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 Plány pomocí Hansgrohe@home 
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Whirl

Select

Rain
Air XL

 Mobil Hansgrohe 

 Nejrychlejší montáž na světě. 

 Jelikož Vaše koupelna nemůže přijít k firmě Hansgrohe, 
přichází nyní Hansgrohe k Vám: emailová adresa ‒ 
Hansgrohe@home ‒ je nejpohodlnějším řešením pro všechny, 
kteří by si chtěli prohlédnout, jak by vypadala nová armatura 
nebo sprcha v jejich vlastním domově.   Jednoduše udělejte sní -
mek aktuální situace v koupelně, požadovanou baterii nebo 
sprchu označte prstem a dosaďte prostřednictvím oblíbeného 
výrobku od Hansgrohe. Výsledek ihned vidíte na obrazovce. 
Integrovaný vyhledávač polohy prodejce vám zobrazí nej -
bližší prodejce podle vaší polohy. Aplikace pro iPhone, iPad 
a chytré telefony se systémem Android naleznete na adrese 
www.hansgrohe-int.com/app 
 nebo přímo v 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
 popřípadě 
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se

 World Wide Water .

 Aktuality na téma voda a Hansgrohe najdete na 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

71

 Tento pojem definuje in -
dividuální užitný prostor 
mezi umyvadlem a armatu -
rou. Pro nároky v jakékoliv 
 výšce. 

 Velkoryse přimíchává vzduch 
do vody. Výsledkem je měkký 
nerozstř ikující se proud vody 
s  plnými kapkami. 

 Koncentrovaný, blahodárně 
působící masážní proud. 

 Bohatý proud měkkých 
trysek. 

 Dynamický, revitalizační 
 masážní proud. 

 Druhy vodních proudů 

 Technologie 

 Přepínání typu trysky nebo 
na jinou sprchu se provádí 
hravě jednoduchým stiskem 
tlačítka. 

 Díky této technologii se 
dají usazeniny vodního 
kamene snadno odstra -
nit z flexibilních silikono -
vých nopků. 

 V běžném středovém nastave -
ní páky po otevření vytéká pou-
ze studená voda. Teplá voda je 
použita jen, když ji potřebujete 
(otočením páky doleva). 

 Ideální pro smytí šamponu 
z vlasů. 

 Kombinace jemného 
sprchového deště a 
dynamického proudu. 

 Měkký sprchový déšť 
s vodními kapkami 
obohacenými vzduchem. 

 Omezuje průtok a šetří tak 
vodu i energii. Pro dlouho 
působící  potěšení. 

 Rozvádí vodu ve velkoploš -
ných sprchách. Blahodárné 
kapky tak zahalí celé Vaše 
tělo. 

 Vydatný velkoplošný 
přívalový proud. 

 Silný proud v plné ší ř i. 

 Povrchy 
 S uvedením typu povrchu bude každé objednací 
číslo (#) osmimístné   např.  28500, -000 =  chrom 
000  chrom  | 400  bílá/chrom  | 800  Vzhled nerezu 

 Měkký sprchový déšť 
po celé ší řce. 
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 Spousta radosti díky technologii Select. 

 Jak je známo, v Hansgrohe neza-
pomínáme hledat nová potěšení z vody. A 
znovu se nám to podařilo: nová technolo-
gie Select je tu! Jediným jednoduchým do-
tykem tlačítka se od teď každému dosta-
ne příjemného zážitku ze sprchování dle 
libosti. Tlačítko Select ve sprchách a ter-
mostatech je sice malé, v mnoha ohledech 
však spojuje to, co naše výrobky předsta-
vují: nejlepší design, inteligentní fungová-
ní a uživatelsky přívětivé používání. Tyto 
vlastnosti přirozeně přinášíme i do na-

šich koupelnových a kuchyňských baterií. 
Díky tomu se naše nápady ohledně zážit -
ků s vodou dostanou i k Vám domů. Pro-
hlédněte si tento katalog a objevte náš 
cenami ověnčený design s inovativní tech-
nikou a extra velkou porcí radosti – přeji 
Vám spoustu příjemných zážitků při čtení! 

Se srdečným pozdravem, 
Váš Richard Grohe 

 V koupelně se nyní malé tlačítko postará o spoustu příjemných zážitků. 

 Nebo si katalog prohlédněte interaktivním způsobem ve vašem zařízení iPad: http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 





Nastaveno  
na radost:
Sprchy a termostaty.
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 Sprchy a termostaty .  Situování sprch 

 Měkký letní déšť, intenzivní vodo-
pád nebo nabuzující sprchový proud? 
Díky našim variantám sprch si splníte své 

sny o příjemných zážitcích ze sprchování 
a na vlastní kůži pocítíte tu pravou sprchu 
podle Vašich představ. Nyní si představte 

Vaše jednotlivé sprchy dohromady v kon-
figuraci upravené vám na míru. 

 Vystavte se dotykům. 
Na tisíc způsobů. 

 Sprchová rodina 
 Hlavové, ruční a boční sprchy se ovláda-
jí prostřednictvím displeje RainBrain nebo 
prostřednictvím termostatu s podomítko -
vou instalací. Od vodopádu po celkový 
pří jemný zážitek. 

 Ruční sprcha a sprchová sada 
 I malé řešení nabízí úplné  potěšení 
ze  sprchování a navíc je lze snadno 
 namontovat na stěnu. 

 Sprchový panel 
 V jednom systému spojuje hlavovou 
a ruční sprchu. Pozornost upoutá varian-
ta pro instalaci na omítku. 

 Sprchový systém Showerpipe 
 Snadná montáž na omítku – pro  úplnou 
variabilitu a nízké náklady. Ideální 
pro dodatečné vybavení. 

 Hlavová sprcha 
 K osvěžení nebo relaxaci – protože kaž-
dý den si zaslouží jinou sprchu. Montáž 
pod omítku – zapuštěná do stěny. 

 Vyberte si z naší široké řady sprch tu pravou pro Vaši koupelnu. 
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 Sprchy a termostaty .  Situování sprch 

 Sprchový panel: Dobře vypa-
dá a je příjemný na dotyk. 

 Zábava s ruční sprchou a sprchovou sadou. 

 Hlavové sprchy jako nejhezčí způsob stání v dešti. 

 Trojí potěšení díky Showerpipe. 

 ShowerSelect: Jednoduché ovládání sprchy stiskem tlačítka. 
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Sprchy a termostaty. Technologie sprch

Radost stiskem tlačítka.
Nejhezčí rozhodnutí v koupelně má jméno: Select.

Našimi nápady chceme nejen zá-
sadně změnit zacházení s vodou, ale také 
nastavit nové standardy komfortu a ovlá-
dání. Novinky v oblasti vývoje z dílny 
Hansgrohe mají za cíl jediné: dělat radost 
svým uživatelům. Každá naše rozvaha, 
nad kterou se pozastavíme, a každý krok, 
který uděláme, se podřizují tomuto poža-

davku. Náš nejnovější milník vás nezatíží 
složitým návodem k obsluze, postačí ele -
gantní tlačítko, které je nabito naslouchá-
ním, přemýšlením, zkoušením a vývojem. 
Změní váš zážitek ze sprchování, proto -
že ke změně typu trysky či výběru spr-
chy nyní stačí jeden jediný stisk tlačítka. 
Mezi výrobky Select naleznete samozřej -

mě i ostatní inovace od Hansgrohe, díky 
kterým jsme v uplynulých letech sprcho-
vání učinili trvale udržitelné, různorodé a 
jednoduše krásnější. Lépe si vodu ani ne-
lze užít.

www.hansgrohe.cz/select

Radost je 
 jednoduchá.

Výrobky Raindance Select od společnos-
ti Hansgrohe jsou novou definicí příjem-
ných zážitků z velkoplošného sprchová-
ní. A nyní si položte otázku: Co udělá ty 
nejlepší sprchy ještě lepšími? Zcela nepo-
chybně vylepšené ovládání! Nastavení 
jedním stiskem tlačítka zajistí uživateli ma-
ximální komfort, jednoduše a intuitivně.

Radost je hezká.

Proč jen jedno tlačítko? Protože vybízí k 
vyzkoušení. Je zábavné něco ovládat jed-
ním tlačítkem a zažít tak bezprostřední 
akci a reakci. Sprchy již není nutné vyrá-
bět s otočným regulátorem, design Select 
je proto skutečně revoluční.

Radost je  
všudypřítomná.

Novinek ve vývoji, které nám usnadňují 
život, se nechceme vzdát. A termostaty, 
kterými se již nemusí otáčet, nýbrž stačí 
zmáčknout tlačítko, rovněž přirozeně zvy-
šují komfort uživatelů ručních i hlavových 
sprch. Veškerá radost ve sprše se nyní 
spouští stiskem tlačítka.



Select

9

Radost stiskem tlačítka.
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 Sprchy a termostaty .  Technologie sprch 

 Nový přístup ke sprchování. 
 Vášeň pro vodu, inovace pro koupelny. 

EcoSmart.

 Již v roce 1987, dlouho předtím, než ote -
vřeně došlo na téma šetření vodou, spo-
lečnost Hansgrohe vyvinula Mistral Eco, 
ruční sprchu s poloviční spotřebou vody 
i energie potřebné k jejímu ohřevu. Spr-
chy EcoSmart dnes mají velmi nízkou spo-
třebu vody devět až šest litrů za minutu a 
ušetří až 60 % vody a energie. 

QuickClean.

 Trysky našich sprch jsou vybaveny pruž-
nými silikonovými nopky. K odstranění 
usazenin vodního kamene postačí lehké 
setření prstem. Kultivované výrobky bez 
usazenin jsou nejen hezčí, ale rovněž 
dobře plní svou funkci a déle vydrží. 

 Technologie EcoSmart 

 Voda je prvkem, který nás již 112 
let udržuje naživu, inspiruje nás a my jsme 
mu oddali naše životy i duši. Tato vášeň 
proudí prostřednictvím dokonalého desig-

nu a inteligentního komfortu a zavazuje 
nás k zodpovědnému zacházení s přírod-
ními zdroji. Proto neustále vyvíjíme nové 
technologie a služby, díky kterým minima-

lizujete svou spotřebu vody a kromě pří -
jemného zážitku ze sprchování také pro-
dloužíte životnost Vašich sprch. 



11

 Sprchy a termostaty .  Technologie sprch 

AirPower.

 Prostřednictvím proudového disku sprchy 
je velkou plochou nasáván vzduch. V tom 
pravém slova smyslu se mísí s proudící vo-
dou. Takto vzduchem obohacená voda 
dělá kapky plnější, lehčí a měkčí. To dob-
ře působí a navíc tak cennou vodu vyu-
žijete obzvláště účinným způsobem bez 
stříkanců. 

XXL Performance.

 Díky inteligentnímu rozvodu vody na větší 
plochu zažije celé Vaše tělo příjemný spr-
chový deštík. Pro vysněný požitek z vody. 
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Najděte svou vlastní  
formu dokonalosti.
Je to jen na Vás: program sprch Hansgrohe.

Sprchy a termostaty. Sprchové programy

Svými přímými liniemi a vyváženými pro -
porcemi je Croma 100 prostě tím, co si 
představujeme pod pojmem skvělá spr-
cha. To platí i pro její vnitřní hodnoty: 
Nezáleží na tom, zda jde o Vario, Multi 
nebo 1jet, Croma 100 se vždy postará o 
skvělý zážitek ze sprchování.

Crometta® 85. 
Jednoduše praktické.

Croma® 100. 
Jednoduše klasické.

Raindance® Select. 
Jednoduše elegantní.

Každá Crometta 85 nabízí techniku 
Hansgrohe v kompaktní formě. Tato naše 
nejšikovnější sprcha je plná koncentro -
vaných příjemných zážitků ze sprchová-
ní. Díky svému příjemnému vzhledu je 
Crometta 85 výrobek, který se hodí do 
každé koupelny.

Výrobky Raindance jsou novou defini -
cí příjemných zážitků z velkoplošného 
sprchování. Přesvědčí Vás svou velikostí 
a funkčností, stejně tak vyniká svým de-
signem, protože Raindance Select E120 
byla vyznamenána cenou iF za design. 
Díky technologii Select je vynikající i Váš 
komfort při používání, jednoduše, stiskem 
tlačítka.

Ruční sprcha

U každého dokonalá sprcha vypa-
dá jinak. To je důvod, proč jsme jednot -
livé zážitky ze sprch nejen odlili do růz-
ných typů trysek, ale navíc jsme vyvinuli i 

různé designové řady a cenové třídy na-
šich sprch. Bez ohledu na to, pro jakou 
formu řešení se rozhodnete, vše je k do-
stání jako díl některé ze sprchových sad 

nebo jako varianta v podobě hlavové 
 sprchy.
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Najděte svou vlastní  
formu dokonalosti.

Sprchy a termostaty. Sprchové programy

Horní sprcha Showerpipe



Select

Whirl

Sprchy a termostaty. Ruční sprchy a sprchové sady

Raindance® Select:  
Ujměte se inovací.
Prožijte komfort ve formě i funkci.

Krása nespočívá jen v očích pozo-
rovatele, avšak především v pocitu uživa-
tele. A jaká forma vody je Vám nejpříjem-
nější, to už je otázkou Vašich preferencí. 
Proto se technologie Select na ruční spr-
še se třemi typy trysek nyní stará o radost 
stiskem tlačítka. Kulatá nebo hranatá, 
v čistém chromu nebo s pochromováním 

s bílým proudovým diskem, zábava nejen 
pro prst při stisku tlačítka, ale i potěše -
ní pro oko. Stejně tak může být potěšeno 
i životní prostředí: Varianta EcoSmart sni -
žuje díky inteligentnímu omezovači prů-
toku spotřebu vody až na 40 %. Všechny 
zobrazené trysky jsou k dostání samo-
statně nebo v kombinaci s jednou z ná-

stěnných tyčí jako sprchová sada. Díky 
novému termostatu ShowerTablet Select 
můžete sprchu používat ještě pohodlněji 
stiskem tlačítka a využít atraktivní doplň -
kovou odkládací plochu pod sprchou.

www.hansgrohe.cz/select

Raindance® Select E 120 3jet Ruční sprcha

Vydatný sprchový déšť z 
malých trysek – ideální pro 

smývání šamponu z vlasů.

Koncentrovaný, účinný 
masážní proud z rotujících 

trysek k uvolnění napětí.

Měkký sprchový déšť se vzduchem 
nasycenými kapkami, který pro 
požitek prýšt í z velkých trysek.

Technologie Select provede hravě, lehce 
a intuit ivně přestavení na jiný druh proudu 
a spočívá v jednoduchém st isknutí t lačítka.



Select
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Sprchy a termostaty. Ruční sprchy a sprchové sady

Sprchování kvůli 
požitku.

Požitkáři si rádi dají načas a v koupelně hle -
dají především relaxaci. Rádi ze sebe necha-
jí kapku po kapce smývat starosti všedních 
dnů. Když je pokryje teplý déšť sprchy, nene-
chají se ničím a nikým rušit. Nejedná se jim 
jen o osobní hygienu, voda má pohladit i je -
jich duši. Právě k nim se hodí bujný a měkký 
proud RainAir.

Efektivní sprchování.

Když tito uživatelé vstupují pod sprchu, jde 
jim především o osvěžení. Mnohdy stačí i 
několik minut, pokud je dosaženo žádané-
ho výsledku. Sprcha má mít okamžitý účinek. 
Např. šampon z vlasů musí být smyt rychle a 
dobře, všechno ostatní je činí netrpělivými. 
Jasný případ pro vydatný proud Rain.

Cílevědomé sprchování.

Ta správná sprcha pro cílevědomé uživa- 
tele musí být intenzivní a jít až pod kůži. Musí 
např. smýt napětí nebo námahu z posledního 
tréninku. Tito uživatelé rádi vystupují ze spr-
chy zcela uvolněni a s pocitem, že se zbavili 
veškerého balastu a jsou připraveni na odpo-
činek nebo na další sportovní výkony. Cíle -
nou masáž provádí proud Whirl.

Od sprchové laboratoře Showerlab do 
praxe: Voda v nejoblíbenější formě.
Výsledky studie provedené v Hansgrohe Showerlab jsou tři různé typy sprch.
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 Sprchy a termostaty .  Ruční sprchy a sprchové sady 

Raindance® Select E 150 3jet  Ruční sprcha 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

   

Raindance® Select S 120 3jet  Ruční sprcha 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

   

Raindance® Select S 150/Unica® ’S Puro  sada 
 0,90 m  
 0,65 m   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

   

   

Raindance® Select S 150 3jet  Ruční sprcha 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

   

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro  sada 
 0,90 m  
 0,65 m   (bez obr.) 
 i verze EcoSmar t   0,90 m   (bez obr.) 
 i verze EcoSmar t   0,65 m   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

   

Raindance® Select E 120 3jet  Ruční sprcha 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

   

Raindance® Select E 150/Unica® ’S Puro  sada 
 0,90 m  
 0,65 m   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

   

   

Raindance® Select S 120/Unica® ’S Puro  sada 
 0,90 m  
 0,65 m   (bez obr.) 
 i verze EcoSmar t   0,90 m   (bez obr.) 
 i verze EcoSmar t   0,65 m   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

   

 Ruční sprchy a sprchové sady 



17

 Sprchy a termostaty .  Ruční sprchy a sprchové sady 

Croma® 100 Vario/Unica® ’C  sada 
 0,90 m  
 0,65 m   (bez obr.) 
 i verze EcoSmar t   0,90 m   (bez obr.) 
 i verze EcoSmar t   0,65 m   (bez obr.) 
chrom

   

     

Croma® 100 Vario  Ruční sprcha 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
chrom

   

     

 

Crometta® 85 Vario  Ruční sprcha 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
chrom

   

   

Crometta® 85 Vario/Unica® ’Crometta  sada 
 0,90 m  
 0,65 m   (bez obr.) 
chrom

   

   

 Krása má dvě tváře: 
 Ruční sprchy Raindance Select uvedené v následující části jsou 
k dostání v čistém chromu nebo pochromované s bílým proudo-
vým diskem. 

 S uvedením typu povrchu bude každé objednací 
číslo (#) osmimístné   např.  28500, -000 =  chrom 
000  chrom  | 400  bílá/chrom 

 chrom  bílá/chrom 

Croma® 100 Multi/Unica® ’C  sada 
 0,90 m  
 0,65 m   (bez obr.) 
 i verze EcoSmar t   0,90 m   (bez obr.) 
 i verze EcoSmar t   0,65 m   (bez obr.) 
chrom

   

   

Croma® 100 Multi  Ruční sprcha 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
chrom
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Sprchy a termostaty. Hlavové sprchy

Raindance® Select:  
Nejhezčí déšť na světě.
Hlavové sprchy pro nejvyšší nároky.

Nyní lze typ trysek měnit stiskem 
tlačítka i u hlavových sprch Hansgrohe. 
Navíc se možnost volby rozšiřuje o jeden 
další typ trysky: tryska RainStream širo -
kým a perlícím dvanácterým hojným deš -
těm smyje z Vašich ramen všechnu zátěž. 
Rain a RainAir také nabízí uvolnění díky 
svým celoplošným tryskám umístěným ve 

společném proudovém disku. Stejně roz-
manitý, jako je zážitek ze sprchování, je 
i vzhled hlavových sprch. Nabízí se kla-
sické kulaté varianty nebo aktuální hra-
natá forma pro milovníky prostorově vý-
raznějších výrobků, a to v čistém chromu 
nebo pochromované s bílým proudovým 
diskem. Navíc mají elegantní a decentní 

vnější chromový kroužek, který vytváří le -
mování s vysokou hodnotou a atraktivní 
vlnovou strukturu. Proudový disk je odní-
matelný, což usnadňuje jeho čištění, díky 
tomu si zachová svou krásu i funkčnost na 
dlouhou dobu.

www.hansgrohe.cz/select

Raindance® Select E 300 3jet Horní sprcha

Vydatný sprchový déšť z malých 
trysek – ideální pro smývání šampo-
nu z vlasů.

Bohatý příliv vody z 12 trysek –  
pro dokonalou relaxaci.

Měkký sprchový déšť se vzduchem 
nasycenými kapkami, který pro poži -
tek prýští z velkých trysek.

Technologie Select provede hravě, lehce 
a intuitivně přestavení na jiný druh proudu 
a spočívá v jednoduchém stisknutí tlačítka.
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Sprchy a termostaty. Hlavové sprchy

Typy trysek:  
Hezké je to, co se líbí.
Nyní i u hlavových sprch nalezne každý vhodný sprchový proud.

RainAir.

Každá z kapek proudu RainAir padá z velké, 
široké trysky a nese s sebou spoustu vzdu-
chu. Tím se vytváří obzvláště jemný sprcho-
vý deštík.

Rain.

Nová tryska Rain koncentruje vodu a její sílu. 
Volně složená z malých, úzkých trysek, za-
jišťuje velkou sílu pro rychlé osvěžení a pro 
smývání šampónu.

RainStream.

V zadní části hlavové sprchy se voda rozlévá 
jemně, avšak intenzivně z 12 obzvláště širo -
kých, perlících trysek. Tyto široké jednotlivé 
proudy smyjí z vaší hlavy a ramen každoden-
ní starosti.
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 Sprchy a termostaty .  Hlavové sprchy 

 Hlavové sprchy 

Raindance® Select E 300 3jet 
 Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 390 mm 
 Zákl. těleso ve stěně: iBox universal 
chrom nebo bí lá/chrom

     

     

iBox

Raindance® Select S 300 2jet 
 Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 390 mm 
 se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

 

Raindance® Select S 240 2jet 
 Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 390 mm 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
 se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

       

   

Raindance® Royale 350 Air 1jet 
 Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 470 mm 
chrom

   

 

Raindance® S 300 Air 1jet 
 Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 390 mm 
chrom
Raindance® S 240 Air 1jet 
 Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 390 mm   (bez obr.) 
chrom

   

 

Raindance® E 360 Air 1jet
 Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 390 mm 
chrom

   

 

Raindance® Select E 300 2jet 
 Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 390 mm 
 se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

 

Raindance® E 420 Air 2jet 
 Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 385 mm 
 Zákl. těleso ve stěně: iBox universal 
chrom

   

   

iBox
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 Sprchy a termostaty .  Hlavové sprchy 

PuraVida® 400 Air 1jet 
 Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 390 mm 
 se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

   

Raindance® Rainmaker® 3jet 
680 x 460 mm,  horní sprcha se světlem 
 i bez světla   (bez obr.) 
chrom

   

   

Raindance® Rainmaker® 3jet
 600 mm vč. termostatu pod omítku Highflow
na bázi iBox universal  
 Horní sprcha se světlem  
 i bez světla   (bez obr.) 
chrom

   

     

iBox

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
 Zákl. těleso ve stěně: iBox universal 
chrom

   

   

iBox

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
 Zákl. těleso ve stěně: iBox universal 
chrom

   

     

iBox

Raindance® Rainfall® 150 1jet Stream
chrom

Raindance® Rainfall® 150 1jet
chrom
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Sprchy a termostaty. Termostaty s instalací na omítku

ShowerTablet® Select:  
Geniálně jednoduchý:
Na termostatu nyní vše funguje stiskem tlačítka.

Technologie Select nyní nabízí ces-
tu k oblíbenému proudu vody na samot-
ném termostatu, což je obzvláště kom-
fortní. Ruční sprcha se zapíná i vypíná 

jediným stiskem tlačítka. I samotné umístě -
ní termostatu ShowerTablet Select 300 je 
zcela jednoduché. Montuje se na vývody 
připojení vody vystupující ze zdi – ideál -

ní pro renovace. A protože funguje čistě 
mechanicky, má obzvláště dlouhou život -
nost pro dlouhotrvající potěšení.

Zapínání a vypínání ruční sprchy.

Izolované tělo skvěle chrání před vysokou teplotou.

Volba požadované teploty.

Skleněná polička.

Intuitivní.

Tlačítko Select nabízí zcela intuitivní a 
jednoduché ovládání. Přívod vody poho-
dlně zapnete a vypnete.

Přesné.

Díky ovládacímu otočnému regulátoru, 
který je rovněž umístěn v přední části, lze 
přesně nastavit požadovanou teplotu.

Velkoplošné.

Holá plocha ze skla nabízí spoustu mís -
ta pro sprchové doplňky a díky ní už není 
zapotřebí mít vedle sprchy poličku.
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Sprchy a termostaty. Termostaty s instalací na omítku

ShowerTablet® Select 300 nástěnný termostat 
k vaně
Odkládací plocha chrom/sklo  
Odkládací plocha bí lá  
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 

   

ShowerTablet® Select 300 nástěnný termostat 
sprchový
Odkládací plocha chrom/sklo  
Odkládací plocha bí lá  
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 

Ecostat® Select nástěnný termostat 
k vaně
Odkládací plocha chrom/sklo  
Odkládací plocha bí lá  
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 

   

Ecostat® Comfort nástěnný termostat 
k vaně
chrom
 
 
 

   

Ecostat® Select nástěnný termostat 
sprchový
Odkládací plocha chrom/sklo  
Odkládací plocha bí lá  
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 

 

Ecostat® Comfort nástěnný termostat 
sprchový
chrom
 
 
 

 

Termostaty s instalací na omítku
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ShowerTablet® Select 300: ideální ve spojení se sprchovou sadou.
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Sprchy a termostaty. Výrobky Showerpipe a sprchové panely

Raindance® Select Showerpipe:  
Radost hned třikrát.
Příjemný zážitek ze sprchování je nyní snadno na dosah.

Na Showerpipe je vše jednoduše 
krásné a krásně jednoduché. Nová tlačít -
ka Select na ruční sprše, hlavové sprše a 
na termostatu přináší ještě více komfortu 
pro sprchování a výběr trysek. Všechny 
výrobky Hansgrohe Showerpipe využíva-
jí krásné tvary a přesně kompatibilní kom-

ponenty. Váš příjemný zážitek ze sprcho-
vání bude neporovnatelný bez ohledu na 
to, které kombinaci dáte přednost. Všech-
ny výrobky Showerpipe se zcela jedno-
duše instalují na připojení vody vystupu-
jící ze zdi, což je ideální při renovaci. To 
platí také pro sprchové panely. Díky hla-

vovým, ručním a bočním sprchám nabízí 
příjemný zážitek ze sprchování ve velikos-
ti XXL, různé typy trysek, včetně RainFlow, 
a osvěžující masáž celého těla.

www.hansgrohe.cz/select

 Volba požadované teploty.

Zapínání a vypínání.

Zapínání trysky RainStream  
v hlavové sprše.

Zapínání a vypínání ruční sprchy.

Zapínání a vypínání hlavové sprchy.

Komfor tní volba typů trysek.

Komfor tní volba typů trysek.
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Sprchy a termostaty. Výrobky Showerpipe a sprchové panely

Sprchové systémy Showerpipe

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe
s horní sprchou Raindance E 360 1jet,  
ruční sprchou Raindance Select E 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Select,  
sprchové rameno 380 mm 
sprchový  
k vaně (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
s horní sprchou Raindance Select E 300 2jet,  
ruční sprchou Raindance Select E 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Select,  
sprchové rameno 380 mm 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe 
s horní sprchou Raindance Select E 300 3jet,  
ruční sprchou Raindance Select E 120 3jet  
a sprchovým termostatem ShowerTablet Select 300,  
sprchové rameno 380 mm 
chrom nebo bí lá/chrom 

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe 
s horní sprchou Raindance Select E 300 2jet,  
ruční sprchou Raindance Select E 120 3jet  
a sprchovým termostatem ShowerTablet Select 300,  
sprchové rameno 380 mm (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom
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Sprchy a termostaty. Výrobky Showerpipe a sprchové panely

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe 
s otočnou horní sprchou Raindance Select S 240  
2jet, ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,  
sprchové rameno 460 mm 
chrom nebo bí lá/chrom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe 
s otočnou horní sprchou Raindance Select S 300  
Air 1jet, ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,  
sprchové rameno 460 mm 
chrom

Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe
s otočnou horní sprchou Raindance S 240 Air 1jet,  
ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,  
sprchové rameno 460 mm 
sprchový (bez obr.) 
k vaně (bez obr.) 
chrom 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe 
s otočnou horní sprchou Raindance Select S 300 
2jet, ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet  
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,  
sprchové rameno 460 mm 
chrom nebo bí lá/chrom
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 Sprchové systémy Showerpipe 

Croma® 160 1jet Showerpipe 
 s horní sprchou Croma 160, 
ruční sprchou Croma 100 Vario 
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,
sprchové rameno 285 mm 
chrom

 

     

Raindance® E 420 2jet Showerpipe 
 s horní sprchou Raindance E 420 2jet, 
tyčovou ruční sprchou 1jet a termostatem, 
sprchové rameno 400 mm 
chrom

   

 

Croma® 220 Air 1jet Showerpipe 
 s otočnou horní sprchou Croma 220 Air 1jet, 
ruční sprchou Croma 100 Vario 
a sprchovým termostatem Ecostat Comfor t,
sprchové rameno 400 mm 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
chrom

     

     

Raindance® Connect S 240 1jet Showerpipe 
 s horní sprchou Raindance S 240 Air 1jet,
tyčovou ruční sprchou, sprchové rameno 460 mm 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
 Se sprchovým  ramenem 350 mm   (bez obr.) 
chrom

     

 Sprchy a termostaty .  Výrobky Showerpipe a sprchové panely 
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 Sprchový panel 

 Raindance® Lift Sprchový panel 
 s horní sprchou Raindance Rainfall 180 Air 
2jet a tyčovou ruční sprchou
výškově nastavitelný 200 mm 
chrom nebo bí lá/chrom

   

 

 Raindance® S Sprchový panel 
 s ruční sprchou Raindance S 150 3jet a 6 
bočními tryskami, nástěnná montáž 
chrom

 

   

 Lift 2 Sprchový panel 
 s horní sprchou Raindance S 180 Air 1jet, 
řuční sprchou Axor Uno 3jet a 6 bočními 
sprchami
Výškově nastavitelný 200mm 
chrom

   

 

 Sprchy a termostaty .  Výrobky Showerpipe a sprchové panely 
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Sprchy a termostaty. Termostaty s podomítkovou instalací

ShowerSelect®:  
Nový způsob nastavení radosti.
Termostaty s podomítkovou instalací pro zážitek ze sprchování, který se vám dostane pod kůži.

Předem připravené nové sady 
Shower Select přináší zcela novou defini -
ci příjemných zážitků ze sprchování. Fun-
gují tak intuitivně, že je každý pochopí 
na první pohled. Mají dlouhou životnost 

díky použití výhradně mechanických kom-
ponentů. Umožňují snadnou instalaci uni -
verzální základní sady iBox a stejně tak 
výměnu bez komplikací. Ovládání je zce-
la jednoduché díky precizně kompatibil -

ním integrovaným tlačítkům Select: zapí -
nání a vypínání sprchy vhodné pro daný 
okamžik. Radost stiskem tlačítka.

Nastavení požadované teploty.

Zapínání a vypínání ruční sprchy.
Zapínání a vypínání 

hlavové sprchy.
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Sprchy a termostaty. Termostaty s podomítkovou instalací

Nastavení hezčím způsobem.

+

Užijte si radost stiskem tlačítka.

Zde vše prostě perfektně sedí. Nové 
předem připravené sady ShowerSelect 
nejenže jsou optimálně kompatibilní se 
základní sadou iBox universal, jejich ar-
chitektonicky odpovídající tvar se spojuje 

také s krásou obkladů v koupelně. Preci -
zně integrovaná tlačítka Select také dob-
ře sedí a stejně dobře se v ruce drží ru-
kojeť. Co na první pohled není vidět, je 
komfort, který této jednoduchosti při ka-

ždodenním ovládání dodává velké plus. 
Všechny sprchy Hansgrohe lze kombino-
vat s těmito novými předem připravenými 
sadami a Váš prodejce Vám rád zodpoví 
otázky týkající se instalace.

Termostat ShowerSelect® s podomítkovou instalací 
pro 1 spotřebič.
Ruční nebo hlavová sprcha se zapíná a vypíná stiskem tlačítka, 
teplota teplé vody se reguluje otáčecí rukojetí.

Termostat ShowerSelect® s podomítkovou instalací 
pro 2 spotřebiče.
Ruční nebo hlavová sprcha se zapíná a vypíná stiskem tlačítka, 
teplota teplé vody se reguluje otáčecí rukojetí.

ShowerSelect® 
Podomítkový termostat
pro 1 spotřebič
chrom
 
 
 

 

ShowerSelect® 
Podomítkový termostat
pro 2 spotřebiče
chrom
 
 
 

Volba 1 Volba 2
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Sprchy a termostaty. Termostaty s podomítkovou instalací

+

+ +

+

Termostat ShowerSelect® s podomítkovou instalací 
pro 3 spotřebiče.
Výběr, zapínání nebo vypínání ruční anebo hlavové sprchy se 
provádí stiskem tlačítka na uzavíracím ventilu, typ trysek se vy-
bírá na hlavové sprše a regulace teploty teplé vody se provádí 
otočnou rukojetí na termostatu.

Termostat ShowerSelect® s podomítkovou instalací 
pro 4 spotřebiče.
Hlavová sprcha se zapíná a vypíná stiskem tlačítka na spodním 
uzavíracím ventilu, typ trysek se vybírá stiskem tlačítka na hor-
ním uzavíracím ventilu a regulace teploty teplé vody se prová-
dí otočnou rukojetí.

ShowerSelect®

Ventil pro 3 spotřebiče
chrom
 
 
 

ShowerSelect®

Podomítkový termostat
chrom

ShowerSelect®

Ventil pro 3 spotřebiče
chrom
 
 
 

ShowerSelect®

Podomítkový termostat
pro 1 spotřebič
chrom
 
 
 

Volba 1 Volba 2

iBox® universal 
Základní těleso iBox universal

Jeden za všechny:
iBox universal je flexibilní podomítkový systém pro veškerá funkční řešení designu od Hansgrohe.
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Sprchy a termostaty. Termostaty s podomítkovou instalací

RainBrain®.
Sprchování se tak stává interaktivním zážitkem.

U modelu RainBrain ovládáte svou 
sprchu prostřednictvím dotykového dis -
pleje. Od přepínání typů trysek přes na-
stavování teploty v krocích po 0,5 °, až 
po ovládání vaší oblíbené hudby pomocí 

technologie Bluetooth, to vše z RainBrain 
dělá vaši inteligentní sprchu a sprchová-
ní promění ve skvělý zážitek. Tak může-
te například jemným dotykem ovládacího 
panelu přejít od wellness sprchy k nabu-

zující celkové masáži. Do paměti lze ulo -
žit oblíbená nastavení pro až pět osob. 
Svou sprchu můžete dále ovládat i ručně. 
Avšak vždy máte na výběr. To je ryzí lu -
xus sprchování.

RainBrain® 
elektronické ovládání sprchy
podomítková 

Menu, další možnosti, jako jsou ovládání 
hudby a kaskádová funkce.

Aktuální teplota teplé vody.

Ovládání typů trysek.

Světlo (přímé zapínání a vypínání).

Regulace množství.

Regulace teploty vody.

Zapínání a vypínání.

Změna sprch a sprchového programu.

Uživatelská nastavení až pro pět osob.
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Sprchy a termostaty. Termostaty s podomítkovou instalací

Ostatní termostaty s podomítkovou instalací.

Kompletní výběr po ruce.

iControl® S
Uzavírací/přepínací ventil
montáž pod omítku 
chrom

Ecostat® S 
Termostatická baterie 
s uzavíracím a přepínacím 
ventilem
montáž pod omítku 
chrom

Termostat s podomítkovou instalací pro 1 spotřebič.
Opticky elegantní řešení. Pomocí termostatu můžete nastavit požadovanou teplotu a pomocí uzavíracího 
ventilu současně ovládat sprchu.

Termostat s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče.
Požadovaná teplota se nastavuje prostřednictvím rukojeti termostatu. Otáčením ventily lze zapnout nebo 
vypnout 2 sprchy.

Podomítkový termostat s jednotkou iControl – pro 3 spotřebiče
Teplota vody se nastavuje prostřednictvím velké rukojeti termostatu. Ovládací jednotkou iControl lze 
 otáčením ručně nastavit až tř i různé druhy sprch.

Ecostat® S
Termostatická baterie
s uzavíracím ventilem 
montáž pod omítku 
chrom

Ecostat® S 
Termostatická baterie
s vysokým průtokem  Highflow 
chrom

Podomítkový termostat s ventily – pro 4 spotřebiče.
Jednoduchým otočením termostatu si zvolíte svou teplotu a otevřením ventilů
spustíte až čtyři druhy sprchových proudů.

Metris® 
Termostatická baterie
s uzavíracím ventilem 
montáž pod omítku 
chrom

PuraVida® 
Termostatická baterie
s uzavíracím ventilem 
montáž pod omítku 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida®

Termostatická baterie 
s uzavíracím a přepína -
cím ventilem
montáž pod omítku 
chrom nebo bí lá/chrom

Metris® 
Termostatická baterie 
s uzavíracím a přepína -
cím ventilem
montáž pod omítku 
chrom

Metris® iControl®

Uzavírací/přepínací ventil
montáž pod omítku 
chrom

Metris®

Termostatická baterie
s vysokým průtokem 
 Highflow 
chrom

PuraVida® iControl®

Uzavírací/přepínací ventil
montáž pod omítku 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida® 
Termostatická baterie
s vysokým průtokem 
 Highflow 
chrom nebo bí lá/chrom

Trio®/Quattro® S 
Uzavírací/přepínací ventil 
chrom

Uzavírací ventil S
chrom

Ecostat® S
Termostatická baterie 
s vysokým průtokem  Highflow 
chrom

Uzavírací ventil S
chrom

Trio®/Quattro® Metris®

Uzavírací/přepínací ventil 
chrom

Uzavírací ventil Metris®

chrom

Uzavírací ventil Metris®

chrom

PuraVida® 
Termostatická baterie 
s vysokým průtokem  Highflow 
chrom nebo bí lá/chrom

Metris®

Termostatická baterie 
s vysokým průtokem  Highflow 
chrom

Trio®/Quattro® PuraVida® 
Uzavírací/přepínací ventil 
chrom nebo bí lá/chrom

Uzavírací ventil PuraVida® 
chrom nebo bí lá/chrom

Uzavírací ventil PuraVida® 
chrom nebo bí lá/chrom



Voda v dokonalé 
formě:
Koupelnové baterie.





40

 Koupelnové baterie . ComfortZone

 Pro požadavky všech úrovní. 
 Objevte Vaši ComfortZone. 

 Výška umyvadlové baterie urču-
je mnohostrannost každodenního přístu-
pu k vodě. Bez ohledu na to, zda chce-
te mít více volnosti při mytí rukou, nebo 
o spontánnost, když si myjete vlasy. Jis -
té je, že: Čím vyšší baterie, tím flexibil -

nější je přístup ke každodennímu zachá-
zení s vodou. Tento prostor mezi baterií 
a keramikou určený k individuálnímu vy-
užití nazýváme ComfortZone. Pro více 
volného prostoru. Pro každý den. A pro 
komfort nejvyšší úrovně. Pomocí konfigu-

rátoru ComfortZone si nyní najděte svou 
vysněnou kombinaci baterie a umyvadla: 

 www.hansgrohe.cz/konfigurator 

Metris® 260 Metris® 230
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 Koupelnové baterie . ComfortZone

 Jaké baterie a umyvadla Hansgrohe se k sobě hodí? Pokud kombi-
nace nesedí, může dojít na nepříjemné cákance a narušení komfortu. 

 Prostřednictvím testu ComfortZone společnost Hansgrohe proved-
la 3 000 kombinací vlastních baterií s nejběžnějšími umyvadly, aby-
chom byli našim zákazníkům schopni dobře poradit. Aktuální vý-
sledky a doporučení vždy naleznete na adrese www.hansgrohe.cz/
comfortzone-test 

Metris® 110 Metris® 100Metris® 200

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

Legend

 FU
NCTION APPROVED 

Hansgrohe
Test Center

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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 Koupelnové baterie .  Technologie baterií 

 Po trvale udržitelnou radost. 
 Další technologie baterií Hansgrohe. 

CoolStart.

 Nejnovější opatření na cestě k co možná nej -
vyšší trvalé udržitelnosti se nazývá CoolStart: 
Při otevření baterie proudí při základním nasta-
vení studená voda. Teplou vodu a potřebnou 
energii začnete spotřebovávat, až když aktivně 
ovládání nastavíte doleva. Tuto funkci nalezne-
te jako jednu z variant u našich umyvadlových 
baterií. 

EcoSmart.

 Již v roce 1987, dlouho předtím, než otevře -
ně došlo na téma šetření vodou, společnost 
Hansgrohe vyvinula technologii EcoSmart. 
Tato technologie rázem umožnila při každo-
denním používání koupelny ušetřit téměř polo-
vinu množství vody a energie. Od té doby jsme 
tuto technologii neustále rozvíjeli a dosáhli jsme 
u našich umyvadlových baterií standardní spo-
třeby pouhých 5 litrů za minutu. 

AirPower.

 Vaše baterie AirPower vířivě mísí vodu se vzdu-
chem. Proud se mísením se vzduchem změkčí: 
to je příjemné a navíc tak cennou vodu využije -
te obzvláště účinným způsobem bez stříkanců. 

QuickClean. 

 Perlátory našich baterií jsou vybaveny pružnými 
silikonovými nopky. K okamžitému odstranění 
usazenin vodního kamene postačí lehké setření 
prstem. Baterie tak zůstanou nejen déle krásné, 
ale navíc budou i dlouho plnit svou  funkci. 

 Technologie 
EcoSmart 
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 Koupelnové baterie .  Design 

 Design pro nás není otázkou vku-
su. Jde o přístup – snad až o vášeň. Proto 
nás i nadále těší sklízet další mezinárod-
ní uznání pro naše výrobky: společnost 
Hansgrohe SE se se svými značkami 
Hansgrohe a Axor umístila v roce 2012 

na jedenácté příčce v hodnocení iF, což 
znamená, že je jedničkou v oboru sanitár-
ní techniky. Design není nikdy samoúčel -
ný, vždy se jedná o výraz rovnováhy mezi 
vzhledem a funkcí. Při hledání nejdůmysl -
nějších řešení vytváříme sprchy a baterie 

výjimečné kvality, které Vám budou přiná-
šet dlouho trvající potěšení.

www.hansgrohe.cz/design 

 Pro nás znamená dokonalé potěšení 
z vody také dokonalý tvar. 
 Prémiový design od Hansgrohe. 
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 Koupelnové baterie .  Design 

 Rodina výrobků Metris® v roce 
2012 přesvědčila celou svou 
nabídkou. 

 Raindance® Rainfall® 240, to je přímo déšť cen 
v  letech 2007–2009. 

 Raindance® Connect 240 Showerpipe v letech 2007–
2010 získala celou řadu cen. 

 Baterie PuraVida® v letech 2009–2011 
oslnily odborné poroty. 

 Páková umyvadlová baterie Focus® 
240 získala v cenách iF Awards 2012 
nejvyšší ocenění. 

 Ruční sprcha Raindance® Select E 120 v roce 
2013 nadchla stiskem tlačítka. 

 Design výrobků ShowerSelect pro rok 
2013 zapadá do všech kategorií. 

 Špičkový design od Hansgrohe – více než 350 různých ocenění. Malý výběr našich výrobků, které získaly ocenění: 
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Koupelnové baterie. PuraVida®

PuraVida®.
Ryzí. Čisté. Smyslné.

V koupelně nejde o trendy zítřka, 
nýbrž o vlastní trend. A kdo si cení de -
centní individuality, zamiluje si výrob-
ky Puravida, protože ze vzletných linií a 

organických tvarů tryská kreativní sebe-
vědomí. Povrchová úprava bílá a chrom 
spolu vzájemně a neznatelně splývají 
díky výrobnímu procesu DualFinish. Bate -

rie PuraVida jsou dostupné v provedeních 
s různou výškou, aby nabízely individuál -
ní prostor, který nazýváme ComfortZone.
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 Koupelnové baterie . PuraVida®

 Vhodné koupelnové doplňky PuraVida naleznete na stránkách www.hansgrohe.cz 

PuraVida®

 Elektronická umyvadlová 
baterie 
 bez regulace teploty
bateriový provoz 
chrom nebo bí lá/chrom

 

PuraVida® 
 Páková umyvadlová baterie 
 montáž na stěnu 
 225 mm  
 165 mm   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

 

PuraVida® 100
 Tříotvorová umyvadlová armatura 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida®

 Páková bidetová baterie 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida® 100 
 Páková umyvadlová baterie 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida® 240
 Páková umyvadlová baterie 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida® 110
 Páková umyvadlová baterie 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida® 200
 Páková umyvadlová baterie 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida®  Umyvadlo a bidet 
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 Koupelnové baterie . PuraVida®

PuraVida®  Vana 

PuraVida®  Sprcha 

PuraVida® 400 Air 1jet  Horní sprcha 
 se sprchovým  ramenem 390 mm 
  se stropním př ipojením 100 mm   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida® 120 Air 1jet  Tyčová ruční sprcha  
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

PuraVida®

 Páková sprchová baterie 
 montáž na omítku 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida®

 Termostatická baterie pro  sprchu  
 s uzavíracím a přepínacím ventilem 
 podomítková 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida®

 Páková sprchová baterie 
 montáž pod omítku 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida® 150 Air 3jet  Ruční sprcha 
 i verze EcoSmar t   (bez obr.) 
chrom nebo bí lá/chrom

     

   

PuraVida® 
 Páková vanová baterie 
 montáž na omítku 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida®

 Páková vanová baterie 
 podomítková 
chrom nebo bí lá/chrom

PuraVida®

 Tříotvorová páková baterie 
na okraj vany 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida®

 Páková vanová baterie 
 k postavení na podlahu, 
PuraVida 120 1jet tyčová 
ruční sprcha 
chrom nebo bí lá/chrom

   

PuraVida® 
 Vanový výtok 
 Montáž na omítku 
chrom nebo bí lá/chrom
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Koupelnové baterie. Metris®, Talis® a Focus®

Metris®, Talis® a Focus®.
Zjednodušené. Stylové. Funkční.

Kdo by se chtěl především vzdát 
všeho zbytečného a pompézního a sou-
středit se na podstatné, ocení také jasný 
designový jazyk. Výrazné linie a důmysl -

né funkce. Výsledkem je zjednodušený, 
dobře navržený celek, rozdělený do řad 
Metris, Talis a Focus.
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 Koupelnové baterie . Metris®

Metris®  Umyvadlo 

Metris® 260
 Páková umyvadlová baterie 
chrom

     

Metris® 110
 Páková umyvadlová baterie 
chrom

       

 

Metris® 200
 Páková umyvadlová baterie 
chrom

     

Metris® 100
 Páková umyvadlová baterie 
chrom

     

Metris® 230
 Páková umyvadlová baterie 
 s odtokovou soupravou 
chrom

     

Metris® S
 Páková umyvadlová baterie 
 otočný výtok 120° 
 i verze s odtok. soupravou   (bez obr.) 
chrom

     

Metris®

 Páková umyvadlová baterie 
 montáž na stěnu 
 165 mm   (bez obr.) 
 225 mm  
chrom

     

 Metris®. Pro požadavky všech úrovní. 

Metris® 100
 Tříotvorová umyvadlová armatura 
chrom

     

Metris® S 
 Elektronická umyvadlová baterie 
 s regulací teploty,
bateriový provoz 
chrom
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 Koupelnové baterie . Metris®

Metris® 
 Páková bidetová baterie 
chrom

 

Metris® 
 Čtyřotvorová armatura na okraj vany 
chrom

 

Metris® 
 Tř íotvorová páková baterie na okraj vany 
chrom

 

Metris® 
 Páková vanová baterie 
 montáž na omítku 
chrom

 

Metris® 
 Páková vanová baterie 
 podomítková 
chrom

Metris® 
 Páková sprchová baterie 
 montáž na omítku 
chrom

Metris® 
 Páková sprchová baterie 
 podomítková 
chrom

Metris® 
 Termostatická baterie 
 s uzavíracím a přepínacím ventilem 
 podomítková 
chrom

Metris®  Bidet 

Metris®  Vana 

Metris®  Sprcha 
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 Koupelnové baterie . Talis®

 Talis®. Pro požadavky všech tvarů. 

Talis®  Umyvadlo 

Talis® 80
 Páková umyvadlová baterie 
 natáčecí výtok 
chrom

     

 

Talis® 80
 Páková umyvadlová baterie 
chrom

     

 

Talis® 250
 Páková umyvadlová baterie 
 Otočný výtok 60°
natáčecí výtok 
chrom

     

 

Talis® 150
 Páková umyvadlová baterie 
 natáčecí výtok 
chrom

     

 

Talis® 210
 Páková umyvadlová baterie 
 Otočný výtok 120° 
chrom

     

 

Talis® 
 Páková umyvadlová baterie 
 montáž na stěnu 
 165 mm   (bez obr.) 
 225 mm  
chrom
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 Koupelnové baterie . Talis®

Talis®  Umyvadlo a bidet 

Talis®  Vana 

Talis®  Sprcha 

Talis® 
 Páková vanová baterie 
 podomítková 
chrom

Talis® 
 Páková vanová baterie 
 montáž na omítku 
chrom

 

Talis® 
 Páková sprchová baterie 
 montáž na omítku 
chrom

Talis® 
 Páková sprchová baterie 
 podomítková 
chrom

Talis® 230
 Tříotvorová umyvadlová armatura 
chrom

     

Talis® 
 Páková bidetová baterie 
chrom

 

Talis®

 Elektronická umyvadlová baterie 
 s regulací teploty,
bateriový provoz 
chrom

 

 

Talis® S
 Páková umyvadlová baterie 
chrom

     

Talis® S
 Páková umyvadlová baterie 
 Otočný výtok 360° 
 Otočný výtok 120°   (bez obr.) 
chrom
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Koupelnové baterie. Focus®

Focus®. Pro požadavky každého domova.

Focus® 240
Páková umyvadlová baterie
Otočný výtok 120° 
chrom
 
 
 

     

 

Focus® 190
Páková umyvadlová baterie
chrom
 
 
 
 

     

 

Focus® 100
Páková umyvadlová baterie
chrom
 
 
 
 

     

 

Focus® Umyvadlo



57

Koupelnové baterie. Focus®

Focus® Umyvadlo a bidet

Focus® Vana

Focus® Sprcha

Focus® 
Páková vanová baterie
montáž na omítku 
chrom
 
 
 

 

Focus® 
Páková vanová baterie
podomítková 
chrom

Focus® 
Páková sprchová baterie
montáž na omítku 
chrom

Focus® 
Páková sprchová baterie
podomítková 
chrom

Vhodné koupelnové doplňky naleznete na stránkách www.hansgrohe.cz

Focus® 70
Páková umyvadlová baterie
chrom
 
 
 
 
 

     

 

Focus® 
Elektronická umyvadlová baterie
s regulací teploty, 
bateriový provoz 
chrom
 
 
 

 

 

Focus® S
Páková umyvadlová baterie
Otočný výtok 360° 
chrom
 
 
 
 

     

Focus® 
Páková bidetová baterie
chrom
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Koupelnové baterie. Metris® Classic a Talis® Classic

Metris® Classic a Talis® Classic.
Nadčasové. Vzletné. Harmonické.

Některým věcem se podaří přenést 
klasický koncept krásy do aktuální doby. 
Takový design spojuje tradiční hodnoty, 
jakou jsou elegance, srdečnost a harmo-

nie s moderními prvky. Vyvážené formy 
podtrhují nadčasové uvědomění si dob-
ra. K tomu, abyste vytvořili tento příjem-
ný pocit, si můžete naše baterie Metris 

Classic a Talis Classic vybrat s různou 
výškou provedení. Sami se rozhodněte, 
kolik místa každý den potřebujete k tomu, 
abyste se cítili opravdu dobře.
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Metris® Classic Vana

Metris® Classic Sprcha

Koupelnové baterie. Metris® Classic

Metris® Classic 
Páková vanová baterie
montáž na omítku 
chrom
 
 
 

   

Metris® Classic 
Páková vanová baterie
podomítková 
chrom

Metris® Classic 
Páková sprchová baterie
montáž na omítku 
chrom

Raindance® Classic 100 
Air 3jet Ruční sprcha
chrom
 
 
 
 
 

 

   

Metris® Classic 
Páková sprchová baterie
podomítková 
chrom

Raindance® Classic 240 Air 1jet 
Horní sprcha
se sprchovým  ramenem 390 mm 
Sprchové rameno 470 mm (bez obr.) 
chrom
 
 
 

   

Metris® Classic 250 
Páková umyvadlová baterie
chrom
 
 
 

     

Metris® Classic 100 
Páková umyvadlová baterie
chrom
 
 
 

     

Metris® Classic
Páková bidetová baterie
chrom
 
 
 

 

Metris® Classic 100
Tříotvorová umyvadlová armatura
chrom
 
 
 

     

Metris® Classic Umyvadlo
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Talis® Classic Vana

Talis® Classic Sprcha

Koupelnové baterie. Talis® Classic

Talis® Classic
Páková sprchová baterie
montáž na omítku 
chrom

Croma® 100 Classic Multi 
Ruční sprcha
chrom
 
 
 
 
 
 

   

Talis® Classic
Páková sprchová baterie
podomítková 
chrom

Talis® Classic
Páková vanová baterie 
montáž na omítku 
chrom
 
 
 

 

Talis® Classic
Páková vanová baterie
podomítková 
chrom

Vhodné koupelnové doplňky naleznete na stránkách www.hansgrohe.cz

Talis® Classic 230 
Páková umyvadlová baterie
chrom
 
 
 

     

Talis® Classic
Páková bidetová baterie
chrom
 
 
 

 

Talis® Classic 80
Tříotvorová umyvadlová armatura
chrom
 
 
 

     

Talis® Classic 80 
Páková umyvadlová baterie
chrom
 
 
 

     

Talis® Classic Natural 90
Páková umyvadlová baterie
chrom
 
 
 

Talis® Classic Umyvadlo





Mistr dobrého 
vkusu:
Kuchyňské baterie.
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Kuchyňské baterie. Metris®

Základní t var armatury se  
harmonicky hodí ke dřezu.

Otevření a zavření vody. Ohnutá 
horní část rukojeti pro lepší obsluhu, 

možnost nastavení teploty a množství 
vody pro všechny věkové skupiny.

O 110/150° otočný výtok 
pro absolutní volnost v kuchyni.



65

Kuchyňské baterie. Metris®

Metris®.
Praktický může být zároveň vkusný.

Vaření je víc než jen činnost, která 
patří ke každodennímu životu. Stále pro -
pracovanější kuchyňská náčiní promlou-
vají o tomto novém druhu hodnoty a také 
o určitém kultu vaření. Čím by to všechno 

bylo bez nejdůležitějšího prvku v kuchyni, 
vody? Přesně tak, ničím. Vývojoví pracov-
níci Hansgrohe mají nos na dobrý vkus, 
což platí i o kuchyňských ba teriích. Díky 
tomu například Metris s vytahovací sprš -

kou a obzvláště ergonomickou rukojetí 
udělá z kuchyňských prací zážitek. Rov-
něž PuraVida, Talis a Focus fungují pod-
le stejného receptu: nejlepší design, inteli -
gentní funkce a smyslná ergonomie.

MagFit – magnetický držák 
pro pohodlné uchycení ruční sprchy.

Normální proud se mění ve sprchový 
st isknutím t lačítka. Tak se druh 
proudu mění dle Vašeho přání.

Vytahovací sprška 
pro optimální f lexibili tu.

Spousta místa 
pro denní použit í.

C
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Kuchyňské baterie. PuraVida® a Metris®

PuraVida®

Dvouotvorová páková kuchyňská 
armatura
Otočný výtok 120° 
(vyobrazena ve vzhledu nerezu) 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 

   

PuraVida®

Dvouotvorová elektronická  
kuchyňská armatura
Otočný výtok 120° 
(vyobrazena ve vzhledu nerezu) 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 

   

Metris® 
Páková kuchyňská armatura
s vytahovacím výtokem, 
Otočný výtok 110/150° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 

Metris®

Páková kuchyňská armatura
Otočný výtok 110/150/360° 
chrom nebo vzhled nerezu 
instalace před okno (bez obr.) 
chrom
 
 
 

Metris®

Páková kuchyňská armatura
s vytahovací sprškou,  
2 druhy proudu, 
Otočný výtok 110/150° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 

 

PuraVida®

Metris®
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Kuchyňské baterie. Talis® a Focus®

Talis® S
Páková kuchyňská armatura
s vytahovací sprškou,  
2 druhy proudu, 
Otočný výtok 150° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 

 

Talis® S
Páková kuchyňská armatura
Otočný výtok 150° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 

 

Focus®

Páková kuchyňská armatura
Otočný výtok 360° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 

 

Talis® S2 Variarc
Páková kuchyňská armatura
s vytahovací sprškou, 
Otočný výtok 150° 
s vytahovacím výtokem, 
Otočný výtok 150° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 

   

Focus®

Páková kuchyňská armatura
Otočný výtok 110/150/360° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc
Páková kuchyňská armatura
Otočný výtok 110/150/360° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 
 
 

   

Focus®

Páková kuchyňská armatura
Otočný výtok 110/150/360° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 
 
 

Focus®

Páková kuchyňská armatura
s vytahovací sprškou,  
2 druhy proudu, 
Otočný výtok 150° 
chrom nebo vzhled nerezu
 
 
 

 

Talis®

Focus®
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Reference

Více informací naleznete na adrese www.hansgrohe.cz/reference

Hotel Waldorf Astoria, Berlín.  Výrobky 
Hansgrohe: Ruční sprchy Raindance S, 
Raindance Rainfall. Foto: Waldorf Astoria

V celém světě doma.
Reference pro Hansgrohe.

Na celém světě realizují stavitelé a 
investoři společně s architekty a projek-
tanty náročné projekty. Přitom jsou vždy 
žádána též inteligentní a zároveň tvarově 
krásná řešení pro zacházení s tak vzác-

ným prvkem, jako je voda. Armatury, spr-
chy a koupelnové kolekce ze Schwarz-
waldu propůjčují těm nejlepším adresám 
rozhodující plus s ohledem na design a 
komfort: najdeme je ve velkolepých hote -

lech a veřejných budovách, v soukromých 
rezidencích a královských palácích, v ex-
kluzivních sportovních klubech a na luxus-
ních jachtách.

Alice Lane Towers, Jižní Afrika.  Výrobky 
Hansgrohe: Elektronická umyvadlová 
 baterie Metris S.
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Reference

Scarlet Hotel, Cornwall. Výrobky Hansgrohe: Hlavové 
 sprchy Raindance, umyvadlová baterie Talis S a Pontos 
AquaCycle 9000.

Hyatt Capital Gate Hotel, Abú Dhabí. Výrobky 
Hansgrohe: Hlavová sprcha Raindance S 240 Air.
Foto: abudhabi.capitalgate.hyatt.com

Hotel JW Marriott, Santa Fe/Mexico City. 
Výrobky Hansgrohe: Umyvadlová baterie 
PuraVida. Foto: Hotel JW Marriott

Donbass Arena, Ukrajina. Výrobky 
Hansgrohe: Umyvadlová baterie Metris S.
Foto: Donbass Arena

Výletní zaoceánská loď Celebrity Equinox. 
 Výrobky Hansgrohe: Umyvadlová baterie 
Talis S. Foto: Meyer Werft

Hotel Balcones Del Atlántico, Dominikánská 
 republika. Výrobky Hansgrohe: Umyvadlová 
baterie Metris S a sprchové sady Croma 100.
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 Mobil Hansgrohe 

 S mnoha Hansgrohe výrobky si mů -
žete vody užívat dle libosti. Pro Vaši in -

formovanost máte k dispozici mnoho on-
line -aplikací. Touto cestou se dostanou 

Hansgrohe inovace př ímo k Vám domů  ‒ 
nebo kamkoliv, kde si je vyžádáte. 

 Interaktivní zážitek 
s výrobky Hansgrohe .
 Přeneste budoucnost na Vaši obrazovku. 

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

 Mobilní verze v nejlepší formě. 

 Hansgrohe iPad-Katalog nechá stromy vydechnout a uživatel si 
mů že oddechnout – s př edtuchou, kolik radosti způ sobí proud 
vody ze sprchy nasycený vzduchem.   Aplikace ukazuje nabídku 
Hansgrohe zcela novým, interaktivním a př edevším zábavným 
způ sobem. A pokud se Vám např . zalíbí ně která sprcha, mů že-
te se hned podívat, jestli by se hodila do Vaší koupelny. Jedním 
dotykem na funkci fotoaparátu se zobrazí reálné pozadí a na 
ně m Vámi nově  vybraný výrobek. Díky integrovanému vyhledá-
vání pak mů žete také rychle najít nejbližšího obchodního part -
nera firmy Hansgrohe. 

 Interaktivní funkce: 
–   Videoklipy týkající se technologií 
–   Fotofunkce k vizualizaci, jak by výrobek 

vypadal ve Vaší koupelně 
–   Seznam oblíbených položek Vašich favoritů 

od Hansgrohe 
–   Funkce sdílení s přáteli 
–   Vyhledávač polohy prodejce 

Shower Pleasure.
Bath and 
kitchen mixers. Company.

ComfortZone.

Wie hoch ist Ihnen hoch genug? Ob Händewaschen 

oder Vase befüllen: verschiedene Zwecke fordern 

unterschiedlich viel Platz unter der Armatur. Mit 

ComfortZone bestimmen Sie selbst, wieviel Freiraum 

Sie benötigen. 

Probieren Sie es einfach mal aus.
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 Nápady pro vodu. 
 Sprchy · Sprchové systémy · Armatury 

 Obsah .

 Sprchy a termostaty .
 Situování sprch   6
Select 8
 Další technologie sprch  10
 Sprchové programy  12
 Ruční sprchy a sprchové sady  14
 Hlavové sprchy  18
 Termostaty s instalací na omítku  22
 Výrobky Showerpipe 
a sprchové panely  26
 Termostaty s podomítkovou instalací  32

 Koupelnové baterie .
ComfortZone 40
 Další technologie baterií  42
 Design  44
PuraVida 46
 Metris, Talis a Focus  50
 Metris Classic a Talis Classic  58

 Kuchyňské baterie .
 PuraVida, Metris, Talis a Focus  62

 Reference . 68

 Mobil Hansgrohe . 70

 Upozorňujeme, že v tomto katalogu je představen jen výběr z výrobků. 
Náš kompletní sor timent naleznete na internetu.
Další informace o světě značky Hansgrohe naleznete na 
www.hansgrohe.cz / www.hansgrohe.sk 

 Interaktivní zážitek s výrobky Hansgrohe 
 Verzi tohoto katalogu pro iPad, doplněnou o videoklipy a zajímavé aplikace, 
naleznete na adrese http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Plány pomocí Hansgrohe@home 
 Díky aplikaci pro iPhone, iPad a chytré telefony se systémem Android vir tuálně 
objevte, jak skvěle by se baterie a sprchy Hansgrohe hodily na umyvadlo nebo 
do sprchy u Vás doma, více na adrese www.hansgrohe-int.com/app 

 Nákup a prohlídka výrobků Hansgrohe
Chcete - li odborně naplánovat koupelnu, obraťte se, prosím, na naše odborné 
prodejní a obchodní partnery. Nejbližšího prodejce naleznete na 
www.hansgrohe.cz/vyhledavac-prodejcu 

 Tento katalog byl připraven s maximální možnou ohleduplností k životnímu 
prostředí. Svou troškou můžete přispět i Vy, když katalog po přečtení věnujete 
dalšímu zájemci, nebo pokud ho odevzdáte k recyklaci. 


