet, miközben középen
pontszerű vízáram masszírozza a bőrt.
Tökéletes elegy a mindennapi zuhanyélvezetért.

A vízsugár fajta terméktípustól függően változhat.
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Whirl

Whirl
A koncentrált Whirl vízsugárral egyszerűen lemoshatók a mindennapok megpróbáltatásai. Legyen szó kézi- vagy fejzuhanyról: a három különálló vízsugár
spirálalakban forogva, intenzív masszírozó hatás révén segíti a feszültségoldást.

Massage

CaresseAir
5 különálló, erőteljes vízsugár fonódik
egymásba, amiből élénkítő, erőteljes
masszázssugár jön létre a jóleső feszültségoldáshoz. Pontosan a megfelelő választás sportolás vagy kemény munkanap
után, hogy önmagára találjon.

Massage
Koncentrált vízsugár, amely lemossa a
mindennapok feszültségeit. A célirányos
vízsugarakkal könnyedén feloldhatók a
feszültségek. Az innovatív módon, gyűrű
alakban elhelyezkedő vízsugarak mobil
wellness alkalmazássá teszik a zuhanyt a
saját fürdőszobájában.

RainFlow
Az átlátszó, elegáns formájú RainFlow
hullámsugaras fejzuhany a vízesés élményét viszi a fürdőszobába. Segítségével a
maga természetes formájában élvezheti a
vizet, amely fentről, jólesően zúduló hullámsugárként éri a nyakat és a vállakat.
Ily módon célirányosan irányíthatja a vizet ezekre a testrészekre, ami fokozza az
ellazulást. Ez főként a wellness fürdőszobákban meghatározó trend.

RainStream
A Hansgrohe vízsugár laborjának fejlesztői tökéletes munkát végeztek a különálló, gyöngyöző vízsugarakból álló
RainStream megalkotásakor. Mert ez a
különleges fejzuhany vízsugár nem szűkül össze, hanem egészen a padlóig minden magasságban egyformán élénkítő és
intenzív marad. Az eredmény egy újszerű, a testmagasságtól függetlenül élénkítő zuhanyélmény.

Mono

Mono
Pontszerű, nyugtató, feszültségoldó vízsugár a zuhany közepéből. A Mono vízsugár könnyedsége megnyugtat, így tökéletes választás feszültségoldáshoz.

A vízsugár fajta terméktípustól függően változhat.
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Kézizuhanyaink:
Élmény gombnyomásra.
Kis gomb a nagy zuhanyélményért.

A kézizuhanyokon alkalmazott új
Select technológia most még kellemesebbé teszi a zuhanyozást. A vízsugártárcsa
fáradságos állítgatása helyett mostantól egészen egyszerűen, gombnyomással válthat a három vízsugárfajta között.

Ám kézizuhanyaink megjelenésükben is
meggyőzőek. Létezik belőlük kerek vagy
szögletes, teljesen króm vagy fehér vízsugártárcsával ellátott krómfényű változat – így nem csak a tapintásuk kellemes,
de egyúttal szemet gyönyörködtetőek is.

Ráadásul még a környezet is örülhet: az
EcoSmart termékváltozat intelligens átfolyáskorlátozója akár 60% -kal csökkenti a
vízfogyasztást.

Raindance ® Select E 120 3jet Kézizuhany

Levegővel dúsított cseppekből álló, lágy
zuhanyeső a nagyméretű fúvókákból.

Erőteljes zuhanyeső kis
fúvókákból: a sampon hajból
történő kiöblítéséhez ideális.

Koncentrált masszázssugár
a forgó fúvókákból,
feszültségoldáshoz ideális.

Whirl

Pofonegyszerűen és intuitív módon válthat át
másik vízsugárfajtára.

Select

Zuhanyélvezet. Kézizuhanyok

Termékáttekintés – kézizuhanyok.
Ebben a táblázatban különböző kézizuhany termékcsaládjaink válogatott csúcstermékeit állítottuk össze áttekintésképpen.
A számos további, nagyszerű kézizuhanyt tartalmazó teljes választékot megtalálja weboldalunkon, az alábbi címen:
www.hansgrohe.hu

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

A piktogramok részletes magyarázata a kihajtható borítón található.

®
Croma Select E Multi

Croma ® Select S Multi

2007

Crometta ® 100 Multi

®
Croma 100 Multi

®
Croma Select E Vario

Croma ® Select S Vario

Crometta ® 100 Vario

®
Croma 100 Vario

®
Croma Select E 1jet

Croma ® Select S 1jet

Crometta ® 100 1jet

Croma ® 100 1jet

Crometta ®

Croma ®
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Raindance ® Select E 150 3jet

Raindance ® Select S 120 3jet

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

Raindance ® Select E 120 3jet

Raindance ® Select S 150 3jet

Raindance ®
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Zuhanyélvezet. Zuhanyszettek

Termékáttekintés – zuhanyszettek.
Ebben a táblázatban különböző zuhanyszett termékcsaládjaink válogatott csúcstermékeit állítottuk össze áttekintésképpen.
A számos további, nagyszerű zuhanyszetteket tartalmazó teljes választékot megtalálja weboldalunkon, az alábbi címen:
www.hansgrohe.hu

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

A piktogramok részletes magyarázata a kihajtható borítón található.

C roma ® Selec t E Multi Szett

Crometta ® 100 Multi Szett

Croma ® 100 Multi/
®
Unica ’C Szett

Crometta ®

Croma ®
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Croma ® Select S Multi Szett

Zuhanyélvezet. Zuhanyszettek

®
Raindance Select E 120/
®
Unica ’S Puro Szett

Raindance ® Select S 150/
®
Unica ’S Puro Szett

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

Raindance ® Select E 150/
®
Unica ’S Puro Szett

Raindance ® Select S 120/
®
Unica ’S Puro Szett

Raindance ®
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Zuhanyélvezet. Fejzuhanyok

Fejzuhanyaink: a legszebb eső
a világon.
Élje át a legnagyobb zuhanyélményt gombnyomásra.

Mostantól a Hansgrohe fejzuhanyokon is gombnyomásra változtatható a
vízsugár fajtája. A vízsugártárcsa teljes
felületén eloszló Rain és RainAir vízsugár
teljes ellazulást biztosít. A RainStream vízsugár tizenkét, széles felületen elosztott
fúvókából, kövér, gyöngyöző esőcseppekkel mossa le vállairól a hétköznapok

terheit. A fejzuhanyok megjelenése épp
oly sokoldalú, mint maga a zuhanyozás
élménye: Klasszikus kerek vagy a széles termékek kedvelői számára modern,
szögletes formájú, teljesen króm vagy fehér vízsugártárcsával ellátott krómfényű
változatban kaphatók. Ezenkívül a zuhanyokat elegáns, visszafogott krómgyűrű

díszíti, magasabb, értékesebb peremet
kaptak, és vonzó hullámszerű megjelenésűek. Emellett a levehető és ezáltal kön�nyen tisztítható vízsugártárcsa hosszú
élettartamról és maradandó szépségről
gondoskodik.

Raindance ® Select E 300 3jet Fejzuhany

Select

Levegővel dúsított cseppekből
álló, lágy zuhanyeső a
nagyméretű fúvókákból.

Pofonegyszerűen és intuitív módon vált át
másik vízsugárfajtára, és gombnyomásra
gondoskodik az élményről.

Erőteljes zuhanyeső kis fúvókákból:
a sampon hajból történő
kiöblítéséhez ideális.
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Bőséges hullámsugár
12 széles fúvókából a
hatékony feszültségoldásért.

Zuhanyélvezet. Fejzuhanyok

Termékáttekintés – fejzuhanyok.
Ebben a táblázatban különböző fejzuhany termékcsaládjaink válogatott csúcstermékeit állítottuk össze áttekintésképpen.
A számos további, nagyszerű fejzuhanyt tartalmazó teljes választékot megtalálja weboldalunkon, az alábbi címen:
www.hansgrohe.hu

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

A piktogramok részletes magyarázata a kihajtható borítón található.

®
Raindance E
420 Air 2jet

Croma ® Select E
180 2jet

Raindance ® Royale S
350 Air 1jet

Croma ® Select S
180 2jet

Crometta ®
160 1jet

Crometta ®

Croma ®

Raindance ®
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Raindance ® Select E
300 3jet

Rainmaker ® Select
580 3jet

®
Rainmaker Select
460 3jet

Raindance ® Rainmaker ®
Air 3jet

Raindance ® Rainmaker ®
Air 3jet

Raindance ® Select S
300 2jet

Raindance ®

Rainmaker ®
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Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

Zuhanyélvezet. Fejzuhanyok
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Zuhanyélvezet . Showerpipe - ok

Showerpipe-jaink:
a legmagasabb igényekhez,
kompromisszumok nélkül.
Élje át újra a zuhanyozást gombnyomásra.
A Showerpipe-on egyszerűen minden szép – és szépen egyszerű. A kézizuhanyon, a fejzuhanyon és a termosztáton
megtalálható új Select gombok még kényelmesebbé teszik a zuhany és a vízsugár kiválasztását. Mostantól elég csak
megnyomni a ShowerTabletbe elegáns

módon integrált gombot, és máris elmerülhet az új zuhanyélményben. Bármelyik Hansgrohe Showerpipe-ot választja,
tökéletes formákat és egymással pontosan összehangolt részegységeket kap.
Könnyen és egyszerűen felszerelhetők a
fali vízcsatlakozókra, így ideális megol-

dást jelentenek felújításhoz. Ez a zuhanypanelekre is érvényes: az előszerelt
és panelbe integrált fej-, kézi- és oldalzuhanyoknak köszönhetően fenséges zuhanyélményt nyújtanak.

Egyszerűen olvassa le a kódot,
és tekintse meg a terméket
bemutató filmet.
A vízsugárfajta kényelmes
kiválasztása.

Raindance ® Select E 300 3jet ST Showerpipe
Select

Be - és kikapcsolása.

A vízsugárfajta kényelmes
kiválasztása.

A fejzuhany be - és kikapcsolása.

Select
Select

A kézizuhany be - és kikapcsolása.

Select

A RainStream vízsugár be - és
kikapcsolása a fejzuhanyon.

Whirl

Select

A kívánt hőmérséklet kiválasztása.
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Showerpipes-ok – termékáttekintés.
Ebben a táblázatban különböző Showerpipe termékcsaládjaink válogatott csúcstermékeit állítottuk össze áttekintésképpen.
A számos további, nagyszerű Showerpipe -ot tartalmazó teljes választékot megtalálja weboldalunkon, az alábbi címen:
www.hansgrohe.hu

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

A piktogramok részletes magyarázata a kihajtható borítón található.

Croma ®
220 Air 1jet

Croma ® Select E
180 2jet

Crometta ®
160 1jet

Crometta ®

Croma ®
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®
Croma Select S
180 2jet

Zuhanyélvezet. Showerpipe - ok

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

®
Rainmaker Select
460 3jet

®
Raindance Select E
300 3jet ST

Raindance ® Select E
360 1jet

Raindance ® Select S
300 2jet

Raindance ®

Rainmaker ®

47

48

Zuhanyélvezet. Falsíkon kívüli zuhany vezérlés

Falsíkon kívüli szerelésű
zuhanyvezérlésünk: a tiszta
zuhanyélményért.
A Select gombnak köszönhetően most még egyszerűbb.

A Select technológiának köszönhetően immár a termosztáton is rendkívül kényelmesen választhatja ki kedvenc
vízsugarát. Csupán egyetlen gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a ké-

zizuhanyt. Ezenkívül a termosztát az Ön
saját igényeinek megfelelően beállított,
állandó értéken tartja a vízhőmérsékletet, így megakadályozza a véletlen forró vagy hideg vízsugarat. Már a Shower-

Tablet Select 300 felszerelése is egészen
egyszerű. Illeszkedik a fali vízcsatlakozókhoz, így ideális megoldást jelent felújításhoz.

ShowerTablet ® Select 300 Zuhanytermosztát
A kívánt hőmérséklet
kiválasztása.

Üveg tárolófelület.

Fehér-króm változatban
is kapható.

Szigetelt test, a csaptelepház
kellemes hőmérsékleten tartja a vizet,
és megakadályozza az esetleges forrázást.
A kézizuhany be - és kikapcsolása.

Select

Intuitív.

Nagy felületű.

Hajszálpontos.

A Select gomb teljesen intuitív módon,
egyszerűen kezelhető elölről. Kényelmesen kinyithatja és elzárhatja a vizet.

A nagyméretű üveg felület bőséges helyet
kínál a zuhanykellékek számára, így feleslegessé teszi a zuhanypolc felszerelését.

A szintén elöl elhelyezkedő, könnyen kezelhető forgószabályozóval pontosan beállítható a kívánt hőmérséklet.
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Termékáttekintés – falsíkon kívüli
zuhanyvezérlés.
Ebben a táblázatban különböző falsíkon kívüli termosztát termékcsaládjaink válogatott csúcstermékeit állítottuk össze
áttekintésképpen. A további, nagyszerű termosztátokat tartalmazó teljes választékot megtalálja weboldalunkon, az alábbi
címen: www.hansgrohe.hu

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

A piktogramok részletes magyarázata a kihajtható borítón található.

®
Ecostat Select
Zuhany

®
Ecostat Select
Fürdőkád

®

Ecostat Comfort
Zuhany

Ecostat ® Comfort
Fürdőkád
Ecostat ® Universal
Zuhany

®
Ecostat Universal
Fürdőkád

Ecostat ®
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®
ShowerTablet Select 700
Zuhany

®
ShowerTablet Select 700
Fürdőkád

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

ShowerTablet ® Select 300
Zuhany

®
ShowerTablet Select 300
Fürdőkád

ShowerTablet ®
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Zuhanyélvezet . Falsík alatti zuhany vezérlés

Falsík alatti szerelésű
zuhanyvezérlésünk: az élmény
vezérlésének új módja.
A zuhanyozás pezsdítő élményéhez.

A ShowerSelect falsík alatti zuhanyvezérlések teljes egészében újradefiniálják a zuhanyozás élményét. A síkba épített Select gombok rendkívül egyszerűvé
teszik a zuhanyok be- és kikapcsolásét. A
gombok jól olvashatóak, ráadásul a kizárólag mechanikus alkatrészek használa-

ta rendkívül hosszú élettartamot biztosít.
Falsík alatti zuhanyvezérléseink technikája a falban rejtőzik. Pontosabban szólva az ún. iBox universal dobozban. Ez a
két különálló, falon kívüli és falon belüli
komponensre történő felosztás egymástól
független szerelést tesz lehetővé. Ez nem

csak több időt biztosít a látható elemek
végső kiválasztására, hanem egyúttal nagyobb rugalmasságot is, ha egyszer le
akarná cserélni azokat. A lapos szerelés
pedig még nagyobb helyet teremt a zuhanyzóban.

ShowerSelect ® integrált zuhanycső csatlakozóval és kézizuhany tartóval

A zuhanyok be - és kikapcsolásához. A nemesített
matt Select gombok jól kiemelkednek a krómszínű
felületből. Nagyméretű szimbólumok garantálják
az egyszerű kezelést.

A fejzuhany be - és kikapcsolása.
A kézizuhany és a tömlő
egymástól függetlenül
kombinálható a ShowerSelect
termékkel.

A kézizuhany be - és kikapcsolása.

Jól olvasható hőfokfeliratok.

A keskeny, hengeres markolat
ergonomikus kezelhetőséget biztosít.

A kívánt hőmérséklet kiválasztása.
A termosztátos technológiának köszönhetően
nyomásingadozás esetén is állandó marad.

53

Zuhanyélvezet. Falsík alatti zuhany vezérlés

Falsík alatti zuhanyvezérlési opcióink.
Minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldás.

Minden embernek mások az igényei a zuhanyozás élményével szemben. Ezért a
Hansgrohénél Ön szabadon megválaszthatja, hány funkciója legyen a zuhanyzónak.
Az egysugaras zuhanytól egészen a több vízsugár fajtát nyújtó, kézi- és fejzuhanyból
álló komplett készletekig minden alkalmazáshoz létezik hozzáillő, falsík alatti
zuhanyvezérlési opció.

Mi a termosztát?
A kívánt vízhőmérséklet egy forgatógomb segítségével előre beállítható, amit a
termosztátszelep állandó értéken tart. Így a fürdőszobában az instabil víznyomás
miatt elszenvedett hő- és hidegsokk a múlté.
Mi a csaptelep?
A csaptelepek főként stabil víznyomású vezetékekhez alkalmazhatók. Ezek is állandó
értéken tartják a beállított vízhőmérsékletet, így nagyszerű zuhanyélményt nyújtanak.

Zuhanyvezérlés egy
funkcióhoz.

Zuhanyvezérlés két
funkcióhoz.

Az egyszerűség a maga legszebb formájában:
ezekkel a színkészletekkel egyetlen funkció, tehát
kézi- vagy fejzuhany be- és kikapcsolása lehetséges. Ez a ShowerSelect termékek esetében roppant
egyszerűen, gombnyomással, míg az Ecostat és az
egykaros csaptelepek esetében a forgatókarral, ill.
az emelőfogantyúval történik. A vízhőmérséklet a
nagy forgatógombbal szabályozható.

Dupla élvezet. Ezekkel a színkészletekkel gombnyomással (ShowerSelect), illetve forgatókarral
(Ecostat) vagy húzógombbal (egykaros csaptelep)
már két funkció, tehát egy kézi- és egy fejzuhany
be- és kikapcsolása lehetséges. A vízhőmérsékletet
a nagy forgatógombbal lehet beállítani.
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ShowerSelect ® üveg termosztátos
megoldás fehér/króm és fekete/króm
színben

Ecostat ® termosztátos megoldás

iBox ® universal

®

ShowerSelect termosztátos
megoldás

Metris ® csaptelepes megoldás

Egy mindenhez.
Az iBox universallal teljes egészében a falba rejthető a csapteleptechnika. Ez nem csak elegáns, de a még nagyobb hely mellett
még nagyobb rugalmasságot is biztosít a zuhanyzóban. Mivel az összes látható termosztátos és csaptelepes megoldással
kompatibilis, az iBox már akkor felszerelhető, amikor még nem történt meg a színkészlet kiválasztása.

Zuhanyvezérlés három
funkcióhoz.

Zuhanyvezérlés négy
funkcióhoz.

Az egyéni élményért: A ShowerSelecttel egyszerre három funkció vezérelhető. Azaz gombnyomással be- és kikapcsolhat egy fejzuhanyt, és válthat a
fejzuhany két vízsugár fajtája között. Az iControl
és a többi készlet esetében mindent kézzel, forgatókarral kell kiválasztani. A termosztát nagy forgatógombjával pontosan beállíthatja a vízhőmérsékletet.

Határtalan zuhanyélmény: A ShowerSelecttel négy
funkciót vezérelhet. Gombnyomással be- és kikapcsolhat egy fejzuhanyt, de a fejzuhany három vízsugár fajtája között is válthat. Az iControllal felszerelt
készletek és a többi rendszer esetében a vezérlés
kézzel, a forgatókarokkal történik. A vízhőmérséklet a termosztáton lévő nagy gombbal szabályozható.
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Termékáttekintés – falsík alatti
zuhanyvezérlés.
A teljes választékot megtalálja weboldalunkon, az alábbi címen: www.hansgrohe.hu
A piktogramok részletes magyarázata a kihajtható borítón található.

Formaterv / Funkció / Anyag

ShowerSelect ® üveg
Termosztát

ShowerSelect
Termosztát

®

Ecostat ® E
Termosztát

®

Metris
Egykaros csaptelepek

ShowerSelect ® üveg
Termosztát

ShowerSelect ® üveg
Termosztát

ShowerSelect ® üveg
Termosztát

®
ShowerSelect S
Termosztát

ShowerSelect ®
Termosztát

ShowerSelect ® S
Termosztát

Ecostat S
Termosztát

®
Ecostat E
Termosztát

Ecostat ® S
Termosztát

Metris ®
Egykaros csaptelepek

Metris
Egykaros csaptelepek

®

®

Zuhanyvezérlés egy funkcióhoz

®

Metris
Egykaros csaptelepek

Zuhanyvezérlés két funkcióhoz
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®
ShowerSelect üveg
Szelep

ShowerSelect ® üveg
Szelep

ShowerSelect ® üveg
Szelep

ShowerSelect ® üveg
Szelep

ShowerSelect ® üveg
Termosztát

ShowerSelect ® üveg
Termosztát

ShowerSelect ® üveg
Termosztát

ShowerSelect ® üveg
Termosztát

ShowerSelect ®
Szelep

®
ShowerSelect S
Szelep

ShowerSelect ®
Szelep

ShowerSelect ® S
Szelep

®

®
ShowerSelect S
Termosztát

ShowerSelect
Termosztát

®

®
ShowerSelect S
Termosztát

®
iControl E
Szelep

®
iControl S
Szelep

iControl ® E
Szelep

iControl ® S
Szelep

®
Ecostat E
Termosztát

®
Ecostat S
Termosztát

Ecostat ® E
Termosztát

Ecostat ® S
Termosztát

Elzárószelep E

Elzárószelep S

ShowerSelect
Termosztát

Zuhanyvezérlés három funkcióhoz

Zuhanyvezérlés négy funkcióhoz
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A víz tökéletes
formája:
Fürdőszobai csaptelepek.
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Fürdőszobai csaptelepek. Stílusvilágok

Három stílusirányzatunk.
Valósítsa meg álmai fürdőszobáját.

A fürdőszoba az egyszerű funkcionális helyiségből mára privát búvóhellyé
alakult. Egyre több ember teremt magának olyan többfunkciós helyiséget, ahol
a dizájn és az otthonosság éppúgy előtérbe kerül, mint a jól átgondolt funkciók.
Ehhez a trendhez a lakáskultúra is hoz-

zátesz: a fürdőszoba már rég nem csak
a tisztálkodásról, hanem a mindennapi pihenésről és visszavonulásról is szól.
Olyan helyiség ez, ahol sok időt eltöltünk. Csaptelepjeink ezt a fejlődést tükrözik a tökéletes működés és az elegáns
formatervezés egyensúlyával. Annak ér-

Avantgarde.

A z emocionális formavilág játékos részleteivel különleges érzékiséget kölcsönözhet fürdőszobájának.

60

dekében, hogy saját, egyéni fürdőszobája megalkotásához segítsük Önt a tájékozódásban, termékeinket három különböző
stílusirányzatra osztottuk. Itt egyéni ízlésének megfelelő ötleteket talál álmai fürdőszobájához. Merítsen ötletet.

Fürdőszobai csaptelepek. Stílusvilágok

Modern.

Ez a stílus mércét állít a forma és a funkció terén. Nyugalmat áraszt a helyiségben, amelyet a letisztult vonalvezetés és az átgondolt formák jellemeznek.

Classic.

A klasszikus szépséget kiemelő, meleg, harmonikus légkört teremtő formavilág.
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Avantgarde stílusvilág.
Kitűnő dizájn, fehér és króm színben.

A fürdőszoba nem csak a holnap trendjeinek, hanem a saját
egyéni trendeknek a helye is egyben. Aki pedig értékeli a visszafogott
egyediséget, az szeretni fogja Avantgarde stílusú csaptelepeinket.
www.hansgrohe.hu
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Fürdőszobai csaptelepek . Avantgarde

Avantgarde stílusvilág .
PuraVida ®.

A PuraVida csaptelepek lendületes vonalvezetése és organikus formái kreatív öntudatosságot sugároznak. A DualFinish eljárásnak köszönhetően a fehér és a
króm felületek átmenet nélkül olvadnak egymásba. A PuraVida csaptelepek az egyéni mozgásszabadság érdekében – melyet úgy hívunk: ComfortZone – különböző magasságban kaphatók.

Króm

Fehér

2009

PuraVida ® 240

PuraVida ® 200

PuraVida ® 110
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PuraVida ® 100
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Modern stílusvilág.
Modern. Harmonikus. Funkcionális.

A modern fürdőszobákhoz modern megoldások kellenek.
Ebben meghatározó szerepet játszik a kitűnő, modern formanyelv.
Akár csak a legapróbb részletekig átgondolt, de mégis a lényegre
összpontosító funkcionalitás.
www.hansgrohe.hu
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Modern stílusvilág .
Talis ® Select S és Talis ® S.

Talis ® Select S
Az előkelő Select gombnak köszönhetően a Talis Select S kezelése gyerekjáték. A víz
áramlását gombnyomással kapcsolhatja be vagy ki. A kívánt hőmérsékletet forgatással
állíthatja be. A Select gomb a keskeny, kúpos csapteleptestbe harmonikusan átmenő
kifolyóval együtt egyedülálló, esztétikus megjelenést kölcsönöz a csaptelepnek.

Talis ® Select S 190

Talis ® Select S 100

Talis ® Select S 80

Talis ® S
A Talis S a keskeny karnak és az egyenes, kúpos csapteleptestnek köszönhetően
olyan csaptelep, amelyben a klasszikus egykaros csaptelep modern formavilággal
találkozik.

Talis ® S 190

Talis ® S 100

Talis ® S 80

Talis ® S 250

Talis ® S 210

Talis ® S 140

Talis ® S
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Modern stílusvilág .
Talis ® Select E és Talis ® E.

Talis ® Select E
A Select technológia által biztosított, intuitív kezelési kényelem mellett a Talis Select E
nagy, lebegő felületei és precíz kontúrjai modern jelleget kölcsönöznek minden fürdőszobának. A vízáramlás egyszerűen, gombnyomással vezérelhető, míg a vízhőmérséklet a gomb forgatásával szabályozható.

Talis ® Select E 240

Talis ® Select E 110

Talis ® E
A letisztult kontúrok, a keskeny, kúpos csapteleptest és a kifolyóhoz tökéletesen illeszkedő kar kiváló minőségű, modern megjelenést kölcsönöznek a Talis E csaptelepnek.

Talis ® E 240

Talis ® E 110

Talis ® E 150

Talis ® E

Talis ® E 80
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Modern stílusvilág .
Metris ®, Talis ®, Focus ® és Logis ®.

Metris ®
A Metris csaptelepek a kitűnő kényelmet jelentik a mosdókagylónál. A nagy, nyitott,
lendületes felületek megteremtik a luxus érzését, míg a precíz élek karakteressé teszik
a csaptelepet.

Metris ® 260

Metris ® 230

Metris ® 200

Metris ® 110

Metris ® 100

Talis ®
A Talis csaptelepek megjelenésére és funkcióira egyaránt a letisztultság jellemző.
Ez egyrészt a hengeres alapformából, másrészt a keskeny hengeres fogantyú által
biztosított, egyszerű kezelhetőségből ered.

2007

Talis ® 250

Talis ® 210

Talis ® 150

Talis ® 80

Focus ®
A keskeny, hengeres csapteleptest és a lapos kar eleganciát és minőséget kölcsönöz
a Focus csaptelepeknek a mindennapi fürdőszobai műveletek során.

®
Focus 240

®
Focus 190

®
Focus 100

®
Focus 70

Logis ®
A finoman ívelt felületek, a lágy élek, a letisztult vonalvezetés és az előkelő kar
lágy, mégis precíz külsőt kölcsönöz a Logis csaptelepnek, amely harmonikusan
kombinálható számos mosdókagylóval.

Logis ® 210

Logis ® 190

Logis ® 100

Logis ® 70
72

Logis

®
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Classic stílusvilág.
Tradíció és funkció a maga legszebb formájában.

Van néhány dolog, amelynek sikerül átültetnie a szépség klas�szikus értelemben vett fogalmát a jelenbe. Az ilyen formaterv modern
elemekkel egyesíti a tradicionális értékeket, úgymint elegancia, melegség és harmónia. A Jó időtlen öntudatát harmonikus formák hangsúlyozzák.
www.hansgrohe.hu
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Classic stílusvilág .
Metris ® Classic, Talis ® Classic és Logis ® Classic.

Metris ® Classic
A Metris Classic karcsú, magas formája harmonizál a visszafogottan lendületes
formával, valamint a luxust és a kényelmet jelentő, csillogó felületekkel.

Metris ® Classic 250

®
Metris Classic 100

Talis ® Classic
Ívelt kifolyójának, hengeres fogantyújának és karcsú, magas alaptestének köszönhetően
a Talis Classic klasszikus szépség a fürdőszobában.

Talis ® Classic 230

Talis ® Classic
Natural 90

®
Talis Classic 80

®
Logis Classic
A Logis Classic megalkuvást nem ismerő, klasszikus formatervezésével és két karjával
nyűgöz le anélkül, hogy le kellene mondania a kényelemről.

Logis ® Classic
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Termékáttekintés –
fürdőszobai csaptelepek.
Ebben a táblázatban különböző fürdőszobai csaptelep termékcsaládjaink válogatott csúcstermékeit állítottuk össze
áttekintésképpen. A számos további, nagyszerű fürdőszobai csaptelepet tartalmazó teljes választékot megtalálja
weboldalunkon, az alábbi címen: www.hansgrohe.hu

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

A piktogramok részletes magyarázata a kihajtható borítón található.

2007

Talis ® 80

Talis ® E 110

Focus ® 100

Logis ® 100

Modern
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®
Talis S 100

Fürdőszobai csaptelepek . Termékáttekintés

®
PuraVida 110

Metris ® Classic 100

Talis ® Select E 110

Talis ® Classic 80

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

®
Metris 110

Talis ® Select S 100

Modern

Classic
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Avantgarde

Fürdőszobai csaptelepek. Termékáttekintés

Metris ® csaptelep kínálat.
Mindegy, melyik termékcsalád mellett dönt, a Hansgrohénél mindig megtalálja a fürdőszobájához illő termékeket. Az itt bemutatott Metris választék csupán termékpéldákat felvonultató áttekintés a csaptelepek széles választékából a mosdókagylóktól
a zuhanyokon át egészen a fürdőkádakig. Termékcsaládjaink teljes választékát megtalálja weboldalunkon, az alábbi címen:
www.hansgrohe.hu
A piktogramok részletes magyarázata a kihajtható borítón található.

Metris ® Mosdó és bidé

Metris ® 260
Egykaros mosdócsaptelep

®

Metris 200
Egykaros mosdócsaptelep

®

Metris 230
Egykaros mosdócsaptelep 120°- os
elforgatható kifolyóval

®

®

Metris 100
Egykaros mosdócsaptelep

®
Metris 100
Állószelep kézmosóhoz

®

®
Metris 100
3 -lyukú mosdócsaptelep

Metris ®
Egykaros bidécsaptelep

Metris 110
Egykaros mosdócsaptelep

Metris
Fali szerelésű, egykaros
mosdócsaptelep
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Metris ® Fürdőkád

Metris
4 -lyukú kádperemre szerelhető csaptelep

®

Metris ®
3 -lyukú kádperemre szerelhető keverő

Metris ®
Egykaros kádcsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez

Metris ®
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez

Metris ®
Egykaros kádcsaptelep
falsík alatti szereléshez

Metris
Kádtöltő falsíkon kívüli szereléshez

®

Metris ® Zuhany

Metris ®
Egykaros zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez

®

®

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep
falsík alatti szereléshez

®

Metris
Zuhanytermosztát 2 fogyasztóhoz

Metris ® S Mosdókagyló

®

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep

®

Metris ® S
Egykaros mosdócsaptelep

Metris S
Egykaros mosdócsaptelep 120°- os
elforgatható kifolyóval
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Metris ® S
Egykaros mosdócsaptelep

Fürdőszobai csaptelepek. Tartozékok

Tartozékok.
Annak érdekében, hogy teljes legyen a fürdőszoba harmonikus összképe, minden stílusirányzatunkhoz megfelelő tartozékokat kínálunk. Ezek segítségével a
zuhanyzón és a mosdókagylón kívül is egyéni ízlését tükröző jelleget adhat fürdőszobájának, a szappanadagolóktól egészen a törülközőtartókig bezárólag.

Avantgarde
www.hansgrohe.hu

PuraVida ®
Szappanadagoló

PuraVida ®
Fogmosópohár

PuraVida ®
Papírtekercstartó

PuraVida
Tartalék papírtekercs tartó

®

PuraVida
300 mm - es tartófogant yú

®

PuraVida
Egyes kampó

®

PuraVida
Kétkaros kéztörlőtartó

PuraVida
Szappantartó

®

PuraVida
WC-kefe kerámia t artóval

®

PuraVida
600 mm - es törölközőtartó
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®

®

Fürdőszobai csaptelepek. Tartozékok

Modern
www.hansgrohe.hu

®

Logis
Fogmosópohár
üveg

®

Logis
Papírtekercstartó
Fedél nélkül

Logis
Szappanadagoló
üveg

Logis
Papírtekercstartó

®

®

Logis
Szappantartó
üveg

®

Logis
Egyes kampó

®

Logis
Tartalék papírtekercs
tartó

®

Logis
WC-kefetartó
üveg

®

Logis
Kétkaros kéztörlőtartó

®

®

®

Logis
300 mm - es tartófogant yú

Logis
600 mm - es törölközőtartó

Classic
www.hansgrohe.hu

Logis ® Classic
Szappanadagoló
kerámia

®

Logis Classic
Papírtekercstartó

Logis ® Classic
Kétkaros kéztörlőtartó

®
Logis Classic
Fogmosópohár
kerámia

®

®
Logis Classic
Egyes kampó

®

Logis Classic
WC-kefe kerámia
t artóval

Logis Classic
Szappantartó
kerámia

®

Logis Classic
Papírtekercstartó
Fedél nélkül

Logis Classic
Tartalék papírtekercs
tartó

®

Logis Classic
300 mm - es tartófogant yú
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®

Logis Classic
600 mm - es törölközőtartó

®

Sikerünk receptje
a még nagyobb
konyhai örömhöz:
™
Select .
Konyhai csaptelepek.

84
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Konyhai csaptelepek

Egy gombbal előbbre
a konyhában.
Az új Metris ® Select 320 csaptelep kihúzható kifolyóval és Select technológiával.

A konyhában – főleg mosogatónál
– a munkafolyamatok határozzák meg a
mindennapokat. Minél gördülékenyebben folyik a munka, annál kellemesebbnek érezzük a mindennapi rutinműveleteket. Az új Metris Select csaptelepekkel

gombnyomásra növelheti saját hatékonyságát. Az ergonomikus formatervezésű,
kihúzható zuhany pedig még nagyobb
szabadságot biztosít, mert a víz a kifolyón lévő Select gombbal pontosan beés kikapcsolható. Tehát ha egyszer kinyi-

totta a csaptelepet a karral, minden gond
nélkül több munkalépést is összeköthet
egymással, méghozzá egy kézzel. Ezzel
vizet és energiát takarít meg, ezenkívül
minden egyes gombnyomás kellemes időtöltéssé teszi a konyhai munkát.

Az elején elég, ha kinyitja a csaptelepet a karral, és beállítja a
kívánt hőmérsékletet. Ezután a víz a kifolyón lévő Select gombbal pontosan és gyorsan be- és kikapcsolható.

A csaptelep magassága, az eldönthető funkció és a praktikus,
kihúzható kifolyó, valamint az ergonomikus kar a lehető legnagyobb mozgásszabadságot biztosítják a mosogatónál. Ezt úgy
hívjuk: ComfortZone.
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Konyhai csaptelepek

Metris ® Select 320
kihúzható kifolyóval

Még a nagyobb edények megtöltése is gyerekjáték, és egy kézzel is elintézhető. Egyszerűen nyomja meg a Select gombot, és
már folyik is a víz.

Így egyszerre több munkalépést is összekapcsolhat egymással
anélkül, hogy el kellene zárnia a vizet a karral, és meg kellene
szakítania a munkát. Ezzel biztosítható, hogy a víz csak akkor
folyik, ha valóban szüksége is van rá. Így nem pazarolja el az
értékes vizet.

87

Konyhai csaptelepek

Hogy a konyhában is minden
gombnyomásra működjön.
Metris ® Select elforduló funkcióval és Select technológiával.

A konyhai munka jó szórakozássá tehető. Például megvendégeljük magunkat egy bőséges étkezéssel a hosszú
munkanap után, vagy baráti összejövetelt tartunk a konyhában. Ezt hivatottak
felerősíteni a Metris Select konyhai csaptelepek, amelyeken a Select gomb elöl

található. A kihúzható kifolyóval rendelkező csaptelepekkel ellentétben szinte csak meg kell érintenie, és ezzel máris kinyitja vagy elzárja a vizet anélkül,
hogy feleslegesen meg kellene szakítania a munkafolyamatot. Ráadásul mivel a
Select gomb kézfejjel vagy könyökkel is

megnyomható, a csaptelep tiszta marad.
Még akkor is, ha éppen koszos a keze. A
víz elzárása az egyes munkalépések között sokkal egyszerűbb, így elkerülhető a
felesleges víz- és energiafelhasználás.

Ez rendkívül praktikus, ha koszos vagy mindkét keze tele van.

Az elején elég, ha kinyitja a csaptelepet a karral. Ezután a víz
áramlása az elöl elhelyezkedő Select gombbal kapcsolható be
és ki.
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Konyhai csaptelepek

Metris ® Select 320
elforgatható kifolyóval

A csaptelep gombnyomással, játszi könnyedséggel kezelhető
kézzel, kézfejjel vagy könyökkel.

Így a csaptelep mindig tiszta marad.
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Konyhai csaptelepek . Termékáttekintés

Termékáttekintés –
konyhai csaptelepek.
Ebben a táblázatban különböző konyhai csaptelep termékcsaládjaink válogatott csúcstermékeit állítottuk össze
áttekintésképpen. A számos további, nagyszerű konyhai csaptelepet tartalmazó teljes választékot megtalálja weboldalunkon,
az alábbi címen: www.hansgrohe.hu

Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

A piktogramok részletes magyarázata a kihajtható borítón található.

Focus ® 240
kihúzható zuhannyal, kétféle vízsugárral ,
elforgatható kifolyó 150°

®
Logis 260
elforgatható kifolyóval
110°/150°/360°

Focus 280
elforgatható kifolyóval
110°/150°/360°

®

Logis ® 160
elforgatható kifolyóval 360°

Focus 160
elforgatható kifolyóval 360°

®

Logis ®

Focus ®
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®

®

®
Talis Select S 300
kihúzható zuhannyal ,
e lforgatható kifolyó 150°

®

®
Talis Select S 300
elforgatható kifolyóval
110°/150°/360°

Talis S 200
kihúzható zuhannyal,
kétféle vízsugárral ,
e lforgatható kifolyó 110°/150°

Talis S 260
elforgatható kifolyóval
110°/150°/360°

Talis ®

Metris 320
kihúzható zuhannyal,
kétféle vízsugárral ,
Elforgatható kifolyó 110/150°

®
Metris Select 320
kihúzható kifolyóval ,
Elforgatható kifolyó 150°

®
Metris 320
elforgatható kifolyóval
110°/150°/360°

®
Metris Select 320
elforgatható kifolyóval
110°/150°/360°

Metris ®
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Formaterv / Funkció / Anyag / Ár

Konyhai csaptelepek . Termékáttekintés

Ötleteink a
még nagyobb
kényelemért.
A Hansgrohe technológiái.

92

93

Technológiák . Select

Select ™ technológia.
Élmény gombnyomásra.

Select

A zuhanyzóban a Select gomb segítségével egyszerű
gombnyomással, játszi könnyedséggel átválthat másik
vízsugár fajtára vagy másik zuhanyra. A fürdőszobai és
konyhai csaptelepeken a víz gombnyomással kapcsolható be és ki.

Select a zuhanyzóban.
A kézizuhanyon vagy a fejzuhanyon lévő Select gombbal egyszerű gombnyomással választható ki a vízsugár fajta.

Termosztátok.
Az integrált Select technológiának köszönhetően a víz mostantól gombnyomással, hajszálpontosan kapcsolható be és ki a termosztáton. Az elegáns módon besüllyesztett Select gombokkal
mind a különböző zuhanyok, mind a vízsugár fajták kiválasztása vezérelhető.
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Technológiák . Select

Select a fürdőszobai csaptelepeken.
Az előkelő Select gombnak köszönhetően a csaptelepek kezelése gyerekjáték. A víz áramlását gombnyomással kapcsolhatja be vagy ki. Ha szükséges, a csaptelep akár kéz nélkül, a gomb karral vagy könyökkel
történő megnyomásával is vezérelhető.

Select a konyhában.
Csaptelep kihúzható funkcióval.
A kihúzható kifolyó mellett a Select technológia maximális mozgásszabadságot biztosít. Az elején elég, ha
kinyitja a csaptelepet a karral. A vízáramlás ugyanis
egyszerűen a kifolyón elhelyezett gomb megnyomásával kapcsolható be és ki.

Csaptelep elfordító funkcióval.
A Select gombnak köszönhetően még gördülékenyebbé válnak a konyhai munkafolyamatok: az elején elég,
ha kinyitja a csaptelepet a karral. Azután a víz a kifolyón elhelyezett gomb megnyomásával elzárható,
majd újra megnyitható. Játszi könnyedséggel, könyökkel vagy kézfejjel, hogy a csaptelep tiszta maradjon.
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Technológiák. ComfortZone

ComfortZone technológia. Fürdőszoba.
Kényelem minden szinten.

A Hansgrohe ComfortZone meghatározza a mosdókagyló
és a csaptelep közötti, egyénileg kihasználható teret.
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ComfortZone Test.
Melyik csaptelep melyik mosdókagylóhoz illik? Milyen magasnak vagy alacsonynak kell lennie a csaptelepnek, hogy ne alakuljon ki kellemetlen vízfröccsenés? És mekkora szabad térre van szüksége az embernek a csaptelep és a mosdókagyló között az optimális kényelemhez? A Hansgrohe a ComfortZone teszt keretében egy kifejezetten erre kifejlesztett, valósághű ellenőrzési eljárással a Hansgrohe csaptelepek és a vezető gyártók legelterjedtebb mosdókagylóinak mintegy 9 000
kombinációját vizsgálta. A teszt során a csaptelep és a mosdókagyló közötti szabad teret, a különböző víznyomás mellett jelentkező fröccsenést és a kézmosáskori fröccsenést vizsgáltuk. Az eredmények és az ajánlások az alábbi címen találhatók:
www.hansgrohe.hu
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Technológiák . ComfortZone

Egyszerűen olvassa le a kódot, és
tekintse meg a magyarázó videót.

Metris ® 260
Nagyfokú rugalmasság: magas kifolyó a
maximális mozgásszabadságért.

Metris ® 230
Rendkívül kényelmes: Még a nagyméretű
edények is gond nélkül megtölthetők.

Metris ® 110
Kellemes magasság: a mindennapi műveletek gördülékenyen elintézhetők.

Metris ® 100
Kompakt és funkcionális: az optimális
megoldás kis mosdókagylókhoz.
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Metris ® 200
Egyszerűen praktikus: gond nélkül tölthet
akár locsolókannát is.

Technológiák . ComfortZone

ComfortZone technológia. Konyha.
Nagyobb mozgásszabadság a mosogatónál.

A konyhai csaptelepek esetében a ComfortZone egyből
három dimenzióban is jelentkezik: a csaptelep magasságában, az elfordító funkcióban és a kihúzható zuhanyban/kifolyóban.

Egyszerűen olvassa le a kódot, és
tekintse meg a magyarázó videót.
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Technológiák. ComfortZone

ComfortZone.
Magasság.
Az extra magas kifolyó különösen nagy szabad teret biztosít,
ezért kiválóan alkalmas nagy edények töltéséhez.

Elforduló funkció.
A csaptelepek korlátozott elfordulási tartománnyal (110°/150°)
rendelkeznek, vagy körbeforgathatók (360°). Rendkívül praktikus a csaptelep jobb és bal oldalán végzett műveleteknél.

Kihúzható zuhany/kifolyó.
A kihúzható zuhany, ill. a kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatónál végezhető műveletek sugarát. Ez például növények stb.
öntözésekor előnyös.
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Technológiák . EcoSmart

EcoSmart technológia.
Nagy élmény alacsony vízfogyasztás mellett.

A láthatatlanul a termékbe integrált EcoSmart technológia
csökkenti az átfolyást, így vizet és energiát takarít meg. A
víz fenntartható felhasználásáért.

Zuhany.
A Hansgrohe már 1987-ben – tehát még jóval az előtt, hogy a
víztakarékosság központi témává vált volna – a Mistral Eco kézizuhannyal olyan terméket fejlesztett, amelynek vízfelhasználása már csak a fele volt, és így értékes energiát takarított meg
a melegvízkészítés során. Napjainkban az EcoSmart zuhanyok
vízfogyasztása már csak kilenc, ill. hat liter percenként, amelynek köszönhetően akár 60 % -os víz- és energiamegtakarítás is
elérhető.

EcoSmart technológia

Fürdőszobai csaptelepek.
Az EcoSmart technológiával a csaptelepek esetében is sok víz
takarítható meg a mindennapi fürdőszobai műveletek során.
Mosdócsaptelepeink fogyasztása e technológiának köszönhetően már csupán öt liter percenként.

EcoSmart
technológia
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Technológiák . QuickClean

QuickClean technológia.
Gyors megoldás a még nagyobb tisztaságért.

A praktikus QuickClean technológiának köszönhetően a
vízkőlerakódások egy könnyed ujjmozdulattal egész egyszerűen ledörzsölhetők.

Zuhany.
Zuhanyaink vízsugár fúvókáit rugalmas szilikon gombbal látjuk
el. A vízkőlerakódások egyszerűen és gyorsan, egy kézmozdulattal ledörzsölhetők. A vízkőmentes, ápolt termékek nem csak
szebbek, hanem hosszabb ideig is maradnak működőképesek.

Fürdőszobai csaptelepek és konyhai csaptelepek.
Azért, hogy megkönnyítsük Önnek a fürdőszobai és konyhai
csaptelepek tisztítását, a csaptelepek levegőztetője rugalmas
szilikonlamellákkal rendelkezik. Egyszerűen dörzsölje le az ujjával, és már el is tűntek az esetleges vízkőlerakódások. Így a
csaptelepek nem csak tovább maradnak szépek, de élettartamuk is hosszabb.
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Technológiák . További technológiák

További technológiák.
Innovatív ötletek a hosszan tartó örömért.

Az AirPower technológia nagy mennyiségű levegőt kever
a vízhez. A lágy, fröccsenésmentes vízsugárhoz és a telt
zuhanycseppekhez.

AirPower.
Zuhany.
A zuhany vízsugártárcsája nagy felületen levegőt szív be. Ez a
szó legszorosabb értelmében felkavarja a beáramló vizet. A levegővel ily módon dúsított vízcseppek teltebbek, könnyebbek és
lágyabbak. Ez nem csak kellemesebb, hanem egyúttal érezhetően csökkenti is a zuhany fröcskölését.

Fürdőszobai csaptelepek és konyhai csaptelepek.
Az AirPower csaptelep levegőt kever a beáramló vízbe. Ez fröcscsenésmentessé és rendkívül kellemessé teszi a vízsugarat.
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Technológiák . További technológiák

Hot

Cool
Start

Cool

CoolStart.
Fürdőszobai csaptelepek és konyhai csaptelepek.
A lehető legnagyobb fokú fenntarthatóságot célzó új intézkedésünk neve: CoolStart. A csaptelep kinyitásakor alaphelyzetben
alapvetően csak hidegvíz folyik. Csak akkor használja a meleg
vizet – és az ahhoz szükséges energiát –, ha aktívan balra fordítja a kart. Ez a funkció mosdócsaptelepeink és konyhai csaptelepeink egyik termékváltozataként kapható.

XXL Performance.
Zuhany.
A víz intelligens, nagy felületen történő elosztásával jóleső az
egész testet jóleső zuhanyeső borítja be. A víz mesés élvezete.

MagFit mágneses tartó.
Konyhai csaptelepek .
A MagFit funkciónak köszönhetően a tömlő szinte zajtalanul
csúszik vissza és rögzül a csaptelep kifolyójának közepén.
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Egyszerűen olvassa
le a kódot, és tekintse
meg a technológiákat
bemutató videókat.

Technológiák
Részletek a 92. oldaltól.

Select

Egyszerű nyomással
szabályozza a vízáramlást:
a be - és kikapcsolás, illetve
a zuhany vagy a sugárfajta
átváltása gyerekjáték.

Csökkenti az átfolyást, így
vizet és energiát takarít
meg. A fenntartható
élményért.

Bőségesen levegőt
kever a vízhez. A lágy,
fröccsenésmentes
vízsugárhoz és a telt
zuhanycseppekhez.

A vízkőlerakódások egy
könnyed ujjmozdulattal
egész egyszerűen
ledörzsölhetők a szilikon
gombokról.

Hot

Cool
Start

A víz eloszlik a nagy
felületű vízsugártárcsán.
Így az egész testet jóleső
cseppekkel burkolja be.

Meghatározza a
mosdókagyló és a
csaptelep közötti, egyénileg
használható teret. Kényelem
minden szinten.

Cool

Kinyitásakor alaphelyzetben
csak hidegvíz folyik. Csak
akkor fogyaszt meleg vizet,
amikor tényleg szüksége
van rá.

Egyszerűen olvassa le
a kódot, és ismerje meg
a vízsugár fajtákat a
videóból.

Vízsugárfajták
Részletek a 32. oldaltól.

Rain
Air XL

Lágy zuhanyeső levegővel
dúsított cseppekkel.

Lágy zuhanyeső teljes
testszélességben.

Teljes zuhanyeső,
hajmosáshoz ideális.

Óriási zuhanyélmény
a teljes testfelületen.

Massage

A testet jólesően körülölelő,
lágy vízsugár.

Intenzív, aktiváló és
ébresztő hatású vízsugár.

Jóleső, élénkítő
masszázssugár.

Whirl

Intenzív, frissítő hatású
zuhanyeső.

Lágy zuhanyesőből és
dinamikus vízsugárból álló,
harmonikus kombináció.

A bőrrel nagy felületen
érintkező, erőteljes
hullámsugár.

Lágy sugarakból álló,
dús zuhany.

Koncentrált, kellemes
masszázssugár.

Erős, célzottan élénkítő
masszázssugár.

Mono

Pontszerű, nyugtató,
feszültségoldó vízsugár.

Termékek interaktív megismerése a Hansgrohe Showroom
applikációval
Varázsolja otthonába Ön is a Hansgrohe termékek interaktív élményét iPadjén, a Hansgrohe Showroom applikáció segítségével.
www.hansgrohe -int.com/showroom- app

Simulation with the Hansgrohe@home app
Fedezze fel virtuálisan iPhone -járól, iPadjéről vagy androidos
okostelefonjáról a www.hansgrohe -int.com/home - app
weboldalon, milyen tökéletesen illeszkednek a Hansgrohe termékei a saját
fürdőszobájához vagy konyhájához.

A Hansgrohe termékek megismerése és megvásárlása
Ha szakértő fürdőszoba tervezésre van szüksége, kérjük, forduljon szaniter
szakkereskedő és szerelőpartnereinkhez. Az Önhöz legközelebbi partnereink
elérhetősége megtalálható www.hansgrohe.hu/shopfinder.htm
vagy mobilkészülékről a http://m.maps.hansgrohe.hu weboldalon,
a Szakkereskedő keresése menüpontban.

A katalógus nyomtatása a lehető legkörnyezetkímélőbb eljárással történt.
Környezetünk védelméhez Ön is hozzájárulhat azzal, hogy a katalógust
használat után továbbadja más érdeklődőknek, vagy leadja újrahasznosítás
céljából.

Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13. · Telefon +36 1 2369090
Telefax +36 1 2369098 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a katalógusban csak
termékválasztékunk egy részének bemutatására van mód. Teljes
választékunk megtalálható az Interneten.
Tudjon meg többet a www.hansgrohe.hu weboldalon

