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Piękne chwile 
w kontakcie  
z wodą

Nowe znaczenie domu
W minionym roku wiele osób dostrzegło to, co od wielu lat jest dla 
nas najważniejszym motorem: jak ważne są miejsca we własnym 
domu, w których można po prostu poczuć się komfortowo i odpo-
cząć. Tam, gdzie nigdy się nie denerwujesz, bo wszystko jest prze-
myślane, piękne, wysokiej jakości i zaprojektowane tak, aby zapew-
nić przyjemne chwile. Pomieszczenia, które zapraszają, aby w nich 
odetchnąć. Dla nas jest to potwierdzenie, że idziemy dobrą drogą. 
Jesteśmy i pozostaniemy po Twojej stronie zawsze – cyfrowo i w re-
alu.

Innowacje dedykowane dobremu samopoczuciu
W tym roku odkryj nowości, które wznoszą na nowy poziom do-
świadczenie w kontakcie z wodą. W duchu naszych kluczowych 
wartości, którymi są innowacyjność, jakość, wzornictwo i odpowie-
dzialność, opracowaliśmy ekscytujące i stymulujące rozwiązania dla 
łazienki i kuchni. Niezależnie od tego, czy są to pionierskie produkty, 
takie jak Pulsify z innowacyjnym rodzajem strumienia PowderRain, 
który zapewnia absolutnie nowatorskie doznania pod prysznicem 
niezależnie od wielkości łazienki czy bateria Finoris, która wprowa-
dza do łazienki całkowicie nową jakość swobody działania – zaspo-
kajamy potrzeby wszystkich użytkowników i opracowujemy dla nich 
wiodące produkty. Inne ekscytujące innowacje na rok 2021 to multi-
sensoryczny RainTunes*, radosny prysznic dla dzieci Jocolino, ela-
styczny system przechowywania WallStoris i idealnie dopasowane 
pod każdym względem odpływy liniowe RainDrain.

Projektujemy z myślą o ludziach
hansgrohe to marka na całe życie. Czy to relaks, dodające energii 
odświeżenie, czy niezawodna klarowność: każdy produkt został 
opracowany przez entuzjastów ze Schwarzwaldu, aby ułatwić Ci 
codzienne życie i wzbogacić je w przyjemne chwile. Nasze produk-
ty to nie tylko pomysły na aranżację punktów w przestrzeni, lecz 
całościowe rozwiązania. To sprawia, że stają się one częścią życia 
naszych klientów. Ostatecznie właśnie to definiuje naszą markę: 
człowiek jest w centrum.

Od redakcji

*Niedostępne w Polsce.
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Wystarczy, że zeskanujesz ten kod, 
aby odkryć więcej informacji  
o naszych produktach na 
hansgrohe.com
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Uczyń swoją łazienkę kompletną

Woda jak zaczarowana

Nowa definicja codziennej rutyny Porządek w łazience marzeń

Ściana jest Twoja Odpływ z systemem

Twój multitalent w dziedzinie 
nowoczesnego zarządzania wodą

Vivenis

XtraStoris

WallStoris RainDrain

AddStoris Pontos

Finoris35
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Pulsify

RainTunes

Po prostu pełniejsze życie

Przekształć swoją łazienkę  
w najczystszy plac zabaw świata

Doznanie prysznicowe  
dla wszystkich zmysłów

Jocolino
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25
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Łazienka

Spis treści
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Aquno Select M81

Talis M54

Woda stanie się Twoim sekretnym składnikiem

Design i funkcjonalność dla Twojej kuchni

77

73

Kuchnia





Twoja własna łazienka. Woda na skó-
rze. Poczuj odprężenie. Dzięki kolejnym 
innowacjom wspieramy Twój osobisty do-
brostan, upraszczamy codzienne rutyny 
i tworzymy dotąd nieznane, fascynujące 
doświadczenia w kontakcie z tym ekscytu-
jącym żywiołem.

Sensacyjne 
doznania dla 
Twojej skóry

Łazienka
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Pulsify

Po prostu pełniejsze życie
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Nieporównywalne doznania 
pod prysznicem niezależnie 
od wielkości łazienki
Odpręż się i celebruj chwile. Wejdź pod prysznic i zanurz się w in-
nym świecie. Zacznij dzień od porannego odświeżenia i aktywizacji, 
a wieczorem uwolnij się od napięć codzienności – odczuj przypływ 
nowej energii po każdej kąpieli. Pulsify podaruje Ci te chwile w Two-
jej własnej łazience – bez względu na jej wielkość. Dzięki Pulsify 
doświadczysz nieznanego dotąd relaksu dla ciała i umysłu nawet w 
najmniejszej przestrzeni. Ciesz się maksymalną swobodą w uporząd-
kowanym i stylowym otoczeniu.

Z Pulsify możesz się swobodnie rozwijać. Ten niezwykle kompakto-
wy pod względem konstrukcji system można zintegrować z każdą 
łazienką. Wybierz spośród wielu elementów i wariantów powierzch-
ni takie, które pasują do Twojej osobowości i stylu. Ponadczasowy 
design, wysoka jakość i inteligentnie zintegrowane półki sprawiają, 
że Pulsify dostarcza długotrwałej przyjemności – jednocześnie wy-
znacza standardy w aspekcie ekologii i bezpieczeństwa. Jeśli wybie-
rzesz wariant z technologią EcoSmart, Twoje zużycie wody może 
być nawet o 60% niższe niż ma to miejsce w przypadku konwencjo-
nalnych produktów.

Połącz Pulsify z innowacyjnymi i dopasowanymi pod względem estetyki półkami naszego 
elastycznego systemu przechowywania WallStoris.

Łazienka Pulsify

Inteligentnie 
zintegrowane 
półki dopełnią 
Twoje doświad-
czenie, czyniąc 
je perfekcyj-
nym.
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Poczuj się po prostu dobrze. Z Pulsify i PowderRain doświadczysz 
nowej jakości dobrostanu oraz przyjemnego odprężenia ciała i umy-
słu. PowderRain zamienia wodę w delikatny płaszcz niezliczonych 
mikrokropel, które tańczą jak małe gwiazdki na skórze. Po każdej 
kąpieli pod prysznicem poczujesz się swobodniej i lżej. Sięgnij po 
zastrzyk nowej energii – i nieustannie odradzaj się.

Podczas kąpieli łatwo i wygodnie wybierzesz swój 
ulubiony rodzaj strumienia dzięki naszej innowa-
cyjnej technologii Select. Przełączaj różne rodzaje 
strumienia dla harmonijnych i odprężających do-
znań pod prysznicem.

PowderRain – Twoje  
wyjątkowe doświadcze-
nie relaksu dzięki ultra-
delikatnym mikrokroplom.



12

Z Pulsify łazienka stanie się Twoim najbardziej osobistym pomiesz-
czeniem, ponieważ możesz tu w pełni rozwinąć swoje pomysły. Sze-
roki asortyment i trzy warianty powierzchni, chrom, matowa czerń i 
matowa biel, pozwolą Ci wykreować aranżację całkowicie zgodną 
z Twoim wyobrażeniem. Oprócz produktów do montażu natynkowe-
go, takich jak komplety prysznicowe Showerpipe, do dyspozycji 
masz także rozwiązania podtynkowe.

Możliwości indywiduali-
zacji są tak wszechstron-
ne, jak Ty.

Łazienka Pulsify



Ponadczasowe  
i funkcjonalne wzornic-
two – z wbudowaną  
długowiecznością.

Wybierając Pulsify, inwestujesz w design, ekologię i niezawodność. 
Pragniemy, aby Twoja radość z Pulsify trwała jak najdłużej, a każda 
kąpiel pod prysznicem pozostawiała przyjemne wspomnienia. Za-
dbaliśmy o to tworząc ponadczasowe i pasujące do każdej łazienki 
wzornictwo, którego nieodłącznym atrybutem jest nasza sprawdzo-
na jakość marki hansgrohe. Gwarantuje to przyjemność przez wiele 
lat.
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Postaw na naszą technologię EcoSmart, aby oszczędzać wodę i 
energię – absolutnie bez uszczerbku dla znanego Ci komfortu. 
EcoSmart redukuje wielkość przepływu wody, przyczyniając się w 
ten sposób do długofalowych oszczędności. Dzięki EcoSmart, Pulsify 
staje się dla Ciebie bezpieczną inwestycją. Ciesz się drogocennymi 
zasobami wody w najpiękniejszy możliwy i najbardziej odpowie-
dzialny sposób.

Prysznic z czystym  
sumieniem –  dzięki 
naszej technologii 
EcoSmart.

Łazienka Pulsify
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Przegląd atrybutów Pulsify:

• Wyjątkowe doznanie kąpieli dzięki PowderRain
• Nowoczesny płaski design, pasujący do łazienki dowolnej 

wielkości
• Powierzchnia dostępna w wariantach chrom, matowa czerń  

i matowa biel
• Łatwa instalacja
• Do wyboru warianty do montażu natynkowego i podtynkowego
• Łatwe przełączanie rodzajów strumieni za pomocą sterowania 

Select
• Aktywna regulacja zużycia wody dzięki kontroli przepływu
• W przypadku wariantów EcoSmart zużycie wody jest obniżone 

nawet o 60%
• Zintegrowane półki oferują miejsce na produkty i akcesoria

Liczne innowacje sprawiają, że Pulsify nie tylko dostarcza radości, 
ale jest również niezwykle praktycznym rozwiązaniem. Dzięki 
QuickClean konserwacja jest łatwa, jak nigdy dotąd. Bez problemu 
i błyskawicznie pozbędziesz się osadów kamienia poprzez potarcie 
palcem silikonowych dysz strumieniowych. Głowica prysznicowa 
 Pulsify dopasowuje się nie tylko do Twojej łazienki, ale również do 
Twojego ciała. Jej regulacja kąta ustawienia w zakresie 10–30° ofe-
ruje ten rodzaj elastyczności, która zapewnia dobre samopoczucie 
od stóp do głów.

Po prostu zeskanuj kod  
i odkryj Pulsify.
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Pulsify

Pulsify Select 
Główka prysznicowa 105 3jet Activation 
# 24100, -000, -670, -700

Główka prysznicowa 105 3jet Activation EcoSmart 
# 24101, -000, -670, -700

 

Pulsify Select 
Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation  
z dążkiem 65 cm 
# 24160, -000, -670, -700

Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation EcoSmart  
z drążkiem 65 cm 
# 24161, -000, -670, -700

Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation  
z drążkiem 90 cm 
# 24170, -000, -670, -700 (bez fot.)

Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation EcoSmart  
z drążkiem 90 cm 
# 24171, -000, -670, -700 (bez fot.)

 

Massage

Pulsify 
Komplet prysznicowy 260 2jet  
z ShowerTablet Select 400 
# 24240, -000, -670, -700

Komplet prysznicowy 260 2jet EcoSmart  
z ShowerTablet Select 400 
# 24241, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Komplet prysznicowy 260 1jet  
z ShowerTablet Select 400 
# 24220, -000

Komplet prysznicowy 260 1jet EcoSmart  
z ShowerTablet Select 400 
# 24221, -000

Komplet prysznicowy 260 1jet  
z baterią termostatyczną wannową ShowerTablet 400 
# 24230, -000 (bez fot.)

 

Massage

Pulsify 
Główka prysznicowa 105 1jet 
# 24120, -000, -670, -700

Główka prysznicowa 105 1jet Green 
# 24121, -000, -670, -700

 

Pulsify Select 
Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation 
# 24110, -000, -670, -700

Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation EcoSmart 
# 24111, -000, -670, -700

 

Massage
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Więcej informacji i  
asortyment znajdziesz na  
hansgrohe.com/Pulsify

Dostępność od 10/2021
Główka prysznicowa, zesta-
wy i głowica prysznicowa 

105 od 06/2021

Łazienka Pulsify

Pulsify Select 
Punktowy zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation  
z wężem 125 cm 
# 24302, -000, -670, -700

Punktowy zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation  
z wężem 160 cm 
# 24303, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Punktowy zestaw prysznicowy 105 1jet  
z wężem 125 cm 
# 24301, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Głowica prysznicowa 260 2jet  
z przyłączem ściennym 
# 24150, -000, -670, -700

Głowica prysznicowa 260 2jet EcoSmart  
z przyłączem ściennym 
# 24151, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal 
# 01800180 (bez fot.)

 

ShowerTablet Select 
Bateria termostatyczna wannowa 400  
do montażu natynkowego 
# 24340, -000, -670, -700

 

ShowerTablet Select 
Bateria termostatyczna prysznicowa 400  
do montażu natynkowego 
# 24360, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Głowica prysznicowa 260 1jet 
# 24140, -000, -670, -700

Głowica prysznicowa 260 1jet EcoSmart 
# 24141, -000, -670, -700

Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 260 
# 24149, -000, -670, -700 (bez fot.)

 

Pulsify 
Głowica prysznicowa 105 1jet 
# 24130, -000, -670, -700

Głowica prysznicowa 105 1jet Green 
# 24132, -000, -670, -700

Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 105 
# 24139, -000, -670, -700 (bez fot.)

 

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury.
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RainTunes*

Doznanie prysznicowe  
dla wszystkich zmysłów

*Niedostępne w Polsce.
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Zmień swoją łazienkę  
w strefę doznań

Własna łazienka to nasz najbardziej osobisty azyl. Tutaj możesz 
się zrelaksować, pozwolić swoim myślom wędrować i odpocząć od 
hałaśliwej, gorączkowej codzienności. Znaleźliśmy sposób, aby te 
osobiste chwile były jeszcze bardziej intensywne i autentyczne – 
dzięki digitalizacji.

RainTunes łączy dla Ciebie wodę, dźwięk, światło, ruchome obrazy 
i zapachy w jedno holistyczne doznanie kąpieli pod prysznicem. W 
zależności od nastroju i codziennej aktywności RainTunes oddaje do 
Twojej dyspozycji siedem różnych scenariuszy kąpielowych, które 
przemawiają do wszystkich zmysłów.

Możesz łatwo sterować RainTunes za pomocą swojego smartfona 
przez aplikację hansgrohe home. Wybierz wellnessowy program, 
który najlepiej pasuje do Twojego nastroju i ciesz się scenariuszami 
stworzonymi przez ekspertów, na które składają się specjalnie skom-
ponowane światy dźwięków, choreografie rytmów wody i zsynchro-
nizowane sekwencje obrazów na ekranie. Inteligentne światła LED 
tworzą sprzyjający odprężeniu nastrój w całej łazience. Pracujemy 
nad RainTunes nieustannie, dlatego również w przyszłości będziemy 
rozpieszczać Cię indywidualnie dobranymi programami kąpielo-
wych doznań perfekcyjnie dopasowanych do Twojej codzienności.

Łazienka RainTunes
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RainScent – kostki do kąpieli pod prysznicem w pięciu zmysłowych 
zapachach: lawendy, granatu, bergamotki, jodły i rozmarynowo- 
cytrusowym. Umieść tabletkę w odpowiednim etui na podłodze 
prysznica. Tam aromat olejków eterycznych rozwinie się równomier-
nie, dostarczając pełni zmysłowych doznań.

W zależności od nastroju i pory dnia wybierz jeden 
ze wstępnie skonfigurowanych scenariuszy. Codziennie 
możesz ponownie uruchomić swój program wellness jed-
nym dotknięciem palca. Po prostu za pomocą smartfona.

Dzień dobry
Przyjemny wschód słońca, pobudzający 
dźwięk i zmienne rytmy strumienia aktywi-
zują Twoją energię na dobry początek 
nowego dnia.

Odpoczynek
Po treningu skorzystaj z programu regeneru-
jącego napięte partie ciała za pomocą 
zmiennej siły strumienia.

Witalność
Odczuj długofalowe wzmocnienie Twojego 
krążenia, metabolizmu i systemu nerwowe-
go dzięki prysznicom naprzemiennym.

Relaks
Odprężający scenariusz na bazie przyjem-
nych dźwięków i ciepłej wody uwolni Cię 
od wszystkich stresów.

Łączymy wodę, dźwięk,  
zapach, obraz i światło  
w spektakle doznań.

Uroda
Program absolutnej przyjemności w ciepłym 
deszczu, z łagodnym prysznicem twarzy i 
stymulującym masażem głowy.

Natura
Wyrusz w podróż przez lasy Schwarzwaldu 
przy dźwiękach przyrody, z zapachem 
drzew iglastych, wśród harmonijnych 
obrazów i ciepłych kropli wody.

Dobranoc
Odpocznij przy nastrojowym oświetleniu, 
delikatnych aromatach i w otulającym ciało 
kokonie z najdrobniejszych kropel wody.

Aplikacja hansgrohe 
home – eksploruj 
wodne doznania  
cyfrowo.

RainScent – kostki do 
kąpieli pod prysznicem 
w pięciu zapachach.



RainButton – steruj tam, 
gdzie chcesz.

Dla nas dobre samopoczucie oznacza również dostosowanie każde-
go miejsca do Twoich potrzeb. Dotyczy to także miejsca sterowania. 
RainButton umożliwia nowy, elastyczny i intuicyjny rodzaj kąpieli 
pod prysznicem. Dzięki całkowicie dowolnie rozmieszczonym ele-
mentom obsługi możesz sterować rodzajami strumienia oraz tempe-
raturą i ilością wody za dotknięciem przycisku.

Dzięki technologii Bluetooth Twoje polecenia są przesyłane do cen-
tralnej jednostki wodnej za ścianą prysznica i tam realizowane. Po 
raz pierwszy ma zatem miejsce rozdzielenie elementów sterujących 
i armatury. Zapewnia to zupełnie nowy poziom komfortu obsługi i 
pełną swobodę projektowania, ponieważ użytkownik sam decyduje 
o lokalizacji sterowania. Aplikacja hansgrohe home pobiera nawet 
wybrany przez Ciebie scenariusz RainTunes bezpośrednio na przy-
cisk odtwarzania pod prysznicem – tam, gdzie rozpoczynasz swą 
odczuwaną wszystkimi zmysłami podróż.

Łazienka RainTunes
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RainPad – Twój kokpit 
do wszystkich zmysłów.

Cyfrowy RainPad umożliwi Ci kontrolę wszystkich funkcji z poziomu 
centralnego panelu sterowania – przejrzyście i z łatwością. Poszcze-
gólne rodzaje strumienia można wybrać za pomocą podświetlanych 
ikon na szklanej powierzchni. Temperaturę i ilość wody ustawisz 
szybko za pomocą pokrętła.

Dzięki niewielkiej wysokości montażowej i wspaniałej jakości mate-
riałom RainPad idealnie pasuje do Twojej nowoczesnej łazienki. Ła-
two połączysz RainPad ze scenariuszami prysznicowymi RainTunes i 
dotykowo uruchomisz wybrany program. RainPad można oczywiście 
aktualizować, dzięki czemu będziesz cieszyć się urozmaiconą kąpie-
lą pod prysznicem przez długi czas.

Przegląd atrybutów systemu RainTunes:

• Siedem indywidualnych scenariuszy prysznicowych, od „dzień 
dobry” po „dobranoc”

• Wystarczy załadować scenariusz przez aplikację  
„hansgrohe home“ i uruchomić pod prysznicem

• RainButton: mobilne przyciski obsługi Bluetooth z opcją dowolne-
go umiejscowienia

• RainPad: centralny cyfrowy panel sterowania pod prysznicem
• RainScent: kostki w pięciu zapachach od lawendowego po 

jodłowy
• RainButton wymaga cyfrowych pryszniców Rainfinity, a RainPad 

można stosować z każdym prysznicem hansgrohe

Po prostu zeskanuj kod 
i odkryj RainTunes.
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Jocolino

Przekształć swoją łazienkę  
w najczystszy plac zabaw świata
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Radość kąpieli,  
która cieszy dzieci
Codzienna kąpiel to koszmar wielu dzieci – także dla rodziców to 
często wątpliwa przyjemność. Zamiast wody płyną łzy. Jednocze-
śnie ta rodzinna chwila ma potencjał, aby stać się pięknie spędzo-
nym wspólnym czasem. My zmieniamy budzący przestrach czas ką-
pieli w chwile radości.

Nowa główka prysznicowa Jocolino w kształcie zwierzątek zachwy-
ca maluchy i kieruje ich uwagę na coś pozytywnego. Wybierz jeden 
z trzech różnych motywów zwierząt lub po prostu pozwól swojemu 
dziecku zdecydować, czy woli kąpać się pod prysznicem w towarzy-
stwie lwa, krokodyla, a może zebry. Zamień łzy na radosne doświad-
czenie kąpieli, które nigdy się nie nudzi.

3 wesołe wzory zwierząt.
2 rodzaje strumienia.
1 szczęśliwa rodzina.

Przegląd atrybutów Jocolino:

• Trzy różne wzory zwierząt: lew, zebra i krokodyl
• Ruchome oczka jeszcze bardziej cieszą podczas kąpieli
• Ergonomiczny uchwyt, pasuje do dziecięcych rączek
• Dwa rodzaje strumienia: Rain i MonoRain
• Dzięki opcjonalnej szybkozłączce przełączanie między dwoma 

główkami prysznicowymi jest łatwe

Po prostu zeskanuj kod 
i odkryj Jocolino.
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Łazienka Jocolino

Jocolino 
Główka prysznicowa dla dzieci Lew 2jet 
# 28760210

 

Jocolino 
Główka prysznicowa dla dzieci Zebra 2jet 
# 28787640

 

Jocolino 
Główka prysznicowa dla dzieci Krokodyl 2jet 
# 28788570

 

Dostępność od 05/2021

Więcej informacji i kompletny  
asortyment znajdziesz na
hansgrohe.com/Jocolino

Szybkozłączka 
# 28346, -000

 

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury.
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Vivenis

Woda jak zaczarowana
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Woda tak przyjemna, 
jak nigdy dotąd

Każdy chciałby dotknąć wodospadu. Kiedy jesteśmy na łonie natury 
i odkrywamy jedno z tych fascynujących i niewyczerpanych źródeł 
mocy, naszym pierwszym odruchem jest poczuć dłonią płynącą 
wodę. Ale w domu, wodę i dobre samopoczucie kojarzymy tylko z 
przyjemnym prysznicem lub długą kąpielą. Dlaczego konieczność, 
taka jak mycie rąk, nie mogłaby również być cudowną chwilą przy-
jemności?

Vivenis tworzy takie momenty. To coś znacznie więcej niż bateria. 
Ponadczasowe eleganckie wzornictwo i szeroki strumień wody ma-
gnetycznie przyciągają uwagę w łazience. Jednak prawdziwa ma-
gia rozpoczyna się wraz z uruchomieniem strumienia, gdy poczują 
go Twoje dłonie lub twarz. Nasza innowacyjna technologia AirPower 
wzbogaca wodę powietrzem i przekształca strumień w wodospad, 
aksamitny i jedwabisty w odczuciu.

Vivenis z EcoSmart nie tylko dostarcza niezliczonych momentów 
przyjemności każdego dnia, ale zapewnia także niższe zużycie 
wody. Oczekuj z radością każdej okazji.

Łazienka Vivenis
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Rozkosznie jedwa-
bisty wodospad 
w Twojej łazience.

Przegląd atrybutów Vivenis:

• Technologia AirPower i szeroki strumień wodospadowy oferują 
niespotykane dotąd doznanie w kontakcie z wodą

• Woda zostaje wzbogacona powietrzem, wywołując odczucie 
wyjątkowej delikatności i lekkości

• Elegancka forma baterii harmonijnie współgra z kształtem 
płynącego strumienia

• Ergonomiczna obsługa za pomocą uchwytu o płaskim wzornic-
twie

• Dostępne są trzy warianty powierzchni, pasujące do każdej 
łazienki: chrom, matowa czerń i matowa biel

Po prostu zeskanuj kod 
i odkryj Vivenis.
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Vivenis

Vivenis 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80  
z kompletem odpływowym 
# 75010, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80  
bez kompletu odpływowego 
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210  
z obrotową wylewką i kompletem odpływowym 
# 75030, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210  
z obrotową wylewką bez kompletu odpływowego 
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna  
do montażu podtynkowego z wylewką 19,5 cm 
# 75050, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego 
# 13622180 (bez fot.)

 

Vivenis 
Jednouchwytowa bateria bidetowa  
z kompletem odpływowym 
# 75200, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250  
do mis umywalkowych z kompletem odpływowym 
# 75040, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250  
do mis umywalkowych bez kompletu odpływowego 
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis 
3-otworowa bateria umywalkowa 90  
z kompletem odpływowym 
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Bateria bez mieszacza 80 do zimnej wody  
bez kompletu odpływowego 
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
z kompletem odpływowym 
# 75020, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
bez kompletu odpływowego 
# 75022, -000, -670, -700
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Vivenis 
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu w podłodze 
# 75445, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy 
# 10452180 (bez fot.)

 

Łazienka Vivenis

Dostępność od 06/2021

Więcej informacji i kompletny  
asortyment znajdziesz na  
hansgrohe.com/Vivenis

Vivenis 
Wylewka wannowa 
# 75410, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu natynkowego 
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu podtynkowego, element zewnętrzny 
# 75415, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria wannowa ze zintegrowanym 
systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, 
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 75416, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal 
# 01800180 (bez fot.)

Vivenis 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu podtynkowego 
# 75615, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal 
# 01800180 (bez fot.)

Vivenis 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu natynkowego 
# 75620, -000, -670, -700

 

Vivenis 
4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny  
z sBox 
# 75444, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii 
wannowej 
# 13440180 (bez fot.)

 

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury.
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Finoris

Nowa definicja codziennej rutyny
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Bateria tak elastyczna, 
jak Ty

W żadnym innym pomieszczeniu nie spotyka się tak wiele różnych 
potrzeb i czynności, jak w łazience. To miejsce odosobnienia, poran-
nego chaosu i strefa wellness w jednym. Im więcej osób w gospo-
darstwie domowym, tym większe spektrum wymagań musi spełniać 
łazienka.

Finoris doskonale radzi sobie z tymi wymaganiami dzięki minima-
listycznemu wzornictwu i maksymalnej elastyczności. Rozwiązanie 
dedykowane wszystkim domownikom kładzie kres dotychczasowym 
bitwom o umywalkę. Niewidoczna przełomowa innowacja umożli-
wia wiele czynności naraz, które trudno połączyć w przypadku in-
nych baterii: spontaniczne mycie włosów, kąpiel niemowlęcia czy 
szybkie pranie swetra.

Łazienka Finoris
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Odkryj niewidoczną 
przełomową innowację.

Wyciągana wylewka prysznicowa subtelnie zintegrowana ze smu-
kłą konstrukcją po każdym użyciu powraca łagodnie z powrotem 
do pozycji wyjściowej – przygotowana do następnego razu. Ciesz 
się elastycznością w czterech wymiarach: ilości wody, temperatury 
wody, rodzaju strumienia i ruchomej wylewki. Dzięki trzem dostęp-
nym wariantom powierzchni, Finoris doskonale komponuje się z każ-
dą aranżacją łazienki.
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Sprawdzona technologia hansgrohe ComfortZone oferuje kilka ko-
rzyści jednocześnie – dużo miejsca przy umywalce, maksymalną 
użyteczność i mniej rozpryskiwania. Liczba podana w nazwie na-
szych baterii, wyrażona w milimetrach oznaczających ComfortZone, 
pokazuje, ile miejsca masz między wylewką a umywalką. Dzięki 
temu możesz od razu określić, jaka wysokość najlepiej pasuje do 
wymagań Twoich i Twojej umywalki. Gdy Finoris i ComfortZone łą-
czą siły, przekształcają łazienkę w bezstresowe, komfortowe miejsce, 
nawet w najbardziej dynamicznych warunkach domowych.
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Łazienka Finoris

Swoboda ruchów 
i komfort w każdej 
umywalce –  dzięki 
właściwej baterii 
z ComfortZone.

Przegląd atrybutów Finoris:

• Innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich rutynowych czynności 
w strefie umywalki

• Długa wyciągana wylewka jest w pełni zintegrowana z baterią 
umywalkową, co zapewnia wyjątkową elastyczność. Po użyciu, 
płynnie powraca do pierwotnej pozycji.

• Łatwe przełączanie za dotknięciem przycisku pomiędzy 
strumieniem laminarnym i PowderRain

• Technologia ComfortZone zapewnia nieograniczoną swobodę 
ruchów, wspaniały komfort obsługi i zapobiega rozpryskom 
wody poza umywalkę

• Smukłe, geometryczne wzornictwo zapewnia estetykę w 
łazience i łatwość obsługi

• Dostępne są trzy warianty powierzchni: chrom, matowa czerń i 
matowa biel

• Kompletna linia wzornicza, w którą możesz wyposażyć swoją 
łazienkę

Po prostu zeskanuj kod 
i odkryj Finoris.
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Finoris

Finoris 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100  
z kompletem odpływowym Push-Open 
# 76010, -000, -670, -700

Bateria bez mieszacza 100 do zimnej wody  
bez kompletu odpływowego 
# 76013, -000, -670, -700 (bez fot.)

 

Finoris 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230  
z obrotową wylewką i kompletem odpływowym  
Push-Open 
# 76060, -000, -670, -700

 

Finoris 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna  
do montażu podtynkowego z wylewką 16,5 cm 
# 76051, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna  
do montażu podtynkowego z wylewką 22,5 cm 
# 76050, -000, -670, -700 (bez fot.)

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii 
umywalkowej ściennej do montażu podtynkowego 
# 13622180 (bez fot.)

 

Finoris 
Jednouchwytowa bateria bidetowa  
z kompletem odpływowym Push-Open 
# 76200, -000, -670, -700

 

Finoris 
3-otworowa bateria umywalkowa 110  
z kompletem odpływowym Push-Open 
# 76033, -000, -670, -700

3-otworowa bateria umywalkowa 160  
z kompletem odpływowym Push-Open 
# 76034, -000, -670, -700 (bez fot.)

 

Finoris 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230  
z wyciąganą wylewką 2jet i kompletem odpływowym 
Push-Open 
# 76063, -000, -670, -700

 

Finoris 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260  
do mis umywalkowych z kompletem odpływowym 
Push-Open 
# 76070, -000, -670, -700

 

Finoris 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
z kompletem odpływowym 
# 76020, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110  
z kompletem odpływowym Push-Open 
# 76023, -000, -670, -700

 

Finoris 
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart  
z kompletem odpływowym Push-Open 
# 76024, -000, -670, -700

Hot

Cool

Cool
Start  
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Finoris 
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu w podłodze 
# 76445, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy 
# 10452180 (bez fot.)

 

Dostępność od 06/2021

Więcej informacji i kompletny  
asortyment znajdziesz na  
hansgrohe.com/Finoris

Łazienka Finoris

Finoris 
4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny  
z sBox 
# 76444, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii 
wannowej 
# 13440180 (bez fot.)

 

Finoris 
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu podtynkowego, element zewnętrzny 
# 76415, -000, -670, -700

Jednouchwytowa bateria wannowa ze zintegrowanym 
systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, 
montaż podtynkowy, element zewnętrzny 
# 76416, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal 
# 01800180 (bez fot.)

Finoris 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu podtynkowego 
# 76615, -000, -670, -700

Zestaw podstawowy iBox universal 
# 01800180 (bez fot.)

Finoris 
Wylewka wannowa 
# 76410, -000, -670, -700

 

Finoris 
Jednouchwytowa bateria wannowa  
do montażu natynkowego 
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris 
Jednouchwytowa bateria prysznicowa  
do montażu natynkowego 
# 76620, -000, -670, -700

 

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury.
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WallStoris

Ściana jest Twoja
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Indywidualność – tak prosto, 
jak nigdy dotąd

Im bardziej uporządkowany jest dom, tym większy Twój komfort – 
również wewnętrzny. Harmonijne i uporządkowane otoczenie działa 
uspokajająco na ludzi i poprawia samopoczucie w łazience.

WallStoris to elastyczny system przechowywania, który zapewnia 
wewnętrzną równowagę. Zasada jest bardzo prosta, ale tym bar-
dziej indywidualna: listwa z modułowymi akcesoriami i nieskończo-
ną liczbą możliwych kombinacji. Wybierz długość listwy i zaaranżuj 
ścianę według swoich potrzeb i gustu. Regały, półki, haczyki czy 
nawet kosze: moduły można łączyć ze sobą na 40000 różnych spo-
sobów. Pożegnaj się z chaosem. Porządek w łazience jeszcze nigdy 
nie był tak kojący.

Łazienka WallStoris

Dzięki niemal nieskończo-
nym możliwościom kombi-
nacji Twoja łazienka sta-
nie się niezaprzeczalnie 
wyjątkowa.
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Wzornictwo WallStoris jest dopasowane do wielu linii 
produktów marki hansgrohe, między innymi również 
do Pulsify.

Instalacja jest tak 
piękna, co prosta: 
wystarczy przykleić 
listwę.

Przegląd atrybutów WallStoris:

• Elastyczny, nowoczesny system przechowywania o niemal 
nieskończonych możliwościach kombinacji

• Idealny do środowisk wilgotnych: dzięki zintegrowanemu 
odpływowi woda nie zbiera się w pojemnikach ani na półkach

• Wysokiej jakości listwy w dwóch wariantach długości  
(50 i 70 cm) i dwóch wariantach powierzchni  
(czarny mat i biały mat)

• Do wyboru wiele różnych półek, haczyków, koszy,  
regałów lub doniczek

• WallStoris pasuje do wielu linii produktów marki hansgrohe, 
w tym również do Pulsify

• Łatwy montaż: klasycznie za pomocą śrub. Możesz również 
przykleić listwę i później usunąć ją bez pozostawienia śladu.

Po prostu zeskanuj kod 
i odkryj WallStoris
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WallStoris

WallStoris 
Panel ścienny 50 cm 
# 27902, -670, -700

Panel ścienny 70 cm 
# 27904, -670, -700 (bez fot.)

 

WallStoris 
Kosz do przechowywania głęboki 
# 27912, -670, -700

 

WallStoris 
Kosz do przechowywania 
# 27913, -670, -700

 

WallStoris 
Przykrywka do kosza do przechowywania 
# 27925, -670, -700

 

WallStoris 
Wieszak na ręcznik szeroki 
# 27914, -670, -700

 

WallStoris 
Ściągaczka 
# 27916, -670, -700

 

WallStoris 
Wieszak na ręcznik wąski 
# 27929, -670, -700

 

WallStoris 
Półka 
# 27915, -670, -700

 

WallStoris 
Kubek 
# 27921, -670, -700
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WallStoris 
Zestaw łazienkowy 
# 27968, -670, -700

 

WallStoris 
Zestaw toaletowy 
# 27969, -670, -700

 

Dostępność od 10/2021

Więcej informacji i kompletny  
asortyment znajdziesz na  
hansgrohe.com/WallStoris

Łazienka WallStoris

WallStoris 
Wieszak na ręcznik 
# 27926, -670, -700

 

WallStoris 
Uchwyt na papier toaletowy z półką 
# 27928, -670, -700

 

WallStoris 
Zestaw do wanny 
# 27966, -670, -700

 

WallStoris 
Zestaw do prysznica 
# 27967, -670, -700

 

WallStoris 
Szczotka toaletowa z pojemnikiem 
# 27927, -670, -700

 

WallStoris 
Suwak 
# 27917, -670, -700

 

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury.
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AddStoris

Uczyń swoją łazienkę kompletną



Wszystko zawsze  
pięknie i pod ręką
Znasz to na pewno: wszystko w Twojej pięknej łazience jest uporząd-
kowane, nic nie zakłóca obrazu całości. Oprócz kilku drobiazgów, 
których potrzebujesz kilka razy dziennie. Może do mycia rąk lub 
mycia zębów. Ale gdzie to umieścić? Przede wszystkim: gdzie te nie-
zbędne produkty mogą znaleźć odpowiednie miejsce, które nie prze-
szkadza, a nawet ładnie wygląda?

Naszą odpowiedzią jest AddStoris. Teraz często używane przedmio-
ty, takie jak dozowniki mydła w płynie lub kubeczki, możesz mieć 
zawsze pod ręką – dyskretnie i elegancko. Kanciaste i minimalistycz-
ne wzornictwo sprawia, że ta linia akcesoriów doskonale komponuje 
się z bateriami marki hansgrohe w Twojej łazience.

Łazienka AddStoris

Stylowe dopełnienie dla Two-
ich baterii marki hansgrohe. 
W  sześciu różnych wariantach 
 powierzchni.
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Od dozownika  
mydła po kosz na 
śmieci: cały asorty-
ment dopasowany 
do Twoich potrzeb.

Przegląd atrybutów AddStoris:

• Więcej funkcjonalności, przestrzeni i miejsca  
do przechowywania w Twojej łazience

• Czyste wzornictwo, perfekcyjnie pasujące do każdej 
nowoczesnej łazienki

• Proste i zredukowane formy dopasowane do innych linii 
baterii marki hansgrohe

• Wybierz spośród sześciu różnych wariantów powierzchni ten, 
który pasuje do Twojej łazienki

Po prostu zeskanuj kod 
i odkryj AddStoris.
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AddStoris

AddStoris 
Wieszak na ręcznik pojedynczy 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Mydelniczka 
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Wieszak na ręcznik kąpielowy 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Podwójny wieszak na ręczniki kąpielowe 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Dozownik mydła w płynie 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Szczotka toaletowa z pojemnikiem ścienna 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Podwójny haczyk 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Kubek na szczoteczki do zębów 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Wieszak na ręcznik podwójny 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Wieszak na ręcznik typu Ring 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Koszyk narożny 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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AddStoris 
Pojemnik na śmieci 
# 41775, -000, -670, -700

AddStoris 
Uchwyt na dwie rolki papieru toaletowego 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Dostępność od 04/2021

Więcej informacji i kompletny  
asortyment znajdziesz na  
hansgrohe.com/AddStoris

Łazienka AddStoris

AddStoris 
Uchwyt na papier toaletowy z osłoną 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Uchwyt na papier toaletowy z półką 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

AddStoris 
Pudełko na chusteczki 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Dozownik na woreczki sanitarne 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Uchwyt na rolkę zapasową 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Uchwyt na papier toaletowy bez osłony 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Uchwyt do drzwi prysznicowych 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury.
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XtraStoris

Porządek w łazience marzeń
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Wzornictwo, które 
staje się użyteczne
W wybór swojej łazienki wkładasz wiele serca. Cenisz sobie dobry 
design i wysoką jakość, cieszy Cię estetyka całości w połączeniu z 
aranżacją Twojego domu. Chcesz zatrzymać to wrażenie na długo – 
wiesz jednak, że wiele produktów pielęgnacyjnych i sanitarnych trze-
ba gdzieś przechowywać.

Naszym pragnieniem jest, aby te podyktowane praktyką realia nigdy 
nie zepsuły Twojej radości, dlatego stworzyliśmy XtraStoris. Naresz-
cie dostępne jest podtynkowe rozwiązanie kwestii przechowywania, 
które wygląda równie dobrze jak Twoja łazienka – i zapewnia mak-
symalną swobodę ruchów. Wybierz spośród różnych kolorów i roz-
miarów idealne uzupełnienie wzornictwa Twoich produktów pryszni-
cowych. Z XtraStoris wyzwanie związane z przestrzenią schowków 
staje się rozwiązaniem, które gwarantuje Tobie i Twojej rodzinie wie-
le lat przyjemności.

Łazienka XtraStoris
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Zoptymalizuj swoją 
radość w łazience 
dzięki absolutnej 
swobodzie ruchów.

Przegląd atrybutów XtraStoris:

• Zintegrowany system schowków wzniesie Twoją aranżację 
łazienki na wyższy poziom wzornictwa

• Indywidualizacja w zgodzie z Twoimi potrzebami w zakresie 
przechowywania

• Ten oszczędzający miejsce system schowków składa się 
z elementów w wielu wariantach powierzchni i rozmiarach

• Wodoodporny zestaw podstawowy gwarantuje niezawodne 
bezpieczeństwo i długotrwałą przyjemność użytkowania

Po prostu zeskanuj kod 
i odkryj XtraStoris.
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XtraStoris

XtraStoris Original 
Wnęka ścienna z ozdobną ramą 30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Wnęka ścienna z ozdobną ramą 30 x 15 x 10 cm 
# 56057, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Wnęka ścienna z ozdobną ramą 30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Wnęka ścienna z ozdobną ramą 30 x 90 x 10 cm 
# 56067, -670, -700, -800

 

XtraStoris Minimalistic 
Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy 30 x 30 x 10 cm 
# 56073, -670, -700, -800

Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy 30 x 30 x 14 cm 
# 56079, -670, -700, -800 (bez fot.)

 

XtraStoris Minimalistic 
Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy 30 x 15 x 10 cm 
# 56070, -670, -700, -800

Wnęka ścienna bez ozdobnej ramy 30 x 15 x 14 cm 
# 56076, -670, -700, -800 (bez fot.)

 

XtraStoris Rock 
Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami  
30 x 30 x 10 cm 
# 56085, -670, -700, -800

Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami  
30 x 30 x 14 cm 
# 56091, -670, -700, -800 (bez fot.)

 

XtraStoris Safe 
Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami  
i zintegrowanym zaworem odcinającym  
15 x 30 x 10 cm 
# 56100, -800

 

XtraStoris Rock 
Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami  
30 x 15 x 10 cm 
# 56082, -670, -700, -800

Wnęka ścienna z drzwiami do wyłożenia płytkami  
30 x 15 x 14 cm 
# 56088, -670, -700, -800 (bez fot.)
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Dostępność od 07/2021

Więcej informacji i kompletny  
asortyment znajdziesz na  
hansgrohe.com/XtraStoris

Łazienka XtraStoris

XtraStoris Individual 
Wnęka ścienna stal szlachetna szczotkowana  
z ozdobną ramą 30 x 15 x 10 cm 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Wnęka ścienna czarny matowy z ozdobną ramą  
30 x 15 x 10 cm 
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Wnęka ścienna biały matowy z ozdobną ramą  
30 x 15 x 10 cm 
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Wnęka ścienna biały matowy z ozdobną ramą  
30 x 30 x 10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Wnęka ścienna czarny matowy z ozdobną ramą  
30 x 30 x 10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Wnęka ścienna stal szlachetna szczotkowana  
z ozdobną ramą 30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury.
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RainDrain

Designerskie rozwiązanie 
odpływowe
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Perfekcja w strefie prysznica – 
cieszy oko

Spójna estetyka w łazience to gwarancja dobrego samopoczucia – 
dotyczy to również Twojej strefy prysznica. Nie dziwi zatem fakt, że 
harmonijne i atrakcyjne odpływy liniowe coraz bardziej zyskują na 
popularności. RainDrain to piękne wykończenie każdej strefy prysz-
nica i element harmonijnie wkomponowany w obraz całości: nieza-
leżnie od tego, czy jest wykonany z kamienia naturalnego, matowej 
stali nierdzewnej, czy też jest indywidualnie wyłożony kafelkami. 
Decydująca jest nie tylko perfekcyjnie dopasowana estetyka, ale 
przede wszystkim długowieczna funkcja.

RainDrain dopasowuje się do wszystkich preferencji estetycznych i 
warunków w strefie prysznica. Możemy pochwalić się prostą i nie-
skomplikowaną instalacją – która jest całkowicie niezależna od da-
nej sytuacji montażowej. Do wszystkich odpływów liniowych pasuje 
jeden zestaw podstawowy. Do wyboru są trzy różne odpływy linio-
we i jeden wariant punktowy. Zaufaj temu funkcjonalnemu rozwiąza-
niu odpływowemu dla strefy prysznica z gwarancją szczelności 
przez wiele lat. Dla niezliczonych beztroskich i pięknych doznań pod 
prysznicem.

Łazienka RainDrain

Jeden zestaw podsta-
wowy do wszystkich 
odpływów liniowych 
to platforma dla  
Twojej wyobraźni.
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RainDrain to wyso-
kiej jakości odpływ 
liniowy, który harmo-
nijnie komponuje się 
z Twoją strefą prysz-
nica.

Przegląd atrybutów RainDrain:

• Absolutna swoboda ruchów w Twojej indywidualnie zaprojekto-
wanej łazience

• Oszczędzająca miejsce konstrukcja i mnóstwo wariantów 
produktu umożliwiają harmonijną integrację z niemal każdą 
łazienką

• Do wyboru różne warianty powierzchni i wykończenia
• Wydajność odpływu jest specjalnie dostosowana do parame-

trów naszych systemów prysznicowych marki hansgrohe
• Opcjonalna technologia Dryphon redukuje potrzebę  

czyszczenia
• Jeden zestaw podstawowy do wszystkich odpływów liniowych 

marki hansgrohe
• Sprawdza się w przypadku nowego budownictwa i renowacji 

dzięki dwóm poziomom wysokości wody uszczelniającej do 
wyboru

• Pasuje do wszystkich popularnych wariantów instalacji
• Wysoki poziom wodoszczelności dzięki zainstalowanej fabrycz-

nie włókninie uszczelniającej

Po prostu zeskanuj kod 
i odkryj RainDrain.
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RainDrain

RainDrain Rock 
Element zewnętrzny odpływu 60 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami 
# 56029, -000

Element zewnętrzny odpływu 70 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami 
# 56030, -000 (bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 80 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami 
# 56031, -000 (bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 90 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami 
# 56032, -000 (bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 100 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami 
# 56033, -000 (bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 120 cm  
z możliwością przycięcia i do wyłożenia płytkami 
# 56034, -000 (bez fot.)

 

uBox universal 
Kompletny zestaw do montażu płaskiego –  
60 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56016180

Kompletny zestaw do montażu płaskiego –  
70 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56017180 (bez fot.)

Kompletny zestaw do montażu płaskiego –  
80 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56018180 (bez fot.)

Kompletny zestaw do montażu płaskiego –  
90 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56019180 (bez fot.)

Kompletny zestaw do montażu płaskiego –  
100 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56020180 (bez fot.)

Kompletny zestaw do montażu płaskiego –  
120 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56021180 (bez fot.)

 

uBox universal 
Kompletny zestaw do montażu standardowego –  
60 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56022180

Kompletny zestaw do montażu standardowego –  
70 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56023180 (bez fot.)

Kompletny zestaw do montażu standardowego –  
80 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56024180 (bez fot.)

Kompletny zestaw do montażu standardowego –  
90 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56025180 (bez fot.)

Kompletny zestaw do montażu standardowego –  
100 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56026180 (bez fot.)

Kompletny zestaw do montażu standardowego –  
120 cm do odpływu liniowego do wyłożenia płytkami 
# 56027180 (bez fot.)

UP TO

 

RainDrain Match 
Element zewnętrzny odpływu 60 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości 
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Element zewnętrzny odpływu 70 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 80 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 90 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 100 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 100 cm  
ze stelażem o regulowanej wysokości 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(bez fot.)
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Dostępność od 07/2021

Więcej informacji i kompletny  
asortyment znajdziesz na  
hansgrohe.com/RainDrain

Łazienka RainDrain

RainDrain Spot 
Odpływ punktowy 15 x 15 cm ruszt 
# 56055, -800

Odpływ punktowy 15 cm x 15 cm ruszt  
do wyłożenia płytkami 
# 56112, -800 (bez fot.)

 

uBox universal 
Zestaw podstawowy do odpływu liniowego,  
montaż płaski 
# 01000180

 

uBox universal 
Zestaw podstawowy do odpływu liniowego,  
montaż standardowy 
# 01001180

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego,  
montaż wertykalny 
# 01002180 (bez fot.)

UP TO

 

RainDrain Flex 
Element zewnętrzny odpływu 70 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze 
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 80 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 90 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 100 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 120 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu w podłodze 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez fot.)

 

RainDrain Flex 
Element zewnętrzny odpływu 70 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie 
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Element zewnętrzny odpływu 80 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 90 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 100 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez fot.)

Element zewnętrzny odpływu 120 cm  
z możliwością przycięcia i do montażu przy ścianie 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(bez fot.)

 

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury.
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Pontos*

Twój multitalent w dziedzinie 
nowoczesnego zarządzania 
wodą

*Niedostępne w Polsce.
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Aby radość korzystania  
z wody trwała jak najdłużej

Dopiero woda sprawia, że budynek staje się domem. Korzystamy z 
niej, cieszymy się nią, wokół niej toczy się nasze życie. To wystarcza-
jący powód, aby utrzymać tę jakość dobrostanu przez wiele lat. Pon-
tos to nasz innowacyjny system, dzięki któremu zawsze masz dostęp 
do wody i masz ją pod kontrolą – za pośrednictwem aplikacji, gdy 
jesteś poza domem, a nawet na wakacjach. Dzięki temu rozwiązaniu 
uszkodzenia spowodowane przez wodę można wykryć na wcze-
snym etapie, ponieważ zawsze masz świadomość ilości wody, wilgo-
ci lub szronu. Z systemem Pontos zachowasz substancję swojego bu-
dynku i unikniesz kosztownych napraw.

Pontos bazuje na dwóch komponentach, którymi można wygodnie 
sterować za pomocą aplikacji: Pontos Scout i Pontos Base. Pontos 
Scout jest po prostu umieszczany w odpowiednich punktach na pod-
łodze i niezawodnie mierzy wilgotność i temperaturę w pomieszcze-
niu oraz ostrzega za pomocą alarmu w smartfonie o ryzyku wystą-
pienia mrozu i wycieku wody.

Pontos Base podłączasz bezpośrednio do centralnej instalacji wod-
nej, gdzie stale sprawdza on wszystkie rury pod kątem nieregularno-
ści w przepływie wody – co może być sygnałem jej wycieku. W 
przypadku wykrycia możliwego uszkodzenia, Pontos Base automa-
tycznie zamyka dopływ wody, o czym informuje komunikat push. 
Oprócz tej ważnej funkcji rozwiązanie dostarcza Ci również staty-
styk dotyczących zużycia lub twardości wody i umożliwia zaprojek-
towanie indywidualnego zarządzania wodą.

Łazienka Pontos

Pontos ochrania to, 
co dla Ciebie  
najważniejsze: 
Twój dom.

Pontos 
Base system zarządzania wodą 

Pontos 
Scout czujnik wody 

Pontos 
Zestaw systemu zarządzania wodą 
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Przegląd atrybutów Pontos Scout:

• Inteligentne czujniki wody w ważnych punktach domu
• Ostrzeżenie przez komunikat push w razie ryzyka wycieku, 

przekroczenia zaprogramowanej temperatury w pomieszczeniu 
czy poziomu wilgotności

• Sygnalizacja odchyleń wilgotności w konkretnych pomieszcze-
niach

Przegląd atrybutów Pontos Base:

• Stała kontrola szczelności rur wodociągowych
• Automatycznie zamyka dopływ wody w przypadku uszkodzenia 

i informuje o tym za pomocą komunikatów push
• Umożliwia usunięcie blokady za pomocą smartfona i na 

urządzeniu
• Tworzy statystyki dotyczące zużycia wody
• Mierzy twardość wody
• Działa nawet w przypadku awarii zasilania dzięki zintegrowanej 

baterii

Po prostu zeskanuj kod 
i odkryj Pontos.





Woda Two-
im sekretnym 

składnikiem

Kuchnia

Kuchnia jest przyjemnością. Pasją. Troską 
o składniki, które stają się potrawą dzie-
loną z bliskimi. Rozumiemy twoją miłość. 
Nasze innowacje Cię wspierają. Celebruj-
my tę przyjemność razem.
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Aquno Select M81

Woda jako Twój sekretny składnik
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Płynna lekkość  
sekwencji pracy
Miłośnicy dobrej kuchni to wiedzą: dobra jakość to najlepszy skład-
nik każdego idealnego menu. Na etapie przygotowania potraw 
ważne jest nie tylko zachowanie jakości, ale wzniesienie jej na wyż-
szy poziom. Aquno Select M81 stworzyliśmy z myślą o delikatnym 
dla składników strumieniu wody i optymalnym wsparciu Twojej osobi-
stej rutyny w kuchni.

Unikalna konstrukcja baterii kuchennej Aquno Select M81 sprawia, 
że woda płynie w niespotykany dotąd sposób – a tym samym stwa-
rza warunki do efektywnej pracy w Twojej kuchni. Płaski strumień 
SatinFlow delikatnie opłukuje wszystkie produkty spożywcze, nie 
rozpryskuje się podczas czyszczenia dużych sprzętów i sprawia, że 
mycie rąk jest oszczędne pod względem zużycia wody. W połącze-
niu z dostosowanym do indywidualnych potrzeb sitem wielofunkcyj-
nym usprawnia przebieg gotowania.

Kuchnia Aquno Select M81

Aquno Select M81 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 170,  
wyciągana wylewka, 3jet, sBox 
# 73831, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 170,  
wyciągana wylewka, 3jet 
# 73837, -000, -670, -800

 

Aquno Select M81 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 250,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox 
# 73830, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 250,  
wyciągana wylewka, 2jet 
# 73836, -000, -670, -800

 

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury.

SatinFlow: przygotowa-
nie rozpoczyna się pod 
strumieniem o temperatu-
rze 20°C.

Więcej informacji i kompletny  
asortyment znajdziesz na  
hansgrohe.com/AqunoSelectM81
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Perfekcyjne sekwen-
cje pracy podczas 
gotowania.

Aquno Select M81 zapewnia inteligentne se-
kwencje pracy, które znacznie ułatwiają 
wszystkie czynności w strefie zlewozmywa-
ka. Trzy różne rodzaje strumienia sprawiają, 
że ta wszechstronna bateria to prawdziwy 
multitalent w Twojej kuchni. Skoncentruj się 
tylko na smaku swoich potraw, ponieważ z 
Aquno Select M81 u swego boku masz ideal-
ne wsparcie.

Przegląd atrybutów Aquno Select M81:

• Sito wielofunkcyjne jest idealnie dopasowane do strumienia 
SatinFlow, dzięki czemu możesz myć i suszyć produkty s 
pożywcze w pełni higienicznie, bez kontaktu z powierzchnią 
zlewozmywaka. Twoje ręce pozostają wolne i gotowe na kolejny 
etap pracy.

• w połączeniu z innowacyjnym systemem sBox Twój zakres 
działania zwiększa się nawet do 76 cm

• Dzięki technologii Select możesz z łatwością przełączać rodzaje 
strumienia – w ten sposób Twoje ręce pozostają wolne, a bateria 
kuchenna czysta.

• 3-stopniowa regulacja zakresu obrotu, 60°, 110° lub 150°
• Dostępne są trzy warianty powierzchni: chrom, matowa czerń 

i stal nierdzewna

Po prostu zeska-
nuj kod i odkryj 
 Aquno  Select M81.
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Talis M54

Design i funkcjonalność  
dla Twojej kuchni



Minimalizm 
z miłością 
do detalu

Kuchnia Talis M54

Kształt zawsze 
 dopasowany do 
Twojej kuchni.

Dla wielu osób idealna wizualnie kuchnia jest wizytówką domu – 
dlatego oczekują one designerskiej baterii, która to podkreśli. Talis 
M54 to nasze elastyczne designerskie rozwiązanie dla każdej aran-
żacji kuchennej. Zainspiruj się ekscytująco smukłym korpusem baterii 
w wersji chrom, matowa czerń lub stal nierdzewna i wybierz wariant 
wylewki najlepiej pasujący do Twojej kuchni – w zależności od tego, 
czy znajduje się w niej obszerna kuchenna wyspa czy jest to aneks 
kuchenny z wiszącymi szafkami.

W przypadku kuchennych wysp ze zlewozmywakiem idealnym wy-
borem jest Talis M54 z wylewką w kształcie łuku. Jej smukła forma 
płynnie przechodzi w korpus i staje się wizualnym przebojem w no-
woczesnej kuchni. Wybierz wariant z wyciąganą wylewką pryszni-
cową i z sBox dla jeszcze bardziej elastycznych zastosowań albo 
postaw na wariant z funkcją obrotu. Obrotowa wylewka posiada 
regulowany ogranicznik, który zapobiega przypadkowemu przekro-
czeniu krawędzi zlewozmywaka.

Idealnym rozwiązaniem do kuchni z wiszącą szafką nad zlewozmy-
wakiem lub bez jest Talis M54 z wylewką w kształcie litery U. Jej 
wyróżniające się i funkcjonalne wzornictwo dostarczy Ci wiele rado-
ści. Wylewka posiada funkcję obrotu i przełączania, a kształtownik 
strumienia jest z nią dyskretnie zintegrowany.
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sBox i ComfortZone to 
najpiękniejszy poziom 
wydajności.

Nasz innowacyjny system sBox zadba o porządek w Twojej kuchni. 
Wąż przesuwa się bardzo cicho, czysto i płynnie, powracając do 
obudowy sBox, która jest dyskretnie zamontowana pod zlewozmy-
wakiem. Wysoka, obrotowa czy wyciągana wylewka – z 
ComfortZone masz większą swobodę działania i więcej miejsca. To 
rozwiązanie dopasowuje się do Twoich potrzeb i Twojej strefy zle-
wozmywaka, sprawiając, że 

Z myślą o kuchniach z wiszącymi szafkami 
nad zlewozmywakiem stworzyliśmy Talis 
M54 z wylewką w kształcie litery L. Jej ergo-
nomiczne wzornictwo, cudownie oszczędza-
jące miejsce, pozwala na idealne wykorzy-
stanie dostępnej przestrzeni. Wariant z 
horyzontalnie wyciąganą wylewką maksy-
malizuje efektywność w kuchni. Stopniowo 
regulowany ogranicznik obrotu dopasowuje 
się do kształtu zlewozmywaka i zapobiega 
przekroczeniu przez baterię jego krawędzi. 
Również model z wylewką L dostępny jest w 
połączeniu z sBox.

Przegląd atrybutów Talis M54:

• Smukłe, minimalistyczne wzornictwo w trzech wariantach formy 
podstawowej, dopasowanych do każdej koncepcji kuchni: 
z wylewką w kształcie łuku, litery L i litery U

• Dostępne są trzy warianty powierzchni: chrom, stal nierdzewna 
i matowa czerń

• Warianty z wyciąganą wylewką i wyciąganą wylewką pryszni-
cową są opcjonalnie dostępne w komplecie z sBox

• Elastyczna i komfortowa praca w kuchni dzięki innowacjom 
marki hansgrohe, takim jak ComfortZone, MagFit i sBox

Po prostu zeska-
nuj kod i odkryj 
 Aquno  Talis M54.
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Talis M54

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox 
# 72801, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,  
wyciągana wylewka, 2jet 
# 72800, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210, Eco,  
wyciągana wylewka, 2jet 
# 72842, -000

 

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
z zaworem umożliwiającym podłączenie  
pralki lub zmywarki, 1jet 
# 72805, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,  
wyciągana wylewka, 1jet, sBox 
# 72803, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,  
wyciągana wylewka, 1jet 
# 72802, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220, 1jet 
# 72806, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220, Eco, 1jet 
# 72844, -000

 

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 270,  
wyciągana wylewka, 1jet, sBox 
# 72809, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270,  
wyciągana wylewka, 1jet 
# 72808, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, Eco,  
wyciągana wylewka, 1jet 
# 72845, -000

 

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, 1jet 
# 72840, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, 
z zaworem, 1jet 
# 72827, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220,  
z zaworem umożliwiającym podłączenie  
pralki lub zmywarki, 1jet 
# 72807, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet 
# 72804, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, Eco, 1jet 
# 72843, -000

 

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i 
rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury.

Więcej informacji i kompletny  
asortyment znajdziesz na  
hansgrohe.com/TalisM54
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Odkryj więcej online –  
zarejestruj się i bądź  
na bieżąco

Odkryj hansgrohe online i w mediach 
społecznościowych

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zarejestruj 
się po prostu online i zyskaj pierwszeństwo 
w dostępie do wszystkich informacji o nowo-
ściach marki hansgrohe. Nie możemy się 
Ciebie doczekać!

hansgrohe.pl
hansgrohe.pl/ 
newsletter-rejestracja
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Po określeniu wariantu powierzchni każdy numer zamówienia (#) staje się ośmiocyfrowy, 
np. w # 28500, -000 = chrom

Wy j ą t kowe doz nan ie 
kąpieli pod prysznicem 
dz ięk i  de l i ka tnym mi -
krokroplom.

Kr ys ta l iczn ie cz ys t y i 
wydajny, bez domieszki 
powietrza. Optymalny do 
szybkiego nape łniania 
dużych naczyń, zapobie-
ga pryskaniu wody.

Szeroki s t rumień, przy -
jemnie łagodny dla dłoni.

S t rumień napowiet rzo -
ny dz ięk i  t echno log i i 
A i r Powe r.  Pe ł n i e j s ze , 
lżejsze i bardziej miękkie 
krople dają efekt przy-
jemnego strumienia.

Oszczędny pod wzglę -
dem zużycia zasobów i 
skuteczny. Sprawdza się 
również do szybkiego 
opłukiwania zlewozmy-
waka.

Super łagodny, rozłoży-
s t y s t rumień, k tór y nie 
pryska, jest wysoce wy-
dajny i oszczędny pod 
względem zużycia zaso-
bów.

Intensywny strumień zło -
żony z mikrodelikatnych 
kropel dla spektakular-
nych doznań podczas 
kąpieli pod prysznicem.

Punk towy s t rumień dla 
kojących chwil wellness.

Silny strumień masujący, 
który pobudza wybrane 
partie ciała.

Rozłożysty strumień desz-
czowy, idealny do mycia 
włosów.

Intensywny strumień, któ -
ry aktywizuje i budzi.

-800
Stalowy

-700
Biały Matowy

-000
Chrom

-670
Czarny 
Matowy

-450
Biały

-610
Czarny

-990
Złoty Optyczny 

Polerowany

-340
Czarny Chrom 
Szczotkowany

-140
Brąz 

Szczotkowany

Massage

Rodzaje strumienia

Warianty powierzchni
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Przepływ wody za do -
tknięciem przycisku: dzie-
cinnie proste włączanie i 
wyłączanie lub przełą -
czanie prysznica lub ro -
dzaju strumienia.

Okreś la indy widualną 
przestrzeń funkcjonalną 
pomiędz y umy walką i 
baterią. Dla wymagań na 
każdym poziomie.

Redukuje przepływ wody 
i w ten sposób oszczędza 
wodę i energię. Dla połą-
czenia przyjemności z 
troską o środowisko.

Okreś la indy widualną 
przestrzeń funkcjonalną 
pomiędzy zlewozmywa-
kiem kuchennym i bate -
rią, w pionie i w pozio -
mie.

Wz b o g a c a  s t r u m i e ń 
wody obfitą dawką po -
wietrza. Dla miękkiego 
strumienia, który nie pry-
ska i kropel wody o dużej 
objętości.

Przy uruchomieniu stru -
mienia w pozycji wyjścio-
wej p ł ynie t ylko zimna 
woda. Korzystasz z cie -
p łej wody tylko wtedy, 
gdy jej potrzebujesz.

Łatwe usuwanie osadów 
kamienia – wystarczy de-
likatnie potrzeć palcem 
silikonowe wypustki.

Dzięki regulacji kąta usta-
wienia głowicy pryszni -
cowej kierunek strumienia 
wody można indywidual-
nie dopasować.

Mocowanie za pomocą 
do łączonego zes tawu 
umożl iwiającego przy -
klejenie lub za pomocą 
śrub.

Wysok ie j  jakośc i  s ta l 
nierdzewna dla higieny 
użytkowania przez długi 
czas.

Odpływ liniowy z możli -
wością zmiany rozmiaru 
dla optymalnego dopa-
sowania do lokalnych 
warunków instalacji.

Łatwe sterowanie wodą: 
objętość strumienia moż-
na regulować za pomocą 
pokręt ła.

Wodoszcze lny zes taw 
pods tawow y w po łą -
czeniu z zainstalowaną 
fabr yczn ie membraną 
uszczelniającą zapobie -
ga szkodom spowodowa-
nych przez wodę.

Wysoka wydajność od -
pływu.

Łatwa i szybka pielęgna-
cja oraz konserwacja po-
wierzchni.

Funkcja szybkiego opróż-
niania prysznica skraca 
czas kapania wody.

Akcesoria można w pro -
sty sposób zamontować 
na drążku ściennym na 
zasadzie kliknięcia i w 
dowolnym momencie po-
nownie zdjąć.

Wnęka ścienna z drzwia-
mi wyłożonymi kafelkami 
jako pomysł na dyskretny 
schowek.

Łat we czyszczenie sy -
fonu.

Wylewkę wannową moż-
na łatwo obrócić i scho-
wać pod termos ta tem, 
gdy nie jest ona używa-
na.

Nadaje się do montażu 
w ciężkiej i lekkiej zabu-
dowie.

Instalacja dopasowana 
do montażu pomiędzy 
dwoma ścianami.

Rozprowadza wodę na 
całej, dużej powierzch -
ni tarczy strumieniowej. 
Dzięki temu całe cia ło 
otulone jest dobroczyn -
nymi kroplami wody.

Wysokość uchwytu prysz-
nicowego można regulo -
wać bezstopniowo jed -
ną ręką za dotknięciem 
przycisku. Dla bezpiecz-
nej i wygodnej przyjem-
ności kąpieli.

Zapewnia ciche, płynne 
i bezpieczne prowadze-
nie węża w szafce pod 
zlewozmywakiem, wycią-
ganie na długość nawet 
76 cm.

Regulowana głębokość 
ins talacj i e lementu ze -
wnętrznego dla indywi -
dualnej estetyki.

Dostęp bez bar ier dla 
osób z ograniczeniami 
ruchowymi.

Ins talac ja przyśc ienna 
dla wygodnego wykorzy-
stania przestrzeni.

Produkt się nie nagrzewa, 
dzięk i odpowiedniemu 
rozprowadzeniu  zimnej 
wody. Dla jeszcze więk-
szego bezpieczeńs twa 
kąpieli pod prysznicem.

Minimalistyczny wariant 
ins talac j i w oparc iu o 
śc ianę z t y łu i śc ianki 
boczne.

Spełnia normę EN 1253 
dla odpływów w budyn-
kach.

Funkcja wyciąganej wy-
lewki dla najwyższej ela-
styczności.

Nadaje się do montażu 
w ścianach drewnianych.

Wolna instalacja w po -
sadzce.

Hot

Cool

Cool
Start

UP TO

Technologie
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Hansgrohe Sp. z o.o. 
ul. Koszykowa 65 · 00 -667 Warszawa 
Infolinia: 22 259 14 00 · info@hansgrohe.pl 
hansgrohe.pl




