Nápady a inspirace.
Sprchy a baterie pro koupelnu a kuchyň.

Prožijte okamžiky
s vodou.
Koupelna a kuchyně jsou dnes více než kdy dříve místem, kde se odehrává život.
Zde se můžeme zastavit, uvolnit, načerpat energii a strávit drahocenný čas o
samotě nebo s rodinou.
Proto v hansgrohe vždy vyvíjíme řešení, která udávají směr a která každodenní
kontakt s vodou promění v jedinečný, nezapomenutelný zážitek. V tomto pro
spektu objevíte novinky od hansgrohe, jejichž technika a design mění způsob
zacházení s vodou a den co den přináší to hlavní:
h
 ansgrohe.Meetthebeautyofwater.
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Společnost Hansgrohe

Hansgrohe ‒ originál od roku 1901:
Od úplného začátku a vstříc budoucnosti
Hans Grohe se nespokojoval s aktuálním stavem, protože věděl, že jen tak se dá
vytvořit nové, výjimečné a revoluční. V době,
kdy se první myšlenky o domácích koupelnách a každodenní sprše zdály být utopií, již
vymyslel první sprchové hlavice. Tím do koupelny vnesl nové standardy – daleko za hranice Schwarzwaldu. S 34 společnostmi, 21
prodejními pobočkami a dodávkami do 146

zemí všech kontinentů a také celosvětovou
dostupností výrobků, platí značka hansgrohe
za jednoho z mála globálních hráčů v sanitárním sektoru. Jako dříve je firma převážně situována v Schiltachu a Offenburgu, aby dostála
svému heslu „Made in Germany“ a současně
vyjádřila živoucí hodnoty Hansgrohe. Mezi
nejdůležitější hodnoty patří převzetí sociální
odpovědnosti. A tak je skupina Hansgrohe

Od roku 1901 Hansgrohe tradičně předbíhá dobu.

Group jedním z průmyslových průkopníků
v oblastech trvalé udržitelnosti, ochrany životního prostředí a klimatu. To je patrné ve výrobcích šetřících vodu a energii, ve výrobních
technologiích šetrných vůči životnímu prostředí
a také celosvětových projektech na ochranu
životního prostředí a propagace trvale udržitelného zacházení s vodními zdroji.
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Kvalita, se kterou můžete počítat

Vaše požadavky jsou
naším měřítkem
Ve společnosti hansgrohe sázíme
na německé know-how a také na nejvyšší
kvalitu formy i funkce. „Made in Germany“
je nadále naším receptem k úspěchu: téměř
všechny výrobky jsou zhotoveny v naší vlasti,
ve Schwarzwaldu na jihu Německa. Naším
hlavním nárokem na nás samotné je, abychom
vám nabízeli řešení s dlouhou životností, která

se stanou měřítkem kvality a funkčnosti. Proto
od samého začátku až doposud neustále provádíme výzkum a vývoj, abychom vám zajistili
dlouhotrvající radost z našich výrobků. Tento
moderní duch vynalézavosti tvoří v kombinaci
s naším tradičním know-how základ našeho
podnikání, jehož úspěch sahá daleko do
budoucnosti.

LET
ZÁRUKA
Co se týká životního prostředí: Udržitelnost, ochrana životního prostředí a klimatu, to
jsou klíčové záležitosti u všeho, co hansgrohe
podniká. Naše celosvětové projekty ochrany
přírody a naše informativní činnost týkající se
ochrany vodních zdrojů pomáhá zlepšení ekologie. V našem výrobním oddělení používáme
pro snížení emisí CO2 obnovitelné energie,
účinné recyklační systémy a rekuperace tepla.
Volbou hansgrohe volíte kvalitu s dlouhou
životností a ekologicky zodpovědnou výrobu.

Ty nejvyšší standardy: V hansgrohe
používáme výlučně vysoce kvalitní materiály
vhodné pro pitnou vodu. Dlouhodobé testy
prokázaly, že tyto materiály splňuji všechny
požadavky na použiti v kuchyni. Jednotlivé
díly vyhovují platným normám a jejich optimální kompatibilita zaručuje snadné a komfortní fungování na dlouhá léta. Naše vlastní
předpisy týkající se bezpečnosti výrobků
většinou převyšují běžné standardy v oboru.
Proto nabízíme spotřebitelům rozšířenou
záruku v délce 5 let – viz záruční podmínky:
www.hansgrohe.cz/zaruka

Impulzy pro průmysl: U firmy hansgrohe
je přibližně 30% jejího obratu dosahována
s novými produkty, ne staršími než 3 roky.
Díky tomuto vysokému ukazateli vitality je
tento Schwarzwaldský specialista na sanitární
zboží jedním z předních inovátorů v tomto
oboru průmyslu. Řada věcí, které byly takto
firmou hansgrohe vmyšleny, vyvinuty a navrženy, byly po celém světe velmi dobře přijaty.
A jako think-tank ze Schwarzwaldu se můžeme
ohlédnout za řadou inovací. Některé z těchto
nápadů vytvářely historii sanitární techniky, či
snad přímo kulturní historii.
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Ocenění za špičkový design

Nejhezčí způsob,
jak prožít všední den
Design pro nás není otázkou vkusu,
nýbrž stavem mysli. Ve spolupráci s mnohokrát mezinárodně oceněným týmem Phoenix
Design neustále pracujeme na nových neobvyklých kreacích. Hlavním cílem je přitom
hledání nejinteligentnějšího řešení. Protože
design a funkce musí jít ruku v ruce, aby vznikly
výrobky, které nadchnou svou výjimečnou

kvalitou a současně definují nové standardy
estetiky. Výrobky skupiny Hansgrohe Group
již více než 500krát získaly ocenění od 50
mezinárodních udělovatelů cen za design.
Ocenění iF Design Award je celosvětově uznávaná obchodní známka v oblasti špičkového
designu. Toto ocenění je etablovaným symbolem výjimečného a inovativního designu a

celosvětově patří mezi nejdůležitější ocenění
za design. Je udělováno jednou ročně nezávislou institucí, která se designem zabývá.
V žebříčku iF Company Ranking 2017 je
Hansgrohe Group aktuálně na 6. místě a je tak
v tomto žebříčku nejvýš umístěným výrobcem
sanitárních produktů.

Bezpočet ocenění:
Phoenix Design
Tento tým již po dlouhá léta formuje tvář hansgrohe. Jejich měřítkem úspěšného designu je spokojenost lidí, kteří jimi vytvořené
výrobky používají. Tito kreativní pracovníci stojí v pozadí, avšak
mají obrovskou radost ze všech ocenění, která jejich designová
díla získala.
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Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi:
Horní sprcha Raindance S 240 Air 1jet.

The Pakubuwono, Jakarta:
Páková umyvadlová baterie Metris S 100,
páková sprchová baterie Metris S,
ruční sprcha Raindance S 150 Air 3jet.

Copyright: Hyatt Capital Gate

Copyright: The Pakubuwono

Signiel Seoul, Seoul:
Tříotvorová umyvadlová baterie PuraVida,
ruční sprcha Croma 100 Multi.
Copyright: Signiel Seoul

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau:
Páková vanová baterie PuraVida,
horní sprcha Raindance Select S 240 2 jet,
umyvadlová baterie PuraVida 110.
Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

NUO Hotel Beijing, Peking:
Páková vanová baterie PuraVida stojící na podlaze,
horní sprcha Raindance S 300 Air 1jet.
Copyright: NUO Hotel Beijing

Hotel Excelsior, Dubrovník:
Páková umyvadlová baterie Talis S,
páková vanová baterie Talis S stojící na podlaze,
horní sprcha Crometta S 240 1jet.
Copyright: Hotel Excelsior

Sprchy a baterie hansgrohe

Voda v dokonalé formě
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Ovládání sprchy

Řešení s instalací
na stěnu
Přejete si více zážitků ze sprchování
a současně snížit náklady? Pro novou instalaci i modernizaci: hansgrohe nabízí výrobky
s instalací na stěnu, jako jsou ruční sprchy, sprchové sady, výrobky Showerpipe a termostaty,
kterými technicky i vzhledově zvýšíte hodnotu
vaší koupelny. Pro váš program každodenního
hýčkání si můžete podle svého vkusu a typu
sprchy vybrat z široké řady řešení s instalací

na stěnu. Všechny výrobky lze snadno namontovat, protože instalaci na stěnu lze provést na
stávající připojení. To znamená, že integrace
do stěny není zapotřebí. Protože jsou všechny
vodu vedoucí prvky instalovány na povrch
stěny, lze je kdykoli snadno modernizovat.
Již při výměně jednotlivých komponent, jako
např. ruční sprchy, pocítíte výraznou změnu.
Výhodou pro vás je superrychlé řešení.

Jednoduchá renovace
Snesla by vaše koupelna drobné osvěžení? Design a technika, ale i požadavky na koupelnu
se neustále mění. Nebo máte dotazy týkající se energetické účinnosti? Nechcete narušit zdivo
a přitom provést celkovou renovaci? V takovém případě si nejlépe vyberete z mnoha našich
výrobků, které lze instalovat na stěnu. Rozměry přípojek jsou normované, aby se všechny
výrobky hansgrohe, jako např. termostat nebo ruční sprcha, hodily i do vaší koupelny. Tyto
výrobky technicky i vzhledově zvýší hodnotu vaší koupelny.

Více komfortu a flexibility
Nástěnné tyče jsou stabilní, posouvání na nich nevyžaduje sílu a snadno se čistí. S jejich pomocí
lze ruční sprchy upevnit do libovolné polohy – pro jakoukoli výšku vzrůstu, věkovou skupinu a
individuální polohu sprchování. Praktické a ideální pro vícegenerační koupelnu: nástěnná tyč
Unica Comfort. Slouží také jako madlo (až do 200 kg). Bezpečnost ověřená institutem TÜV
znamená více komfortu, stability a flexibility pro celou rodinu – a také nižší riziko uklouznutí
ve sprše a vaně.

Horní sprcha snadno a rychle
Dáváte přednost důmyslným detailům nebo jste spíše vždy toužili po velké horní sprše? Pak
neváhejte a sáhněte po všestranných řešeních Showerpipe. Více komfortu, více sprchování
a více příjemných zážitků s vodou. Výrobky hansgrohe Showerpipe se skládají z termostatu
s instalací na stěnu, horní a ruční sprchy. Sen o velké dešťové sprše se tak rychle a snadno stane
skutečností, aniž by bylo nutné narušit zdivo. Montáž se provádí zcela jednoduše na stávající
nástěnné připojení.
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Ovládání sprchy

Řešení s podomítkovou
instalací
Co kdyby se vše, co během sprchování
není třeba mít na očích, jako např. trubky, jednoduše ukrylo pod omítku? Díky podomítkovým řešením hansgrohe můžete vše elegantně
ukrýt do stěny. Technika ovládání sprchy je
u této podomítkové instalace ukrytá ve zdi.
Instalace je poněkud náročná, protože technika v podobě základního tělesa je monto-

vána pod omítku. Proto vám doporučujeme,
aby vestavbu provedl instalatér. Rozdělení
na dvě komponenty, na povrchu stěny a v ní,
umožňuje jejich nezávislou montáž. Díky tomu
máte nejen více času na finální výběr viditelných konstrukčních dílů, ale také více flexibility, pokud byste chtěli tyto díly vyměnit.

Větší volnost pohybu
Redukované ovládání sprchy je zapuštěno v jedné úrovni s povrchem stěny a díky tomu máte ve
sprše větší volnost pohybu. Vzniká tak vysoce moderní a uhlazený vzhled. Technika hansgrohe
je jednoduše skryta ve stěně – středem pozornosti je tak ušlechtilý design a zbývá více místa
pro komfort během sprchování. Ve sprše už nemusíte dávat pozor, abyste se neuhodili. O to více
si užijete volný prostor, komfort a příjemné zážitky s vodou.

Maximum zážitků ze sprchování
Elegantní a uživatelsky přívětivá koncepce intuitivního ovládání a designu techniky Select se
projevuje zejména u podomítkových instalací. Pomocí termostatů ShowerSelect můžete stiskem
tlačítka ovládat až čtyři spotřebiče a pomocí RainSelect až pět spotřebičů. Jedním jednoduchým stiskem se přepínají i druhy sprchových proudů. Zabudované ovládání teploty zajišťuje
bezpečné a konstantní blahodárno, přičemž množství vody lze regulovat průběžně.

Bezpočet možností designu
Pokud je technika skryta, design je dokonale zabudován ve stěně a úroveň komfortu ovládání
vzbuzuje nadšení, hovoříme-li o podomítkových výrobcích hansgrohe. Štíhlá silueta, kvalitní
povrchové úpravy a tvarová elegance propůjčují prostorově orientovaný charakter. Kromě
mnoha možností kombinací designů máte také na výběr mezi chromovou, černou/chromovou
nebo zrcadlovou povrchovou úpravou.
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Ovládání sprchy

Řešení instalace
na stěnu a pod omítku
Toužíte po koupelně s čistým a uhlazeným vzhledem bez rušivých prvků, jako
jsou třeba trubky, aniž byste se museli vzdát
odkládacích ploch? U řešení hansgrohe na
stěnu a pod omítku můžete tyto výhody zcela
jednoduše kombinovat. Termostat hansgrohe
ShowerTablet nabízí svou velkou skleněnou
poličkou dostatek místa na vaše sprchové
doplňky a díky němu jsou další poličky ve

sprše téměř zbytečné. Horní sprchy hansgrohe
se montují na strop nebo na stěnu. Na výběr
máte z bezpočtu tvarů – klasické kulaté nebo
v moderním hranatém designu – a s nejrůznějšími druhy proudů. Puristický design zušlechtí
každou koupelnu. Ať už se rozhodnete jakkoli,
v každém případě získáte atraktivní výrobky
s v ysokou mírou komfortu a nádechem
individuality.

Svoboda realizace
Větší komfort při sprchování a ovládání sprchy nebo sprchové doplňky jsou vždy tam, kde je
chcete mít. Můžete se naprosto svobodně rozhodnout, kam umístit termostat či horní sprchu. To
se nabízí zejména u hansgrohe ShowerTablet. Podle vašich sprchovacích zvyklostí si můžete
například odkládací poličku umístit vlevo nebo vpravo. Nezáleží, zda jsou termostat a horní
sprcha na jedné straně sprchy nebo třeba úplně v rohu, vše máte vždy po ruce.

Velká odkládací polička
Termostaty hansgrohe ShowerTablet jsou skutečnými multitalenty. Praktické a velké odkládací
poličky z bezpečnostního skla v šířkách 30 cm a 70 cm nabízejí dostatek místa pro sprchové
doplňky. A tak máte šampon nebo sprchový gel vždy po ruce. Jejich vysoce kvalitní design
zušlechtí každou koupelnu. Hladké plochy v zrcadlové chromové nebo svěží bílé/chromové
úpravě vypadají ušlechtile a navíc se snadno čistí, jsou robustní a odolné vůči poškrábání.

Čistý vzhled
Inovativní a funkční design v jednom, bez rušivých elementů. Termostat lze namontovat přímo
na připojení vody a připojení k horní sprše je skryto ve zdi. Vzhled tak není nijak narušen, např.
trubkami. Opticky atraktivní prvek, který harmonicky splyne s každým prostředím koupelny.
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Intenzivnější zážitek díky různým druhům proudů pro ruční a horní sprchy

Vhodný druh proudu ke
každému typu sprchy
Kdo jednou zažil smyslný svět různých
proudů sprch hansgrohe, nechce už nic jiného.
V naší vlastní laboratoři proudů vyvíjíme a
optimalizujeme druhy proudů, které vyhoví

veškerým vašim osobním požadavkům. Ať se
jedná o každodenní péči o tělo, uvolnění nebo
osvěžující nabuzení – naše druhy proudů splní
všechna vaše přání.
Jednoduše naskenujte kód a prohlédněte si druhy proudů na videu.

NEW
PowderRain
Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemně obklopujícím
mikrokapkám.
Mikrokapky, které vzbuzují nadšení
PowderRain je mnohem jemnější než běžné druhy proudů.
Trysky mají nyní místo jednoho až šest otvorů, kterými voda
prýští po tisících kapek, jež sametově jemně dopadají na
pokožku a tělo obejmou ve vodní náruči.
Snížená hladina hluku
Užijte si sprchování výrazně tišší sprchou. Nerušeně se
budete moci zasnít.
Méně odstřikující vody
U proudu PowderRain voda mnohem méně odstřikuje a
prostor sprchy tak není nutné tolik čistit od vodních skvrn,
což je výhodou zejména u otevřených sprch.
Úspora a trvalá udržitelnost
S ruční sprchou PowderRain ušetříte při sprchování až
20 % vody a tím i energii potřebnou k jejímu ohřevu.

IntenseRain
Silným proudem IntenseRain se šampon smyje zcela jednoduše. Ideální k rychlému rannímu nabuzení na celý den.
Proudem IntenseRain lze ve sprše smývat nejen šampon,
ale i ranní rozespalost, a začít tak den v plné síle.

TurboRain
Víceúčelová zbraň pro rychlé výsledky: nabuzující proud
TurboRain dělá svému názvu opravdovou čest. Nejsilnější
ze všech proudů Rain se svou ryzí silou postará o osvěžující
zážitek. Pro ty, kteří si přejí rychlou sprchu bez komplikací.

Mix
Jemný a dynamický zároveň. Proud Mix kombinuje hojný a
měkký proud RainAir a mohutně nabuzující proud Caresse
Air dohromady. Na vnějším okraji měkké kapky hravě
dopadají na tělo, zatímco uprostřed přesný proud vody
masíruje pokožku. Skvělá kombinace pro každodenní příjemný zážitek ze sprchování.
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Rain a Rain XL
Čím menší jsou otvory na ruční nebo horní sprše, tím větší
mají účinek: proud Rain oživuje a osvěžuje svým příjemně
energickým způsobem, který prýští na celé tělo. Proto se
obzvláště hodí například k rychlému a důkladnému smytí
šamponu.

RainAir a RainAir XL
Mnoha lidem nejde jen o péči o tělo, chtějí být vodou
hýčkáni. K tomu se přesně hodí ruční nebo horní sprcha
s měkkým proudem RainAir, kde každá z provzdušněných
kapek vychází z velké a široké trysky. Příjemný začátek
nového dne.

SoftRain
Měkký vodní proud SoftRain jemně pohltí celé tělo. Polaská
na pokožce a také na duši. Ať jde o každodenní sprchu
nebo o uvolnění, proud SoftRain je tou správnou volbou.
Své dovednosti rozehraje jak při rychlé ranní sprše, tak i
při vydatné koupeli po náročném dni.

Massage

Whirl
Soustředěným proudem Whirl lze jednoduše smýt každodenní stres. Ruční nebo horní sprcha: tři jednotlivé trysky se
šroubovitě otáčejí a intenzivním masážním účinkem pomáhají uvolnit napětí.

CaresseAir
Pět jednotlivých energických proudů je spuštěno současně
a starají se o nabuzující, silný masážní proud pro příjemné
uvolnění. To pravé po sportu nebo po těžkém pracovním
dni, aby se člověk znovu cítil sám sebou.

Massage
Koncentrovaný proud, pod kterým tíha všedního dne
snadno zmizí. Díky přesně mířenému proudu lze hravě
uvolnit všechna napjatá místa. Díky inovativnímu kruhovému uspořádání proudů se sprcha promění v mobilní
salon wellness pro každou koupelnu.

RainFlow
Horní sprcha s čistým, tvarově hezkým přívalovým proudem RainFlow vytváří v koupelně dojem vodopádu. Díky
němu si lze vodu užít v její přirozené formě: jako přívalový
proud, který shora prýští do týla a na ramena. Proto je
možné cílené zkrápění částí těla, které se postará o příjemné uvolnění. To je trendem zejména v koupelnách typu
wellness.

RainStream
S novým proudem RainStream tvořeným jednotlivými šňůrami perliček si vývojáři vodních proudů u hansgrohe dali
skutečně práci. Takže: tyto zvláštní proudy horní sprchy
nesplývají navzájem, ale v libovolné výšce až k samotné
podlaze zůstávají stejně osvěžující a intenzivní. Výsledek:
nový, vitalizující zážitek ze sprchování, nezávisle na výšce
sprchující se osoby.

Mono

Mono
Přesný, uklidňující a uvolňující proud ze středu sprchy. Jednolitý proud svou lehkostí napomáhá docílit uklidnění, a
proto se skvěle hodí k uvolnění.

18 hansgrohe Ruční sprchy 

Vhodný typ sprchy pro každý způsob sprchování

Ruční sprchy
Díky technice Select na ruční sprše je
sprchování nyní ještě příjemnější. Místo namáhavého nastavování disku vodních paprsků lze
nyní jednoduše přepínat různé druhy proudů
stiskem tlačítka. Naše ruční sprchy však pře-

svědčí i svým vzhledem. Kulaté nebo hranaté, v čistém chromu nebo s pochromováním
s bílým diskem vodních paprsků, zábava nejen
pro prst při stisku tlačítka, ale i potěšení pro
oko. Stejně tak může být potěšeno i životní

prostředí: varianta výrobků EcoSmart snižuje
díky inteligentnímu omezovači průtoku spotřebu vody až na 60 % a tím snižuje i spotřebu
energie. Ruční sprchy hansgrohe jsou kompatibilní se všemi sprchovými hadicemi.

Raindance ® Select S 120 3jet P
# 26014, -000

NEW
Jedinečný zážitek ze sprchování díky
jemně obklopujícím mikrokapkám.

Usazeniny vodního kamene lze velmi
snadno odstranit lehkým přejetím prstem po měkkých silikonových nopcích.

Koncentrovaný masážní vír Whirl
k uvolnění napětí.

Energický dešťový proud,
který nabudí celé tělo.
Druhy proudů se přepínají hravě
snadno a intuitivně stiskem tlačítka.

Techniky

Druhy proudů

Massage

Mono
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NEW
PuraVida
ruční sprcha 3jet
# 28557, -000, -400
# 28567, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
ruční sprcha 150 3jet
# 26550, -000, -400
# 26551, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
ruční sprcha 150 3jet
# 28587, -000, -400
# 28588, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
ruční sprcha 120 3jet P
# 26014, -000

Raindance Select E
ruční sprcha 120 3jet
# 26520, -000, -400
# 26521, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
ruční sprcha 120 3jet
# 26530, -000, -400
# 26531, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
ruční sprcha Multi
# 26810, -400
# 26811, -400 EcoSmart

Croma Select S
ruční sprcha Multi
# 26800, -400
# 26801, -400 EcoSmart

Croma Select E
ruční sprcha Vario
# 26812, -400
# 26813, -400 EcoSmart

Croma Select S
ruční sprcha Vario
# 26802, -400
# 26803, -400 EcoSmart

Croma 100
ruční sprcha Multi
# 28536, -000
# 28538, -000 EcoSmart

Croma 100
ruční sprcha Vario
# 28535, -000
# 28537, -000 EcoSmart

Crometta 100
ruční sprcha Multi
# 26823, -400
# 26826, -400 EcoSmart

Crometta 100
ruční sprcha Vario
# 26824, -400
# 26827, -400 EcoSmart

Crometta
ruční sprcha Vario
# 26330, -400
# 26332, -400 EcoSmart

Crometta
ruční sprcha 1jet
# 26331, -400
# 26333, -400 EcoSmart

Povrchové úpravy -000 chrom, -400 bílá/chrom

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

20 hansgrohe Sprchové sady

Dokonalá kompozice

Sprchové sady
Sprchové sady od hansgrohe se skládají z ruční sprchy, nástěnné tyče a sprchové
hadice a jde o komfortní, individuální a bezpečné kombinace pro vaši sprchu nebo vanu.
Lze je kombinovat s různými styly koupelen a
bez komplikací instalovat na stávající baterie

nebo nástěnné připojení. Vzhledem k tomu,
že téměř všechny naše ruční sprchy nabízíme
jako sprchové sady, máte naprostou volnost
výběru. Nástěnná tyč je stabilní, snadno se
čistí a součástí je snadno posouvatelný sprchový jezdec. S jeho pomocí lze sprchovou

hlavici upevnit do libovolné výšky – pro jakoukoli výšku vzrůstu, věkovou skupinu a individuální polohu při sprchování. Sprchový jezdec
lze naklápět a tím se nabízí pohodlné možnosti nastavení.

Raindance ® Select S sprchová sada 120 3jet
# 27648, -000

NEW

Druhy proudů se přepínají hravě
snadno a intuitivně stiskem tlačítka.

Výškově nastavitelný, otočný i sklopný
držák sprchy, jezdec s vlastní aretací
pro obsluhu jednou rukou.

Jednoduché čištění díky rovným plochám.

Integrovaná skleněná polička pro
sprchové doplňky, výška volně nastavitelná při montáži.

Nástěnná tyč se skleněným povrchem je
k dostání ve třech povrchových úpravách:
zrcadlový chrom, bílá/chrom a černá/chrom.

Techniky

Druhy proudů

Massage

Mono
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Odnímatelná polička z
vysoce kvalitní umělé hmoty

Robustní madlo zajistí stabilitu během stání

NEW

NEW

Doplňkový držák usnadňuje
sprchování vsedě
Raindance Select S
sprchová sada 120 3jet
s nástěnnou tyčí 110 cm
levá
# 26324, -000, -400

Raindance Select S
sprchová sada 120 3jet
s nástěnnou tyčí 90 cm
s miskou na mýdlo
# 27648, -000, -400

Raindance Select E
sprchová sada 150 3jet
s nástěnnou tyčí 65 cm
s miskou na mýdlo
# 27856, -000, -400

Raindance Select S
sprchová sada 150 3jet
s nástěnnou tyčí 65 cm
s miskou na mýdlo
# 27802, -000, -400

Raindance Select E
sprchová sada 120 3jet
s nástěnnou tyčí 65 cm
s miskou na mýdlo
# 26620, -000, -400

Croma Select S
sprchová sada Vario
s nástěnnou tyčí 65 cm
# 26562, -400

Crometta 100
sprchová sada Multi
s nástěnnou tyčí 65 cm
# 26650, -400

Crometta
sprchová sada Vario
s nástěnnou tyčí 65 cm
# 26532, -400

NEW
Raindance Select S
sprchová sada 120 3jet P
s nástěnnou tyčí 65 cm
s miskou na mýdlo
# 27654, -000

Upozornění: Vyobrazené nástěnné tyče jsou k dostání v různých délkách.
Můžete si vybrat z délek 65 cm, 90 cm, 110 cm a 150 cm.

Povrchové úpravy -000 chrom, -400 bílá/chrom

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

22 hansgrohe Ovládání sprch s instalací na stěnu 

Ovládání sprchy pro ryzí radost ze sprchování

Ovládání sprch s instalací na stěnu
Značka hansgrohe nabízí široké množství termostatů s instalací na stěnu. Díky nim
se nejen zvedne vizuální a technická úroveň
koupelen, ale také se navíc zvýší pohodlí při
sprchování. Množství vody, tlak vody a teplotu vody lze ovládat naprosto pohodlně.
Termostaty s instalací na stěnu jsou ideální,

pokud chcete bez komplikací zvýšit hodnotu
vaší koupelny, protože je lze namontovat na
stávající připojení. Nechte se přesvědčit jejich
elegantním designem, důmyslným fungování,
špičkovou hodnotou a zaručenou kvalitou
hansgrohe. Termostaty ShowerTablet jsou
skutečnými multitalenty: mnoho inovativních

funkcí k ovládání vašich osobních zážitků ze
sprchování a koupání. Velké skleněné poličky
nabízejí spoustu místa na vaše sprchové
doplňky. A puristický design zušlechtí každou
koupelnu.

ShowerTablet sprchový termostat 350
# 13102, -000

NEW

Štíhlá kolíková rukojeť s výrazným ukazatelem teploty pro jednoduché a komfortní nastavení požadované teploty.

Velká polička na sprchové doplňky.

Zvýšená skleněná hrana
není jen známkou dokonalého designu, brání sklouznutí sprchových doplňků.

Regulace množství vody pro individuální příjemné zážitky ze sprchování.

Omezuje průtok a šetří tak vodu a
energii. Pro trvale udržitelné zážitky.

Jasné popisky umožňují intuitivní ovládání.

Techniky
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NEW
ShowerTablet Select
termostat 700 Universal
s instalací na stěnu pro 2 spotřebiče
# 13184, -000, -400

ShowerTablet Select
vanový termostat 700
s instalací na stěnu (bez obr.)
# 13183, -000, -400

ShowerTablet
termostat 600 Universal
s instalací na stěnu pro 2 spotřebiče
# 13108, -000, -400

ShowerTablet
vanový termostat 600
s instalací na stěnu (bez obr.)
# 13109, -000, -400

NEW

NEW

ShowerTablet Select
sprchový termostat 300
s instalací na stěnu
# 13171, -000, -400

ShowerTablet Select
vanový termostat 300
s instalací na stěnu
# 13151, -000, -400

ShowerTablet
sprchový termostat 350
s instalací na stěnu
# 13102, -000, -400

ShowerTablet
vanový termostat 350
s instalací na stěnu
# 13107, -000, -400

Ecostat
sprchový termostat Comfort Care
s instalací na stěnu
# 13117, -000

Ecostat
vanový termostat Comfort Care
s instalací na stěnu
# 13115, -000

Ecostat
sprchový termostat Comfort
s instalací na stěnu
# 13116, -000

Ecostat
vanový termostat Comfort
s instalací na stěnu
# 13114, -000

Ecostat
sprchový termostat 1001 CL
s instalací na stěnu
# 13211, -000

Ecostat
vanový termostat 1001 CL
s instalací na stěnu
# 13201, -000

Ecostat
sprchový termostat Universal
s instalací na stěnu
# 13122, -000

Ecostat
vanový termostat Universal
s instalací na stěnu
# 13123, -000

Povrchové úpravy -000 chrom, -400 bílá/chrom

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

24 hansgrohe Výrobky Showerpipe 

Kompletní systém pro všechny potřeby sprchování

Výrobky Showerpipe
Na výrobcích Showerpipe je vše
jednoduše krásné a krásně jednoduché. U
tohoto sprchového systému jsou ruční a horní
sprcha a také termostat spojeny do jediného
výrobku. Není zapotřebí instalovat každý
zdroj vody samostatně. Sprchový systém jed-

noduše namontujete na stávající nástěnné
připojení. Ideální řešení pro renovaci bez
komplikací. Díky tomu se sen o velké dešťové
sprše rychle a jednoduše stane skutečností.
U výrobků Showerpipe s ruční sprchou a termostatem můžete zvolit mezi horními sprchami

s jedním, dvěma nebo třemi druhy proudu.
Tlačítko Select na ruční sprše, horní sprše a
na termostatu přináší ještě více komfortu pro
sprchování a výběr proudů.

Raindance ® E Showerpipe 300 1jet s termostatem ShowerTablet 600
# 27363, -000

NEW
RainAir: jemný a uvolňující proud s velkými,
měkkými kapkami. Odstřikování vody je tak
minimalizováno na minimum.

Druhy proudů se přepínají hravě
snadno a intuitivně stiskem tlačítka.

Výškově nastavitelný, otočný i sklopný
držák sprchy, jezdec s vlastní aretací
pro obsluhu jednou rukou.
Stoupačka se skleněným povrchem je
opticky atraktivní a také se snadno čistí.

Pohodlné nastavení požadované teploty vody a množství vody.

Velká polička na sprchové doplňky.

Omezuje průtok a šetří tak vodu a
energii. Pro trvale udržitelné zážitky.

Techniky

Druhy proudů

Massage

Mono
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NEW

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet
s termostatem
# 27106, -400
# 27109, -400 EcoSmart

Raindance E
Showerpipe 300 1jet
s termostatem ShowerTablet 350
# 27361, -000
# 27362, -000 EcoSmart

NEW

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet
s termostatem ShowerTablet
Select 300
# 27127, -000, -400

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P
s termostatem
# 27633, -000

NEW

Raindance S
Showerpipe 300 1jet
s termostatem
# 27114, -000

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet
s termostatem
# 26790, -000
# 26794, -000 EcoSmart

Povrchové úpravy -000 chrom, -400 bílá/chrom

Croma
Showerpipe 220 1jet
s termostatem
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmart

Crometta S
Showerpipe 240 1jet
s termostatem
# 27267, -000
# 27268, -000 EcoSmart

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
s termostatem
# 27271, -000
# 27281, -000 EcoSmart

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

26 hansgrohe Horní sprchy

Nejhezčí déšť na světě

Horní sprchy
U horních sprch hansgrohe máte
na výběr z kulatých, výrazně hranatých,
jemně zaoblených nebo čtvercových tvarů.
Přinášíme je v chromu nebo také v atraktivní barevné kombinaci bílá/chrom. Hlavním designovým prvkem jsou horní sprchy

řady Rainmaker Select. Jejich disky vodních
paprsků jsou z bezpečnostního skla, buď
v moderní bílé nebo elegantní černé. Podle
typu horní sprchy máte na výběr ze tří různých
variant: montují se buď s ramenem sprchy na
stěnu nebo pomocí přívodu na strop. S jedním,

dvěma nebo třemi různými druhy proudu si
prožijete příjemné chvíle s vodou podle chuti
a nálady. Druh proudu můžete pohodlně měnit
tlačítkem Select integrovaným do středu disku
vodních paprsků anebo také prostřednictvím
termostatu hansgrohe.

Raindance ® E horní sprcha 300 1jet
# 26238, -000

NEW

RainAir: jemný a uvolňující proud s velkými, měkkými kapkami. Odstřikování vody
je tak sníženo na minimum.

Omezuje průtok a šetří tak vodu a
energii. Pro trvale udržitelné zážitky.

Velmi snadno odstraňuje usazeniny
vodního kamene lehkým pohybem po
měkkých silikonových nopcích.

Odnímatelný disk vodních paprsků pro
snadné čištění.

Umístění je flexibilní buď na stěnu nebo
pomocí přívodu od stropu.

Techniky

Čtvercový design s velkým diskem
vodních paprsků pro příjemné zážitky
ze sprchování.

Druhy proudů

Massage

Mono
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NEW
Rainmaker Select
horní sprcha 580 3jet
# 24001, -400, -600
# 24011, -400, -600 EcoSmart

NEW
Rainmaker Select
horní sprcha 460 3jet
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 EcoSmart

NEW
PuraVida
horní sprcha 400 1jet
# 27437, -000, -400
# 26602, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
horní sprcha 400/400 1jet
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart

NEW

NEW
Raindance E
horní sprcha 300 1jet
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance S
horní sprcha 240 1jet P
# 27607, -000

Raindance Select S
horní sprcha 240 2jet
# 26466, -000, -400
# 26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
horní sprcha 300 2jet
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
horní sprcha 360 1jet
# 27376, -000

Croma Select S
horní sprcha 180 2jet
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
horní sprcha 180 2jet
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 EcoSmart

Croma
horní sprcha 280 1jet
# 26220, -000
# 26221, -000 EcoSmart

Croma
horní sprcha 220 1jet
# 26464, -000
# 26465, -000 EcoSmart

Crometta S
horní sprcha 240 1jet
# 26723, -000
# 26724, -000 EcoSmart

Crometta E
horní sprcha 240 1jet
# 26726, -000
# 26727, -000 EcoSmart

Crometta
horní sprcha 160 1jet
# 26577, -000, -400
# 26578, -000, -400 EcoSmart

Povrchové úpravy -000 chrom, -400 bílá/chrom, -600 černá/chrom

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

28 hansgrohe Ovládání sprch s podomítkovou instalací 

Maximálně všestranné ovládání

Ovládání sprchy s podomítkovou instalací
Velké množství variant v oblasti pod
omítkových výrobků hansgrohe vám nabízí
netušené možnosti návrhů designu koupelny.
Nechte se překvapit, kolik funkcí a designů
existuje. Vypadají atraktivně a navíc uvolní

více prostoru pro příjemné zážitky ze sprchování. Vhodné výrobky zvolte podle vybavení
koupelny (ruční sprcha, horní sprcha, sprchový
systém atd.), účelu nebo osobních preferencí.
Lze je univerzálně kombinovat se všemi spr-

chami hansgrohe. Vylepšete svou koupelnu
ovládáním sprchy s chromovou nebo černou/
bílou povrchovou úpravou. Různé designy
v kulatém a hranatém provedení či v provedení Soft-Cube se hodí do každé koupelny.

RainSelect termostat s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče
# 15355, -400

NEW

Štíhlá kolíková rukojeť s výrazným ukazatelem teploty pro
jednoduché a komfortní nastavení požadované teploty.

Integrované připojení z kovu, ruční
sprcha a hadice jsou volně volitelné,
nejsou však součástí rozsahu dodávky.
Regulace množství vody pro individuální příjemné zážitky ze sprchování.

K dostání ve třech povrchových úpravách:
chrom, bílá/chrom a černá/chrom.

Techniky

Skleněná tlačítka s jasnými popiskami
umožňují intuitivní ovládání.
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NEW
RainSelect
termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
# 15355, -000, -400, -600

NEW
RainSelect
termostat s podomítkovou instalací
pro 4 spotřebiče
# 15357, -000, -400, -600

NEW
RainSelect
vanový termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
# 15359, -000, -400, -600

Termostat RainSelect svým tvarem dodává koupelně nevyhraněnou eleganci. Nový způsob instalace umožňuje tenké nástavby na zeď a utváří
půvabný reliéf s filigránem. Tím vznikají zcela nové možnosti designu. Termostat RainSelect však má co nabídnout i co se funkčnosti týče: Prostřednictvím inovativní a intuitivní techniky Select umožňuje ovládat až pět spotřebičů. Navíc je pro ruční sprchu integrován držák. Navrhněte si
koupelnu snů s možností tří různých povrchový úprav, jako jsou bílá/chrom, černá/chrom a chrom.

ShowerSelect Glass
termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
# 15738, -400, -600

ShowerSelect
termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče a držáku sprchy
# 15765, -000

ShowerSelect
termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
# 15763, -000

ShowerSelect S
termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
# 15743, -000

ShowerSelect
baterie s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
# 15768, -000

Ecostat Square
termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
# 15714, -000

Ecostat E
termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
# 15708, -000

Ecostat S
termostat s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče
# 15758, -000

V nabídce podomítkových výrobků hansgrohe najdete vhodné varianty pro jakékoli požadavky i rozpočet. Na výběr máte, už co se ovládání
týče: Chtěli byste sprchy a druhy proudů přepínat raději otáčením nebo zcela pohodlně stiskem tlačítka? Mimo to si při návrhu koupelny užijete
veškerou svobodu: Design termostatů ShowerSelect hovoří řečí hranatých i kulatých tvarů a je k dostání v chromu se skleněným povrchem v bílé
nebo černé. Termostaty Ecostat jsou k dostání v hranatém a kulatém provedení a také v provedení se zaoblenými rohy. Spousta možností pro
atraktivní instalace, které se skvěle hodí do kterékoli koupelny.

Povrchové úpravy -000 chrom, -400 bílá/chrom, -600 černá/chrom

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

Moderní. Harmonické. Funkční.

Styl Modern
Moderní koupelny vyžadují moderní
řešení. Řeč špičkového moderního designu
hraje přitom rozhodující roli. Stejně tak jako
funkčnost, která je promyšlena do detailu a
zaměřuje se na to podstatné. Tento styl nastavuje měřítka tvaru i funkce. Tím vznikne klidný

prostor plný čistých linií a smyslných tvarů. Ve
vašem stylově zařízením domově je moderní
koupelna více než jen místo každodenní rutinní
hygieny. Moderně provedená koupelna je
prostor, kde se cítíme dobře a kde rádi trávíme čas.
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NEW

Metropol
Potrpíte si na výrazný design? Pak se
vám bude líbit tato vysoce hodnotná řada
baterií. Baterie Metropol přesvědčí svým
precizním, geometrickým designem. Kromě
designu s rovnými liniemi naleznete mezi
výrobky Metropol různé rukojeti a výšky
výtoku. I na podlaze stojící pákové baterie pro
umyvadlo a vanu jsou impozantními designovými prvky vašeho domova.

Páčka

Třmen

Select

Tři varianty rukojetí vám nabízí dostatek prostoru pro
realizaci zcela podle vašich představ.

Umyvadlo

Metropol
páková umyvadlová baterie
stojící na podlaze
# 32530, -000

Metropol
páková umyvadlová baterie 260
# 32512, -000

Metropol
páková umyvadlová baterie 110
# 32506, -000

Metropol
tříotvorová umyvadlová baterie 160
# 32515, -000

Metropol
páková umyvadlová baterie 100
# 32500, -000

Metropol
páková umyvadlová baterie 100
# 32502, -000

Metropol
páková umyvadlová baterie pod omítku,
montáž na stěnu
# 32526, -000

Povrchové úpravy -000 chrom
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Vana

Sprcha

Metropol
páková vanová baterie
s instalací na stěnu
# 32540, -000

Metropol
tříotvorová baterie
s montáží na okraj vany
# 32550, -000

Metropol
páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
# 32545, -000

Metropol
čtyřotvorová baterie,
montáž na okraj vany
# 32552, -000

Metropol
páková sprchová baterie
s instalací na stěnu
# 32560, -000

Metropol
páková vanová baterie
stojící na podlaze
# 32532, -000

Metropol
páková sprchová baterie
s podomítkovou instalací
# 32565, -000

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz
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Metris S
Záleží vám na svobodě realizace
a pohybu v koupelně a ze svých nároků
nechcete slevit? Zvětšete volný prostor vaší
koupelny pomocí nadčasové řady baterií
hansgrohe Metris S. Tyto baterie jsou symbolem rozmanitosti a špičkového komfortu. Díky
hansgrohe ComfortZone, tedy vzdálenosti
mezi výtokem a umyvadlem. Metris S nabízí
nadčasový design s čistými, přesnými liniemi.
Ergonomická kolíková rukojeť zdůrazňuje řeč
precizních tvarů.

Umyvadlo

Metris S
páková umyvadlová baterie 260
# 31022, -000

Metris S
páková umyvadlová baterie 190
# 31021, -000

Vana

Metris S
páková vanová baterie
s instalací na stěnu
# 31460, -000

Metris S
páková umyvadlová baterie 100
# 31060, -000

Metris S
páková umyvadlová baterie
s otočným výtokem
# 31159, -000

Sprcha

Metris S
páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
# 31465, -000

Metris S
páková sprchová baterie
s instalací na stěnu
# 31660, -000

Metris S
páková sprchová baterie
s podomítkovou instalací
# 31665, -000

Povrchové úpravy -000 chrom
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Metris
Chcete vylepšit vzhled vaší koupelny?
Modely Metris mají moderní redukované tvary
a jsou velice všestranné. Jejich velké plochy
zajišťují nadčasovou eleganci. Jejich kónicky
se sbíhající základní těleso a přesné kontury
zdůrazňují vysokou hodnotu. Praktickou pákovou baterií se reguluje požadované množství
vody a teplota. Jde to snadno a přesným
způsobem.

Umyvadlo

Metris
páková umyvadlová baterie 260
# 31082, -000

Metris
páková umyvadlová baterie 200
# 31183, -000

Vana

Metris
páková vanová baterie
s instalací na stěnu
# 31480, -000

Metris
páková umyvadlová baterie 230
# 31087, -000

Metris
páková umyvadlová baterie
pod omítku, montáž na stěnu
# 31086, -000

Sprcha

Metris
páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
# 31454, -000

Metris
páková sprchová baterie
s instalací na stěnu
# 31680, -000

Metris
páková sprchová baterie
s podomítkovou instalací
# 31456, -000

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz
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Talis E
Hledáte moderní charakter, který se
vzhledově dobře hodí do určitého prostředí?
Písmeno E u baterií Talis E znamená eleganci.
Jemně sbíhavé základní těleso baterie přechází do impozantního výtoku s opulentní plochou. Výtok a páka jsou lemovány přesnými
hranami. Z řady Talis E přímo vyzařuje vysoká
hodnota. Intuitivní tlačítko Select umyvadlové
baterie Talis Select E můžete navíc ovládat
prstem, paží nebo třeba loktem.

Umyvadlo

Talis E
páková umyvadlová baterie 240
# 71716, -000

Talis Select E
umyvadlová baterie 110
# 71750, -000

Vana

Talis E
páková vanová baterie
s instalací na stěnu
# 71740, -000

Talis E
páková umyvadlová baterie 150
# 71754, -000

Talis E
tříotvorová umyvadlová baterie
# 71733, -000

Sprcha

Talis E
páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
# 71745, -000

Talis E
páková sprchová baterie
s instalací na stěnu
# 71760, -000

Talis E
páková sprchová baterie
s podomítkovou instalací
# 71765, -000

Povrchové úpravy -000 chrom
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Talis S
Přirozený design v moderní koupelně?
Řada Talis S je spojením přirozenosti a
moderní elegance. Její kónický výtok nakloněný dolů harmonicky vychází ze souměrného
základního tělesa, zatímco štíhlá kolíková
rukojeť zaručuje komfortní ovládání. Intuitivní
tlačítko Select zajišťuje u baterií Select maximální komfort a pomáhá šetřit vodou, protože
samotný stisk tlačítka vybízí k jednoduchému
zastavení vody.

Umyvadlo

Talis Select S
umyvadlová baterie 190
# 72044, -000

Talis S
páková umyvadlová baterie 100
# 72020, -000

Vana

Talis S
páková vanová baterie
s instalací na stěnu
# 72400, -000

Talis S
páková umyvadlová baterie 140
# 72113, -000

Talis S
páková umyvadlová baterie 210
s otočným výtokem
# 72105, -000

Sprcha

Talis S
páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
# 72405, -000

Talis S
páková sprchová baterie
s instalací na stěnu
# 72600, -000

Talis S
páková sprchová baterie
s podomítkovou instalací
# 72605, -000

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz
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Focus
Více komfortu za atraktivní cenu?
Tuto kombinaci vám nabízí koupelnová řada
hansgrohe Focus. Tyto baterie nadčasovým
způsobem harmonicky vstoupí do vašeho každodenního života. Svými jemnými zaobleními
a ergonomickou rukojetí se nabízí k pohodlnému ovládání. Baterie Focus hovoří jazykem
konzistentního designu a vyzařuje z nich
důraz na kvalitu, díky tomu zvýší hodnotu vaší
koupelny. Pro řadu Focus je typická řeč čistých
a plochých tvarů. Dynamická silueta a jemná
zaoblení na výtoku a rukojeti zdůrazňují celkovou kvalitu.

Umyvadlo

Focus
páková umyvadlová baterie 230
# 31531, -000

Focus
páková umyvadlová baterie 190
# 31608, -000

Vana

Focus
páková vanová baterie
s instalací na stěnu
# 31940, -000

Focus
páková umyvadlová baterie 100
# 31607, -000

Focus
páková umyvadlová baterie 240
s otočným výtokem
# 31609, -000

Sprcha

Focus
páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
# 31945, -000

Focus
páková sprchová baterie
s instalací na stěnu
# 31960, -000

Focus
páková sprchová baterie
s podomítkovou instalací
# 31965, -000

Povrchové úpravy -000 chrom
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Další výrobky najdete na adrese www.hansgrohe.cz
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Logis
Je při návrhu vaší koupelny prioritou
nadčasový vzhled a atraktivní cena? Baterie
Logis přitahují pozornost svými čistými liniemi
a jemně zakřivenými plochami. Z jejich velkorysých ploch vyzařuje vysoká hodnota a navíc
se tyto baterie snadno čistí. Hlavní znak baterií Logis: přímá rukojeť se zaobleným tvarem.
Potěší v ruce při každém použití. Baterie Logis
harmonicky doplní umyvadla všech druhů
v jakémkoli prostředí. Mnoho variant vám
navíc pomůže každý den šetřit vodu a energii.

Umyvadlo

Logis
páková umyvadlová baterie 190
# 71090, -000

Logis
páková umyvadlová baterie 100
# 71100, -000

Vana

Logis
páková vanová baterie
s instalací na stěnu
# 71400, -000

Logis
páková umyvadlová baterie 210
s otočným výtokem
# 71130, -000

Logis
umyvadlová baterie
se dvěma kohouty
# 71222, -000

Sprcha

Logis
páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
# 71405, -000

Logis
páková sprchová baterie
s instalací na stěnu
# 71600, -000

Logis
páková sprchová baterie
s podomítkovou instalací
# 71605, -000

Povrchové úpravy -000 chrom, -820 kartáčovaný nikl
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Doplňky

Logis
dávkovač tekutého mýdla
# 40514, -000, -820

Logis
kalíšek na ústní hygienu
# 40518, -000, -820

Logis
miska na mýdlo
# 40515, -000, -820

Logis
jednoduchý háček
# 40511, -000, -820

Logis
držák na toaletní papír
# 40523, -000, -820

Logis
držák na toaletní papír bez krytu
# 40526, -000, -820

Logis
držák na náhradní roli papíru
# 40517, -000, -820

Logis
WC kartáč
s keramickým držákem
# 40522, -000, -820

Logis
dvouramenný držák na ručníky
# 40512, -000, -820

Logis
madlo
# 40513, -000, -820

Logis
držák na ručníky
# 40516, -000, -820

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

Tradice a funkce v nejhezčí podobě.

Styl Classic
Některým věcem se podaří přenést klasický koncept krásy do aktuální doby. Takový
design spojuje tradiční hodnoty, jakou jsou
elegance, srdečnost a harmonie s moderními
prvky. Vyvážené formy podtrhují nadčasové
uvědomění si dobra. Řeč tvarů, která odpo-

vídá klasickému pojetí krásy a vytváří teplou,
harmonickou atmosféru. Klasická koupelna
vděčí za svůj individuální charakter kombinaci
moderního prostorového plánování, inovativní
techniky a okrasných prvků.
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NEW

Metropol
Classic
Chcete si vytvořit umělecky pojatou
koupelnu bohatou na fazety? Elegantně protažené linie řady Metropol Classic se harmonicky hodí do moderně-klasického designu
koupelny a vyhoví i těm nejvyšším nárokům na
kulturu bydlení. V chromu nebo s jemnými zlatými detaily tak představují to nejlepší řemeslné
umění a zvýší hodnotu prostředí. Bohatý výběr
vám umožňuje vytvořit konzistentní design.

Páčka

Kříž

Zero

Tři varianty rukojetí v úpravě chrom nebo chrom/vzhled
zlata vám dávají vaší fantazii dostatek prostoru k realizaci.

Umyvadlo

Metropol Classic
páková umyvadlová baterie 260
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
páková umyvadlová baterie 160
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
tříotvorová umyvadlová baterie 160
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
tříotvorová umyvadlová baterie 110
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
páková umyvadlová baterie 110
# 31300, -000, -090

Povrchové úpravy -000 chrom, -090 chrom/vzhled zlata
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Vana

Sprcha

Metropol Classic
páková vanová baterie
s instalací na stěnu
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
čtyřotvorová baterie,
montáž na okraj vany
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
vanový výtok
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
páková sprchová baterie
s instalací na stěnu
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
páková vanová baterie
stojící na podlaze
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
páková sprchová baterie
s podomítkovou instalací
# 31365, -000, -090

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz
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Metris
Classic
Hledáte moderní, klasické prvky, které
promlouvají řečí elegantních tvarů? Lesknoucí
se plochy a decentně protažené linie přinášejí nádech nostalgie a vznešené elegance.
V kombinaci s pokročilými technologiemi
hansgrohe je tato koupelnová baterie potěšením pro oko, zároveň je komfortní a pomáhá
šetřit vodou. Štíhlý vysoký tvar Metris Classic
je v kombinaci s jejím decentně zakřiveným
tvarem a lesknoucími se plochami výrazem
designu a komfortu.

Umyvadlo

Metris Classic
páková umyvadlová baterie 250
# 31078, -000

Metris Classic
páková umyvadlová baterie 100
# 31075, -000

Vana

Metris Classic
páková vanová baterie
s instalací na stěnu
# 31478, -000

Metris Classic
tříotvorová umyvadlová baterie
# 31073, -000

Sprcha

Metris Classic
páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
# 31485, -000

Metris Classic
páková sprchová baterie
s instalací na stěnu
# 31672, -000

Metris Classic
páková sprchová baterie
s podomítkovou instalací
# 31676, -000

Povrchové úpravy -000 chrom
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Talis
Classic
Líbí se vám koupelny plné klasické
krásy? Pak jsou pro vás ideální volbou baterie plné nostalgie z řady Talis Classic. Zde se
jedná o spojení filigránových tvarů s tradičními
stylovými prvky. Se zahnutým výtokem, kolíkovou rukojetí a štíhlým, vysokým základním
tělesem přináší Talis Classic do koupelny klasickou krásu.

Umyvadlo

Talis Classic
páková umyvadlová baterie 230
# 14116, -000

Talis Classic
páková umyvadlováá baterie 80
# 14111, -000

Vana

Talis Classic
páková vanová baterie
s instalací na stěnu
# 14140, -000

Talis Classic
páková umyvadlová baterie 90
# 14127, -000

Sprcha

Talis Classic
páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
# 14145, -000

Talis Classic
páková sprchová baterie
s instalací na stěnu
# 14161, -000

Talis Classic
páková sprchová baterie
s podomítkovou instalací
# 14165, -000

Další výrobky najdete na adrese www.hansgrohe.cz
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Logis
Classic
Přejete si nadčasový design a moderní
řeč tvarů? Řada hansgrohe Logis Classic je
spojením stylové elegance s přímými, čistými
tvary. Rukojeti ve tvaru kříže září klasickým
půvabem. Prostě tvarované základní těleso
a také protažený výtok a elegantní označení teplé a studené vody vzbuzují nádech
nostalgie.

Umyvadlo

Logis Classic
umyvadlová baterie
se dvěma kohouty
# 71270, -000

Logis Classic
stojánkový ventil 70
pro studenou vodu
# 71135, -000

Vana

Sprcha

Logis Classic
vanová baterie
se dvěma kohouty, na stěnu
# 71240, -000

Logis Classic
sprchová baterie
se dvěma kohouty, na stěnu
# 71260, -000

Povrchové úpravy -000 chrom
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Doplňky

Logis Classic
dávkovač tekutého mýdla
# 41614, -000

Logis Classic
kalíšek na ústní hygienu
# 41618, -000

Logis Classic
miska na mýdlo
# 41615, -000

Logis Classic
jednoduchý háček
# 41611, -000

Logis Classic
držák na toaletní papír
# 41623, -000

Logis Classic
držák na toaletní papír bez krytu
# 41626, -000

Logis Classic
držák na náhradní roli papíru
# 41617, -000

Logis Classic
WC kartáč
s keramickým držákem
# 41632, -000

Logis Classic
dvouramenný držák na ručníky
# 41612, -000

Logis Classic
madlo
# 41613, -000

Logis Classic
držák na ručníky
# 41616, -000

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

Vynikající design v bílé a chromu.

Styl Avantgarde
V koupelně nejde o trendy zítřka, nýbrž
o vlastní trend. A kdo si cení decentní individuálnosti, uvítá naše baterie stylu Avantgarde.
Díky hravým detailům emocionální řeči tvarů
dodává prostoru zvláštní smyslnost. Svým kre-

ativním profilem se avantgardní design koupelen hodí k exkluzivnímu stylu bydlení. Tento
avantgardní směr se dobře hodí do moderní
architektury nebo do kvalitně rekonstruované
staré zástavby.
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PuraVida
Koupelnová baterie nebo designový
objekt? U baterií PuraVida tento rozdíl splývá.
Baterie PuraVida svým impozantním tvarem
klasicky v chromu nebo kombinaci povrchových úprav přináší do vaší koupelny novou
dimenzi zážitků. Povrchové zpracování postupem DualFinish zajišťuje u varianty bílá/
chrom přesné přechody a vzrušující kontrasty.
Díky práškovému potahování odolnému vůči
poškrábání vám budou dělat radost po dlouhá
léta. A je zde i zdroj nadšení: avantgardní
rukojeť Joystick, pomocí které se baterie
snadno a intuitivně ovládá. Díky těmto důmyslným detailům získaly baterie PuraVida mnoho
ocenění za design a srdce mnoha fanoušků
designu.
Umyvadlo

PuraVida
páková umyvadlová baterie 240
# 15072, -000, -400

PuraVida
páková umyvadlová baterie 200
# 15081, -000, -400

Vana

PuraVida
páková vanová baterie
s instalací na stěnu
# 15472, -000, -400

PuraVida
páková umyvadlová baterie 110
# 15070, -000, -400

PuraVida
páková umyvadlová baterie
pod omítku, montáž na stěnu
# 15085, -000, -400

Sprcha

PuraVida
páková vanová baterie
s podomítkovou instalací
# 15445, -000, -400

PuraVida
páková sprchová baterie
s instalací na stěnu
# 15672, -000, -400

PuraVida
páková sprchová baterie
s podomítkovou instalací
# 15665, -000, -400

Povrchové úpravy -000 chrom, -400 bílá/chrom
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Doplňky

PuraVida
dávkovač tekutého mýdla
# 41503, -000

PuraVida
kalíšek na ústní hygienu
# 41504, -000

PuraVida
miska na mýdlo
# 41502, -000

PuraVida
držák na toaletní papír
# 41508, -000

PuraVida
držák na náhradní roli papíru
# 41518, -000

PuraVida
WC kartáč
s keramickým držákem
# 41505, -000

PuraVida
dvouramenný držák na ručníky
# 41512, -000

PuraVida
madlo
# 41513, -000

PuraVida
jednoduchý háček
# 41501, -000

PuraVida
držák na ručníky
# 41506, -000

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

Kuchyňské baterie hansgrohe

Srdce kuchyně
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Kuchyňské baterie hansgrohe

Náš úspěšný recept
na více komfortu v kuchyni
Srdce kuchyně bije tam, kde teče čerstvá voda. Proto hansgrohe přichází s novými
nápady, které vám umožňují komfortně zacházet s vodou. Důmyslná technika a ergonomie
patří mezi ty vlastnosti výrobků, díky kterým

jsou kuchyňské práce efektivnější a příjemnější. Díky ComfortZone si u dřezu užijete větší
akční rádius. Funkce vytahovacího výtoku vám
zajistí svobodu pohybu. Proud vody lze přesným způsobem pouštět a zastavovat tlačítkem

Select. Tím dochází k úspoře vody a energie
a každá kuchyňská práce se stiskem tlačítka
promění v komfortní kuchyňský zážitek. Minimalistický design se stylově hodí do každého
prostředí.

Přepínání proudů:
U kuchyňské baterie se dvěma druhy proudu se proud přepíná stiskem tlačítka. Na výběr máte mezi normálním a
sprchovým proudem, podle toho, zda chcete rychle naplnit
nádobu nebo umýt jemné potraviny.

Vytahovací funkce:
Vytahovací sprška a vytahovací výtok výrazně rozšiřují
akční rádius u dřezu.
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Technika Select:
Voda se pouští a zastavuje jednoduše
stiskem tlačítka. Tlačítko Select lze ovládat i hřbetem ruky, proto baterie zůstává
zcela čistá.

ComfortZone:
Funkce otáčení je obzvláště praktická
pro práci vpravo a vlevo od baterie.
Vysoké nádoby, jako jsou hrnce, vázy a
láhve na vodu se tak u dřezu dají snáze
naplnit.

Dřezy hansgrohe: Objevte celý kuchyňský sortiment online
Kombinujte naše kuchyňské baterie s vysoce kvalitním dřezem hansgrohe dle svého výběru. Naše dřezy jsou k dostání
z ručně svařované nerezové oceli nebo z přírodního granitu „SilicaTec“. Pro ještě více individuality nabízíme SilicaTec
ve třech různých barevných variantách.
Dřezy hansgrohe a jejich kombinace s bateriemi naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

SilicaTec:

NEW

grafitová černá

Nerezová ocel:

kamenná šedá

betonová šedá

nerezová ocel
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Kuchyňské baterie hansgrohe

Stylová volba pro vaši kuchyň snů
Kuchyně je místem setkání rodiny a
přátel, kde se vaří, jí, relaxuje a slaví. Přejete
si inteligentní kuchyňskou baterii s hezkým
designem, která vám ulehčí kuchyňské práce?
Značka hansgrohe vám nabízí široký výběr

kompetentních kuchyňských pomocníků, kteří
jsou víc než jen obyčejný vodní kohoutek. Při
vaření má člověk plné ruce práce, proto je
praktické, když k obsluze kuchyňské baterie
nic nepotřebuje. Protože díky technice Select

lze vodu pouštět a zastavovat jednoduše stiskem tlačítka, a to i paží nebo hřbetem ruky.
Díky ComfortZone vám samotná výška výtoku
nabízí velkou svobodu pohybu. Ještě více prostoru získáte díky vytahovací funkci.

Voda se během pracovního postupu
pouští a zastavuje tlačítkem Select.
Vytahovací funkce výrazně rozšiřuje
akční rádius u dřezu.

Usazeniny vodního kamene se odstraňují
zcela jednoduše – lehkým přejetím prstem
po flexibilních silikonových nopcích.

ComfortZone

Míchá vodu se spoustou vzduchu.
Pro měkký vodní proud bez stříkanců
a plné sprchové kapky.

Pod vysokým výtokem je spousta místa,
například k pohodlnému naplňování
velkých hrnců.

Vyberte si ze dvou variant povrchových
úprav, klasická chromová nebo vzhled
nerezové oceli. Obě povrchové úpravy
jsou odolné proti oděru a poškrábání.

Logis

Logis
páková kuchyňská baterie 260
# 71835, -000

Logis
kuchyňská baterie se 2 kohouty 220
# 71280, -000

Logis
páková kuchyňská baterie 160
# 71832, -000

Logis
páková kuchyňská baterie
pro nástěnné dřezy
# 71836, -000

Povrchové úpravy -000 chrom, -800 vzhled nerezu
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Metris

Metris
páková kuchyňská baterie 320
s vytahovací sprškou, se 2 druhy proudu
# 14820, -000, -800

Metris Select
páková kuchyňská baterie 320
s vytahovacím výtokem
# 14884, -000, -800

Metris
páková kuchyňská baterie 320
s vytahovacím výtokem
# 14821, -000, -800

Metris Select
páková kuchyňská baterie 320
# 14883, -000, -800

Talis S
páková kuchyňská baterie 200
s vytahovací sprškou, se 2 druhy proudu
# 72813, -000, -800

Talis S
páková kuchyňská baterie 260
# 72810, -000, -800

Talis Select S
páková kuchyňská baterie 300
s vytahovacím výtokem
# 72821, -000, -800

Talis Select S
páková kuchyňská baterie 300
# 72820, -000, -800

Talis S Variarc
páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou, se 2 druhy proudu
# 14877, -000

Talis S
páková kuchyňská baterie 270
# 14870, -000

Talis S
páková kuchyňská baterie 170
s vytahovací sprškou, se 2 druhy proudu
# 32841, -000

Talis S
páková kuchyňská baterie 170
# 32851, -000

Focus
páková kuchyňská baterie 260
# 31820, -000, -800

Focus
páková kuchyňská baterie 280
# 31817, -000, -800

Focus
páková kuchyňská baterie 160
# 31806, -000, -800

Talis

Pro instalaci
před okno

Focus

Focus
páková kuchyňská baterie 240
s vytahovací sprškou, se 2 druhy proudu
# 31815, -000, -800

Další výrobky naleznete na adrese www.hansgrohe.cz
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ComfortZone
Pro požadavky všech úrovní: hansgrohe ComfortZone definuje individuální užitný prostor mezi umyvadlem a baterií pro větší komfort bez obtížného odstřikování vody u umyvadla.

Metris 260
Vysoká flexibilita: vyšší výtok pro maximální svobodu pohybu.

Metris 230
Vysoce komfortní: vysoké nádoby lze naplnit zcela pohodlně.

Metris 200
Jednoduše praktické: bez problému naplníte i zalévací konev.

Metris 100
Kompaktní a funkční: optimální řešení pro
malá umyvadla.

Bez ohledu na to, pro jaký typ vestavby nebo tvar umyvadla se
rozhodnete, u hansgrohe vždy naleznete vhodnou baterii.

Test ComfortZone.
Jaké baterie a umyvadla hansgrohe se k sobě hodí? Jak vysoká
nebo nízká musí baterie být, aby nedocházelo k nepříjemným stříkancům? A kolik volného prostoru mezi baterií a umyvadlem člověk
potřebuje pro optimální komfort? V rámci testu ComfortZone společnost Hansgrohe vyvinula zkušební postup, kterým prošlo více než
12 000 kombinací baterií hansgrohe a nejrozšířenějších umyvadel
předních výrobců. Testován byl volný prostor mezi baterií a umyvadlem, stříkance při různém tlaku vody a stříkance při mytí rukou.
Výsledky a doporučení naleznete na adrese:
www.hansgrohe.de/comfortzone-test

Baterie za volně stojícím umyvadlem položeným na desce nebo
za umyvadlovou mísou.

Umyvadlová mísa s nasazenou
baterií.

Umyvadlová mísa s nástěnnou
baterií.

Baterie pro umyvadlo montované zespodu nebo vestavné
umyvadlo.

Nástěnné umyvadlo s baterií montovanou shora.

Jednoduše naskenujte kód a prohlédněte si video s vysvětlením.



hansgrohe Techniky 61

Techniky hansgrohe

Select
Radost stiskem tlačítka. Ve sprše se přepínání druhu proudu nebo mezi sprchami provádí stiskem tlačítka Select. U koupelnových baterií se pouští
a zastavuje proud vody.

Ruční sprchy a horní sprchy
Tlačítkem Select na ruční sprše nebo horní sprše lze jednoduchým stiskem přepínat druhy proudů.

Termostaty
Díky integrované technice Select lze nyní na termostatu naprosto
přesně pouštět a zastavovat proud vody. Elegantně zapuštěnými
tlačítky Select lze dokonce volit různé sprchy a také druh proudu.

Baterie
Prominentním tlačítkem Select lze baterie ovládat dětsky snadno.
Voda se pouští a zastavuje stiskem tlačítka. V případě potřeby
můžete baterii ovládat bez použití rukou, protože tlačítko lze přepínat intuitivně paží nebo loktem.
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EcoSmart
Mnoho radosti při snížené spotřebě vody. Technika EcoSmart ukrytá ve výrobku redukuje průtok a tím šetří vodu a energii. Pro trvale udržitelné
zacházení s vodou.

Techniky EcoSmart

Sprcha
Již v roce 1987, dlouho předtím, než otevřeně došlo na téma šetření vodou, společnost hansgrohe vyvinula Mistral Eco, ruční sprchu
s poloviční spotřebou vody i energie potřebné k jejímu ohřevu. Sprchy EcoSmart dnes mají velmi nízkou spotřebu vody devět až šest
litrů za minutu a ušetří až 60 % vody a energie.

Techniky
EcoSmart

Baterie
Také u baterií lze díky EcoSmart ušetřit spoustu vody u běžné koupelnové rutiny. Díky této technice jsme byli schopni snížit u našich
umyvadel standardně spotřebu vody pouhých pět litrů za minutu.

Techniky hansgrohe

QuickClean
Rychlé řešení pro větší čistotu. Díky praktické technice QuickClean lze usazeniny vodního kamene vyčistit jednoduchým přejetím prstem.

Sprcha
Trysky našich sprch jsou vybaveny pružnými silikonovými nopky.
K odstranění usazenin vodního kamene postačí lehké setření prstem. Výrobky bez usazenin jsou nejen hezčí, ale rovněž dobře plní
svou funkci a déle vydrží.

Baterie
Abychom vám čištění koupelnových a kuchyňských baterií usnadnili,
vybavili jsme perlátory našich baterií flexibilními silikonovými lamelami. Stačí jednoduše přejet prsty a případné usazeniny vodního
kamene jsou pryč. Vaše baterie tak zůstanou nejen déle krásné, ale
navíc budou i dlouho plnit svou funkci.
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AirPower
Inovativní nápady pro dlouhotrvající radost. Díky technologii AirPower je voda bohatě smíšena se vzduchem. Pro měkký vodní proud s minimem
stříkanců a plné sprchové kapky.

Sprcha
Prostřednictvím proudového disku sprchy je velkou plochou nasáván vzduch. V tom pravém slova smyslu se mísí s proudící vodou.
Takto vzduchem obohacená voda dělá kapky plnější, lehčí a měkčí.
To je nejen příjemné na pokožce, ale také to snižuje míru odstřikování vody od sprchy.

Baterie
Vaše baterie AirPower vířivě mísí vodu se vzduchem. Díky tomu je
vodní proud bez stříkanců a velmi příjemný na pokožce.

Techniky hansgrohe

Techniky hansgrohe

CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

XXL Performance

Při otevření baterie s pákou v základní poloze teče studená voda.
Teplou vodu využíváte, jen když ji potřebujete.

Rozděluje vodu do rozměrného disku vodních paprsků. Celé tělo je
tak zahaleno do příjemných vodních kapek.

Baterie
Nejnovější opatření na cestě k co možná nejvyšší trvalé udržitelnosti se nazývá CoolStart: při otevření baterie proudí při základním
nastavení studená voda. Teplou vodu a potřebnou energii začnete
spotřebovávat, až když aktivně ovládání nastavíte doleva. Tuto
funkci naleznete jako jednu z variant u našich umyvadlových baterií a kuchyňských baterií.

Sprcha
Díky inteligentnímu rozvodu vody na vetší plochu zažije celé vaše
tělo příjemný sprchový deštík. Pro vysněný požitek z vody.

© Bettiniphoto
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Sponzoring hansgrohe

Po špičkovém výkonu
následuje důkladná relaxace
Díky hansgrohe si člověk užije příjemné
chvíle s vodou. Cenná voda neodlučně souvisí
se sportem. hansgrohe pomáhá soustředit se
na výkon a nabízí uvolnění ve sprše po náročném dni: Sprchování jako motivaci a odměnu
ocení v neposlední řadě špičkoví sportovci,
kteří každý den podávají ty nejvyšší výkony.
hansgrohe je proto oficiálním hlavním sponzorem prvotřídního cyklistického týmu BORA-

-hansgrohe: Cyklistika je obzvláště dynamický
a inovativní sport, který dokáže nadchnout
široké masy lidí, a stejně tak tomu je u výrobků
hansgrohe v koupelně a kuchyni. Informace
o tom, kdy a kde se naši jezdci postaví na
start, naleznete na webových stránkách
www.bora-hansgrohe.com nebo sledujte tým každý den pomocí speciální aplikace, případně na kanálech sociálních médií:

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.cz
facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan
instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App:
Stáhněte si z Google Play
nebo z Apple App Store.

Vlevo: Santos Tour Down Under 2018, etapa 4 ‒ 128,2 km z Norwoodu do Uraidla, vítěz etapy Peter Sagan.
Vpravo: Peter Sagan, světový šampion v cyklistice 2015/2016/2017.

66 hansgrohe Servis

Informujte se a nechte se inspirovat

Webové stránky informací s řadou
služeb pro plánování koupelen a kuchyní
Inspirativní stránky věnované jednotlivým výrobkům, kreativní aplikace, jako
je vyhledávač koupelny snů, a informativní
části věnované servisu pomáhají uživatelům
vybrat z nabídky vysněné výrobky. I stránky
věnované trendům a novinkám vám mohou
pomoci načerpat inspiraci pro koupelnu i
kuchyň. Milovníci designu si tak mohou doma
vytvořit atraktivní a vysoce funkční ostrůvky,

kde se budou cítit dobře. A to z pohodlí vaší
pohovky. Kromě inspirace a zábavy se naše
služby zaměřují zejména na plánování: Koupelnový poradce tak pomůže všem, kteří koupelnu renovují, staví nebo ji chtějí ozvláštnit, a
pomůže vám vybrat vhodné sprchy, baterie,
ovládací jednotky nebo techniky. Kuchyňský
poradce přináší špičkové výrobky pro dřez,
který je srdcem kuchyně. Cestu k nejbližšímu

profi řemeslníkovi vám pomůže najít vyhledávač polohy prodejce od hansgrohe. Vyhledávač prodejen s podporou GPS je praktický
zejména na mobilních telefonech. Všechny
výrobky a podrobné informace naleznete na
adrese www.hansgrohe.cz

Aplikace hansgrohe Showroom
Díky aplikaci hansgrohe Showroom můžete
interaktivně objevit naše sprchy, baterie a
mnohem více. Například díky spektakulární
fotofunkci. Stačí požadovaný výrobek umístit
na střed záběru fotoaparátu, pořídit snímek
a vše bude ihned virtuálně zabudováno do
výsledného obrazu.

Zvláštní funkce:
▪ Fotofunkce k vizualizaci, jak by výrobek
vypadal naživo ve vaší koupelně
▪ Videa věnovaná technikám a druhům
proudů
▪ Seznam vašich oblíbených výrobků
hansgrohe
▪ Vyhledávač polohy prodejce

www.hansgrohe.cz/showroom-app
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Objevte značku hansgrohe

Vybavení do koupelen 
a mnoho dalšího
Prohlídka a vyzkoušení přímo v sídle
značky hansgrohe v Schiltachu ve Schwarz
waldu: na výstavu koupelen se hrnou davy
různých lidí – stavařů, renovátorů i fanoušků
designu. Objevte čerstvé nápady pro moderní
koupelny různých stylů a porovnejte si bate
rie a sprchy na vlastní kůži. Poznejte moderní

design koupelen v různých prostředích a
seznamte se s technickými aspekty pro vaši
osobní koupelnu stylu „wellness“. Najděte
pro sebe tu pravou sprchu a otestujte různé
sprchové systémy: pokud si sjednáte osobní
termín v hansgrohe Showerworld, různé
modely sprch budete mít k dispozici na jednu

hodinu jen pro sebe. Přihlaste se prosím. Rádi
vaši rezervaci přijmeme. Také se dozvíte, jak
může vypadat moderní komfort u kuchyňského
dřezu. Vše si u nás v klidu vyzkoušíte, porov
náte a načerpáte inspiraci. Na tomto základu
můžete docílit fundovaná rozhodnutí ohledně
vybavení vaší koupelny a kuchyně.

Technikyadruhyproudů

Jednoduše naskenujte kód a prohléd
něte si videa věnovaná technikám.

Jednoduše naskenujte kód a prohléd
něte si druhy proudů na videu.

Tento prospekt obsahuje pouze vybrané druhy našich výrobků.
C elounašinabídkusimůžeteprohlédnoutnaadresewww.hansgrohe.cz

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ–617 00 Brno · Tel. +420 511 120550
Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz

csCZKoupelny 2018 · Technické změny a barevné odchylky jsou z důvodu tiskařské techniky vyhrazeny.
Obj.č.: 84 220 280 · 06/18/6 · Vytištěno v Německu · Vytištěno na 100% vyběleném papíru bez obsahu chlóru.

Naše nápady pro váš komfort. Objevte naše techniky a druhy proudů.

