
Ötletek a vízhez.
Fürdőszobai és konyhai zuhanyok és csaptelepek.



A fantasztikus 
közérzetünkért.

Életünk minden területén fontos szerepet tölt be a víz. Nagyszerű 
érzést nyújt. A reggeli zuhany alatt, a reggelihez fogyasztott kávénál 
vagy főzéskor. A víz ellazítja Önt, és Ön új energiát nyer belőle – 
akár családjával együtt, akár egyedül. A hansgrohe iránymutató 
csaptelepeket, zuhanyokat és konyhai csaptelepeket fejleszt mind a 
mindennapi, mind a felejthetetlen pillanatokhoz. Hangsúlyt fektetünk 
az innovációra, a dizájnra, a minőségre és a szolgáltatásokra. Azért, 
hogy Ön minden nap átélhesse a víz bűvöletét.

hansgrohe. Meet the beauty of water.
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A mi igényünk – 
előny az Ön 

számára.

Innováció
·  Forradalmi innovációk
·  A szaniteripar úttörője
·  Jövőbemutató technológiák

A hansgrohénél az Ön igényei állnak a középpontban. Az egyik 
vezető szaniteripari vállalatként folyamatosan új, fürdőszobai és kony-
hai műszaki fejlesztéseket gyártunk, hogy teljesíteni tudjuk a vízzel 
szemben támasztott elvárásait a mindennapok során és különleges 
alkalmakkor. A termékek kutatását és kidolgozását saját laborató-
riumainkban végezzük. A 15 000 aktív védőjogunk mellett évente 
több száz újat jelentünk be. Ennek köszönhetően a német középvál-
lalatok körében felkerültünk a leginnovatívabb cégek TOP 100-as 
ranglistájára. Ötleteinkkel történelmet írtunk világszerte, és a jövő-
ben is folytatni kívánjuk történelemformáló szerepünket. Azért, hogy 
Ön nagyobb kényelmet, nagyobb biztonságot és nagyobb élményt 
élhessen át a fürdőszobájában.
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Dizájn
·  Több mint 600 dizájndíj
·   Dizájn az egyéni stílushoz
·   Nemzetközi dizájnerek

A hansgrohe segítségével pontosan az elképzelései szerint 
alakíthatja ki a fürdőszobáját. A formák, a színek, az anya-
gok és a felületek kiválasztása során nemzetközi elisme-
résnek örvendő dizájnerek érzékére hagyatkozhat, akik a 
dizájn mellett nem tévesztik szem elől az optimális funkciót és 
a kényelmes kezelhetőséget sem. Három stílusirányzatunk – 
Avantgarde, Classic és Modern – felülemelkedik a rövidtávú 
divatirányzatokon. Ezért is tüntették ki a hansgrohe termékek 
kitűnő formatervezését immár több mint 600 alkalommal 
világszerte. A hansgrohe díjnyertes dizájnja hosszan tartó 
fürdőszobai élményt nyújt.

·  Támogatás és értékes
·  Szolgáltatások
·  Kiállítások

Átfogó segítséget nyújtunk Önnek. Weboldalunkon megta-
lálhatók a termékeinkkel kapcsolatos tudnivalók, valamint 
olyan hasznos funkciók, mint például a hansgrohe megta-
karítási kalkulátor. A kalkulátor segítségével kiszámíthatja a 
költségmegtakarítást az EcoSmart technológiával felszerelt 
csaptelepek és zuhanyok alkalmazása esetén. A szolgáltatási 
forródróton keresztül elérhetők a szakértőink, akik készsége-
sen segítenek Önnek. A hansgrohe Aquadémián felfedezheti 
a fürdés és a fürdőszoba történetét, valamint Németország 
valószínűleg legnagyobb fürdőszobájában – a Showerworld-
ben – személyesen is meggyőződhet a hansgrohe által kínált 
zuhanyélményről.

www.hansgrohe.hu

Támogatás

Minőség
·  Szakértelem 1901 óta
·  Made in Germany
·  5 év garancia és 15 év utánrendelési garancia

A fürdőszobája évtizedeken keresztül tetszeni fog Önnek, és 
nap mint nap kifogástalanul fog működni. Az emberek 1901 óta 
világszerte megbíznak a hosszú élettartamú és kiváló minőségű, 
fekete-erdői termékekben. A mintegy 80%-os németországi gyár-
tási arány is bizonyítja, hogy a „Made in Germany” a filozófiánk 
szerves része. A termékek megfelelnek a legmagasabb szintű 
szabványoknak és a szigorú irányelveknek – amit a független 
ellenőrző intézetek által kiállított számos tanúsítvány is igazol. 
Erre a minőségre önkéntesen 5 év garanciát, valamint 15 év után-
rendelési garanciát vállalunk. Bővebb tájékoztatás található a 
www.hansgrohe.hu/szolgaltatasok weboldalon.
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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 dúsí-
tott vízcsepp széles felületen, nagyméretű fúvókákból tör 
elő. Használatával a mindennapok terhei gyöngyözve 
peregnek le.

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. Így például ide-
ális megoldás a hajmosó gyors és alapos kiöblítéséhez.

INTENSERAIN
az erőteljes IntenseRain vízsugárral a sampon egysze-
rűen kiöblíthető a hajból. Ideális a gyors reggeli tisztál-
kodáshoz, hogy egész nap fitt maradjon. Mert az Inten-
seRain vízsugárral nem csak a sampon, hanem a reggeli 
fáradtság is lezuhanyozható – hogy jól induljon a nap.

POWDERRAIN
Egyedülálló zuhanyélmény az egész testet gyengéden 
beborító, mikrofinomságú cseppeknek köszönhetően a 
különösen érzéki zuhanyozásért és az élvezetes kikap-
csolódásért. A vizet fúvókánként hat apró nyílás formálja 
az egész testet gyengéden bevonó, mikrofinomságú csep-
pekből álló, vékony vízburokká.

INTENSE POWDERRAIN
Mikrofinomságú cseppekből álló, intenzív sugár a haté-
kony zuhanyozásért. A vízcseppek jóval nagyobb szá-
mának köszönhetően az Intense PowderRain rendkívül 
hatékony. Egyszerre intenzív és bársonyosan puha vízsu-
gár fajta. Kis tömegük miatt a mikrofinomságú cseppek a 
kellemetlen fröcskölést is csökkentik.

Egyszerűen olvassa le a kódot,  
és ismerje meg a vízsugárfajtákat  

a videóból.

ÚJ ÚJ

Vízsugár fajták

Bizonyára Önnek is megvannak a saját igényei és elvárásai zuhanyozás közben. Néha talán 
többre vágyik a tisztaság üde érzésénél testápolás után. Ha például egy dolgos, munkával teli 
nap végén szeretne ellazulni. Bármilyen zuhanyozási kívánságot teljesítünk a megfelelő zuha-
nyainkkal, valamint az aktivizáló hatásútól a jóleső érzést nyújtóig mindenre képes vízsugárfaj-
tákkal. Különösen kényelmesen élvezheti a zuhany alatt töltött pillanatokat a Select technoló-
gia segítségével. Ilyenkor az egyes vízsugárfajták kényelmesen, gombnyomásra választhatók.
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SOFTRAIN
a lágy SoftRain vízsugár jólesően borítja be a testet. Kel-
lemes 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.

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

TURBORAIN
univerzális fegyver a gyors eredményekért: az élénkítő 
TurboRain vízsugár kiérdemelte a nevét. Elemi erejének 
köszönhetően a legerősebb Rain vízsugár frissítő zuha-
nyélményt nyújt. Mindenkinek, aki gyorsan és egyszerűen 
szeret zuhanyozni.

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 testmagas-
ságtól függetlenül élénkítő zuhanyélmény.

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 vízá-
ram masszírozza a bőrt. Tökéletes elegy a mindennapi 
zuhanyélvezetért.

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

MASSAGE
koncentrált vízsugár, amely lemossa a mindennapok 
feszültségeit. A célirányos vízsugarakkal könnyedén 
feloldhatók a feszültségek. A innovatív módon, gyűrű 
alakban elhelyezkedő vízsugarak mobil wellness alkal-
mazássá teszik a zuhanyt a saját fürdőszobájában.

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

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

A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.
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Technológiák

Select
Az Ön gombja a nagyobb kényelemért

A hansgrohe Select megkönnyíti a mindennapjait a fürdőszobában. Hiszen egy egyszerű 
gombnyomás elegendő a zuhany, a zuhanyvezérlés vagy a mosdócsaptelep kezelésé-
hez. Máris megváltozik a vízsugárfajta, vagy a vízfolyás elindítható, illetve leállítható. 
Ennek az átgondolt kezelési koncepciónak köszönhetően rendkívül kényelmesen élvezheti 
a vizet.

Előnyök az Ön számára:

·  Egyszerű kezelés gombnyomásra
·  Ujjal, kézfejjel vagy könyökkel kezelhető
·  Hosszú távon biztonságos működésű mechanika
·  Előre beállítható hőmérséklet

ComfortZone
Egyéni mozgásszabadság

Válassza ki a mozgásterét. Legyen szó akár fröcskölés nélküli kézmosásról, kényelmes haj-
mosásról vagy edények megtöltéséről – a hansgrohe ComfortZone estén Ön határozza 
meg a csaptelep kifolyója és a mosdókagyló közötti távolságot. Így minden helyzetben 
szabad mozgástérrel rendelkezik.

Előnyök az Ön számára:

·  Az ideális csaptelepmagasság minden helyzethez
·  Praktikus a mindennapokban
·  Egyszerű konfigurálás a www.hansgrohe.hu/comfortzone 

weboldalon

Meleg/ 
Hideg

Be/ki
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Olvassa le a kódot, és tudjon  
meg többet a hansgrohe  

technológiákról!

QuickClean

EcoSmart

Könnyedén, gyorsan ledörzsölhető a vízkő

Környezetbarát pénzmegtakarítás

Csak a makulátlanul tiszta fürdőszobában érezheti jól magát. Ezért a QuickClean könnyű 
és gyors tisztítást tesz lehetővé. Az ezzel a technológiával felszerelt zuhanyokról és csap-
telepekről könnyűszerrel eltávolítható a vízkő és valamennyi szennyeződés – mindenféle 
tisztítószer használata nélkül. Ehhez csak egyszerűen dörzsölje meg ujjal a rugalmas 
szilikonbetéteket – és már készen is van. Így a hansgrohe termékek hosszú távon is műkö-
dőképesek és szépek maradnak.

Ön nem szeretné pazarolni az értékes vizet. Akkor segítségére lesznek az EcoSmart funk-
cióval ellátott hansgrohe zuhanyok és csaptelepek. Az intelligens átfolyáskorlátozónak 
köszönhetően akár 60 százalékkal kevesebb vizet fogyasztanak, mint a hagyományos 
termékek. Ennek ellenére élvezheti a telt vízsugarat – ugyanis a víz levegővel van dúsítva. 
Ráadásul az alacsonyabb melegvízfogyasztás kevesebb energiát igényel. Az EcoSmart 
tehát nem csupán a költségeket csökkenteni, hanem egyúttal védi a környezetet is.

Előnyök az Ön számára:

·  Időtakarékos tisztítás tisztítószer használata nélkül
·  Kiváló minőségű és nagy szakítószilárdságú szilikon
·  Hosszú távon kifogástalan működés és hosszú 

élettartam

A megtakarítási kalkulátorral kiszámolhatja, mennyi vizet és energiát takaríthat meg: 
www.hansgrohe.hu/kalkulator

Előnyök az Ön számára:

·  Csökkenti a víz- és energiaköltségeket
·  Alacsonyabb energiaszükséglet a meleg vízzel való takarékosságnak 

köszönhetően, így alacsonyabb CO2-kibocsátás
·  Állandó átfolyás és dús vízsugár
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AirPower

XXLPerformance

Légies kényeztetés

Nagyszerű zuhanyélmény

Két természeti elem lágy erejét érzi zuhanyozás közben az AirPower technológia révén. 
Ez a technológia ugyanis levegővel dúsítja a vizet. Így a vízcseppek teltebben, könnyeb-
ben és lágyabban érintkeznek bőrével. Egyúttal értékes vizet takarít meg – a telt vízsugár 
által nyújtott, korlátlan zuhanyélmény mellett.

Élvezze az ellazító wellness pillanatait egy nagyméretű esőzuhany alatt. A fej- és kézi-
zuhanyok rendkívül nagy vízsugártárcsáiból különösen széles sugárral áramlik a víz. Az 
EcoSmarttal kibővítve egyformán nyújt élvezetet és megtakarítást.

Előnyök az Ön számára:

·  Telt vízsugár
·  Alacsonyabb fogyasztás
·  Kellemes érzet a bőrnek

Előnyök az Ön számára:

·  Rendkívül nagy vízsugártárcsák
·  Nyári záporhoz hasonló hatás
·  Hatékony vízhasználat

Technológiák
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Olvassa le a kódot, és tudjon  
meg többet a hansgrohe  

technológiákról!

CoolContact

CoolStart

Garantáltan nyugtató érzés

Energiatakarékosság a megfelelő elfordítással

Őrizze meg a gondtalanság érzését – amikor Ön vagy a gyermekei védve vannak a 
fájdalmas érintéstől és az égési sérülésektől. A CoolContact innovatív hűtési technológi-
ának köszönhetően a termosztát felülete nem forrósodik fel. Így gondtalanul élvezheti a 
zuhanyélményt.

A szokványos csaptelepek esetén már a kar középső állásánál meleg víz folyik. A Cool-
Start segítségével teljesen tudatosan lehet elindítani a meleg vizet. Így az átfolyós vízme-
legítő vagy a keringető szivattyú nem kapcsol be minden alkalommal. Először mindig csak 
hideg víz folyik. A forró vizet a kar balra fordításával lehet egyszerűen hozzákeverni. Ön 
így hozzájárul a környezet védelméhez, és csökkennek a költségei.

Előnyök az Ön számára:

·  Védelem az égési sérülésektől
·  A biztonságos és gyermekbarát fürdőszobához
·  Akadálymentes zuhanyélmény

Előnyök az Ön számára:

·  Alaphelyzetben kizárólag hideg víz folyik
·  Nagyfokú megtakarítás
·  Egyszerű és ergonomikus kezelhetőség
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A zuhanyozás 
új dimenziója – 
Rainfinity®.
Ha Ön a wellness és a dizájn szerelmese, akkor feltétlenül 
meg kell ismernie a Rainfinity-t. Az új zuhanycsalád innova-
tív funkciói, rendkívüli dizájnja és különleges vízsugárfajtái 
vadonatúj zuhanyélményt kínálnak. Lenyűgöző látványt nyújt 
a matt fehér kivitel és a grafitszínű vízsugártárcsák finom 
kontrasztja. Így a fürdőszobája kellemes érzéseket ébresztő, 
 igazán egyéni hellyé varázsolódik.

ZUHANYOK
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MINDEN FORMÁBAN KÉZRE ÁLLÓ:
Válassza ki a két változat közül az

Ön igényeinek leginkább megfelelő kézizuhanyt.

Maximális 
zuhanyélmény.

A fürdőszoba a tökéletes helyszín, ha egy kis kikapcsolódásra vágyik. 
A pihentető hangulatban átadhatja magát a pillanat élvezetének, és 
elfeledkezhet a mindennapok nyugtalanságáról. A legszebb hely 
ehhez a zuhany alatt kínálkozik. A Rainfinity esetén a vízsugár nem 
csupán a fejét és a vállát éri, hanem a mikrofinomságú vízcseppek 
ezrei lágyan beborítják az egész testét, mivel az innovatív vízsugárfe-
lület enyhén befelé ívelt. Ez a kialakítás különösen kellemesen oszlatja 
szét a vizet a bőrön. Így páratlanul élvezetes pillanatokban lesz része 
a zuhany alatt.

ELLAZULÁS VÁLLMAGASSÁGBAN:
Új vállzuhany beépített polccal a 
teljesen újfajta, egész testet beborító 
zuhanyélményhez.
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RAINSTREAM:
Lágy sugarakból álló, dús zuhany.

POWDERRAIN:
Egyedülálló zuhanyélmény az egész 
testet gyengéden beborító mikrocsep-
peknek köszönhetően. Tudjon meg erről 
többet a következő oldalon.

MONORAIN:
Pontszerű vízsugár a jóleső wellness 
pillanatokhoz.

INTENSE POWDERRAIN:
Mikrofinomságú cseppekből álló, inten-
zív sugár a hatékony zuhanyozásért.

BEÁLLÍTÓ TENGELY:
A Rainfinity az innovatív fali csatlakozó-

val 10°-os és 30°-os dőlésszög között 
beállítható. A kényelmes zuhanyozási 

helyzethez, a haj és az arc szükség ese-
tén száraz maradhat.

DIZÁJNÉLMÉNY:
A hagyományos zuhanykar 
nélküli, hajlított pozicioná-
lású Rainfinity fejzuhany 
egyértelmű hangsúlyt kap 
a modern fürdőszobai 
környezetben.
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Rainfinity®

Felületek -140, -340, -670 és -990 2020. áprilistól elérhetők
A feltüntetett átfolyási mennyiségek 3 bar rendszernyomásra vonatkoznak.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 360 3jet  
fali csatlakozóval 
# 26234,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 28,1 l/perc

iBox universal alaptest 
# 01800180 (kép  nélkül)

Rainfinity 
Fejzuhany 250 3jet  
fali csatlakozóval 
# 26232, -000, -700 25,5 l/perc 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc 

iBox universal alaptest 
# 01800180 (kép  nélkül)

Rainfinity 
Fejzuhany Váll zuhany 500 1jet polccal  
# 26243, -000, -700 18,1 l/perc

Rainfinity
Fejzuhany 250 1jet 
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/perc 
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc 

Mennyezeti csatlakozó S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(kép  nélkül)

Mennyezeti csatlakozó S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(kép  nélkül)

Zuhanykar Square 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(kép  nélkül)

Rainfinity 
Fejzuhany 360 1jet  
fali csatlakozóval 
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/perc

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet 
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/perc

Mennyezeti csatlakozó S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(kép  nélkül)

Mennyezeti csatlakozó S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(kép  nélkül)

Zuhanykar Square 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(kép  nélkül)

Rainfinity 
Fejzuhany 250 1jet  
fali csatlakozóval 
# 26226, -000, -700 18,9 l/perc 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/perc 



17

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

ÚJÚJ

ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ

Rainfinity
Keskeny kézizuhany 100 1jet 
# 26866,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 l/perc

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

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet 
# 26864, - 000, -140, -340, -670,  

-700, -990 14 l/perc

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

Rainfinity 
Zuhanyszett 130 3jet  
90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27671, -000 14 l/perc 
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett 130 3jet  
150 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27673, -000 14 l/perc 
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/perc

Rainfinity 
Porter 500 kifolyó,  
zuhanytartóval és L méretű zuhanypolccal 
# 26843, -000, -700

Porter 500 kifolyó,  
zuhanytartóval és zuhanypolccal R 
# 26858, -000, -700 (kép  nélkül)

Rainfinity
Polc 500 
# 26844, -000, -700

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet  
falsík alatti szereléshez
▪ Rainfinity 360 1jet fejzuhany
▪ Rainfinity 130 3jet kézizuhany
# 26842, -000, -700 19,6 l/perc

Alaptest falsík alatti szerelésű  
Showerpipe 360 1jet termékhez 
# 26840180 (kép  nélkül)
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PuraVida®

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

PuraVida 
Fejzuhany 400 1jet  
zuhanykarral 39 cm 
# 27437, -000, -400 21 l/perc  
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Fejzuhany 400 1jet  
mennyezeti csatlakozóval 10 cm 
# 27390, -000, -400 21 l/perc (kép  nélkül) 
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc 

PuraVida
Kézizuhany 3jet 
# 28557, -000, -400 16 l/perc 
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

PuraVida
Keskeny kézizuhany 120 1jet 
# 28558, -000, -400 16 l/perc 
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

PuraVida 
Zuhanyszett  
90 cm-es zuhanyrúddal 
# 27853, -000, -400 16 l/perc
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Az érzékeit gyö-
nyörködtető, szín-
tiszta élmény – 
PuraVida®.
A PuraVida kedvet teremt az érzéki dizájnhoz. Időtállóan puri-
tán kialakítású, kétszínű fehér/króm vagy csak egyszínű króm 
kivitelben tündököl. A PuraVida megjelenése azonban többet 
nyújt a merő esztétikánál. A karcálló, porszórt bevonatnak 
köszönhetően a mindennapi használat során nagyon prakti-
kusnak bizonyul. A környezetbarát víztakarékosság jegyében 
az EcoSmart csökkenti a fogyasztást és az azzal összefüggő 
költségeket. Azért, hogy Ön egyszerűen színtisztán élvezze 
a pillanatot.

HARMONIKUS A LEGAPRÓBB 
RÉSZLETEKIG:
A PuraVida termékcsalád magába 
foglal zuhanyt, fürdőkádat és mos-
dókagylót, valamint harmonikus 
kiegészítők tartoznak hozzá. Így 
egységes stílusú környezetet alakíthat 
ki. További termékek a 64. oldalon 
találhatók.
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Rainmaker®

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Rainmaker Select 
Fejzuhany 580 3jet 
# 24001, -400, -600 20 l/perc 
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/perc

iBox universal alaptest 
# 01800180 (kép  nélkül)

Rainmaker Select 
Fejzuhany 460 3jet  
zuhanykarral 46,1 cm 
# 24007, -400, -600 18 l/perc  
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/perc 

iBox universal alaptest 
# 01800180 (kép  nélkül)

Fejzuhany 460 3jet  
mennyezeti csatlakozóval 10 cm 
# 24006, -400, -600 23 l/perc (kép  nélkül) 
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/perc 

Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz 
# 24010180 (kép  nélkül)

Rainmaker Select 
Showerpipe 460 3jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 3jet fejzuhany
▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪ ShowerTablet Select 700 Universal termosztát
# 27106, -400 27 l/perc 
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/perc

Rainmaker Select 
Showerpipe 460 2jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 2jet fejzuhany
▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪ ShowerTablet Select 700 Universal termosztát
# 27109, -400 19 l/perc 
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/perc
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Élvezetes óri-
ási esőzuhany 
– Rainmaker®.
Fedezze fel a víz erejét. A Rainmaker egyet jelent az XXL 
méretű zuhanyélvezettel. A nagy esőzuhanyok wellness-él-
ménnyé varázsolják a testápolást. Idézze meg fürdőszobájá-
ban a meleg trópusi eső vagy a teljes felületű hegyi vízesés 
hangulatát. A lágy zuhanyesőt a nagy felületű vízsugártárcsák 
biztosítják. Igény szerint rendelkezésre áll falra és mennye-
zetre szerelhető változatban, valamint fejzuhanyt, kézizuhanyt 
és Select termosztátot tartalmazó zuhanyrendszerként. A kar-
csú krómkeret és a fehér vagy nemes fekete színű, kiváló minő-
ségű üveg vízsugártárcsa igényes dizájnobjektummá formálja.

NAGYSZERŰ PILLANATOK 
A ZUHANY ALATT:
A nagy felületű, akár 580 mm széles 
vízsugártárcsáknak köszönhetően a 
fejzuhanyok tökéletes zuhanyélményt 
nyújtanak.
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Ennél szebben 
nem is tudja a víz 
 beborítani Önt –  
Raindance®.
Mintha saját élményfürdőben zuhanyozna – ezt kínálja Önnek 
a Raindance az innovatív PowderRain vízsugárfajtával. A mik-
rofinomságú cseppek ezrei gyengéd vízburokba borítják az 
egész testét; alámerülésre, álmodozásra és maximális ellazu-
lásra hívogatva minden leheletvékony és halk. Kiváló minő-
ségű zuhanyélmény wellness érzéssel.
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Raindance® S

ÚJ

ÚJ

Raindance Select S 
Fejzuhany 240 2jet  
zuhanykarral 39 cm 
# 26466, -000, -400 17 l/perc  
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc 

Fejzuhany 240 2jet  
mennyezeti csatlakozóval 10 cm 
# 26467, -000, -400 17 l/perc (kép  nélkül) 
# 26469, -000 EcoSmart 8 l/perc 

Raindance Select S 
Fejzuhany 300 2jet  
zuhanykarral 39 cm 
# 27378, -000, -400 17 l/perc 

Fejzuhany 300 2jet  
mennyezeti csatlakozóval 10 cm 
# 27337, -000, -400 17 l/perc (kép  nélkül)

Raindance Select S 
Zuhanyszett 150 3jet  
65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27802, -000, -400 16 l/perc

Zuhanyszett 150 3jet  
90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép  nélkül) 
# 27803, -000, -400 16 l/perc

Raindance S 
Fejzuhany 300 1jet 39 cm-es  
zuhanykarral 39 cm 
# 27493, -000 18 l/perc 

Fejzuhany 300 1jet 46 cm-es  
zuhanykarral 46 cm 
# 27492, -000 18 l/perc (kép  nélkül)

Fejzuhany 300 1jet  
mennyezeti csatlakozóval 10 cm 
# 27494, -000 20 l/perc (kép  nélkül)

Raindance S 
Fejzuhany 240 1jet PowderRain  
zuhanykarral 39 cm 
# 27607, -000 18 l/perc 

Fejzuhany 240 1jet PowderRain  
mennyezeti csatlakozóval 10 cm 
# 27620, -000 18 l/perc (kép  nélkül)

Raindance Select S
Kézizuhany 150 3jet 
# 28587, -000, -400 16 l/perc 
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Raindance Select S 
Zuhanyszett 120 3jet  
90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval 
# 27648, -000, -400 15 l/perc 
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett 120 3jet  
150 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval 
(kép  nélkül) 
# 27646, -000, -400 15 l/perc 
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Raindance Select S
Kézizuhany 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000 12 l/perc
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További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.Felületek -140, -340, -670, -700 és -990 2019. októbertől elérhető 

ÚJ

ÚJ

Raindance Select S 
Zuhanyszett 120 3jet PowderRain 
65 cm-es zuhanyrúddal 
# 27654, -000 12 l/perc

Zuhanyszett 120 3jet PowderRain 
90 cm-es zuhanyrúddal (kép  nélkül) 
# 27667, -000 12 l/perc

Raindance Select S 
Zuhanyszett 120 3jet  
110 cm-es bal oldali zuhanyrúddal 
# 26324, -000, -400 15 l/perc 
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett 120 3jet  
110 cm-es jobb oldali zuhanyrúddal (kép  nélkül) 
# 26326, -000, -400 15 l/perc 
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Raindance S 
Showerpipe 300 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 460 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Raindance S 300 1jet fejzuhany
▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27114, -000 16 l/perc

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain termosztáttal
Zuhanykar hossza 460 mm
Elfordítható zuhanykar
▪ Raindance S 240 1jet PowderRain fejzuhany
▪ Raindance Select S 120 3jet PowderRain kézizuhany
▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/perc 
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Raindance® E

Felületek -140, -340, -670, -700 és -990 2019. októbertől elérhető 

ÚJ

ÚJ

Raindance Select E 
Fejzuhany 300 2jet  
zuhanykarral 39 cm 
# 27385, -000, -400 15 l/perc  
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc 

Fejzuhany 300 2jet  
mennyezeti csatlakozóval 10 cm 
# 27384, -000, -400 15 l/perc (kép  nélkül) 
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc 

Raindance E 
Fejzuhany 400/400 1jet 
# 26252, -000 20 l/perc  
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/perc 

Alaptest Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet  
fejzuhanyhoz 
# 26254180 (kép  nélkül)

Raindance Select E 
Zuhanyszett 150 3jet  
65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27856, -000, -400 16 l/perc

Zuhanyszett 150 3jet  
90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27857, -000, -400 16 l/perc

Raindance Select E 
Zuhanyszett 120 3jet  
65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 26620, -000, -400 15 l/perc 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett 120 3jet  
90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép  nélkül) 
# 26621, -000, -400 15 l/perc 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Raindance Select E
Kézizuhany 150 3jet 
# 26550, -000, -400 16 l/perc 
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

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

Raindance E 
Fejzuhany 300 1jet  
zuhanykarral 39 cm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/perc  
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/perc 

Fejzuhany 300 1jet  
mennyezeti csatlakozóval 10 cm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/perc 
(kép  nélkül) 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/perc 
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További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Raindance Select E 
Showerpipe 300 3jet ShowerTablet Select 300
Zuhanykar hossza 380 mm
▪ Raindance Select E 300 3jet fejzuhany
▪ Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
▪ ShowerTablet Select 300 termosztát
# 27127, -000, -400 19 l/perc

Raindance E 
Showerpipe 360 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 380 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható
▪ Raindance E 360 1jet fejzuhany
▪ Raindance Select E 120 3jet kézizuhany
▪ Ecostat Select termosztát
# 27112, -000, -400 15 l/perc

Showerpipe 360 1jet termosztáttal 
# 27113, -000, -400 20 l/perc (kép  nélkül)

Raindance E
Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 350
Zuhanykar hossza 390 mm
▪ Raindance E 300 1jet fejzuhany
▪ Raindance Select S 120 3jet kézizuhany
▪ ShowerTablet 600 Universal termosztát
# 27361, -000 16 l/perc 
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/perc
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Allrounder a modern 
családi fürdőszobá-
hoz – Croma®.
A Croma zuhany termékcsalád boldoggá teszi a szülőket és 
a gyermekeket. Ugyanis modern dizájnt, nagyszerű kényelmet 
és megbízható biztonságot kínál – mindezt igazán kedvező 
áron. A sorozat új tagja a Croma E, amelyet számos inno-
vatív biztonsági funkció és egyszerű, kényelmes kezelés jel-
lemez. Természetesen az átgondolt Croma zuhanyrendszert 
utólag is felszerelheti, mivel egyszerűen rögzíthető a meglévő 
csatlakozókra.
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COOLCONTACT: 
A termosztát házát megérintve mindig kellemes hőmérséklet érezhető. Ez a kimagasló 
biztonság egy új hűtési technológiának köszönhető.

www.hansgrohe.hu/coolcontact

EGYSZERŰ VÁLTÓFUNKCIÓ:
Kényelmes kezelhetőség a fejzuhany és a kézizuhany közötti váltáskor. Ehhez fordítsa 
el egyszerűen a fürdőkád Showerpipe szabályozóját jobbra.

KÖNNYŰ KEZELNI:
A zuhanytartó nagyon egyszerűen, csupán egy kézzel eltolható a Showerpipe-on.

SOFTCUBE DIZÁJN:
A letisztult felületekkel és enyhén lekerekített sarkokkal 
rendelkező termékek tökéletesen illenek mind a kerek, 
mind a szögletes fürdőszobai elemekhez.
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További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Croma® E

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Croma E
Showerpipe 280 1jet termosztáttal
Elfordítható zuhanykar
▪ Croma E 280 1jet fejzuhany
▪ Croma Select E Multi kézizuhany
▪ Ecostat E termosztát
# 27630, -000 15 l/perc 
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/perc

Croma E 
Fejzuhany 280 1jet 
# 26257, -000 18,3 l/perc  
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/perc 

Croma E 
Showerpipe 280 1jet kádtöltővel és termosztáttal
▪ Croma E 280 1jet fejzuhany
▪ Croma Select E Multi kézizuhany
▪ Ecostat E termosztát
# 27687, -000 15 l/perc



Massage

Massage
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Croma® Select E

Croma Select E 
Fejzuhany 180 2jet 
# 26524, -000, -400 17 l/perc  
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc 

Croma Select E
Kézizuhany Multi 
# 26810, -400 16 l/perc 
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select E
Kézizuhany Vario 
# 26812, -400 15 l/perc 
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select E 
Zuhanyszett Multi  
65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26580, -400 16 l/perc 
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Multi  
90 cm-es zuhanyrúddal (kép  nélkül) 
# 26590, -400 16 l/perc 
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select E 
Zuhanyszett Vario  
65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26582, -400 15 l/perc 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Vario  
65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép  nélkül) 
# 26586, -400 15 l/perc

Zuhanyszett Vario  
90 cm-es zuhanyrúddal (kép  nélkül) 
# 26592, -400 15 l/perc 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Croma Select E 180 2jet fejzuhany
▪ Croma Select E Multi kézizuhany
▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27256, -400 16 l/perc 
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/perc

Showerpipe 180 2jet termosztáttal
# 27352, -400 17 l/perc (kép  nélkül)
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Croma® Select S

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Croma Select S 
Fejzuhany 180 2jet 
# 26522, -000, -400 17 l/perc  
# 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select S
Kézizuhany Multi 
# 26800, -400 16 l/perc 
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select S
Kézizuhany Vario 
# 26802, -400 15 l/perc 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select S 
Zuhanyszett Multi  
65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26560, -400 16 l/perc 
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Multi  
90 cm-es zuhanyrúddal (kép  nélkül) 
# 26570, -400 16 l/perc 
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select S 
Zuhanyszett Vario  
65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26562, -400 15 l/perc 
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Vario  
65 cm-es zuhanyrúddal és  
szappantartóval (kép  nélkül) 
# 26566, -400 15 l/perc

Zuhanyszett Vario  
90 cm-es zuhanyrúddal (kép  nélkül) 
# 26572, -400 15 l/perc 
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/perc

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Croma 280 1jet fejzuhany
▪ Croma Select S Multi kézizuhany
▪ Ecostat Comfort termosztát
# 26790, -000 16 l/perc 
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/perc

Showerpipe 280 1jet termosztáttal
# 26792, -000 16 l/perc (kép  nélkül)
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Croma®

Felületek -140, -340, -670, -700 és -990 2019. októbertől elérhető 

ÚJ

Croma
Fejzuhany 280 1jet 
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/perc 

Fejzuhany 280 1jet EcoSmart 9 l/perc 
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 l/perc

Zuhanykar 38,9 cm 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 
(kép  nélkül)

Mennyezeti csatlakozó 10 cm 
# 27479, -000, -820 (kép  nélkül)

Croma 
Fejzuhany 220 1jet 
# 26464, -000 19 l/perc  
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/perc 

Zuhanykar 38,9 cm 
# 27413, -000, -820 (kép  nélkül)

Mennyezeti csatlakozó 10 cm 
# 27479, -000, -820 (kép  nélkül)

Croma 
Fejzuhany 1jet 
# 27450, -000 17 l/perc 

Zuhanykar 23 cm 
# 27412, -000 (kép  nélkül)

Mennyezeti csatlakozó 10 cm 
# 27479, -000, -820 (kép  nélkül)

Croma 100
Kézizuhany Multi 
# 28536, -000 19 l/perc 
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/perc

Croma 100
Kézizuhany Vario 
# 28535, -000 18 l/perc 
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/perc

Croma 100
Kézizuhany Mono 
# 28580, -000 16 l/perc 
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/perc

Croma 100 
Zuhanyszett Mono  
65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27717, -000 16 l/perc

Zuhanyszett Mono  
90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27724, -000 16 l/perc

Croma 100 
Zuhanyszett Vario  
65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval 
# 27772, -000 18 l/perc 
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Vario  
90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép  nélkül) 
# 27771, -000 18 l/perc 
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/perc

Croma 100 
Zuhanyszett Multi  
65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartó 
# 27775, -000 19 l/perc 
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Multi  
90 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartó (kép  nélkül) 
# 27774, -000 19 l/perc 
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/perc
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További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Croma
Showerpipe 220 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Croma 220 1jet fejzuhany
▪ Croma 100 Vario kézizuhany
▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27185, -000 15 l/perc 
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/perc

Showerpipe 220 1jet termosztáttal
# 27223, -000 17 l/perc (kép  nélkül)

Croma 
Showerpipe 220 1jet Reno
Zuhanykar hossza 400 mm
Elfordítható zuhanykar
a vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Croma 220 1jet fejzuhany
▪ Croma 100 Vario kézizuhany
# 27224, -000 14 l/perc

Croma 
Showerpipe 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 270 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Croma 160 1jet fejzuhany
▪ Croma 100 Vario kézizuhany
▪ Ecostat Comfort termosztát
# 27135, -000 17 l/perc



36



37

Üde dizájn víz- 
és energiataka-
rékossággal – 
Crometta®.
Fedezze fel ezt az átfogó zuhany termékcsaládot, amelyet 
a víz- és energiatakarékosság mellett kiváló minőségű, friss 
dizájn jellemez. Élvezze a Crometta kézi- és fejzuhanyok, 
zuhanyszettek és Showerpipe-ok által kínált vonzó ár-érték 
arányt. Mindegyik termék a hansgrohe prémium minőséget 
képviseli, robusztus és megbízható. A természeti erőforráso-
kat védő EcoSmart technológia alacsonyabb fogyasztást tesz 
lehetővé, és így a fenntarthatóság jegyében történik a felsze-
relés, építés vagy felújítás.



Massage Massage

Massage Massage
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Crometta®

Crometta E 
Fejzuhany 240 1jet  
# 26726, -000 18 l/perc  
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/perc 

Fejzuhany 240 1jet LowPressure 
# 26722, -000 

Zuhanyrúd E 38,9 cm 
# 27446, -000 (kép  nélkül)

Mennyezeti csatlakozó E 10 cm 
# 27467, -000 (kép  nélkül)

Mennyezeti csatlakozó E 30 cm 
# 27388, -000 (kép  nélkül)

Crometta S 
Fejzuhany 240 1jet  
# 26723, -000 18 l/perc  
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/perc 

Fejzuhany 240 1jet LowPressure 
# 26725, -000 

Zuhanykar 38,9 cm 
# 27413, -000, -820 (kép  nélkül)

Mennyezeti csatlakozó S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(kép  nélkül)

Mennyezeti csatlakozó S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(kép  nélkül)

Crometta 
Fejzuhany 1jet  
# 26577, -000, -400 20 l/perc 
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/perc 

Zuhanykar 23 cm 
# 27412, -000 (kép  nélkül)

Mennyezeti csatlakozó 10 cm 
# 27479, -000, -820 (kép  nélkül)

Crometta 100
Kézizuhany Multi 
# 26823, -400 19 l/perc 
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/perc

Crometta 100
Kézizuhany Vario 
# 26824, -400 18 l/perc 
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/perc 
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/perc

Crometta
Kézizuhany Vario 
# 26330, -400 14 l/perc 
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/perc 
# 26336, -400 Green 6 l/perc

Crometta 100 
Zuhanyszett Multi  
65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26650, -400 19 l/perc 
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Multi  
90 cm-es zuhanyrúddal (kép  nélkül) 
# 26656, -400 19 l/perc 
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/perc

Crometta 100 
Zuhanyszett Vario  
65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26651, -400 18 l/perc 
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/perc

Zuhanyszett Vario  
90 cm-es zuhanyrúddal (kép  nélkül) 
# 26657, -400 18 l/perc 
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/perc

Crometta 
Zuhanyszett Vario  
65 cm-es zuhanyrúddal 
# 26532, -400 14 l/perc 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/perc 
# 26555, -400 Green 6 l/perc

Zuhanyszett Vario  
65 cm-es zuhanyrúddal  
és szappantartóval (kép  nélkül) 
# 26553, -400 14 l/perc

Zuhanyszett Vario  
90 cm-es zuhanyrúddal (kép  nélkül) 
# 26536, -400 14 l/perc 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/perc
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További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Crometta S
Showerpipe 240 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 350 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Crometta S 240 1jet fejzuhany
▪ Crometta Vario kézizuhany
▪ Ecostat 1001 CL termosztát
# 27267, -000 16 l/perc 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/perc

Showerpipe 240 1jet termosztáttal
# 27320, -000 17 l/perc (kép  nélkül)

Crometta E
Showerpipe 240 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 350 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Crometta E 240 1jet fejzuhany
▪ Crometta Vario kézizuhany
▪ Ecostat 1001 CL termosztát
# 27271, -000 15 l/perc 
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/perc

Showerpipe 240 1jet termosztáttal
# 27298, -000 17 l/perc (kép  nélkül)

Crometta
Showerpipe 1jet termosztáttal
Zuhanykar hossza 350 mm
a vízvezetőcső magassága méretre szabható 
▪ Crometta 160 1jet fejzuhany
▪ Crometta 100 Vario kézizuhany
▪ Ecostat Universal termosztát
# 27264, -400 17 l/perc 
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/perc

Showerpipe 1jet egykaros csapteleppel
# 27266, -400 (kép  nélkül)
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RainSelect®

Felületek -140, -340, -670 és -990 2020. áprilistól elérhetők További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

ÚJ ÚJ

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz 
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Alaptest RainSelect 2 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez 
# 15310180 (kép  nélkül)

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
4 fogyasztóhoz 
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Alaptest RainSelect 4 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez 
# 15312180 (kép  nélkül)

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
4 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval 
# 15357, -000, -400, -600 

Alaptest RainSelect 4 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez 
# 15312180 (kép  nélkül)

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz, fürdőkádhoz 
# 15359, -000, -400, -600 

Alaptest RainSelect 2 fogyasztós  
kádcsaptelep színkészlethez 
# 15314180 (kép  nélkül)

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz beépített Porter zuhanytartóval 
# 15355, -000, -400, -600 

Alaptest RainSelect 2 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez 
# 15310180 (kép  nélkül)
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Kapcsoljon nagyobb 
kényelemre – 
RainSelect®.
Ha a technika láthatatlan, a dizájn tökéletesen belesimul a 
falba, és a kényelmes kezelés egyszerűen lenyűgöző, akkor 
nem lehet másról szó, csakis a RainSelectről. Ez az igényes 
zuhanyélményt nyújtó innovatív dizájntermosztát teljesen új 
utakat nyit a fürdőszobában. A karcsú vonalvezetés, a minő-
ségi felület és az elegáns kivitel térformáló hatást kölcsönöz 
a RainSelectnek. Az innovatív Select technológia újszerű 
élményt biztosít a kezelés terén. A nagyméretű kezelőgom-
bok segítségével akár öt vízforrás vezérelhető intuitív módon 
gombnyomásra. Az áttekinthető kezelés érdekében kaphatók 
zuhanytartóval ellátott változatok is.

A LEGMAGASABB IGÉNYEK:
A RainSelect kettőtől öt gombig bővít-
hető kezelőfelülete igazodik a zuha-
nyrendszerrel szemben támasztott 
egyéni kívánalmaihoz.
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ShowerSelect®

*Felületek -140, -340, -670, -700 és -990 2020. áprilistól elérhetők További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

ÚJ

ÚJ

ShowerSelect Glass 
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz 
# 15738, -400, -600

ShowerSelect 
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz 
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect 
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz  
Fixfit tel és Porter zuhanytartóval 
# 15765, -000

ShowerSelect 
Csaptelep falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz 
# 15768, -000

ShowerSelect S 
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz 
# 15743*, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Zuhanyvezérlés 
gombnyomásra – 
ShowerSelect®.
Teljesen ellazító zuhanyélmény gombnyomásra – ezt kínálja 
Önnek a ShowerSelect. Precízen folyathatja vele a vizet, 
illetve leállíthatja a vízfolyást, valamint nagyon kényelmesen 
átválthat kézizuhanyról fejzuhanyra. Akár négy vízforrás is 
lehetséges. Egy további változat integrált zuhanytartóval ren-
delkezik. Így a kézizuhany mindig könnyen elérhető. A kör-
nyezet stílusához igazodva választhat a szögletes, kerek és 
Softcube dizájn közül. Egyszerűen felszerelhetők a jól bevált 
iBox universalra. A fal így elrejti a modern hansgrohe techno-
lógiát, és a minőségi dizájn áll a középpontban. Nagyobb 
hely marad a kényelmes zuhanyozáshoz.

EXKLUZÍV FELÜLET:
A fehér vagy fekete 
színű, üvegből készült 
felület különösen 
nemes megjelenést 
sugároz.
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ShowerTablet®

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

ShowerTablet Select
Termosztátos kádcsaptelep 700 falsíkon kívüli szereléshez 
# 13183, -000, -400 

ShowerTablet Select
Termosztátos kádcsaptelep 300 falsíkon kívüli szereléshez 
# 13151, -000, -400 

ShowerTablet
Termosztátos kádcsaptelep 600 falsíkon kívüli szereléshez 
# 13109, -000, -400 

ShowerTablet
Termosztátos kádcsaptelep 350 falsíkon kívüli szereléshez 
# 13107, -000, -400 

ShowerTablet Select
Termosztát 700 falsíkon kívüli szereléshez,  
2 fogyasztóhoz 
# 13184, -000, -400 

ShowerTablet Select
Termosztátos zuhanycsaptelep 300 falsíkon kívüli szereléshez 
# 13171, -000, -400 

ShowerTablet
Termosztát 600 falsíkon kívüli szereléshez,  
2 fogyasztóhoz 
# 13108, -000, -400 

Alaptest ShowerTablet 600 termosztátos csaptelephez 
# 13129180

ShowerTablet
Termosztátos zuhanycsaptelep 350 falsíkon kívüli szereléshez 
# 13102, -000, -400 
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Nagyobb hely a 
zuhanyozás sze-
relmeseinek – 
 ShowerTablet®.
A ShowerTabletek igazi mindentudók. Számos innovatív funk-
ció szabályozza az egyéni zuhanyélményt, a nagyméretű 
tárolófelületeken bőségesen jut hely a zuhanykellékek szá-
mára, és a puritán dizájn minőségi megjelenést kölcsönöz bár-
mely fürdőszobának. Emellett ráadásul könnyű tisztíthatóság, 
robusztus kivitel és karcállóság jellemzi őket.

NAGYMÉRETŰ POLC:
A legnagyobb változatban 70 
cm-es ShowerTablet térformáló 
hatású, és remekül illik a nagyméretű 
zuhanyzókhoz.
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Ecostat®

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez 
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep Comfort Care,  
extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez 
# 13115, -000 

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez 
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez 
# 13122, -000 

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort Care,  
extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez 
# 13117, -000 

Ecostat E
Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez 
# 15774, -000 

Ecostat E
Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez 
# 15773, -000 

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez 
# 13123, -000 
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Nagyobb kényelem 
és biztonság gyor-
san és egyszerűen – 
Ecostat®.
Az Ecostat falsíkon kívüli termosztátokat gyorsan fel lehet sze-
relni a meglévő csatlakozókra. Különösen a kisgyermekes csa-
ládoknak ajánljuk az új Ecostat E modellt, amely új biztonsági 
technológiákkal rendelkezik. A CoolContact megakadályozza 
a ház felmelegedését, és a beállítható hőmérséklet-korlátozást 
biztosító SafetyStop védelmet nyújt a forrázás ellen. Ideális 
megoldás a modern családi fürdőszobákba.

GYERMEKBIZTOS:
A CoolContact megakadályozza a ház felmelegedését.
www.hansgrohe.hu/coolcontact

FORRÓ HELYETT MELEG:
A SafetyStop biztosítja, hogy ne folyjon a zuhanyból váratlanul forró víz.
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ELŐNYÖK AZ ÖN 
SZÁMÁRA:
•  Rendezett megjelenés az elsüly-

lyeszthető tömlő révén
•  A környezet stílusához illesz-

kedő, kerek vagy szögletes 
dizájn

•  Egyedileg elhelyezhető a kád-
peremen vagy a csempeszélen

•  145 cm-ig kihúzható a 
nagyobb mozgásszabadság 
érdekében

•  Könnyedén be- és kicsúsztat-
ható tömlő

•  Húzás és fogás minimális 
erőkifejtéssel

•  Sérülésektől védett tömlő
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Kifinomult technoló-
gia a kényelmesebb 
kezelés érdekében – 
sBox® fürdőkád.
A fürdőszobai kikapcsolódás pillanatait többé már nem zavar-
hatja meg a rendetlenül felakasztott tömlő. Az sBox fürdő-
kád zuhanycsöve ugyanis elsüllyeszthető a fürdőkádperemen 
vagy a csempeszélen. Amikor nem használják, láthatatlanná 
válik, és így mindig rendezett benyomást kelt. Zuhanyozáskor 
vagy fürdéskor gyorsan és könnyedén újra kihúzható, akár a 
kényelmes 1,45 m-es távolságig. Használat után visszacsú-
szik a helyére, és a fürdőszoba az esztétikus oldalát mutatja 
Önnek.

Olvassa be a kódot, és ismerje 
meg az sBox fürdőkádat.

ÚJ ÚJ

sBox 
sBox kád színkészlet szögletes
# 28010,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

sBox peremre és épített peremre szerelhető  
kádcsaptelep alaptest 
# 13560180 (kép  nélkül)

sBox szerelőlap épített peremre szereléshez 
# 28016, -000 (kép  nélkül)

sBox szerelési segédlap  
épített peremre szereléshez 
# 28021, -000 (kép  nélkül)

sBox 
sBox kád színkészlet ovális
# 28020, -000 

sBox peremre és épített peremre szerelhető  
kádcsaptelep alaptest 
# 13560180 (kép  nélkül)

sBox szerelőlap épített peremre szereléshez 
# 28016, -000 (kép  nélkül)

sBox szerelési segédlap  
épített peremre szereléshez 
# 28021, -000 (kép  nélkül)
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Adjon egyedi karaktert a fürdőszobájának színek segítségé-
vel. Az új FinishPlus felületek lehetővé teszik az egyéni stílus 
kifejeződését a mosdókagylón, a fürdőkádon és a zuhanyon. 
A legkedveltebb csaptelep családok közül kettő – a Metropol 
és a Talis E – esetében most a króm mellett öt új felületdizájn 
közül választhat, amellyel különlegessé varázsolhatja fürdő-
szobáját. A matt felületű Matt Black és Matt White lenyűgözi 
a modern építészet rajongóit. A minőségi fémes felületű Polis-
hed Gold Optic, Brushed Black Chrome és Brushed Bronze 
az eleganciát modernséggel ötvözi.

Fejezze ki  
egyéniségét –  
FinishPlus.

CSAPTELEPEK
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Egyéni stílus színes 
hangsúlyokkal.

700 MATT WHITE
Vakmerő és szokatlan hűvösség – A matt fehér kivitel kellemes semlegességet 
sugároz, és tökéletesen illik a lágy vagy üde színvilágú fürdőszobákhoz.

340 BRUSHED BLACK CHROME
Markánsan szembetűnő – A finomcsiszolt króm a fekete szín társaságában rend-
kívül markáns megjelenést kölcsönöz. Rafinált hatást fejt ki a sötét és egyúttal 
gyengéden visszatükröző felületek összjátéka.
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140 BRUSHED BRONZE
Lágy natúr színek és árnyalatok harmóniája – A meleg tónus a csiszolt felület-
nek köszönhetően különösen finom árnyalatokkal gazdagodik. Natúr színekkel 
kombinálva harmonikus összhangot teremt.

670 MATT BLACK
A lényegesre összpontosító – A matt fekete kivitel erőteljes kontrasztot teremt a 
fehér falakkal és kiegészítőkkel. Kiváló minőséget és extravagáns megjelenést 
sugároz.

000 KRÓM
Klasszikus ragyogású, női elegancia – A modern klasszikus harmonikusan illik 
a legkülönfélébb anyagokhoz (mint például porcelán, fa, kő) vagy a színes 
felületekhez.

990 POLISHED GOLD OPTIC
Elbűvölő megjelenés – A polírozott felület luxus minőségű búvóhellyé varázsolja 
a fürdőszobát. A visszafogott formájú kivitel csillogó felülete elegáns ragyogás-
sal árasztja el a környezetet.
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Ha Ön a letisztult vonalvezetésért és a sal-
langmentes dizájnért rajong, akkor a Met-
ropol tökéletesen megtestesíti az Ön esztéti-
kai érzékét. A kiváló minőségű csaptelepek 
különösen alkalmasak a geometrikus stílusú 
fürdőszobai környezethez. A Metropol mos-
dókagylók, zuhanyok és fürdőkádak minden 
lehetőséget megteremtenek a stílusos kiala-
kításhoz. Az egyenes vonalvezetés mellett 
különböző karok és kifolyómagasságok is 
találhatók a Metropol választékban. Ezek 
közé tartoznak például a nagy felületű eme-
lőfogantyúk, a karcsú kengyeles karok és a 
minimalista, Select gombos karok. A padló-
nálló, egykaros mosdókagyló- és fürdőkád-
csaptelepek lenyűgöző dizájnkülönlegessé-
gei lehetnek otthonának.

Metropol®

ÚJ ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 260 karos fogantyúval, 
mosdótálakhoz, push-open lefolyó-garnitúrával 
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep 110 karos fogantyúval, 
push-open lefolyó-garnitúrával 
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Egykaros mosdócsaptelep 230 karos fogantyúval, 
push-open lefolyó-garnitúrával
# 32511,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Egykaros mosdócsaptelep 100 karos fogantyúval, 
kézmosókhoz, push-open lefolyó-garnitúrával 
# 32500,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
3-lyukú mosdócsaptelep 160 karos fogantyúval 
és push-open lefolyó-garnitúrával
# 32515,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 
22,5 cm-es kifolyóval, loop foganytúval,  
fali szereléshez 
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

ÚJ ÚJÚJ

ÚJ

ÚJ ÚJ

Metropol 
Egykaros kádcsaptelep karos fogantyúval,  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 32540,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez,  
karos fogantyúval 
# 32545,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez,  
karos fogantyúval, beépített biztonsági kombinációval 
EN1717 
# 32546,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

(kép  nélkül)

Metropol 
Egykaros kádcsaptelep szabadonálló 
karos fogantyúval 
# 32532,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990

Alaptest 
szabadonálló kádcsaptelephez 
# 10452180 (kép  nélkül)

Metropol
Kádtöltő 
# 32543,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Egykaros zuhanycsaptelep karos fogantyúval,  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 32560,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez, 
karos fogantyúval 
# 32565,  -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Ha Ön az elegáns formanyelvet részesíti 
előnyben, akkor a Talis E tetszetős dizájnja 
kielégíti az Ön igényeit. A formatervezési 
elv nagyon szépen tükröződik az egyka-
ros mosdócsaptelepen. A finoman szűkülő 
alaptest markáns felületű, kecses kifolyóvá 
alakul át. A kifolyót és a kart precíz élek sze-
gélyezik. A Talis E termékekről sugárzik az 
értékállóság. A fürdőkádon és a zuhanyon 
elegánsan folytatódnak a lebegő felületek. 
A Select változat csaptelepei kényelmesen, 
ujjal, karral vagy könyökkel kezelhetők.

Talis® E

ÚJÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ ÚJ

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep 240  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71716,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Egykaros mosdócsaptelep 240  
lefolyógarnitúra nélkül 
# 71717,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E 
Egykaros mosdócsaptelep 110  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71710,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71713,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

(kép  nélkül)

Talis E
Egykaros mosdócsaptelep 150  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71754,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E 
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 
22,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez 
# 71734,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 
16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez 
# 71732, -000 (kép  nélkül)

Talis E
Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával 
# 71720,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Egykaros bidécsaptelep push-open  
lefolyó- garnitúrával 
# 71721, -000 

Talis E
3-lyukú mosdócsaptelep  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71733,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

ÚJÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ

Talis E
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez 
# 71740,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E 
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez 
# 71745,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez  
beépített biztonsági kombinációval EN1717 
# 71474,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez 
# 71760,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E
Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez 
# 71765,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E
4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep 
# 71748,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető  
kádcsaptelephez 
# 13244180 (kép  nélkül)
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Kiegészítő termékek

ÚJ

ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ

Raindance E
Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval 10 cm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/perc

Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral 39 cm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/perc 
(kép  nélkül)

Mennyezeti csatlakozó S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Mennyezeti csatlakozó S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(kép  nélkül)

Zuhanykar Square 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990  
(kép  nélkül)

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

Unica 
Zuhanyrúd S Puro  
65 cm-es zuhanycsővel 
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zuhanyrúd S Puro  
90 cm-es zuhanycsővel (kép  nélkül) 
# 28631,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-820, -990

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain termosztáttal 
# 27633,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

*Felületek -140, -340, -670 és -990 2020. áprilistól elérhetők

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz 
# 15380*, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Alaptest RainSelect 2 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez 
# 15310180 (kép  nélkül)

RainSelect
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
4 fogyasztóhoz 
# 15382*, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Alaptest RainSelect 4 fogyasztós  
zuhanycsaptelep színkészlethez 
# 15312180 (kép  nélkül)

Ecostat
Termosztátos kádcsaptelep Comfort,  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Ecostat
Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort,  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

ShowerSelect 
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz 
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat Square 
Termosztát falsík alatti szereléshez,  
2 fogyasztóhoz 
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox 
sBox kád színkészlet szögletes
# 28010,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

sBox peremre és épített peremre szerelhető  
kádcsaptelep alaptest 
# 13560180 (kép  nélkül)

sBox szerelőlap épített peremre szereléshez 
# 28016, -000 (kép  nélkül)

sBox szerelési segédlap  
épített peremre szereléshez 
# 28021, -000 (kép  nélkül)



60

Kiegészítő termékek
ÚJÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ ÚJ

FixFit 
FixFit tömlőcsatlakozás Square  
visszafolyásgátlóval 
# 26455,  -000, -140, -340,-670, -700, -990

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

Isiflex 
Zuhanycső 160 cm 
fémhatású műanyag 
# 28276,  -000, -090, -140, -340, -670, -700,  

-800, -990

Exafill S 
Exafill S kádtöltő színkészlet 
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Flexaplus 
Flexaplus színkészlet 
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhannyal 
Elfordulási tartomány 110°/150° 
# 31815, -000, -670, -800 

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep 
Elfordulási tartomány 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800 

Focus M41 
Focus egykaros konyhai csaptelep  
elfordítható kifolyóval 
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°  
# 31817, -000, -670, -800
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*Felületek -140, -340, -670 és -990 2020. áprilistól elérhetők További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

ÚJ ÚJ ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJÚJ

Rainfinity
Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval 
# 26234*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 28,1 l/perc

Rainfinity 
Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval 
# 26230*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 21 l/perc

Rainfinity
Fejzuhany 360 1jet 
# 26231*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 23,6 l/perc

Rainfinity
Fejzuhany 250 1jet 
# 26228*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 16,3 l/perc

Rainfinity
Keskeny kézizuhany 100 1jet 
# 26866*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 l/perc

Rainfinity
Kézizuhany 130 3jet 
# 26864*,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990 14 l/perc

Metris Select M71 
2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 200, 
kihúzható zuhanyfejjel és sBox-val, 2jet 
# 73818, -000, -340, -670, -800
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Visszafogott egyediség és exkluzív dizájn – Az emocionális formavilág játékos részletei különleges érzékiséget köl-
csönöznek a helyiségnek.

Avantgarde.

Valósítsa meg álom-
fürdőjét teljesen 

a saját stílusának 
megfelelően.

Ön szeretné a fürdőszobáját karakteres kom-
fortzónává alakítani. Legyen szó akár avant-
gárd, korszerűen modern vagy hagyományo-
san klasszikus megközelítésről – a dizájnnal 
szemben támasztott elvárásokhoz igazodva 
három stílusirányzatot alakítottunk ki, amely 
számos választási lehetőséget kínál. E stílusvi-
lágok között nagyon gyorsan meg fogja találni 
az Ön kedvelt formanyelvét és az ahhoz illő 
felületeket.
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Tradíció és funkció a maga legszebb formájában – A klasszikus szépséget kiemelő és meleg, harmonikus hangulatot 
teremtő formavilág.

Korszerű, harmonikus és funkcionális – Ezt a stílust letisztult vonalvezetés és kitűnő, korszerű formavilág jellemzi. A 
vizuális nyugtató hatás kiválóan alkalmas modern és funkcionális enteriőrökhöz.

Classic.

Modern.
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Ön örömét leli az érzéki dizájnban. A víz 
iránti lelkesedését biztosan újra felébreszti ez 
a puritán kialakítású termékcsalád. A sugárzó 
fehér szín és a csillogó króm páratlan meg-
jelenést biztosít. Találó termék a joystick for-
májú, avantgárd kar is. Könnyedén és intuitív 
módon kezelheti vele a csaptelepet. Ez a 
rendkívüli dizájn megdobogtatja a dizájnra-
jongók szívét.

PuraVida®

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep 240  
mosdótálakhoz, push-open  
lefolyó-garnitúrával 
# 15072, -000, -400

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep 200  
push-open lefolyó-garnitúrával 
# 15081, -000, -400

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep 110  
push-open lefolyó-garnitúrával 
# 15070, -000, -400

Egykaros mosdócsaptelep 110  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 15074, -000, -400

PuraVida
Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es  
kifolyóval, fali szereléshez 
# 15085, -000, -400 

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez 
falsík alatti szereléshez, fali szereléshez 
# 13622180 (kép  nélkül)

PuraVida 
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 15472, -000, -400 

PuraVida 
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 15445, -000, -400 

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti  
szereléshez beépített biztonsági  
kombinációval EN1717 
# 15447, -000, -400

PuraVida 
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon 
kívüli szereléshez 
# 15672, -000, -400 

PuraVida 
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 15665, -000, -400 
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Kiegészítők

PuraVida 
Fogmosópohár 
# 41504, -000

PuraVida 
Szappantartó 
# 41502, -000

PuraVida 
PuraVida akasztó 
# 41501, -000

PuraVida 
PuraVida WC papírtartó 
# 41508, -000

PuraVida 
PuraVida tartalék WC papírtartó 
# 41518, -000

PuraVida 
WC-kefetartó,  
fali változat 
# 41505, -000

PuraVida 
PuraVida kétkaros törölközőtartó 
# 41512, -000

PuraVida 
PuraVida kapaszkodó 
# 41513, -000

PuraVida 
PuraVida folyékonyszappan-adagoló 
# 41503, -000

PuraVida 
PuraVida törölközőtartó 
# 41506, -000
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Ha a fürdőszobában el tud feledkezni az 
időről és a térről, akkor ezt talán a környe-
zet időtlen stílusa okozza. A felejthetetlen 
pillanatokhoz hozzájárul a Metris is, hiszen 
ezek a modern formájú, elegáns megjele-
nésű csaptelepek tovább emelik fürdőszo-
bája fényét. Tetszőlegesen megvalósíthatja 
egyéni igényeit. A Metris tökéletesen illesz-
kedik minden környezetbe. A minőségi meg-
jelenésének titka a gyengéden ívelt formában 
rejlik. A precíz kontúrok társaságában így 
egy nagyon magától értetődő megjelenés 
jön létre, amely itt és most és a jövőben is 
otthonos érzést sugároz.

Metris®

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Metris 
Egykaros mosdócsaptelep 260  
mosdótálakhoz, automata  
lefolyó-garnitúrával 
# 31082, -000 

Metris 
Egykaros mosdócsaptelep 200  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31183, -000 

Metris 
Egykaros mosdócsaptelep 230  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31087, -000 

Metris
Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es  
kifolyóval, fali szereléshez 
# 31085, -000 

Egykaros mosdócsaptelep  
falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es  
kifolyóval, fali szereléshez 
# 31086, -000 (kép  nélkül)

Metris
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 31480, -000

Metris
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 31454, -000 

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti  
szereléshez beépített biztonsági  
kombinációval EN1717 
# 31451, -000 

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon 
kívüli szereléshez 
# 31680, -000 

Metris
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 31456, -000 



6767

A fürdőszobában töltött szép pillanatok során 
Ön a letisztult dizájnt értékeli, hiszen szeretne 
lemondani minden feleslegesről, és szeretné 
átadni magát egyszerűen a víz élvezetének. 
A Metris S pontosan ezt a tudatos szemlé-
letmódot képviseli. A nagy felületei pedig 
elegáns luxusról gondoskodnak. A letisztult 
dizájn visszafogottan a háttérben marad, 
hogy az átgondolt funkciók még ragyo-
góbban érvényesülhessenek. A hansgrohe 
ComfortZone-nak, azaz a kifolyó és a mos-
dókagyló közötti távolságnak köszönhetően 
különféle kifolyómagasságok közül választ-
hat, pontosan az Ön elképzelései szerint. Ez 
magas szintű kényelmet biztosít.

Metris® S

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Metris S 
Egykaros mosdócsaptelep 260  
mosdótálakhoz, automata  
lefolyó-garnitúrával 
# 31022, -000 

Metris S 
Egykaros mosdócsaptelep  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31021, -000 

Metris S 
Egykaros mosdócsaptelep 100  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31060, -000 

Metris S 
Egykaros mosdócsaptelep  
elforgatható kifolyóval, automata  
lefolyó-garnitúrával 
# 31159, -000 

Metris S 
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 31460, -000 

Metris S 
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 31465, -000 

Egykaros kádcsaptelep falsík alatti  
szereléshez beépített biztonsági  
kombinációval EN1717 
# 31466, -000 

Metris S 
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon 
kívüli szereléshez 
# 31660, -000 

Metris S 
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 31665, -000 
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A különleges dizájn természetességet sugá-
roz. A lefelé irányuló, kúpos kifolyó egybe-
olvad a hasonló formájú alaptesttel, a karcsú 
hengeres fogantyú pedig kényelmes kezelést 
tesz lehetővé. A Talis Select S mosdócsap-
telepek kar nélkül is boldogulnak. A Select 
gomb maximális kezelési kényelmet biztosít, 
és segít a víztakarékosságban, mert a gomb-
nyomásra történő intuitív kezelés egyszerűen 
elzárásra ösztönöz. Így a modern funkció és 
a modern forma kellemessé varázsolja a für-
dőszobában töltött pillanatokat.

Talis® S

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Talis Select S 
Mosdócsaptelep 190  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 72044, -000 

Talis S 
Egykaros mosdócsaptelep 100  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 72020, -000 

Talis S 
Egykaros mosdócsaptelep 140  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 72113, -000 

Talis S 
Egykaros mosdócsaptelep 210  
elforgatható kifolyóval,  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 72105, -000 

Talis S 
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 72400, -000 

Talis S 
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 72405, -000 

Talis S 
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon 
kívüli szereléshez 
# 72600, -000

Talis S 
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 72605, -000 
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Várja örömmel a mindennapos találkozá-
sokat a vízzel. Ezért a Focusnál minden a 
kényelmes ellazulásra összpontosít, kiváló 
formai kialakítással és nagyon kedvező áron. 
A dinamikus kontúrok, valamint a kifolyó és 
az ergonomikus kar lágy lekerekítéseinek 
időtlen dizájnja egyszerre tetszetős küllemű 
és kényelmes kezelésű. Időtálló módon és 
harmonikusan illeszkednek a mosdókagyló-, 
fürdőkád- és zuhanycsaptelepek a minden-
napi életébe.

Focus®

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Focus 
Egykaros mosdócsaptelep 230  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31531, -000 

Focus 
Egykaros mosdócsaptelep 190  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31608, -000 

Focus 
Egykaros mosdócsaptelep 100  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31607, -000 

Focus 
Egykaros mosdócsaptelep 240  
elforgatható kifolyóval,  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31609, -000 

Focus 
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 31940, -000 

Focus 
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 31945, -000 

Focus 
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon 
kívüli szereléshez 
# 31960, -000 

Focus 
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 31965, -000 



70

Kellemes meglepetést fog szerezni Önnek az 
új fürdőszobája, ugyanis a Novus a modern 
megjelenésével hódít, és még a szerényebb 
költségvetésbe is belefér. Az ívelt vonalveze-
tésű, organikus dizájn harmonikusan beleol-
vad az Ön környezetébe is. A felfelé néző 
kar és a kifolyó dinamikus benyomást kelt. A 
Novus lendületes formái és modern funkciói 
érezhetően emelik a fürdőszobája fényét.

Novus®

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 230  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71123, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 100  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71030, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 70  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71020, -000

Novus
Egykaros mosdócsaptelep 240  
elforgatható kifolyóval,  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71126, -000

Novus 
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 71040, -000 

Novus
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 71045, -000 

Novus 
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon 
kívüli szereléshez 
# 71060, -000 

Novus 
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 71065, -000 
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Minden oka megvan rá, hogy elkezdjen 
örülni az új fürdőszobájának, mivel a Logis 
nem csupán modern dizájnt, hanem vonzó 
árat is kínál. A letisztult vonalvezetés és a 
lágyan ívelt felületek minőségi megjelenést 
sugároznak. Ez a tetszetős forma egyúttal 
nagyon funkcionális is, hiszen könnyedén 
tisztítható. A lekerekítet t formájú, nyitot t 
kialakítású kar mindenki kezébe belesimul. A 
Logisra hosszú távon is számíthat. A beépí-
tett EcoSmartnak köszönhetően Ön minden 
használat során vizet takarít meg. Egyúttal 
az AirPower levegőt kever a folyó vízhez. 
Így a vízsugár kellemesen dús hatásúvá válik. 
Számos változat segíti a mindennapi víz- és 
energiatakarékosságot.

Logis®

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Logis 
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 71400, -000 

Logis
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 71405, -000 

Logis 
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon 
kívüli szereléshez 
# 71600, -000 

Logis
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 71605, -000 

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 190  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71090, -000 

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 100  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71100, -000 

Logis
Egykaros mosdócsaptelep 210  
elforgatható kifolyóval,  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71130, -000 

Logis
Kétkaros mosdócsaptelep 150  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71222, -000 
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Kiegészítők

Logis Universal 
folyékony szappanadagoló 
# 41714, -000 

Logis Universal 
fogkefe tartó 
# 41718, -000 

Logis Universal 
szappantartó 
# 41715, -000 

Logis Universal 
sarokpolc 
# 41710, -000 

Logis Universal 
akasztó 
# 41711, -000 

Logis Universal 
dupla akasztó 
# 41725, -000 

Logis Universal 
fali tükör LED lámpával 
# 73560, -000 

Logis Universal 
fali tükör 
# 73561, -000 

Logis Universal 
wc-papír tartó fedéllel 
# 41723, -000 

Logis Universal 
wc-papír tartó fedél nélkül 
# 41726, -000 

Logis Universal 
pót wc-papír tartó 
# 41717, -000 

Logis Universal 
fali wc-kefe tartó 
# 41722, -000 

Logis Universal 
törölközőtartó gyűrű 
# 41724, -000 

Logis Universal 
kapaszkodó/törölközőtartó 
# 41713, -000 

Logis Universal 
törölközőtartó 
# 41716, -000 

Logis Universal 
dupla törölközőtartó 
# 41712, -000 
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További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Logis 
Papírtekercstartó 
# 40523, -000, -820 

Logis 
Papírtekercstartó 
# 40526, -000, -820 

Logis 
Csere papírtekercs tartó 
# 40517, -000, -820 

Logis 
WC-kefetartó,  
fali változat 
# 40522, -000, -820 

Logis 
Kétkaros törölközőtartó 
# 40512, -000, -820 

Logis 
Kapaszkodó 
# 40513, -000, -820 

Logis 
600 mm-es törölközőtartó 
# 40516, -000, -820 

Logis 
Testápoló adagoló 
# 40514, -000, -820 

Logis 
Fogmosópohár 
# 40518, -000, -820 

Logis 
Szappantartó 
# 40515, -000, -820 

Logis 
Akasztó 
# 40511, -000, -820 
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Ön az igényes fürdőkultúráért rajong, ame-
lyet stílusosan kíván ünnepelni. A Metropol 
Classic segítségével a legapróbb részlete-
kig egységesen rendezheti be a búvóhelyét. 
Az elegánsan ívelt formák és az aranyszínű 
hangsúlyok klasszikus dizájnja lehetővé teszi 
ezt. Nem kell lemondania eközben a nagy 
választék iránti igényéről sem. Legyen szó 
akár a bevált keresztfogantyúról, az ergo-
nomikus emelőfogantyúról vagy a kényelmes 
zérófogantyúról– döntsön egyszerűen a saját 
kénye-kedve szerint. Az ilyen csaptelepek 
tradicionális kézművességének és korszerű 
funkcióinak köszönhetően jó érzések fogják 
eltölteni Önt a fürdőszobában.

Metropol® Classic

Karos Loop Zérófogantyú

Metropol Classic
Egykaros mosdócsaptelep 260  
karos fogantyúval, mosdótálakhoz, 
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros mosdócsaptelep 160  
karos fogantyúval mosdótálakhoz,  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
3-lyukú mosdócsaptelep 160  
karos fogantyúval és  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
3-lyukú mosdócsaptelep 110  
karos fogantyúval,  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31330, -000, -090

Metropol Classic 
Egykaros mosdócsaptelep 110  
karos fogantyúval,  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31300, -000, -090 
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További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Metropol Classic 
4-lyukú peremre szerelhető  
kádcsaptelep karos fogantyúval 
# 31441, -000, -090 

Metropol Classic 
Egykaros kádcsaptelep karos  
fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez 
# 31340, -000, -090 

Metropol Classic 
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez,  
karos fogantyúval 
# 31345, -000, -090

Metropol Classic 
Kádtöltő 
# 13425, -000, -090 

Metropol Classic
Egykaros kádcsaptelep szabadonálló 
karos fogantyúval 
# 31445, -000, -090 

Metropol Classic
Egykaros zuhanycsaptelep  
karos fogantyúval, falsíkon kívüli  
szereléshez 
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez,  
karos fogantyúval 
# 31365, -000, -090
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Metris® Classic
A visszafogottan lendületes vonalvezetésű 
és krómból készült, csillogó felületekkel 
rendelkező Metris Classic elegáns dizájnja 
nosztalgikus hangulatot áraszt. A geometriai 
alapforma az alapzattól felfelé vékonyodik, 
majd kecsesen ívelt kifolyóvá alakul át. Saját 
ízlése szerint választhat a kényelmes kar és a 
stílusteremtő 2-karos változat közül. A hansg-
rohe modern technológiáival kombinálva ez 
a klasszikus fürdőszobai csaptelep nem csu-
pán szemet gyönyörködtető, hanem egyúttal 
kényelmes és víztakarékos is.

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Metris Classic 
Egykaros mosdócsaptelep 250  
mosdótálakhoz,  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31078, -000 

Metris Classic 
3-lyukú mosdócsaptelep 100  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31073, -000 

Metris Classic
Egykaros mosdócsaptelep 100  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 31075, -000

Metris Classic 
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 31478, -000 

Metris Classic
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 31485, -000

Metris Classic
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon 
kívüli szereléshez 
# 31672, -000

Metris Classic
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alatti szereléshez 
# 31676, -000
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A Logis Classic elbűvöli Önt a régmúlt idők 
bájával. A dizájn a stílusos eleganciát egye-
nes vonalú, letisztult formavilággal és kétség-
telenül korszerű interpretációval ötvözi. A 
kereszt alakú fogantyúk klasszikus karaktert 
kölcsönöznek. A kacsú alaptest, a lendületes 
vonalvezetésű kifolyó, valamint a forró és 
a hideg víz elegáns megjelölése leheletnyi 
nosztalgiát ébreszt.

Logis® Classic

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Logis Classic
Kétkaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 71240, -000 

Logis Classic 
Kétkaros mosdócsaptelep 150  
automata lefolyó-garnitúrával 
# 71270, -000 

Logis Classic 
Hidegvizes csaptelep 70 csak  
hidegvízhez lefolyógarnitúra nélkül 
# 71135, -000 

Logis Classic
Kétkaros zuhanycsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez 
# 71260, -000 
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Kiegészítők

Logis Classic 
Testápoló adagoló 
# 41614, -000

Logis Classic 
Fogmosópohár 
# 41618, -000

Logis Classic 
Szappantartó 
# 41615, -000

Logis Classic 
Akasztó 
# 41611, -000

Logis Classic 
WC-kefetartó,  
fali változat 
# 41632, -000

Logis Classic 
Papírtekercstartó 
# 41623, -000

Logis Classic 
Papírtekercstartó 
# 41626, -000

Logis Classic 
Csere papírtekercs tartó 
# 41617, -000

Logis Classic 
Kapaszkodó 
# 41613, -000

Logis Classic 
600 mm-es törölközőtartó 
# 41616, -000

Logis Classic 
Kétkaros törölközőtartó 
# 41612, -000
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SELECT TECHNOLÓGIA:
A kényelmes Select funkciónak köszönhetően egysze-
rűen, gombnyomással kezelheti a konyhai csaptelepet. 
A víz egyetlen kattintással elzárható, majd újra meg-
nyitható. Ez működik kézfejjel vagy könyökkel is. Így a 
konyhai csaptelep tiszta marad, miközben a kezei mindig 
szabadok.

VÍZSUGÁR EGYSZERŰ ÁTÁLLÍTÁSA:
Egyszerű váltás két vízsugárfajta között. A normál vagy 
lamináris vízsugárral gyorsan és pontosan lehet meg-
tölteni még a nagy edényeket is. A kiegészítő zuhany 
vízsugár gyümölcsök, zöldségek, halak vagy egyéb 
kényes élelmiszerek alapos tisztítására alkalmas. A zuha-
nyfejen egy kézzel, folyó víz mellett is módosíthatók a 
vízsugárfajták.

KÉNYELMES KIHÚZHATÓ FUNKCIÓ:
A kihúzható funkció jelentős mértékben növeli a moso-
gatónál végezhető műveletek sugarát. Töltse meg a 
nehézkesen kezelhető edényeket, mint például a nagy 
fazekakat egyszerűen a munkafelületen, és ne bajlódjon 
velük a mosogatóban.
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A legszebb munka-
hely a házban –  
a konyha.
Fedezze fel újra otthona bizonyára leggyakrabban használt 
helyiségét a hansgrohe konyhai csaptelepek és kiegészítők 
társaságában. Ezek az innovatív konyhai segítők olyan hasz-
nos funkciókkal varázsolják könnyebbé a mindennapokat, 
mint a Select technológia és a ComfortZone. Az új Focus M42 
termékcsalád lenyűgözően magas szintű kényelmet és modern 
dizájnt kínál, miközben gond nélkül válthat kiváló márkami-
nőségre. A precíz élekkel rendelkező, organikus formavi-
lág minőségi megjelenést kölcsönöz az Ön konyhájának is. 
Különböző alapformák és magasságok, valamint két felület 
közül választhat. Így biztosan a konyha lesz a legkedveltebb 
helyisége.

COMFORTZONE:
Élvezze a nagyobb mozgásteret a moso-
gatónál. A konyhai csaptelep különböző 
magasságainak és a fordítható funkciónak 
köszönhetően a Comfor tZone nagyobb 
teret nyit Ön előtt. Így könnyebbé válik a 
magasfalú edények, mint például a fazekak, 
nagy vázák és vizespalackok megtöltése és 
tisztítása.

KONYHA

PRAKTIKUS KIEGÉSZÍTŐK:
A hansgrohe kis segédeszközei rend-
kívül hasznos társnak bizonyulnak 
a konyhában, ráadásul tapintásuk, 
megjelenésük és funkciójuk révén 
értéktöbbletet nyújtanak. Az új hans-
grohe mosogatószer-adagoló három 
dizájnban és két-két felülettel érhető 
el, hogy minden harmonikusan illesz-
kedhessen a környezethez.
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Konyhai csaptelep
A lenyűgöző küllem és az innovatív techno-
lógiák kellemes élménnyé teszik a konyhai 
munkákat. A Metris M71 és a Talis M51 intel-
ligens multifunkciókat, kényelmet és dizájnt 
kínál. Élvezze az innovatív technológiák 
nyújtotta előnyöket, mint például a könnye-
dén tisztítható QuickCleant vagy a kényelmes 
Select funkciót, amellyel egyszerűen, gomb-
nyomásra megállíthatja és újra elindíthatja a 
vízfolyást. A ComfortZone nagyobb mozgás-
szabadságot biztosít nagy fazekak vagy edé-
nyek használatakor. A Metris M71 ismertető-
jegye a Softcube dizájn, a Talis M51 pedig 
a kerek alaptestről ismerhető fel. Így igazán 
örömét fogja lelni a főzésben.

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

Metris Select M71 
Egykaros konyhai  csaptelep  
Elfordulási tartomány 110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800

Metris M71 
Egykaros konyhai csaptelep  
kihúzható zuhannyal  
Elfordulási tartomány 110°/150° 
# 14820, -000, -800

Metris M71 
Egykaros konyhai csaptelep  
kihúzható kifolyóval  
Elfordulási tartomány 110°/150° 
# 14821, -000, -800

Talis Select M51 
Egykaros konyhai csaptelep 300  
kihúzható kifolyóval 
Elfordulási tartomány 110°/150°  
# 72821, -000, -800

Talis Select M51 
Egykaros konyhai csaptelep 300 
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°  
# 72820, -000, -800

Talis M51 
Egykaros konyhai csaptelep 200  
kihúzható kifolyóval 
Elfordulási tartomány 110°/150°  
# 72813, -000, -800

Talis M51 
Egykaros konyhai csaptelep 260  
Elfordulási tartomány 110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800

Metris Select M71 
Egykaros konyhai csaptelep 
Elfordulási tartomány 110°/150° 
# 14884, -000, -800
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Biztosan több időt szeretne majd a konyhá-
ban tölteni. Döntő szerepet játszik ebben a 
megfelelő konyhai csaptelep kiválasztása. 
A Talis M52 tökéletesen alkalmazkodik a 
helyi adottságokhoz. A beépített eldönthető 
funkciónak köszönhetően akár ablak elé is 
szerelhető. Az alapmodell mellett kihúzható 
funkcióval ellátott változatok is kaphatók. A 
dizájn kiemelkedő eleme a karcsú hengeres 
fogantyú. A Focus M41 termékcsalád kony-
hai csaptelepei az esztétikai és praktikus 
jegyeket időtálló dizájnban ötvözik. Sokré-
tűen kombinálhatók, és optimálisan illenek a 
modern konyhába. A nagy felületű kar pontos 
kezelést biztosít. Csodálatos kényelem vonzó 
áron.

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

ÚJ ÚJ ÚJ

Talis M52 
Egykaros konyhai csaptelep  
kihúzható zuhannyal
Elfordulási tartomány 150° 
# 14877, -000

Talis M52 
Egykaros konyhai csaptelep 
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°  
# 14870, -000

Talis M52 
Egykaros konyhai csaptelep  
kihúzható zuhannyal 
Elfordulási tartomány 150°  
# 32841, -000

Talis M52 
Egykaros konyhai csaptelep 
Elfordulási tartomány 150°  
# 32851, -000

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep  
kihúzható zuhannyal 
Elfordulási tartomány 110°/150° 
# 31815, -000, -670, -800 

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep 
Elfordulási tartomány 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800 

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep 
Elfordulási tartomány 360°  
# 31806, -000, -800

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep  
elfordítható kifolyóval 
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°  
# 31817, -000, -670, -800
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Konyhai csaptelep
Bármilyen változatos is az élet az Ön konyhá-
jában, az új Focus M42 termékcsalád lenyű-
gözően magas szintű kényelmet és modern 
dizájnt kínál, miközben számos lehetőséget 
nyújt az egyszerű váltáshoz. A rengeteg 
funkcionális részlet gördülékeny folyamato-
kat garantál a mindennapokban. Ezt segítik 
elő a ComfortZone különböző magasságai, 
az akár 360 fokos elfordulási tartomány és 
a kihúzható funkció. Pontosan az Ön ízlésvi-
lágához igazodik a Logis M31 termékcsalád 
is. Kiváló minőséget kínál alacsony áron. 
Ezeknél a konyhai csaptelepeknél különféle 
változatok közül választhat, teljesen a saját 
igényei szerint. Üdvözölje álmai csaptelepét, 
amely valósággá vált.

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.

ÚJ ÚJÚJ ÚJ

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep  
kihúzható zuhanyfejjel 
Elfordulási tartomány 360°  
# 71800, -000, -800

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep 
Elfordulási tartomány 360° 
# 71806, -000, -800

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep  
kihúzható kifolyóval 
Elfordulási tartomány 120°  
# 71814, -000, -800

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep 120 
Elfordulási tartomány 360°  
# 71808, -000, -800

Logis M31 
Egykaros konyhai csaptelep 260 
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°  
# 71835, -000

Logis M31 
Kétkaros konyhai csaptelep 220 
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°  
# 71280, -000

Logis M31 
Egykaros konyhai csaptelep 160 
Elfordulási tartomány 360°  
# 71832, -000

Logis M31 
Egykaros fali konyhai csaptelep 
Elfordulási tartomány 220°  
# 71836, -000
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Kiegészítők

Kombinálja bátran konyhai csaptelepeinket kiváló minőségű, a saját ízlésvilágának megfelelő hansgrohe mosogató-
val. Mosogatóink nemesacél vagy „SilicaTec” természetes gránit változatban kaphatók. A még egyedibb megjelenés 
érdekében a SilicaTec mosogatók három különböző színváltozatban kaphatók.

A hansgrohe mosogatók és mosogatókombinációk a www.hansgrohe.hu/kueche oldalon találhatók.

grafitfekete

SilicaTec:

kőszürke betonszürke

Nemesacél:

nemesacél

hansgrohe mosogatók: Ismerje meg a teljes konyhai választékot online

A szépen rendezett konyha főzésre és elő-
készítésre hívogat. Az a legjobb, ha minden 
kéznél van és higiénikus. Ezért megalkottuk a 
hansgrohe konyhai csaptelephez illeszkedő, 
praktikus mosogatószer-adagolót, amely köz-
vetlenül a mosogatóba vagy a munkalapba 
süllyeszthető. A felület tekintetében króm és 
nemesacél megjelenésű közül lehet válasz-
tani, míg a rozetta formája terén Softcube 
és kerek áll rendelkezésre. Igazítsa a dizájnt 
egyszerűen a konyhai csaptelepéhez. Az 
adagoló fordítható, és könnyen járó pumpá-
jának köszönhetően rendkívül könnyen kezel-
hető. Ennél gördülékenyebb munkafolyama-
tokat el sem lehet képzelni a mosogatónál.

ÚJ ÚJ ÚJ

A71 folyékony szappan  
és mosogatószer adagoló  
# 40468, -000, -800

A51 folyékony szappan  
és mosogatószer adagoló  
# 40448, -000, -800

A41 folyékony szappan  
és mosogatószer adagoló  
# 40438, -000, -800
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A legmagasabb 
 teljesítmény után a 
legmélyebb ellazu-

lás következik.

A hansgrohe segít átélni a vízzel való találkozás legszebb pillanatait. 
hansgrohe termékek segítenek a csúcsteljesítmény előtt a kihívásokra 
összpontosítani, a fárasztó nap után pedig ellazulást és optimális 
regenerálódást nyújtanak: hiszen nem utolsó sorban az élsportolók 
is értékelik a motivációt és a jól megérdemelt zuhanyozást, akik nap 
mint nap maximális teljesítményt nyújtanak.

2017 óta a hansgrohe az első osztályú BORA-hansgrohe kerékpár-
sportcsapat hivatalos támogatója: egy olyan sporté, amely különösen 
dinamikus és innovatív, és tömegeket lelkesít, akárcsak a hansgrohe 
fürdőszobai és konyhai termékek.

A csapattal együttműködve teszteljük és fejlesztjük tovább a hansgrohe 
termékeket annak érdekében, hogy a sportban aktív ügyfeleinknek 
is a lehető legjobb zuhanyélményt nyújthassuk. A BORA-hansgrohe 
csapat, mint a hansgrohe márka nagykövete, világszerte évente majd-
nem 300 napot van úton. A versenyek helyszínével és időpontjával 
kapcsolatos információk megtalálhatók a BORA-hansgrohe.com 
honlapon, valamint a hansgrohe és a BORA-hansgrohe csapat közös-
ségi oldalain.

BORA-hansgrohe.com
www.hansgrohe.hu

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe



Meghatározza a mosdókagyló 
és a csaptelep közötti, egyéni-
leg használható teret. Kényelem 
minden szinten.

Bőségesen levegőt kever a 
vízhez. A lágy, fröccsenés-
mentes vízsugárhoz és a telt 
zuhanycseppekhez.

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

A hidegvíz ellenőrzött hozzá-
vezetésével hűt, így megakadá-
lyozza a felmelegedést. A még 
biztonságosabb zuhanyozásért.

Óriási zuhanyélmény a teljes 
testfelületen.

Erős, célzottan élénkítő 
masszázssugár.

Simogató, lágy vízsugár. Koncentrált, kellemes 
masszázssugár.

Lágy sugarakból álló, 
dús zuhany.

A bőrrel nagy felületen érint-
kező, erőteljes hullámsugár.

Pontszerű vízsugár a jóleső well-
ness pillanatokhoz.

Egyedülálló zuhanyélmény 
az egész testet gyengéden 
beborító mikrocseppeknek 
köszönhetően.

Mikrofinomságú cseppekből 
álló, intenzív sugár a hatékony 
zuhanyozásért.

A nagy vízsugár lágy cseppek-
kel borítja be egész testét.

A lágy zuhanycseppek és a 
dinamikus sugár harmonikus 
kombinációja.

Energiával tölt fel a fárasztó 
nap végén.

Egyszerű gombnyomással sza-
bályozza a víz folyását:- be- és 
kikapcsolás, illetve a zuhany 
vagy a vízsugár fajták közötti 
váltás gyerekjáték.

A vízkőlerakódások egy köny-
nyed ujjmozdulattal egész 
egyszerűen ledörzsölhetők a 
szilikon gombokról.

Teljes zuhanyeső, hajmosáshoz 
ideális.

Intenzív, frissítő hatású 
zuhanyeső.

Lágy zuhanyeső levegővel 
 dúsított cseppekkel.

Intenzív, aktiváló és ébresztő 
hatású vízsugár

Csökkenti az átfolyást, így vizet 
és energiát takarít meg. A fenn-
tartható élményért.

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

TECHNOLÓGIÁK:

VÍZSUGÁR FAJTÁK:

A felület megadásával minden  rendelési szám (#) 8 jegyűvé válik,  
Például 28500, - 000 = Króm

FELÜLETEK:

Massage

Hot

Cool

Cool
Start

-700

MATT WHITE

-400

FEHÉR KRÓM

-600

FEKETE KRÓM

-090

CHROM 

GOLD OPTIC

-450

FEHÉR

-670

MATT BLACK

-800

NEMESACÉL 

MEGJE-

LENÉSŰ 

FELÜLET

-990

POLISHED 

GOLD OPTIC

-340

BRUSHED BLACK 

CHROME

-140

BRUSHED 

BRONZE

-000

KRÓM



KÖZPONT 
Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach 
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

MAGYARORSZÁG 
Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13. · Telefon +36 1 2369090  
info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu

Tudjon meg 
még többet – 

 regisztráljon honla-
punkon és legyen 

naprakész.
Még többet szeretne megtudni? Regisztráljon 
honlapunkon, így elsőként kaphat informáci-
ókat a hansgrohe újdonságairól. Örülünk 
érdeklődésének!

www.hansgrohe.com/register

Ismerkedjen meg a hansgrohe termékekkel honlapunkon és a közösségi oldalakon.

Ez a brosúra termékeinknek csupán egy szűk választékát tartalmazza.
Ismerje meg teljes választékunkat a www.hansgrohe.hu oldalon

Olvassa be egyszerűen a 
kódot, majd regisztráljon.
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