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Úvod

Nejkrásnější 
chvíle  
s vodou
Nový význam slova „domov“
Mnoho lidí si v posledním roce uvědomilo něco, co je právě pro nás 
už spoustu let tím nejdůležitějším motorem – význam míst ve vlastním 
domově, na kterých se člověk cítí dobře a může se uvolnit. Míst, kde 
vždy vládne harmonie a vyrovnanost, protože všechno je promyšle-
né, krásné, kvalitní a člověka tu nečeká nic jiného než chvíle plné 
pohody. Prostor, do kterých se neuchyluje z nutnosti či nařízení, ale 
proto, že chce. Pro nás je to potvrzení, že jsme na správné cestě. 
Jsme a vždycky budeme na vaší straně – v digitálním i v reálném 
světě.

Inovace pro pohodu a wellness
Letos u nás můžete objevovat novinky, které pozvednou zážitek s vo-
dou na novou úroveň. S vědomím našich základních hodnot 
– inovativnosti, kvality, designu a odpovědnosti – jsme 
vyvinuli zajímavá a podnětná řešení pro koupelnu a kuchyni. Přitom 
vycházíme vstříc potřebám všech uživatelů a vyvíjíme pro ně ty nej-
lepší, průkopnické výrobky. Třeba v podobě Pulsify S, sprchy s inova-
tivním druhem proudu Powder Rain, pro zcela nové zážitky při spr-
chování v koupelně jakékoli velikosti. Nebo modelu Finoris, baterie, 
která přináší novou a nevídanou volnost pohybu v koupelně. Dalšími 
velmi zajímavými inovacemi jsou multisenzorický sprchový zážitek 
RainTunes*, dětská sprcha Jocolino, flexibilní úložný systém WallStoris 
nebo sprchové žlábky RainDrain, které dokonale sedí a ladí v kaž-
dém ohledu.

Tvoříme pro lidi
hansgrohe je značkou pro život. Každý výrobek byl vyvinutý tady ve 
Schwarzwaldu lidmi, kteří svou práci vykonávají s maximální pečli-
vostí a precizností, a to se záměrem ulehčit vám každodenní život a 
obohatit jej o příjemné chvíle, ať už hledáte uvolnění, osvěžení a 
oživení, nebo spolehlivost a čistotu. Naše výrobky nepředstavují jen 
ojedinělé nápady, jsou to celostní řešení. Stávají se tak součástí živo-
ta. Právě to charakterizuje naši značku – v centru našeho zájmu a 
naší činnosti stojí vždy člověk.

*Sytém RainTunes není v tuto chvíli dostupný pro Českou a Slovenskou republiku.
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Značka hansgrohe

Design – vyvíjíme  
oceňované výrobky

U nás jsou na prvním místě Vaše potřeby. Coby přední výrobce v ob-
lasti sanitárního sektoru neustále vyvíjíme a vyrábíme technické no-
vinky do koupelen a kuchyní, abychom uspokojili vaše nároky na 
každodenní život i mimořádné chvíle spojené s vodou. Vzhled, funkce 
a materiál sprchy nebo baterie jsou u nás „prémiové“ – a totéž platí 
pro kvalitu zvuků. V naší vlastní proudové laboratoři zkoumají odbor-
níci na akustiku dokonalý zvuk vody. Naše vynalézavost se odráží 
v nesčetných patentech a více než 15 000 aktivních ochranných 
práv. Proto, abyste ve své koupelně zažívali větší komfort, větší bez-
pečnost i větší zábavu.

Krásné tvary a funkčnost jsou výrazem citu i rozumu, a platí to i pro 
Vaši koupelnu. U nás se můžete spolehnout na to, že naše výrobky, 
které opakovaně oceňují poroty v oblasti designu, přežijí krátkodobé 
trendy, a jsou tedy bezpečnou investicí. Jde o špičkové světové výrob-
ky. Rozhodující je v tomto případě kvalitní design, který s sebou vždy 
nese vylepšení uživatelského zážitku. Za více než 30 let spolupráce 
se studiem Phoenix Design se značka hansgrohe dostala ve svém od-
větví s hlediska designu na naprostou špičku, což dokládá více než 
600 ocenění za vynikající práci v oblasti designu.

Inovace –  
co nás žene vpřed

Naše hodnoty –  
Vaše výhody
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Chcete instalovat v koupelně výrobky, ze kterých budete mít dlouho 
radost. Na nás se při tom můžete spolehnout. Nabízet našim zákaz-
níkům vždy maximální kvalitu, to je základní součást firemní filozofie 
hansgrohe. Již více než 120 let vyrábíme kvalitní sanitární výrobky 
a díky komplexnímu řízení kvality zajišťujeme vysoký standard. Ten 
platí ve všech tuzemských i mezinárodních výrobních závodech.
Na tuto kvalitu poskytujeme dobrovolně pětiletou záruku* a také ga-
rantovanou dostupnost náhradních dílů po dobu 15 let.

* Bližší informace týkající se délky záruční doby naleznete na 
www.hansgrohe.cz/zaruka

Kvalita – maximální nároky  
pro dlouhou životnost

Přebíráme odpovědnost –  
jednáme udržitelně

Soustředíme se na tři centrální tematické okruhy: odpovědné hospo-
daření, sociální jednání a ekologickou uvědomělost. Jen s takto zod-
povědnou firemní kulturou můžeme dosahovat úspěchů – a chceme 
i v budoucnu. Ve veškerých lokalitách po celém světě myslíme a jed-
náme odpovědně, a to už celé roky. Platí to stejnou měrou pro ekolo-
gické výrobní procesy i pro šetrné a pozorné zacházení s lidmi 
i zdroji. 
Aktuálně pracujeme na to, abychom u Hansgrohe udělali velký krok 
v oblasti ochrany klimatu. Do roku 2030 usilujeme o klimatickou neu-
tralitu celé firmy, včetně výrobků. S ohledem na klimatickou neutralitu 
započítáváme do tohoto kroku použité suroviny, obaly, logistiku 
a veškeré výrobky.

S pomocí našeho kalkulátoru úspor vody si můžete vypočítat svůj 
osobní potenciál úspor, kterých můžete dosáhnout díky naší ekologic-
ké technologii EcoSmart. Kalkulátor úspor vody hansgrohe je mimo-
řádně zajímavý jak pro malé spotřebitele tak pro velké zákazníky. 
Během chvilky totiž dokáže najít, s jakými výrobky můžete ušetřit pe-
níze – a šetřit vzácné zdroje.
hansgrohe.cz/kalkulator-uspor
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Větší individualita s povrcho-
vými úpravami FinishPlus
Všichni začínáme a končíme svůj den v koupelně – ať už žijeme na 
venkově nebo ve městě, sami nebo ve vícegeneračním domě. A všich-
ni milujeme, když se můžeme individuálně vyjádřit. Barevný život, 
barevné povrchy: díky úpravám FinishPlus můžete vyjadřovat svůj 
osobitý vkus, kde a jak se Vám zlíbí.

Při realizaci vlastního stylu se koupelna stále více dostává do centra 
pozornosti. Je to místo pro relaxaci, ve kterém by si měly na své při-
cházet stále více všechny smysly, a to i po estetické stránce. Proto 
jsme u FinishPlus vyvinuli pět povrchových designů v matných bar-
vách a metalických odstínech, které rozšíří vaše stylové a designové 
možnosti daleko za klasický chrom. Kvalitní povrchové designy Vám 
poskytují velmi rozmanité tvůrčí možnosti a splní každé přání sebere-
alizace.

*Z výsledků externího testu otěru z ledna 2021 vyplynula životnost PVD vrstvy v délce 55 let,  
při každodenním čištění dle doporučení pro čištění od hansgrohe. 
**Z výsledků externího testu otěru z ledna 2021 vyplynula životnost lakované vrstvy v délce 27 let,  
při každodenním čištění dle doporučení pro čištění od hansgrohe.

Během procesu vakuového povrstvení se jednotlivé 
molekuly vrstvy PVD nanáší postupně za použití postupu 
odpařování, a vzniká tak robustní povrch s brilantními 
barvami

Ověřená dlouhá život-
nost pro dlouholetou 
trvanlivost povrchů

Kartáčovaný 
černý chrom

Matná bílá 
(2 vrstvy)

Kartáčovaný 
bronz

Matná černá 
(1 vrstva)

Leštěný vzhled 
zlata

Ověřená dlouhá život-
nost pro dlouholetou 
trvanlivost povrchů

50letá ochrana před 
opotřebením, s pré-
miovou PVD úpravou 
hansgrohe*

25letá ochrana před 
opotřebením, se 
speciálním lakováním 
hansgrohe**

Speciální lak se nanáší v několika pracovních kro-
cích, a vytvoří se tak silný a intenzivní povrch

PVD  
úprava

Laková  
vrstva

Mosaz

Nikl

Chrom

FinishPlus

Mosaz

Nikl

Chrom



7

-700 matná bílá
Troufalá, nekonvenční svěžest

-670 matná černá
Černobílé kontrasty a zredukování jen  
na to podstatné

-990 leštěný vzhled zlata
Vzhled plný glamouru pro estetickou extravaganci

-340 kartáčovaný černý chrom
Tmavý a mírně reflexní povrch vytváří velmi specifický 
vzhled

-140 kartáčovaný bronz
Jemné přírodní odstíny a něžné nuance

-000 chrom
Nadčasová klasika v kombinaci s jemnou elegancí
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Rainfinity

Nejúžasnější pocit  
při sprchování

Přehled ocenění
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Sprchy

Nádherně jemný zážitek  
plný hýčkání
Vaše koupelna je perfektním místem pro chvíle odpočinku. V uvolně-
né atmosféře se můžete oddat přítomnému okamžiku a zapomenout 
na hektické tempo všedního dne. Nejlepší místo k tomu najdete pod 
svou sprchou. V případě Rainfinity nedopadá proud vody jen na hla-
vu a ramena, ale jemně zahalí celé vaše tělo jako plášť z tisíců mikro-
jemných kapek, protože inovativní plocha sprchového disku je mírně 
zaklenutá směrem dovnitř. Tento tvar nechává stékat vodu po pokož-
ce nanejvýš příjemně. Při sprchování tak zažijete chvíle jako ještě ni-
kdy předtím.

Mezi třemi typy proudů PowderRain, Intense PowderRain a Mono na 
ruční sprše můžete přepínat jednoduše stisknutím tlačítka Select. Dru-
hy proudů PowderRain, Intense PowderRain a RainStream u horní 
sprchy Vás budou rozmazlovat každý svým jedinečným způsobem. V 
kombinaci s plochým podomítkovým termostatem hansgrohe, např. 
ShowerSelect nebo RainSelect, je budete moci intuitivně navolit stisk-
nutím tlačítka. Sprchový systém Rainfinity se postará o vysoce kvalitní 
estetický požitek a uvolnění bez hranic.

Nová ramenní sprcha s integrovanou poličkou pro nový 
všeobjímající požitek při sprchování. Může Vás třeba osvě-
žit po saunování. Nebo uvolnit, například před tím, než 
půjdete spát. Vlasy zůstanou suché a na sprchu si můžete 
položit všechny potřeby, které budete při sprchování potře-
bovat.

PowderRain: šest ultrajemných otvorů tvaruje jednotlivý vodní proud 
a rozděluje jej do jemných mikrokapek, které vytvářejí na kůži pocit 
sametové měkkosti.

Relaxace  
ve výši ramen
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Sklon sprchy Rainfinity lze díky inovativní nástěnné přípoj-
ce nastavit mezi 10° a 30°. Pro dokonalé pohodlí při spr-
chování, aby vlasy a obličej zůstaly, chcete-li, vodou nedo-
tčeny. Díky úhlovému polohování bez tradičního ramene 
sprchy se horní sprcha Rainfinity stává výrazným prvkem 
v prostoru moderních koupelen.

Design Rainfinity je pastvou pro oči. Díky mo-
derní barvě povrchu a decentně strukturova-
nému disku vodních paprsků vnášejí velké 
horní a ruční sprchy do koupelny větší útul-
nost. Matná bílá barva sprch vytváří elegant-
ní kontrast s grafitovými disky vodních paprs-
ků.

Všechno je otázka  
postoje

Pro milovníky 
designu

Stručně a přehledně:

• Inovativní plocha sprchového disku z hliníku je mírně vyklenutá 
dovnitř a zajišťuje komplexní potěšení ze sprchování

• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus si můžete 
zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu

• Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemnému závoji  
z mikrokapek díky PowderRain

• Díky inovativnímu ovládání Select stačí ke změně typu proudu 
nebo aktivaci jiné sprchy jedno jediné stisknutí

• Více druhů proudů pro individuální zážitek ze sprchování
• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního kamene 

z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty
• S variantami EcoSmart spotřebujete až o 60 % méně vody
• Rozsáhlý sortiment s variantami na zeď i pod omítku



Rainfinity
Horní sprcha 360 3jet  
s nástěnným připojením  
# 26234,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 28,1 l/min

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Horní sprcha 360 1jet  
s nástěnným připojením  
# 26230,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 21 l/min

 

Rainfinity
Horní sprcha 360 1jet  
# 26231,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 23,6 l/min

Přívod od stropu S 10 cm (bez obr.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Přívod od stropu S 30 cm (bez obr.)  
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Sprchové rameno 38,9 cm, hranatá verze (bez obr.) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
Horní sprcha 250 3jet  
s nástěnným připojením  
# 26232, -000, -700 20 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Horní sprcha 250 1jet  
s nástěnným připojením  
# 26226, -000, -700 19 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min

 

Rainfinity
Horní sprcha 250 1jet  
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min

Horní sprcha 250 1jet EcoSmart  
# 26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 l/min

Přívod od stropu S 10 cm (bez obr.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Přívod od stropu S 30 cm (bez obr.) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Sprchové rameno 38,9 cm, hranatá verze (bez obr.) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
šíjová sprcha 500 1jet  
s poličkou  
# 26243, -000, -700 

 

Rainfinity
polička 500 
# 26844, -000, -700 

 

Rainfinity
Porter 500  
nástěnná přípojka hadice a polička L  
# 26843, -000, -700 

Porter 500  
nástěnná přípojka hadice a polička R (bez obr.) 
# 26858, -000, -700 
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Rainfinity
Showerpipe 360 1jet  
s podomítkovou instalací
▪ Rainfinity 360 1jet horní sprcha
▪ Rainfinity 130 3jet ruční sprcha
# 26842, -000, -700 19,6 l/min

Základní těleso pro Showerpipe 360 1jet  
s podomítkovou instalací  
(bez obr.) 
# 26840180 

 

Rainfinity
ruční sprcha 130 3 jet 
# 26864,  -00 0, -140, -340, -670,  

-700, -990 14 l/min

# 26865,  -000, -140, -340, -670,  
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Rainfinity
tyčová ruční sprcha 100 1jet 
# 26866,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 l/min

# 26867,  -000, -140, -340, -670,  
-700, -990 EcoSmart 9 l/min 

 

Rainfinity
sprchová sada 130 3jet  
s tyčí 90 cm a poličkou na mýdlo 
# 27671, -000 14 l/min 
# 27672, -000 EcoSmart 8 l/min 

sprchová sada 130 3jet  
s tyčí 150 cm a poličkou na mýdlo (bez obr.) 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 8 l/min
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Sprchy

Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Rainmaker Select

Velkoformátová dešťová  
sprcha plná požitku

Stručně a přehledně:

• Velkorysé horní sprchy se harmonicky integrují do prostředí 
koupelny a působí lehkým a elegantním dojmem

• Díky inovativnímu ovládání Select stačí ke změně typu proudu 
nebo aktivaci jiné sprchy jedno jediné stisknutí

• Více úložného prostoru díky inteligentně integrované  
odkládací ploše

• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního  
kamene z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty

• S variantami EcoSmart spotřebujete až o 60 % méně vody

Přehled ocenění



Rainmaker Select
Horní sprcha 460 3jet  
se sprchovým ramenem  
# 24007, -400, -600 18 l/min 
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Základní těleso iBox universal (bez obr.)  
# 01800180

Horní sprcha 460 3jet  
s přívodem od stropu (bez obr.) 
# 24006, -400, -600 23 l/min 
# 24016, -400 EcoSmart

Základní těleso pro horní sprchu  
s přívodem od stropu (bez obr.) 
# 24010180 

  

Rainmaker Select
Horní sprcha 460 1jet  
se sprchovým ramenem  
# 24003, -400, -600 19 l/min 
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Horní sprcha 460 1jet  
s přívodem od stropu (bez obr.) 
# 24002, -400, -600 21 l/min 
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Základní těleso pro horní sprchu  
s přívodem od stropu (bez obr.) 
# 24010180

 

Rainmaker Select
Horní sprcha 460 2jet  
se sprchovým ramenem  
# 24005, -400, -600 18 l/min 
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180 

Horní sprcha 460 2jet  
s přívodem od stropu (bez obr.) 
# 24004, -400, -600 21 l/min 
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Základní těleso pro horní sprchu  
s přívodem od stropu (bez obr.) 
# 24010180 

  

Rainmaker Select
Horní sprcha 580 3jet  
# 24001, -400, -600 20 l/min 
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180 

 

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet  
s termostatem 
Sprchové rameno 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 3jet horní sprcha
▪ Raindance Select S 120 3jet ruční sprcha
▪ ShowerTablet Select 700 termostatická baterie
# 27106, -400 27 l/min  
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min 

 

Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet  
s termostatem 
Sprchové rameno 450 mm
▪ Rainmaker Select 460 2jet horní sprcha
▪ Raindance Select S 120 3jet ruční sprcha
▪ ShowerTablet Select 700 termostatická baterie
# 27109, -400 19 l/min  
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min 
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Sprchy

Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Raindance

Příjemněji už Vás voda  
obklopit nemůže

Stručně a přehledně:

• Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemnému závoji  
z mikrokapek díky proudu PowderRain

• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus si můžete 
zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu

• Díky inovativnímu ovládání Select stačí ke změně typu proudu 
nebo aktivaci jiné sprchy jedno jediné stisknutí

• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního  
kamene z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty

• S variantami EcoSmart spotřebujete až o 60 % méně vody
Přehled ocenění
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Sprchy

Sprcha tu není jen k tomu, aby Vám přinesla osvěžení – 
díky ní můžete procítit všechny svoje pocity. Díky naší oce-
ňované ruční sprše a sprchovému systému Raindance Se-
lect s proudem PowderRain se ze sprchování stane zážitek 
pro všechny smysly. Inovativní typ proudu PowderRain Vás 
zahalí tisíci mikrojemných kapek – jako když na Vás padá 
jemňounký letní déšť.

Na ruční sprše Raindance můžete mezi těmi-
to třemi typy proudů přepínat pomocí tlačítka 
Select. Pro uvolněný, povzbuzující nebo 
osvěžující komfort při sprchování.

Jemný a jedinečný 
zážitek při  
sprchování

Stisknutí tlačítka 
pro radost ze 
sprchování



Raindance Select S
ruční sprcha 150 3jet 
# 28587, -000, -400 16,4 l/min 
# 28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min 

 

Raindance Select S
ruční sprcha 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min

 

Raindance Select S
ruční sprcha 120 3jet 
# 26530,  -000, -140, -340, -400, -670,  

-700, -990 15 l/min
# 26531,  -000, -140, -340, -400, -670,  

-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance Select S
sprchová sada 120 3jet PowderRain  
se sprchovou tyčí 65 cm 
# 27654, -000 11 l/min

sprchová sada 120 3jet PowderRain  
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.) 
# 27667, -000 11 l/min

 

Raindance Select S
sprchová sada 150 3jet  
se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo 
# 27802, -000 16,4 l/min

150 sprchová sada 3jet  
se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo (bez obr.) 
# 27803, -000, -400 16 l/min

 

Raindance Select S
Horní sprcha 300 2jet  
se sprchovým ramenem  
# 27378, -000, -400 17 l/min

Horní sprcha 300 2jet  
s přívodem od stropu (bez obr.) 
# 27337, -000, -400 17 l/min

 

Raindance S
Horní sprcha 240 1jet PowderRain  
se sprchovým ramenem  
# 27607, -000 18,1 l/min

Horní sprcha 240 1jet PowderRain  
s přívodem od stropu (bez obr.) 
# 27620, -000 18 l/min

 

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain  
s termostatem
Otočné sprchové rameno 460 mm
▪ Raindance S 240 1jet PowderRain horní sprcha
▪ Raindance Select S 120 3jet PowderRain ruční sprcha
▪ Ecostat Comfort termostaticka baterie
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min 
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Raindance Select E
120 ruční sprcha 3jet 
# 26520,  -000, -140, -340, -400,  

-670, -700, -990 14,4 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance Select E
ruční sprcha 150 3jet 
# 26550, -000, -400 16,4 l/min 
# 26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min 

 

Raindance E
Horní sprcha 300 1jet  
se sprchovým ramenem  
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Horní sprcha 300 1jet  
s přívodem od stropu (bez obr.) 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet  
s termostatem ShowerTablet Select 300 
Sprchové rameno 380 mm
▪ Raindance Select E 300 3jet horní sprcha
▪ Raindance Select E 120 3jet ruční sprcha
▪ ShowerTablet Select 300 termostaticka baterie
# 27127, -000, -400 19 l/min 

 

Raindance E
Showerpipe 300 1jet  
s termostatem ShowerTablet 350 
Sprchové rameno 405 mm
▪ Raindance E 300 1jet horní sprcha
▪ Raindance Select S 120 3jet ruční sprcha
▪ ShowerTablet 350 termostaticka baterie
# 27361, -000 16 l/min  
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Raindance Select E
sprchová sada 150 3jet  
se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo 
# 27856, -000 16,4 l/min

sprchová sada 150 3jet  
se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo (bez obr.) 
# 27857, -000 16,4 l/min

 

Raindance Select E
sprchová sada 120 3jet  
se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo 
# 26620, -000, -400 14,4 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

120 sprchová sada 3jet  
se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo (bez obr.) 
# 26621, -000, -400 14,4 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Sprchy

Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Pulsify S

Prostě plná života

Přehled ocenění
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Sprchy

Neporovnatelné  
zážitky při sprchování  
v koupelně jakékoli velikosti
Vypněte a vychutnejte si přítomný okamžik. Postavte se pod sprchu 
a ponořte se do jiného světa. Ráno začněte den probuzením a osvě-
žením a večer se uvolněte a spláchněte stres a každodenní shon. Ze 
sprchy vždy vystoupíte jako znovuzrození. Pulsify S vám takové chvíle 
připraví ve Vaší vlastní koupelně – a je jedno, jak je velká. I na tom 
nejmenším prostoru zažijete s Pulsify S dosud nepoznané uvolnění 
pro tělo i ducha. Vychutnejte si maximální svobodu v uspořádaném 
a stylovém prostředí.

Pulsify S vám přináší volnost a svobodu. Tento systém s kompaktním 
designem lze integrovat do každé koupelny. Vybírejte z celé řady 
prvků a povrchových úprav a zvolte takové, které se hodí k vaší osob-
nosti a Vašemu stylu. Nadčasový design, vysoká kvalita a inteligent-
ně integrované odkládací prvky řady Pulsify S jsou zárukou dlouhotr-
vajícího potěšení. Navíc vytváří nové standardy s ohledem na 
udržitelnost a bezpečnost. Pokud se rozhodnete pro variantu s tech-
nologií EcoSmart, spotřebujete dokonce až o 60 % méně vody než 
v případě běžných výrobků.

Zkombinujte Pulsify S s inovativními a opticky sladěnými odkládacími prvky našeho flexibilní-
ho úložného systému WallStoris.

Váš zážitek  
dokonale dopl-
ní inteligentně 
integrované 
úložné prvky
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Abyste se cítili prostě dobře. Díky Pulsify S a PowderRain zažijete 
novou kvalitu wellness a můžete se příjemně uvolnit po duševní i fy-
zické stránce. PowderRain proměňuje vodu v jemný plášť z nesčet-
ných mikrokapek, které budou tančit na vaší kůži. Po každé sprše se 
budete cítit svobodnější a lehčí, plní vitality a jako znovuzrození.

Díky naší inovativní technologii Select si můžete 
během sprchování snadno a pohodlně zvolit poža-
dovaný tdruh proudu. Jediným stisknutím tlačítka 
přepínáte mezi různými druhy proudů pro dokona-
lý zážitek ze sprchování.

PowderRain – jemné  
mikrokapky pro Váš jedi-
nečný relaxační zážitek
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Sprchy

Díky Pulsify S se Vaše koupelna stane Vaším nejosobnějším prosto-
rem, ve kterém se můžete zcela uvolnit. Z velkého sortimentu prvků 
a tří povrchových úprav – chromu, matné černé a matné bílé – vytvo-
říte individuální vzhled zcela podle svých představ. Kromě výrobků 
s nstalací na omítku, jako jsou systémy Showerpipe, můžete vybírat 
i mezi řešeními pro podomítkovou instalaci.

Možnosti individualizace 
jsou stejně mnohostranné 
jako Vy
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Stručně a přehledně:

• Moderní, plochý design, který se hodí do jakékoli koupelny
• Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemnému závoji  

z mikrokapek díky PowderRain
• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus si  

můžete zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu
• Díky inovativnímu ovládání Select stačí ke změně typu proudu 

nebo aktivaci jiné sprchy jedno jediné stisknutí
• Více úložného prostoru díky inteligentně integrované  

odkládací ploše
• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního kamene 

z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty
• S variantami EcoSmart spotřebujete až o 60 % méně vody
• Rozsáhlý sortiment s variantami na zeď i pod omítku

Rozhodněte se pro naši technologii EcoSmart a šetřete vodu i energii 
– a přitom se vůbec nemusíte vzdávat svého obvyklého potěšení ze 
sprchování. EcoSmart snižuje průtok až o 60 % a přispívá tak udrži-
telným způsobem k úspoře. S technologií EcoSmart se řada Pulsify S 
stane jednou z vašich bezpečných investic. Společně s integrovaným 
ovládáním teploty a množství si tak cenný zdroj – vodu – vychutnáte 
tím nejkrásnějším a nejodpovědnějším způsobem.

Sprchování s dobrým  
pocitem – díky naší tech-
nologii EcoSmart



Pulsify S
Horní sprcha 260 2jet  
s nástěnným připojením  
# 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min 
# 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180 

  

dostupný od 01/2023

Pulsify S
Horní sprcha 260 1jet  
# 24140, -000, -670, -700 12,3 l/min 
# 24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min

Nástěnné připojení pro horní sprchu 260 (bez obr.) 
# 24149, -000, -670, -700 

  

dostupný od 01/2023

Pulsify S
Horní sprcha 105 1jet  
# 24130, -000, -670, -700 11,7 l/min 
# 24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min

Nástěnné připojení pro horní sprchu 105 (bez obr.) 
# 24139, -000, -670, -700 

  

Pulsify S Select
Ruční sprcha 105 3jet Activation  
# 24100, -000, -670, -700 11,5 l/min 
# 24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 l/min

 

Pulsify S Select
Ruční sprcha 105 3jet Relaxation  
# 24110, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

 

Pulsify S
Ruční sprcha 105 1jet  
# 24120, -000, -670, -700 13,5 l/min 
# 24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min

 

Pulsify S Select
Sprchová sada 105 3jet Relaxation  
se sprchovou tyčí 65 cm  
# 24160, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

Sprchová sada 105 3jet Relaxation  
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.) 
# 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min 
# 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
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Pulsify S
Showerpipe 260 2jet  
s termostatem ShowerTablet Select 400
Výšku sprchového sytému je možné zkrátit
▪ Pulsify S 260 2jet horní sprcha
▪ Pulsify S 105 3jet Relaxation ruční sprcha
▪ ShowerTablet Select 400 termostaticka baterie
# 24240, -000, -670, -700 12,9 l/min 
# 24241, -000, -670, -700 EcoSmart 

 

dostupný od 01/2023

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet  
s termostatem ShowerTablet Select 400 
Výšku sprchového sytému je možné zkrátit
Otočné sprchové rameno 398 mm
▪ Pulsify S 260 1jet horní sprcha
▪ Pulsify S 105 3jet Relaxation ruční sprcha
▪ ShowerTablet Select 400 termostaticka baterie 
# 24220, -000 10,9 l/min
# 24221, -000 EcoSmart 

Showerpipe 260 1jet  
s vanovým termostatem ShowerTablet 400 
# 24230, -000 

 

 

dostupný od 01/2023

ShowerTablet Select
Vanový termostat 400 na stěnu  
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Sprchový termostat 400 na stěnu  
# 24360, -000, -670, -700

29

Sprchy

Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Croma

Univerzální řada  
pro moderní rodinnou koupelnu

Stručně a přehledně:

• Moderní design v kombinaci s bezpečnostními technologiemi – 
ideální pro mladé rodiny

• Více druhů proudů pro individuální zážitek ze sprchování
• Díky inovativnímu ovládání Select stačí ke změně typu proudu 

nebo aktivaci jiné sprchy jedno jediné stisknutí
• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního kamene 

z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty
• S variantami EcoSmart spotřebujete až o 60 % méně vody
• Technologie CoolContact zabraňuje zahřívání termostatu,  

a sprchování je tak ještě bezpečnější
• Rozsáhlý sortiment s variantami na zeď i pod omítku

Přehled ocenění
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Sprchy

Hledáte sprchovou hlavici s krásným tvarem a přepínáním proudů 
stisknutím tlačítka? Velkou, otočnou horní sprchu? Nebo sprchový sys-
tém, kterým můžete koupelnu dovybavit dodatečně? Vaše hledání 
bude úspěšné u řady sprch Croma. Můžete vybírat z rozmanitého 
sortimentu pro sprchu i vanu a těšit se na spoustu zábavy s vodou. 
Řada Croma dobře vypadá a je příjemná na dotek. Hlavním znakem 
těchto sprch je moderní design a vynikající poměr cena/výkon – ide-
ální pro mladé rodiny.

Díky této bezpečnostní technologii je studená 
voda, která proudí z potrubí do termostatu, cíle-
ně vedena na povrch. Povrch termostatu tak zů-
stane stále příjemně chladný. Další bezpečnost-
ní funkce s názvem SafetyStop na rukojeti 
termostatu zabraňuje, aby ze sprchy začala ne-
očekávaně téci horká voda.

Požitek při sprchování  
ve všech velikostech

CoolContact  
chrání dětské ručičky



Croma Select E
ruční sprcha Multi 
# 26810, -400 16 l/min 
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
ruční sprcha Vario 
# 26812, -400 14,7 l/min 
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
ruční sprcha 1jet 
# 26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min 
# 26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 l/min 
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/min

 

Croma Select E
sprchová sada Multi  
se sprchovou tyčí 65 cm 
# 26580, -400 16 l/min 
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

sprchová sada Multi  
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.) 
# 26590, -400 16 l/min 
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
sprchová sada Vario  
se sprchovou tyčí 65 cm 
# 26582, -400 14,7 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

sprchová sada Vario  
se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo (bez obr.) 
# 26586, -400 14,7 l/min

Vario sprchová sada  
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.) 
# 26592, -400 14,7 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
Horní sprcha 180 2jet  
# 26524, -000, -400 17 l/min 
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select E
SemiPipe Multi s termostatem
▪ Croma Select E Multi ruční sprcha
▪ Ecostat Comfort termostatická baterie
# 27248, -400 16 l/min 
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Croma Select S
ruční sprcha Vario 
# 26802, -400 14,7 l/min 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select S
ruční sprcha Croma Select S 110 1jet 
# 26804, -400 16 l/min 
# 26805, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26806, -400 EcoSmart 7 l/min

 

Croma Select S
ruční sprcha Multi 
# 26800, -400 16 l/min 
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select S
sprchová sada Multi  
se sprchovou tyčí 65 cm 
# 26560, -400 16 l/min 
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min

sprchová sada Multi  
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.) 
# 26570, -400 16 l/min 
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Croma Select S
Horní sprcha 180 2jet  
# 26522, -000, -400 17 l/min 
# 26523, -000 EcoSmart 9 l/min

  

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet s termostatem 
Otočné sprchové rameno 400 mm
Výšku sprchového sytému je možné zkrátit
▪ Croma 280 1jet horní sprcha
▪ Croma Select S Multi ruční sprcha
▪ Ecostat Comfort termostatická baterie 
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 280 1jet  
s vanovým termostatem (bez obr.) 
# 26792, -000 

 

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet  
s termostatem a ruční sprchou  
Raindance Select S 120 3jet 
Otočné sprchové rameno 400 mm
Výšku sprchového sytému je možné zkrátit
▪ Croma 280 1jet horní sprcha
▪ Raindance Select S 120 3jet ruční sprcha
▪ Ecostat Comfort termostatická baterie
# 26890, -140, -340, -670, -700, -990 14,5 l/min 
# 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
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Sprchy

Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz



Croma E
Showerpipe 280 1jet  
se sprchovým termostatem 
Otočné sprchové rameno 340 mm
Výšku sprchového sytému je možné zkrátit
▪ Croma E 280 1jet horní sprcha
▪ Croma Select E Multi ruční sprcha
▪ Ecostat E termostatická baterie
# 27630, -000 15 l/min 
# 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Showerpipe 280 1jet  
s vanovým termostatem 
# 27687, -000 20,3 l/min

 

Croma
Croma 220 Air 1jet Showerpipe Reno 
Otočné sprchové rameno 400 mm
Výšku sprchového sytému je možné zkrátit
▪ Croma 220 1jet horní sprcha
▪ Croma 100 Vario ruční sprcha
 # 27224, -000 

 

Croma
Showerpipe 220 1jet  
s termostatem 
Otočné sprchové rameno 400 mm
Výšku sprchového sytému je možné zkrátit
▪ Croma 220 1jet horní sprcha
▪ Croma 100 Vario ruční sprcha
▪ Ecostat Comfort termostatická baterie
# 27185, -000 15 l/min 
# 27188, -000 EcoSmart 
Showerpipe 220 1jet s vanovým termostatem 
# 27223, -000 

 

Croma
Horní sprcha 280 1jet  
# 26220,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 15,6 l/min
# 26221,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 EcoSmart 8,5 l/min
Sprchové rameno 38,9 cm (bez obr.)  
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Přívod od stropu 10 cm (bez obr.) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

  

Croma
Horní sprcha 220 1jet  
# 26464, -000 19 l/min 
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min

Přívod od stropu 10 cm (bez obr.) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

Sprchové rameno 38,9 cm (bez obr.) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Croma E
Horní sprcha 280 1jet  
# 26257, -000 18,3 l/min 
# 26258, -000 EcoSmart 8 l/min
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Croma 100
ruční sprcha Multi 
# 28536, -000 19 l/min 
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Croma 100
ruční sprcha Vario 
# 28535, -000 18 l/min 
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Croma 100
ruční sprcha 1jet 
# 28580, -000 16 l/min 
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Croma 100
Multi sprchová sada  
se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo 
# 27774, -000 19 l/min

 

Croma 100
Vario sprchová sada  
se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo 
# 27772, -000 18 l/min 
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Vario sprchová sada  
se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo (bez obr.) 
# 27771, -000 18 l/min 
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

 

Croma 100
Mono sprchová sada  
se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo 
# 27717, -000 16 l/min

sprchová sada Mono  
se sprchovou tyčí 90 cm a miskou na mýdlo (bez obr.) 
# 27724, -000 16 l/min
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Sprchy

Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Crometta

Designový velikán  
za málo peněz

Stručně a přehledně:

• Vysoká kvalita a stylový vzhled v kombinaci s atraktivním 
poměrem cena/výkon

• Tento sprchový systém je díky jednoduché instalaci  
na stávající přípojky velmi vhodný do nájemních bytů

• Více druhů proudů pro individuální zážitek ze sprchování
• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního  

kamene z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty
• S variantami EcoSmart spotřebujete až o 60 % méně vody
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Sprchy

Zažijte s řadou Crometta potěšení při sprchování každý 
den. Díky nekomplikovanému záměně je vstup do světa 
hansgrohe opravdu snadný. Moderní technologie 
EcoSmart vás přesvědčí mimořádně úspornou spotřebou 
a ve spojení s chromovým povrchem pro snadnou údržbu 
se postará o dlouhotrvající kvalitu. Osvoboďte svoje pocity 
a vychutnejte si chvíle ryzí radosti.

Pomocí výměny své staré ruční sprchy za model Crometta Vario do-
sáhnete rychle a nekomplikované záměně pro své každodenní rituá-
ly. Můžete vybírat mezi dvěma druhy proudů – Rain a IntenseRain – 
a nechat se podle momentální nálady zahalit intenzivním nebo 
měkkým deštěm. Tento sprchový systém lze jednoduše namontovat na 
stávající přípojky.

Vysoká kvalita  
za dobrou cenu

Rychlý upgrade  
díky snadné výměně



Crometta E
Horní sprcha 240 1jet  
# 26726, -000 18 l/min 
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Horní sprcha 240 1jet nízkotlaká 21 l/min 
# 26722, -000

Sprchové rameno E 38,9 cm (bez obr.) 
# 27446, -000 

Přívod od stropu E 10 cm (bez obr.)  
# 27467, -000

Přívod od stropu E 30 cm (bez obr.) 
# 27388, -000 

  

Crometta S
Horní sprcha 240 1jet  
# 26723, -000 18 l/min 
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Horní sprcha 240 1jet nízkotlaká  
# 26725, -000 21 l/min

Sprchové rameno 38,9 cm (bez obr.) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Přívod od stropu S 10 cm (bez obr.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Přívod od stropu S 30 cm (bez obr.) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Crometta
ruční sprcha Vario 
# 26330, -400 13,8 l/min 
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26336, -400 Green 5,7 l/min

 

Crometta
ruční sprcha 1jet 
# 26331, -400 14 l/min 
# 26333, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26334, -400 Green 5,7 l/min

 

Crometta
Vario sprchová sada  
se sprchovou tyčí 65 cm 
# 26532, -400 13,8 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

sprchová sada Vario  
se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo (bez obr.) 
# 26553, -400 13,8 l/min

sprchová sada Vario  
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.) 
# 26536, -400 13,8 l/min 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Crometta
sprchová sada 1jet  
se sprchovou tyčí 65 cm 
# 26533, -400 14 l/min 
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26554, -400 Green 6 l/min

sprchová sada 1jet  
se sprchovou tyčí 90 cm (bez obr.) 
# 26537, -400 14 l/min 
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min

 

Crometta S
Showerpipe 240 1jet  
s termostatem 
Sprchové rameno 350 mm
Výšku sprchového sytému je možné zkrátit 
▪ Crometta S 240 1jet horní sprcha
▪ Crometta Vario ruční sprcha
▪ Ecostat 1001 CL termostatická baterie
# 27267, -000 16 l/min 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet  
s vanovým termostatem 
# 27320, -000 
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Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno 
Sprchové rameno 350 mm
Výšku sprchového sytému je možné zkrátit 
▪ Crometta S 240 1jet horní sprcha
▪ Crometta Vario ruční sprcha
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min 

 

Crometta E
Showerpipe 240 1jet  
s termostatem 
Sprchové rameno 350 mm
Výšku sprchového sytému je možné zkrátit 
▪ Crometta E 240 1jet horní sprcha
▪ Crometta Vario ruční sprcha
▪ Ecostat 1001 CL termostatická baterie
# 27271, -000 
# 27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min 

Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem 
# 27298, -000 

 

Crometta E
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno 
Sprchové rameno 350 mm
Výšku sprchového sytému je možné zkrátit
▪ Crometta E 240 1jet horní sprcha
▪ Crometta Vario ruční sprcha
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min 
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Sprchy

Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Vernis

Nastavený pro Váš celkový komfort

Stručně a přehledně:

• V oblém nebo hranatém designu, aby to prostoru slušelo
• Vynikající poměr cena/výkon
• Více druhů proudů pro individuální zážitek ze sprchování
• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního  

kamene z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty
• S variantami EcoSmart spotřebujete až o 60 % méně vody
• Rozsáhlý sortiment s variantami na zeď i pod omítku



Vernis Blend
Ruční sprcha Vario 
# 26270, -000, -670 15,2 l/min 
# 26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min  
# 26090, -000 Green 5,2 l/min

 

Vernis Blend
Sprchová sada Vario  
se sprchovou tyčí Crometta 65 cm 
# 26275, -000 15,2 l/min 
# 26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min

 

Vernis Blend
Horní sprcha 200 1jet  
# 26271, -000, -670 12,4 l/min 
# 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min 
# 26093, -000 Green 5,4 l/min

Horní sprcha 200 1jet LowPressure  
# 26095, -000 14,7 l/min

 

Vernis Shape
Horní sprcha 230 1jet  
# 26281, -000, -670 12,4 l/min 
# 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min 
# 26094, -000 Green 5,4 l/min

Horní sprcha 200 1jet LowPressure  
# 26096, -000 14,7 l/min

 

Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet  
s termostatem 
Sprchové rameno 400 mm
▪ Vernis Blend 200 1jet horní sprcha
▪ Vernis Blend Vario ruční sprcha
▪ Vernis termostatická baterie
# 26276, -000, -670 15,9 l/min
# 26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26318, -000 Green 5,7 l/min

Showerpipe 200 1jet  
s vanovým termostatem 
# 26274, -000 20 l/min
# 26079, -000 EcoSmart 20 l/min

 

Vernis Shape
Showerpipe 230 1jet Reno 
Sprchové rameno 400 mm
▪ Vernis Shape 230 1jet horní sprcha
▪ Vernis Blend Vario ruční sprcha
# 26282, -000, -670 14,6 l/min
# 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
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Sprchy

Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Jocolino

Proměňte koupelnu  
v nejčistší hřiště na světě

Stručně a přehledně:

• Tři různé designy zvířátek: lev, zebra a krokodýl
• Mrkací očka pro ještě větší zábavu při koupání
• Ergonomická rukojeť, vhodná pro malé ručky
• Více druhů proudů pro individuální zážitek ze sprchování
• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního  

kamene z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty
• S pomocí volitelné rychlospojky můžete snadno vyměňovat dvě 

ruční sprchy, např. Vaši běžnou sprchu a dětskou



Jocolino 
Dětská ruční sprcha krokodýl 2jet 
# 28788570 11 l/min

 

Jocolino 
Dětská ruční sprcha zebra 2jet 
# 28787640 11 l/min

 

Jocolino 
Dětská ruční sprcha lev 2jet 
# 28760210 11 l/min

 

Rychlospojka 
# 28346000 
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Sprchy

Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz

Spousta dětí nemá každodenní koupání právě v oblibě – a když místo 
vody tečou dětské slzy, není to zábava ani pro rodiče. Přitom by 
z těchto chvil mohl být naopak krásně strávený společný čas. Proto 
jsme tu my, abychom obávané koupání proměnili v okamžiky plné 
radosti.

Nová ruční sprcha Jocolino ve tvaru zvířátek děti okouzlí a nasměruje 
jejich pozornost k něčemu pozitivnímu. Na výběr máte ze tří různých 
zvířecích motivů, nebo nechte jednoduše rozhodnout svoji ratolest, 
jestli se chce v koupelně sprchovat raději se lvem, krokodýlem nebo 
zebrou. Vyměňte slzy za skvělou zábavu a krásné zážitky ve sprše.

3 veselé designy zvířátek
2 jedinečné druhy proudů
1 šťastná rodina
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DogShower

hansgrohe ji vyvinula –  
psi ji milují

Stručně a přehledně:

• Speciálně vyvinutá, aby vylepšila zážitek při mytí psům i jejich 
majitelům

• Sprcha hansgrohe DogShower může pomoci zmírnit obavy psa  
a předcházet podráždění kůže

• Ergonomický design
• Více druhů proudů pro individuální zážitek
• V případě potřeby zvýšíte cíleně množství vody
• S pomocí volitelné rychlospojky můžete snadno vyměňovat dvě 

ruční sprchy, např. Vaši běžnou sprchu a sprchu psí

Přehled ocenění



Rychlospojka 
# 28346000 

 

DogShower
Ruční sprcha pro psy 150 3jet  
s masážními tryskami  
# 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min
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Sprchy

Veškeré uvedené průtokové množství platí při tlaku 0,3 MPa (3 bary) před sprchou.
Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz

Od krmení až po pelíšek – pro naše chlupaté kamarády chceme 
vždycky to nejlepší. Proto kupujeme produkty, které jsou speciálně 
přizpůsobené jejich potřebám. Proč by tomu tedy v případě sprch 
mělo být jinak? DogShower od hansgrohe je inovativní řešení, šetrné 
k srsti, ze kterého budete mít užitek vy i váš nejlepší přítel.

Je to způsob, jak koupat psy bez stresu a chaosu. Jedinečné trysky 
podobné kartáčům důkladněji vyčistí i hustou srst a především jsou 
příjemnější pro vašeho čtyřnohého kamaráda. Tři speciálně vyvinuté, 
tiché typy proudů jsou perfektní pro srst, nohy a tlapky a pro obtížně 
přístupná nebo citlivá místa. Není tedy divu, že psi znovu objeví svou 
lásku ke koupání. A víte, jak se to říká? Štěstí začíná vlhkým nosem 
a končí na čtyřech šťastných tlapkách.

Méně stresu  
a méně nepořádku 

Paw Spray: Měkký proud, ideální pro jemné 
čištění tlapek.

Leg Spray: Na nohy a citlivá místa. Fur Spray: Plný sprchový proud pro vyplách-
nutí nečistot a šamponu.
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RainSelect

Přepněte  
na větší komfort

Stručně a přehledně:

• Štíhlá silueta, která se integruje do stěny a šetří místo
• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus si můžete 

zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu
• Dlouhá životnost tlačítek: trvalá odolnost proti oděru díky potisku 

uvnitř
• S inovativním ovládáním Select můžete jednoduše regulovat 

proud vody nebo přepínat mezi druhy proudů
• Požadované množství vody nastavíte snadno a pohodlně pomocí 

otočného regulátoru
• Jednoduché čištění díky uzavírací funkci ovladačů (nespustí 

se voda)

Přehled ocenění



RainSelect
termostat pro podomítkovou instalaci pro 2 spotřebiče  
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Základní těleso pro 2 spotřebiče (bez obr.) 
# 15310180

 

RainSelect
termostat pro podomítkovou instalaci pro 3 spotřebiče  
# 15381, -000, -700

Základní těleso pro 3 spotřebiče (bez obr.) 
# 15311180

 

RainSelect
termostat pro podomítkovou instalaci pro 4 spotřebiče  
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Základní těleso pro 4 spotřebiče (bez obr.) 
# 15312180

 

RainSelect
termostat pro podomítkovou instalaci pro 5 spotřebičů  
# 15384, -000, -700

Základní těleso pro 5 spotřebičů (bez obr.) 
# 15313180

 

RainSelect
termostat pod omítku pro 3 spotřebiče  
# 15356, -000, -400, -600

Základní těleso pro 3 spotřebiče (bez obr.) 
# 15311180

 

RainSelect
termostat pod omítku pro 2 spotřebiče  
# 15355, -000, -400, -600

Základní těleso pro 2 spotřebiče (bez obr.) 
# 15310180

 

RainSelect
termostat pod omítku pro 5 spotřebičů  
# 15358, -000, -400, -600

Základní těleso pro 5 spotřebičů (bez obr.) 
# 15313180

 

RainSelect
termostat pod omítku pro 4 spotřebiče  
# 15357, -000, -400, -600

Základní těleso pro 4 spotřebiče (bez obr.) 
# 15312180
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Termostaty

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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ShowerSelect

Ovládání sprchy stiskem tlačítka

Stručně a přehledně:

• K dostání v hranatém nebo kulatém provedení pro každý vkus  
a styl

• Uspořádaný vzhled pro nadčasové prostředí v koupelně
• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus si  

můžete zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu
• Dlouhá životnost tlačítek díky potisku, který je trvale odolný  

vůči oděru
• S inovativním ovládáním Select můžete jednoduše regulovat 

proud vody nebo přepínat mezi druhy proudů
• Individuální výběr díky dvěma různým technologiím – termostatu 

nebo mísicí baterii

Přehled ocenění



ShowerSelect Glas
termostat pod omítku pro 2 spotřebiče  
# 15738, -400

 

ShowerSelect
termostat pod omítku pro 2 spotřebiče  
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

ShowerSelect
termostat pod omítku pro 2 spotřebiče  
s přípojkou hadice a sprchovým držákem  
# 15765, -000

 

ShowerSelect
baterie pod omítku pro 2 spotřebiče  
# 15768, -000

 

ShowerSelect S
termostat pod omítku pro 1 spotřebič  
# 15744, -000

 

ShowerSelect S
termostat pod omítku pro 2 spotřebiče  
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

49

Termostaty

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz

Základní těleso iBox universal pro po-
domítkovou instalaci není zahrnuto 
v dodávce – objednávejte zvlášť
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ShowerTablet Select

Více místa na vychutnání si sprchy

Stručně a přehledně:

• Více úložného prostoru díky inteligentně integrované odkládací 
ploše s délkou 30 cm, 40 cm nebo 70 cm

• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus  
si můžete zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu

• S inovativním ovládáním Select můžete jednoduše regulovat 
proud vody nebo přepínat mezi druhy proudů

• Požadované množství vody nastavíte snadno a pohodlně pomocí 
otočného regulátoru

• Technologie CoolContact zabraňuje zahřívání termostatu,  
a sprchování je tak ještě bezpečnější

Přehled ocenění



ShowerTablet Select
vanový termostat na stěnu  
# 13183, -000

 

ShowerTablet Select
univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče  
# 13184, -000, -400

 

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

 

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

 

ShowerTablet Select
Vanový termostat 400 na stěnu  
# 24340, -000, -670, -700

dostupný od 04/2022

ShowerTablet Select
Sprchový termostat 400 na stěnu  
# 24360, -000, -670, -700

dostupný od 04/2022
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Termostaty

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Ecostat

Větší komfort a bezpečí  
rychle a jednoduše

Stručně a přehledně:

• Technologie CoolContact zabraňuje zahřívání termostatu,  
a sprchování je tak ještě bezpečnější

• Moderní a atraktivní design, který se optimálně hodí do prostředí 
každé koupelny

• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus  
si můžete zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu

• Rozsáhlý sortiment s variantami na zeď i pod omítku

Přehled ocenění



Ecostat E
vanový termostat na stěnu  
# 15774, -000

 

Ecostat E
sprchový termostat na stěnu  
# 15773, -000

 

Ecostat Square
termostat pod omítku pro 2 spotřebiče  
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat
vanový termostat Comfort na stěnu  
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat
sprchový termostat comfort na stěnu  
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat E
termostat pod omítku pro 2 spotřebiče  
# 15708, -000

 

Ecostat
Universal vanový termostat na stěnu  
# 13123, -000

 

Ecostat
Universal sprchový termostat na stěnu  
# 13122, -000

 

Ecostat S
termostat pod omítku pro 2 spotřebiče  
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

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

 

Ecostat
Comfort Care sprchový termostat na stěnu  
s prodlouženými rukojeťmi 
# 13117, -000 
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Termostaty

Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz

Základní těleso iBox universal pro po
domítkovou instalaci není zahrnuto
v dodávce – objednávejte zvlášť
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RainDrain

Odtokový systém pro Vaši sprchu
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Jednotný vzhled koupelny je zárukou příjemného pocitu pohody –  
a to platí i pro sprchu. Není proto překvapením, že obliba sprcho-
vých žlábků s atraktivním vzhledem, které se harmonicky integrují do 
sprchy, neustále stoupá. Systém RainDrain opticky doplní jakoukoli 
sprchu a hladce se do ní začlení – ať už je z přírodního kamene, 
matné nerezové oceli sladěné s povrchovou úpravou vašich sprch 
a baterií hansgrohe nebo individuálně obložený. Rozhodující je zde 
přitom nejen dokonale sladěný vzhled, ale především dlouhá život-
nost a funkce.

RainDrain lze přizpůsobit jakémukoli vkusu a sprše. Jsme hrdí na jeho 
snadnou instalaci, která je naprosto nezávislá na příslušné montážní 
situaci. Pro všechny sprchové žlábky je k dispozici jedna základní 
sada. Vybírat můžete mezi třemi různými žlábky a jednou variantou 
pro bodový odvod vody. Na tento funkční sprchový odtok se zaruče-
nou těsností se budete moci spolehnout po mnoho let. Pro bezpočet 
bezstarostných a krásných zážitků při sprchování.

Dokonalost pro sprchu –  
i pro oko

Stručně a přehledně:

• Špičková volnost pohybu a bezbariérovost ve Vaší individuálně 
uspořádané koupelně

• Konstrukce, která šetří místo a pestrý výběr výrobků umožňují 
bezproblémovou integraci do téměř každé koupelny

• Lze použít pro všechny běžné varianty instalace
• Zabránění poškození vodou díky vodotěsné základní sadě  

a předmontované těsnicí textilii
• Volitelně dostupná technologie Dryphon pro snadnější čištění
• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus si můžete 

zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu



RainDrain Flex
Vrchní sada sprchového žlabu 70 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu  
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Vrchní sada sprchového žlabu 80 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu (bez obr.) 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Vrchní sada sprchového žlabu 90 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu (bez obr.) 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Vrchní sada sprchového žlabu 100 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu (bez obr.) 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Vrchní sada sprchového žlabu 120 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci volně na plochu (bez obr.) 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Flex
Vrchní sada sprchového žlabu 70 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci ke stěně  
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Vrchní sada sprchového žlabu 80 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci ke stěně (bez obr.) 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Vrchní sada sprchového žlabu 90 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci ke stěně (bez obr.) 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Vrchní sada sprchového žlabu 100 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci ke stěně (bez obr.) 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Vrchní sada sprchového žlabu 120 cm,  
zkracovatelný, pro instalaci ke stěně (bez obr.) 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Match
Vrchní sada sprchového žlabu 60 cm  
s výškově stavitelným rámem  
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Vrchní sada sprchového žlabu 70 cm  
s výškově stavitelným rámem (bez obr.) 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Vrchní sada sprchového žlabu 80 cm  
s výškově stavitelným rámem (bez obr.) 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Vrchní sada sprchového žlabu 90 cm  
s výškově stavitelným rámem (bez obr.) 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Vrchní sada sprchového žlabu 100 cm  
s výškově stavitelným rámem (bez obr.) 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Vrchní sada sprchového žlabu 120 cm  
s výškově stavitelným rámem (bez obr.) 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

 

RainDrain Rock
Vrchní sada sprchového žlabu 60 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby  
# 56029, -000

Vrchní sada sprchového žlabu 70 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby (bez obr.) 
# 56030, -000

Vrchní sada sprchového žlabu 80 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby (bez obr.) 
# 56031, -000

Vrchní sada sprchového žlabu 90 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby (bez obr.) 
# 56032, -000

Vrchní sada sprchového žlabu 100 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby (bez obr.) 
# 56033, -000

Vrchní sada sprchového žlabu 120 cm,  
zkracovatelný, k položení dlažby (bez obr.) 
# 56034, -000

 

RainDrain Spot
Podlahová vpust, mřížka 15 x 15 cm  
# 56055, -800

Podlahová vpust, mřížka 15 x 15 cm,  
dlažba zezadu krytu (bez obr.) 
# 56112, -800

Raindrain
úplná sada odtokové soupravy 90 XXL  
# 60067, -000
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Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz

Vrchní sada nezahrnuje základní těle-
so uBox universal – základní těleso 
objednejte zvlášť
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Metropol

Geometrické tvary  
s precizními hranami

Stručně a přehledně:

• Dokonalé geometrické tvary pro nadčasový design koupelny
• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus  

si můžete zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu
• Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný 

prostor mezi umyvadlem a baterií, a postará se tak o menší 
rozstřikování vody

• Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl 
vzduchu pro plné kapky a měkký vodní proud, který  
se nerozstřikuje

• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního kamene 
z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty

• Díky ekologické technologii EcoSmart ušetříte vodu i energii

Přehled ocenění



Metropol
Baterie 260  
s plnou pákou, pro umyvadlové mísy,  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Umyvadlová baterie 110  
s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open  
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková umyvadlová baterie 110  
s plnou pákou a odtokovou soupravou s táhlem  
# 32506, -000

Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart  
s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open 
(bez obr.) 
# 32508, -000

 

Metropol
Umyvadlová baterie 230  
s plnou pákou a odtokovou soupravou Push-Open 
# 32511,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Umyvadlová baterie  
s plnou pákou pod omítku, s výtokem 225 mm  
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Umyvadlová baterie  
s plnou pákou, pod omítku, s výtokem 165 mm (bez obr.) 
# 32525, -000

Základní těleso  
pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku (bez obr.) 
# 13622180

 

Metropol
Vanová baterie  
na stěnu s plnou pákou 
# 32540,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Sprchová baterie  
na stěnu s plnou pákou 
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Vanová baterie  
k postavení na podlahu s plnou pákou  
# 32532,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Základní těleso  
pro baterie volně stojící na podlaze (bez obr.) 
# 10452180

 

Metropol
Vanová baterie pod omítku  
s plnou pákou  
# 32545,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Vanová baterie pod omítku  
s plnou pákou a zabudovanou  
bezpečnostní kombinací podle EN1717  
# 32546,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180

Metropol
Sprchová baterie pod omítku  
s plnou pákou  
# 32565,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180
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Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Metris

Nadčasově krásná,  
nekonečně pohodlná

Stručně a přehledně:

• Otevřené zaoblení ploché rukojeti odráží její snadnou  
ovladatelnost

• Technologie ComfortZone pro Vás vytvoří maximální volný 
prostor mezi umyvadlem a baterií, a postará se tak o menší 
rozstřikování vody

• Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl 
vzduchu pro plné kapky a měkký vodní proud, který  
se nerozstřikuje

• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního kamene 
z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty

• Díky ekologické technol ogii EcoSmart ušetříte vodu i energii



Metris
Páková umyvadlová baterie 260  
pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou s táhlem 
# 31082, -000 

Páková umyvadlová baterie 260  
pro umyvadlové mísy, bez odtokové soupravy 
# 31184, -000 

 

Metris
Páková umyvadlová baterie 200  
s odtokovou soupravou s táhlem 
# 31183, -000 

Páková umyvadlová baterie 200  
bez odtokové soupravy 
# 31185, -000 

 

Metris
Páková umyvadlová baterie 110  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 31080, -000

Páková umyvadlová baterie 110  
bez odtokové soupravy  
# 31084, -000

Páková umyvadlová baterie 110  
pro beztlakové ohřívače vody, s odtokovou soupravou 
s táhlem  
# 31074, -000

Páková umyvadlová baterie 110 LowFlow  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 31203, -000

Páková umyvadlová baterie 110 LowFlow 3,5 l/min  
bez odtokové soupravy  
# 31204, -000

Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart  
s odtokovou soupravou s táhlem (bez obr.) 
# 31121, -000

 

Metris
Páková umyvadlová baterie 230  
s odtokovou soupravou s táhlem 
# 31087, -000 

Páková umyvadlová baterie 230  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 31187, -000 

Páková umyvadlová baterie 230  
bez odtokové soupravy 
# 31081, -000 

 

Metris
Páková vanová baterie  
na stěnu 
# 31480, -000 

 

Metris
Páková sprchová baterie  
na stěnu 
# 31680, -000 

 

Metris
Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
s výtokem 165 mm  
# 31085, -000

Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž  
na stěnu, s výtokem 225 mm (bez obr.) 
# 31086, -000

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii  
pod omítku (bez obr.) 
# 13622180

 

Metris
Páková vanová baterie pod omítku  
# 31454, -000

Páková vanová baterie pod omítku,  
se zabudovanou bezpečnostní kombinací  
podle EN1717  
# 31451, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180

Metris
Páková sprchová baterie pod omítku  
# 31456, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180
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Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Metris S

Moderní jednoduchost

Stručně a přehledně:

• Velké plochy pro elegantní, vysoce kvalitní design koupelny
• Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný 

prostor mezi umyvadlem a baterií, a postará se tak o menší 
rozstřikování vody

• Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl 
vzduchu pro plné kapky a měkký vodní proud, který se nerozstři-
kuje

• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního kamene 
z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty

• Díky ekologické technologii EcoSmart ušetříte vodu i energii



Metris S
Páková umyvadlová baterie 260  
pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou s táhlem 
# 31022, -000 

Páková umyvadlová baterie  
pro umyvadlové mísy, bez odtokové soupravy 
# 31023, -000 

 

Metris S
Páková umyvadlová baterie 100  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 31060, -000

Páková umyvadlová baterie  
bez odtokové soupravy  
# 31068, -000

Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l/min  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 31063, -000

Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow  
bez odtokové soupravy  
# 31015, -000

Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 2 l/min  
s odtokovou soupravou  
# 31016, -000

 

Metris S
Páková umyvadlová baterie  
s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem 
# 31159, -000 

Páková umyvadlová baterie 230  
s otočným výtokem a odtokovou soupravou Push-Open 
# 31161, -000 

 

Metris S
Páková vanová baterie  
na stěnu 
# 31460, -000 

 

Metris S
Páková sprchová baterie  
na stěnu 
# 31660, -000 

 

Metris S
Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
s výtokem 165 mm  
# 31162, -000

Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
s výtokem 225 mm (bez obr.) 
# 31163, -000

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii  
pod omítku (bez obr.) 
# 13622180

 

Metris S
Páková vanová baterie pod omítku  
# 31465, -000

Páková vanová baterie pod omítku,  
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717  
# 31466, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180

Metris S
Páková sprchová baterie pod omítku  
# 31665, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180
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Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Finoris

Pomocník při každodenních  
činnostech

Stručně a přehledně:

• Štíhlý geometrický design vnáší do koupelny estetický zážitek
• Funkce vytažení pro maximální flexibilitu
• Jednoduchý výběr mezi dvěma druhy proudů stisknutím tlačítka
• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus si můžete 

zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu
• Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný 

prostor mezi umyvadlem a baterií, a postará se tak o menší 
rozstřikování vody

• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního kamene 
z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty

• Díky ekologické technologii EcoSmart ušetříte vodu i energii

Přehled ocenění
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Baterie

V žádné jiné místnosti se nesetkává tolik různých potřeb a činností 
jako v koupelně. Je naším útočištěm, místem, kde vládne ranní chaos, 
i wellness oázou v jednom. Čím více lidí v domácnosti žije, tím širší je 
rozsah požadavků, které musí koupelna splňovat.

Finoris naplňuje tyto požadavky svým minimalistickým designem 
a maximální flexibilitou. Boj o umyvadlo se rázem stane minulostí, 
protože je tu něco, co uspokojí všechny uživatele. Skrytá průkopnic-
ká inovace umožňuje mnoho činností, které lze u jiných baterií spojit 
jen těžko: umýt si vlasy, vykoupat miminko nebo si rychle přeprat 
oblečení.

Vytahovací sprcha, nenápadně integrovaná do štíhlého 
designu, po každém použití zajede hladce zpět do své 
výchozí polohy, kde je pak připravena, až ji zase budete 
potřebovat. Baterie se dokáže vašim potřebám přizpůsobit 
ve čtyřech oblastech: v množství vody, teplotě vody,druhu 
proudu a nastavení flexibilního výtoku. Finoris je k dostání 
ve třech povrchových úpravách, díky čemuž se opticky do-
konale začlení do designu každé koupelny.

Baterie flexibilní  
jako Vy sami



Finoris
Páková umyvadlová baterie 260  
pro umyvadlové mísy  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76070, -000, -670, -700 

 

Finoris
Páková umyvadlová baterie 230  
s vytažitelnou sprškou, 2jet  
a odtokovou soupravou Push-Open 
# 76063, -000, -670, -700 

 

Finoris
Páková umyvadlová baterie 230  
s otočným výtokem  
a odtokovou soupravou Push-Open 
# 76060, -000, -670, -700 

 

Finoris
Páková umyvadlová baterie 110  
s táhlem a odtokovou soupravou 
# 76020, -000, -670, -700 

Páková umyvadlová baterie 110  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76023, -000, -670, -700 

 

Finoris
Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76024, -000, -670, -700 

 

Finoris
Páková umyvadlová baterie 100  
s odtokovou soupravou Push-Open 
# 76010, -000, -670, -700 

 

Finoris
Stojánkový ventil 100  
pro studenou vodu bez odtokové soupravy 
# 76013, -000, -670, -700 

 

Finoris
Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
pro montáž na stěnu s výtokem 16,8 cm  
# 76051, -000, -670, -700

Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
pro montáž na stěnu s výtokem 22,8 cm (bez obr.) 
# 76050, -000, -670, -700

Základní těleso  
pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku (bez obr.) 
# 13622180

 

Finoris
3-otvorová umyvadlová baterie110  
s odtokovou soupravou Push-Open  
# 76033, -000, -670, -700

3-otvorová umyvadlová baterie 160  
s odtokovou soupravou Push-Open (bez obr.) 
# 76034, -000, -670, -700

 

66



Finoris
Páková vanová baterie na stěnu  
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris
Čtyřotvorová baterie na okraj vany  
s tělesem sBox  
# 76444, -000, -670, -700

Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii na okraj vany 
(bez obr.) 
# 13444180

 

Finoris
Páková vanová baterie volně stojící  
na podlaze  
# 76445, -000, -670, -700

Základní těleso pro baterie volně stojící  
na podlaze (bez obr.) 
# 10452180

 

Finoris
Vanový výtok  
# 76410, -000, -670, -700

 

Finoris
Páková vanová baterie pod omítku  
# 76415, -000, -670, -700

Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou 
bezpečnostní kombinací podle EN1717  
# 76416, -000, -670, -700

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180

Finoris
Páková sprchová baterie na stěnu  
# 76620, -000, -670, -700

Finoris
Páková sprchová baterie pod omítku  
# 76615, -000, -670, -700

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180
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Vivenis

Voda čaruje

Stručně a přehledně:

• Elegantní tvar baterie harmonicky splývá s širokým proudem 
v podobě vodopádu

• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus si  
můžete zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu

• Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný 
prostor mezi umyvadlem a baterií, a postará se tak o menší 
rozstřikování vody

• Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl 
vzduchu pro plné kapky a měkký vodní proud, který  
se nerozstřikuje

• Díky ekologické technologii EcoSmart ušetříte vodu i energii

Přehled ocenění
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Baterie

Dotknout se vodopádu je naše přirozená touha. Když jsme venku 
v přírodě a objevíme jeden z těchto fascinujících a nikdy nekončících 
zdrojů energie, je naším prvním instinktem sáhnout rukou do tekoucí 
vody. Doma však spojujeme blahodárný vodní zážitek jen s příjem-
ným sprchováním nebo dlouhou koupelí. Proč by se nemohlo v krátký 
a přitom úžasně příjemný okamžik proměnit i něco tak nezbytného, 
jako je mytí rukou?

To je chvíle pro Vivenis. Model, který je mnohem více než baterie. 
Jeho nadčasově elegantní design a široký vodní proud působí v kou-
pelně jako nádherný a výrazný prvek. Vlastní kouzlo však přijde, 
když otevřete rukojeť a voda se dotkne Vašich rukou nebo obličeje. 
Naše inovativní technologie AirPower obohacuje vodu vzduchem, 
a proměňuje tak vodní proud v sametově hedvábný vodopád na Vaší 
kůži.

Vivenis s technologií EcoSmart Vám každý den přinese nejen spoustu 
krátkých okamžiků plných požitků, ale navíc k tomu také snižuje spo-
třebu vody. Můžete se těšit na radost pokaždé, když pustíte vodu.

Sametově hedvábný vo-
dopád ve Vaší koupelně



Vivenis
Páková umyvadlová baterie 250  
pro umyvadlové mísy,  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 75040, -000, -670, -700

Páková umyvadlová baterie 250  
pro umyvadlové mísy,  
bez odtokové soupravy  
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis
Páková umyvadlová baterie 110  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 75020, -000, -670, -700

Páková umyvadlová baterie 110  
bez odtokové soupravy  
# 75022, -000, -670, -700

 

Vivenis
Páková umyvadlová baterie 80  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 75010, -000, -670, -700

Páková umyvadlová baterie 80  
bez odtokové soupravy  
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis
Stojánkový ventil 80  
pro studenou vodu bez odtokové soupravy  
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis
Páková umyvadlová baterie 210  
s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem  
# 75030, -000, -670, -700

Páková umyvadlová baterie 210  
s otočným výtokem bez odtokové soupravy  
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis
3-otvorová umyvadlová armatura 90  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis
Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
pro montáž na stěnu s výtokem 19,2 cm  
# 75050, -000, -670, -700

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii  
pod omítku (bez obr.) 
# 13622180
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Vivenis
Páková vanová baterie  
na stěnu  
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis
Čtyřotvorová baterie na okraj vany  
s tělesem sBox  
# 75444, -000, -670, -700

Základní těleso pro čtyřotvorovou baterii  
na okraj vany (bez obr.) 
# 13440180

 

Vivenis
Páková vanová baterie volně stojící  
na podlaze  
# 75445, -000, -670, -700

Základní těleso pro baterie volně stojící  
na podlaze (bez obr.) 
# 10452180

 

Vivenis
Páková vanová baterie pod omítku  
# 75415, -000, -670, -700

Páková vanová baterie pod omítku, s 
e zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717  
# 75416, -000, -670, -700

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180

Vivenis
Vanový výtok  
# 75410, -000, -670, -700

 

Vivenis
Páková sprchová baterie  
na stěnu 
# 75620, -000, -670, -700 12,3 l/min 

 

Vivenis
Páková sprchová baterie pod omítku  
# 75615, -000, -670, -700

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180
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Talis E

Komfort ve své  
nejpřirozenější podobě

Stručně a přehledně:

• Štíhlá elegance díky jemně se zužujícímu tvaru
• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus  

si můžete zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu
• Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný 

prostor mezi umyvadlem a baterií, a postará se tak  
o menší rozstřikování vody

• Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl 
vzduchu pro plné kapky a měkký vodní proud, který  
se nerozstřikuje

• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního  
kamene z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty

• Díky ekologické technologii EcoSmart ušetříte vodu i energii

Přehled ocenění



Talis E
Páková umyvadlová baterie 150  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71754,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková umyvadlová baterie 150  
bez odtokové soupravy  
# 71755, -000

 

Talis E
Páková umyvadlová baterie 240  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71716,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková umyvadlová baterie 240  
bez odtokové soupravy  
# 71717,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Páková umyvadlová baterie 110  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71710,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková umyvadlová baterie 110  
s odtokovou soupravou Push-Open  
# 71711, -000

Páková umyvadlová baterie 110  
bez odtokové soupravy  
# 71712,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart  
s odtokovou soupravou s táhlem (bez obr.) 
# 71713,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková umyvadlová baterie 110 CoolStart  
bez odtokové soupravy (bez obr.) 
# 71714,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková umyvadlová baterie 110 LowFlow  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71715, -000

 

Talis E
3-otvorová umyvadlová baterie  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Páková vanová baterie  
na stěnu  
# 71740,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Páková sprchová baterie  
na stěnu  
# 71760,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
s výtokem 22,5 cm  
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
s výtokem 165 mm (bez obr.) 
# 71732, -000

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii  
pod omítku (bez obr.) 
# 13622180

 

Talis E
Páková vanová baterie pod omítku  
# 71745,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Páková vanová baterie pod omítku,  
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717  
# 71474,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180

Talis E
Páková sprchová baterie pod omítku  
# 71765,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180
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Talis S

Dokonalé propojení tvaru  
a funkce

Stručně a přehledn ě:

• Vzpřímené, štíhlé kónické základní těleso
• S inovativním ovládáním Select můžete jednoduše regulovat 

proud vody
• Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný 

prostor mezi umyvadlem a baterií, a postará se tak  
o menší rozstřikování vody

• Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl 
vzduchu pro plné kapky a měkký vodní proud, který  
se nerozstřikuje

• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního  
kamene z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty

• Díky ekologické technologii EcoSmart ušetříte vodu i energii



Talis Select S
Umyvadlová baterie 190  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 72044, -000

Umyvadlová baterie 190  
bez odtokové soupravy  
# 72045, -000

 

Talis S
Páková umyvadlová baterie 100  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 72020, -000

Páková umyvadlová baterie 100  
bez odtokové soupravy  
# 72021, -000

Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart  
s odtokovou soupravou s táhlem (bez obr.) 
# 72022, -000

Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart  
bez odtokové soupravy (bez obr.) 
# 72023, -000

Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l/min  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 72024, -000

Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l/min  
bez odtokové soupravy  
# 72025, -000

 

Talis S
Páková umyvadlová baterie 140  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 72113, -000

 

Talis S
Páková umyvadlová baterie 210  
s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem  
# 72105, -000

 

Talis S
Páková vanová baterie  
na stěnu 
# 72400, -000 

 

Talis S
Páková sprchová baterie  
na stěnu  
# 72600, -000

Talis S
Páková umyvadlová baterie pod omítku, 
s výtokem 225 mm  
# 72111, -000

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii  
pod omítku (bez obr.) 
# 13622180

 

Talis S
Páková vanová baterie pod omítku  
# 72405, -000

Páková vanová baterie pod omítku,  
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717  
# 72406, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180

Talis S
Páková sprchová baterie pod omítku  
# 72605, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180
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Focus

Přesvědčí kvalitou,  
komfortem a cenou

Stručně a přehledně:

• Sladěný design s jednoduchými, plošnými formami
• Ergonomická rukojeť pro jednoduché ovládání
• Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný 

prostor mezi umyvadlem a baterií, a postará se tak  
o menší rozstřikování vody

• Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl 
vzduchu pro plné kapky a měkký vodní proud, který  
s nerozstřikuje

• Díky technologii QuickClean můžete usazeniny vodního  
kamene z pružných silikonových nopků jednoduše otřít prsty

• Díky e kologické technologii EcoSmart ušetříte vodu i energii



Focus
Páková umyvadlová baterie 230  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 31531, -000

Páková umyvadlová baterie 230  
bez odtokové soupravy  
# 31532, -000

 

Focus
Páková umyvadlová baterie 190  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 31608, -000

Páková umyvadlová baterie 190  
bez odtokové soupravy  
# 31518, -000

 

Focus
Páková umyvadlová baterie 100  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 31607, -000

Páková umyvadlová baterie 100  
bez odtokové soupravy  
# 31517, -000

Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l/ min  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 31603, -000

Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l/ min  
bez odtokové soupravy  
# 31513, -000

Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart  
s odtokovou soupravou s táhlem (bez obr.) 
# 31621, -000

 

Focus
Páková umyvadlová baterie 240  
s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem  
# 31609, -000

Páková umyvadlová baterie 240  
s otočným výtokem, bez odtokové soupravy  
# 31519, -000

 

Focus
Páková vanová baterie na stěnu  
# 31940, -000

 

Focus
Páková sprchová baterie na stěnu  
# 31960, -000

Focus
Páková sprchová baterie pod omítku  
# 31965, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180

Focus
Páková umyvadlová baterie pro montáž na stěnu  
# 31923, -000

 

Focus
Páková vanová baterie pod omítku  
# 31945, -000

Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou 
bezpečnostní kombinací podle EN1717  
# 31946, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180
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Vernis Shape

Elegantní design s hranami

Stručně a přehledně:

• Precizní hrany vytvářejí opticky výrazný vzhled
• Vysoká kvalita a stylový vzhled v kombinaci s atraktivním 

poměrem cena/výkon
• Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný 

prostor mezi umyvadlem a baterií, a postará se tak  
o menší rozstřikování vody

• Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl 
vzduchu pro plné kapky a měkký vodní proud, který  
se nerozstřikuje

• Díky ekologické technologii EcoSmart ušetříte vodu i energii



Vernis Shape
Páková umyvadlová baterie 190  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71562, -000, -670

Páková umyvadlová baterie 190  
s kovovou odtokovou soupravou s táhlem  
# 71590, -000

Páková umyvadlová baterie 190  
bez odtokové soupravy  
# 71591, -000, -670

 

Vernis Shape
Páková umyvadlová baterie 100  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71561, -000, -670

Páková umyvadlová baterie 100  
s kovovou odtokovou soupravou s táhlem  
# 71568, -000

Páková umyvadlová baterie 100  
bez odtokové soupravy  
# 71569, -000, -670

Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart  
s odtokovou soupravou s táhlem (bez obr.) 
# 71594, -000, -670

 

Vernis Shape
Páková umyvadlová baterie  
s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem  
# 71564, -000

 

Vernis Shape
Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
pro montáž na stěnu s výtokem 20,7 cm  
# 71578, -000, -670

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii  
pod omítku (bez obr.) 
# 13622180

 

Vernis Shape
Páková vanová baterie na stěnu  
# 71450, -000, -670

 

Vernis Shape
Páková sprchová baterie na stěnu 
# 71650, -000, -670 

 

Vernis Shape
Páková sprchová baterie pod omítku  
# 71668, -000, -670

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180

Vernis Shape
3-otvorová umyvadlová armatura  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71563, -000, -670

 

Vernis Shape
Páková vanová baterie pod omítku  
# 71468, -000, -670

Páková vanová baterie pod omítku,  
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717  
# 71469, -000, -670

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180
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Vernis Blend

Decentní elegance

Stručně a přehledně:

• Se svými elegantními bateriemi se velmi dobře hodí do stylového 
prostředí se zastoupením hřejivých materiálů, jako je například 
dřevo

• Vysoká kvalita a design plný života za atraktivní cenu
• Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný 

prostor mezi umyvadlem a baterií, a postará se tak  
o menší rozstřikování vody

• Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl 
vzduchu pro plné kapky a měkký vodní proud, který  
se nerozstřikuje

• Díky ekologické technologii EcoSmart ušetříte vodu i energii



Vernis Blend
Páková umyvadlová baterie 190  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71552, -000, -670

Páková umyvadlová baterie 190  
s kovovou odtokovou soupravou s táhlem  
# 71581, -000

Páková umyvadlová baterie 190  
s izolovaným vedením vody a odtokovou soupravou 
s táhlem (bez obr.) 
# 71572, -000

Páková umyvadlová baterie 190  
bez odtokové soupravy  
# 71582, -000, -670

 

Vernis Blend
Páková umyvadlová baterie 100  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71551, -000, -670

Páková umyvadlová baterie 100  
s kovovou odtokovou soupravou s táhlem  
# 71559, -000

Páková umyvadlová baterie 100  
s izolovaným vedením vody a odtokovou soupravou 
s táhlem (bez obr.) 
# 71571, -000

Páková umyvadlová baterie 100  
bez odtokové soupravy  
# 71580, -000, -670

Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart  
s odtokovou soupravou s táhlem (bez obr.) 
# 71585, -000, -670

 

Vernis Blend
Páková umyvadlová baterie  
s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem  
# 71554, -000

 

Vernis Blend
Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
pro montáž na stěnu s výtokem 20,7 cm  
# 71576, -000, -670

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii  
pod omítku (bez obr.) 
# 13622180

 

Vernis Blend
Páková vanová baterie na stěnu  
# 71440, -000, -670

 

Vernis Blend
Páková sprchová baterie na stěnu 
# 71640, -000, -670 

 

Vernis Blend
Páková sprchová baterie pod omítku  
# 71667, -000, -670

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180

Vernis Blend
3-otvorová umyvadlová armatura  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71553, -000, -670

 

Vernis Blend
Páková vanová baterie pod omítku  
# 71466, -000, -670

Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou 
bezpečnostní kombinací podle EN1717  
# 71467, -000, -670

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180
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Logis

Harmonický design na dotek

Stručně a přehledně:

• Přesné linie a zaoblené hrany působí příjemně na pohled  
i na dotyk

• Ergonomická rukojeť pro jednoduché ovládání
• Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný 

prostor mezi umyvadlem a baterií, a postará se tak  
o menší rozstřikování vody

• Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl 
vzduchu pro plné kapky a měkký vodní proud, který  
se nerozstřikuje

• Díky ekologické technologii EcoSmart ušetříte vodu i energii



Logis
Páková umyvadlová baterie 240 Fine  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71257, -000

Páková umyvadlová baterie 240 Fine  
bez odtokové soupravy  
# 71258, -000

 

Logis
Páková umyvadlová baterie 110 Fine  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71251, -000

Páková umyvadlová baterie 110 Fine  
s odtokovou soupravou Push-Open  
# 71252, -000

Páková umyvadlová baterie 110 Fine  
bez odtokové soupravy  
# 71253, -000

 

Logis
Páková umyvadlová baterie pod omítku,  
pro montáž na stěnu Fine s výtokem 20,5 cm  
# 71256, -000

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii  
pod omítku (bez obr.) 
# 13622180

 

Logis
Páková umyvadlová baterie 190  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71090, -000

Páková umyvadlová baterie 190  
bez odtokové soupravy  
# 71091, -000

 

Logis
Páková vanová baterie na stěnu 
# 71400, -000 

 

Logis
Páková sprchová baterie na stěnu  
# 71600, -000

Logis
Páková umyvadlová baterie 100  
s odtokovou soupravou s táhlem  
# 71100, -000

Páková umyvadlová baterie 100  
s odtokovou soupravou Push-Open  
# 71107, -000

Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart  
s odtokovou soupravou s táhlem (bez obr.) 
# 71102, -000

Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart  
bez odtokové soupravy (bez obr.) 
# 71103, -000

Páková umyvadlová baterie 100  
bez odtokové soupravy  
# 71101, -000

 

Logis
Páková vanová baterie pod omítku  
# 71405, -000

Páková vanová baterie pod omítku,  
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717  
# 71407, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180

Logis
Páková sprchová baterie pod omítku  
# 71605, -000

Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku  
# 71607, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.) 
# 01800180
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Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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sBox

Promyšlená technologie  
pro větší komfort při ovládání

Stručně a přehledně:

• Atraktivnější vzhled vany se skrytou sprchovou hadicí
• V oblém nebo hranatém designu, aby to prostoru slušelo
• Více pohodlí díky velké délce hadice (1,45 m)
• Více volnosti pohybu ve vaně
• Individuální umístění na okraji vany
• Hadice hladce zajíždí dovnitř a ven
• Minimální úsilí při vytahování a držení
• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus  

si můžete zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu

Přehled ocenění



sBox
vrchní sada hranatá  
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

základní těleso pro montáž  
na okraj vany nebo na sokl (bez obr.) 
# 13560180

montážní deska pro sokl  
z obkladů (bez obr.) 
# 28016, -000

montážní vzpěry pro montážní desku  
na vanový sokl (bez obr.) 
# 28021, -000

sBox
vrchní sada oválná  
# 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

základní těleso pro montáž  
na okraj vany nebo na sokl (bez obr.) 
# 13560180

montážní deska pro sokl  
z obkladů (bez obr.) 
# 28016, -000

montážní vzpěry pro montážní desku  
na vanový sokl (bez obr.) 
# 28021, -000
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Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz

Pro mnoho lidí je vana oázou relaxace, do které se uchylují, aby 
s požitkem načerpali novou energii. Čím estetičtější a pohodlnější je 
její okolí, tím je odpočinek větší. hansgrohe sBox pro vanu se postará 
o to, aby relaxace nebyla po stránce vzhledu i haptiky ničím rušená. 
Překážející sprchová hadice? To je minulostí. Užívejte si krásný výhled 
a větší volnost pohybu.

Sprchová hadice, která neviditelně zmizí v okraji vany, když ji právě 
nepotřebujete, je atraktivní a pohodlná věc. Na svém místě pak svinu-
tá čeká na další použití. Když se chcete sprchovat nebo koupat, rych-
le a snadno ji opět vytáhnete – pokud budete chtít, tak až na pohodl-
ných 1,45 metru. Manipulace je maximálně jednoduchá 
a nevyžaduje téměř žádnou napínací ani přídržnou sílu. Pomocí 
hansgrohe sBox pro vanu je vedení hadice na vaně kontrolované, 
chráněné a bezpečné. Sprchová hadice se nepřetáčí. Zvenku je vidět 
jen kovová rozeta sBoxu pro vanu. Podle toho, co se lépe hodí k vašim 
vanovým bateriím, zvolíte jeden ze dvou atraktivních designů rozety 
– hranatý nebo oválný.

Všechno pěkně  
uklizené
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XtraStoris

Úložný prostor pro koupelnu snů
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Stručně a přehledně:

• Úložné řešení, které šetří místo, je k dostání v různých rozměrech 
a s mnoha povrchovými úpravami, které se hodí k sortimentu 
hansgrohe

• Individualizujte jej zcela podle svých potřeb pro ukládání věcí
• Zabránění poškození vodou díky vodotěsné základní sadě 

a předmontované těsnicí textilii
• Variabilní hloubka instalace vrchní sady pro individuální vzhled

Design, kterému nechybí  
užitná hodnota
S velkou péčí jste si vybrali koupelnu. Kladli jste přitom velký důraz 
na design a vysokou kvalitu a těšíte se, jak skvěle bude vypadat ve 
Vašem domově. Tento dojem chcete uchovat – ale také víte, že ně-
kam musíte uložit tu spoustu produktů pro péči o tělo, pleť a vlasy 
nebo čisticích prostředků.

Chceme, aby tyto praktické okolnosti nikdy nezkalily Vaši radost. 
S XtraStoris vám nabízíme úložné řešení zapuštěné do zdi, které vy-
padá stejně dobře jako vaše koupelna – a přináší vám úžasnou vol-
nost pohybu. Vybírat můžete z různých barev a rozměrů, a zvolit tak 
ideální designové doplnění ke svým stávajících sprchovým výrobkům. 
Díky XtraStoris se z výzvy jménem „úložný prostor“ stává řešení, kte-
ré vám i celé vaší rodině přinese radost po dlouhé roky.



XtraStoris Individual
Výklenek do stěny matná černá,  
s designovým rámem 30 x 30 x 10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Individual
Výklenek do stěny matná bílá,  
s designovým rámem 30 x 30 x 10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Original
Výklenek do stěny včetně rámu 30 x 15 x 10 cm 
# 56057, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Výklenek do stěny včetně rámu 30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Výklenek do stěny včetně rámu 30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Minimalistic
Výklenek do stěny  
bez rámu 30 x 30 x 10 cm 
# 56073, -670, -700, -800 

Výklenek do stěny  
bez rámu 30 x 30 x 14 cm (bez obr.) 
# 56079, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Rock
Výklenek do stěny s dvířky  
pro obklady 30 x 30 x 10 cm 
# 56085, -670, -700, -800 

Výklenek do stěny s dvířky  
pro obklady 30 x 30 x 14 cm (bez obr.) 
# 56091, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Safe
Výklenek do stěny s dvířky  
pro obklady a zabudovanými uzavíracími ventily 
15 x 30 x 10 cm 
# 56100, -800 

dostupný od 02/2022

XtraStoris Individual
Výklenek do stěny kartáčovaná nerezová ocel,  
s designovým rámem 30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
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AddStoris

Dokonalý doplněk do Vaší  
koupelny

Stručně a přehledně:

• Díky barevným designům povrchové úpravy FinishPlus  
si můžete zařídit koupelnu individuálně podle svého vkusu

• Více funkčnosti, místa a úložného prostoru ve vaší koupelně
• Jednoduchý design, který se dokonale začlení do jakékoli 

moderní koupelny
• Přímočaré a zredukované tvary jsou sladěné s dalšími řadami 

baterií hansgrohe

Přehled ocenění
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Doplňky

Určitě to znáte – ve Vaší nádherné koupelně je všechno krásně ulo-
žené, nic nenarušuje celkový obraz. Nic, až na pár drobností, které 
prostě používáte několikrát denně, třeba k mytí rukou nebo čištění 
zubů. Kam s nimi? Nebo jinými slovy: Kde by mohly tyto základní 
potřeby najít své místo, úložný prostor, který by nerušil a byl krásný 
na pohled?

Naší odpovědí na tuto otázku je AddStoris. Díky tomuto systému bu-
dete mít často používané věci, jako je dávkovač tekutého mýdla nebo 
kelímky, vždy po ruce, a to úplně nevtíravě a krásně. Tato řada doplň-
ků se díky svému plochému a minimalistickému designu opticky doko-
nale hodí k bateriím hansgrohe ve Vaší koupelně.

Stylové doplnění Vaší baterie 
hansgrohe. V šesti různých  
povrchových úpravách



AddStoris
Jednoduchý háček 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Dvojitý háček 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Nádobka na ústní hygienu 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Miska na mýdlo 
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Dávkovač tekutého mýdla 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Držák na WC kartáč nástěnný 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Držák na osušku 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Držák na osušku dvojitý 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Polička na ručníky s držákem ručníku 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Věšák na ručník dvouramenný 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Kruh na ručník 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Košík do rohu 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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AddStoris
Držák na toaletní papír s krytkou 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Držák na toaletní papír bez krytky 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Držák na toaletní papír s poličkou 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Držák na rezervní toaletní papír 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Držák na toaletní papír dvojitý 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Odpadkový koš nášlapný 
# 41775, -000, -670, -700 

 

AddStoris
Zásobník na kosmetické kapesníčky 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Zásobník na hygienické sáčky 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

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

 

AddStoris
Madlo dveří sprchy 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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Bližší informace o povrchových úpravách, technikách a druzích proudů najdete na konci brožury. Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Logis

Harmonický design

Stručně a přehledně:

• Více funkčnosti, místa a úložného prostoru ve Vaší koupelně
• Harmonický design, který se dokonale začlení  

do jakékoli moderní koupelny
• Přímočaré a zredukované tvary jsou sladěné s dalšími řadami 

baterií hansgrohe
• Vyberte si z různých povrchových úprav tu pravou  

pro svou koupelnu



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

 

Logis
Nádobka pro ústní hygienu 
# 40518, -000, -820 

 

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

 

Logis
Držák na toaletní papír s krytem 
# 40523, -000, -820 

 

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

 

Logis
Držák na rezervní toaletní papír 
# 40517, -000, -820 

 

Logis
WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu 
# 40522, -000, -820 

 

Logis
Jednoduchý háček 
# 40511, -000, -820 

 

Logis
Držák na ručník, dvouramenný 
# 40512, -000, -820 

 

Logis
Madlo 
# 40513, -000, -820 

 

Logis
Držák na osušku 
# 40516, -000, -820 
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Logis Universal
Nádobka pro ústní hygienu 
# 41718, -000 

 

Logis Universal
Miska na mýdlo 
# 41715, -000 

 

Logis Universal
Dávkovač tekutého mýdla  
# 41714, -000 

 

Logis Universal
Jednoduchý háček 
# 41711, -000 

 

Logis Universal
Dvojitý háček 
# 41725, -000 

 

Logis Universal
Rohový košík 
# 41710, -000 

 

Logis Universal
Držák na toaletní papír s krytem 
# 41723, -000 

 

Logis Universal
Držák na toaletní papír bez krytu 
# 41726, -000 

 

Logis Universal
Držák na rezervní toaletní papír 
# 41717, -000 

 

Logis Universal
WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu 
# 41722, -000 

 

Logis Universal
Zrcadlo na holení 
# 73561, -000 
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Logis Universal
Kruh na ručník 
# 41724, -000 

 

Logis Universal
Madlo 
# 41713, -000 

 

Logis Universal
Držák na osušku 
# 41716, -000 

 

Logis Universal
Držák na ručník, dvouramenný 
# 41712, -000 

 

Logis Universal
Polička na ručníky s držákem ručníku 
# 41720, -000 

 

Logis Universal
Sada koupelnových doplňků třídílná 
# 41727, -000 

 

Logis Universal
Sada koupelnových doplňků pětidílná 
# 41728, -000 
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WallStoris

Stěna patří Vám

Stručně a přehledn ě:

• Flexibilní, moderní úložný systém s téměř neomezenými  
možnostmi

• Perfektní pro vlhké prostředí – díky integrovanému odtoku  
se v nádobách nebo poličkách nehromadí voda

• Kvalitní lišty ve dvou délkách (50 a 70 cm) a dvou povrchových 
úpravách (matně černá a matně bílá)

• Vybírejte z mnoha různých poliček, háčků, košíků, regálů nebo 
květináčů

• Doplňky, které jednoduše nacvaknete na nástěnnou tyč  
a stejně snadno sundáte

• Jednoduchá montáž: klasicky pomocí šroubů nebo přilepením, 
aby bylo lištu možné později bezezbytku odstranit

Přehled ocenění
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Doplňky

Čím uklizenější domov je, tím lépe se v něm cítíme – a to i vnitřně. 
Harmonicky uspořádané okolní prostředí má na člověka uklidňující 
vliv a zvyšuje příjemný pocit pohody i v koupelně.

WallStoris je flexibilní úložný systém, který dokáže takovou vnitřní 
vyrovnanost přinést. Jeho princip je nanejvýš jednoduchý, ale tím in-
dividuálnější: lišta s modulárními doplňky a nekonečně mnoho mož-
ností kombinování. Vyberte si délku lišty a zařiďte si stěnu zcela pod-
le svojí potřeby a svého vkusu. Regály, poličky, háčky nebo dokonce 
košíky – moduly můžete sestavovat až 40 000 různými způsoby. 
Dejte sbohem chaosu – pořádek v koupelně nebyl ještě nikdy tak 
uklidňující.

Díky téměř nekonečným  
možnostem kombinování získá Vaše  
koupelna zaručenou jedinečnost

Žádné obavy při  
montáži –  
prostě ji nalepíte



WallStoris
Háček na ručník úzký  
# 27929, -670, -700

dostupný od 04/2022

WallStoris
Háček na ručník široký  
# 27914, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Nástěnná tyč 50 cm  
# 27902, -670, -700 

Nástěnná tyč 70 cm (bez obr.) 
# 27904, -670, -700

dostupný od 04/2022

WallStoris
Odkládací polička hluboká  
# 27912, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Odkládací polička  
# 27913, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Víko pro odkládací poličku  
# 27925, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Polička  
# 27915, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Kalíšek  
# 27921, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Stěrka  
# 27916, -670, -700 

dostupný od 04/2022
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WallStoris
Push jezdec  
# 27917, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Věšák na ručník  
# 27926, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Držák na WC kartáč  
# 27927, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Držák na toaletní papír s poličkou  
# 27928, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Sada pro WC  
# 27969, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Sada k vaně  
# 27966, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Sada do koupelny  
# 27968, -670, -700 

dostupný od 04/2022

WallStoris
Sada do sprchy  
# 27967, -670, -700 

dostupný od 04/2022
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Kuchyň

Voda se  
stane součástí 

receptu
Kuchyň, to je požitek. Láska k surovinám, 
které upravujeme a později sdílíme jako 
společné jídlo. Vaší lásce rozumíme a pod-
porujeme ji prostřednictvím našich kuchyň-
ských inovací. Pojďme si užívat společně.
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Kuchyň

Aquno Select M81 –  
dokonalý postup prací 
při vaření

S hansgrohe teď můžete vodu z vodovodu libovolně filtrovat, minera-
lizovat, chladit nebo sytit. Takto upravená pitná voda je kdykoli k dis-
pozici během okamžiku. Design baterie Aqittura M91 dodáváme ve 
dvou různých variantách – kulaté a hranaté – a rovněž s různými 
funkcemi.
Snižování spotřeby plastů je v domácnostech, kterým není lhostejná 
naše budoucnost, jedním z nejdůležitějších bodů pro větší udržitel-
nost. Voda, kterou již není nutné plnit do lahví, balit a přepravovat, 
snižuje stopu CO2. Láhev CO2 baterie Aqittura M91 je recyklovatel-
ná, takže ochrana životního prostředí je díky ní ještě snazší.
dostupná od 08/2022

Nadšení kuchaři mezi Vámi už dávno vědí, že dobrá kvalita je nejlep-
ší přísadou každého dokonalého menu. Tuto kvalitu je nutno při pří-
pravě jídla nejen zachovat, ale dokonce překročit. Pro šetrné čištění 
choulostivých potravin a optimální podporu vašeho osobního postu-
pu prací v kuchyni jsme vyvinuli model Aquno Select M81.
Jedinečný design kuchyňské baterie Aquno Select M81 umožňuje 
vodě téci dosud nevídaným způsobem, a vytváří tak předpoklad pro 
efektivní práci v kuchyni. Plošný proud SatinFlow jemně očistí jakéko-
li potraviny, při čištění velkých předmětů nestříká a šetří vodu při mytí 
rukou. Spolu s multifunkčním sítem, přizpůsobeným na míru, se posta-
rá o dokonale vyladěný postup prací při práci v kuchyni.

Aqittura M91 – pro  
dokonalé plynutí života

Nejlepší výrobky  
pro Vaši kuchyň

Přehled ocenění
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Patříte také k lidem, pro které je dokonalý vzhled kuchyně vizitkou 
celé domácnosti? Talis M54 je naše flexibilní designové řešení pro 
každou kuchyni. Nechte se okouzlit zajímavě štíhlým tělesem baterie 
v chromovém, nerezovém nebo matně černém provedení a vyberte si 
druh výtoku, který je jako stvořený pro Vaši kuchyň – ať už má podo-
bu velkého kuchyňského ostrůvku, nebo kompaktní linky se závěsnými 
skříňkami. Jeho štíhlá silueta opticky splývá se základním tělesem 
a stane se ozdobou Vaší kuchyně.

Talis M54 – minimalismus  
se zaměřením na detail

Zesis M33 – pro  
vyrovnaný život

Kuchyňské baterie Zesis M33 skrývají mnoho praktických detailů. Lze 
je otáčet a vytahovat až na 76 cm. I varianty s vysokým výtokem Vám 
budou nápomocné při Vašich pracovních postupech. Ale to ještě není 
všechno – díky oplachovému sprchovému proudu odstraní baterie 
Zesis M33 s vytahovací sprchou nečistoty během vteřiny. Nechte se 
přesvědčit tímto univerzálním modelem.

sBox a ComfortZone  
se postarají o efektivitu  
s výjimečnou krásou

Náš inovativní systém sBox se postará o pořádek ve Vaší kuchyni. 
Hadice naprosto tichounce, čistě a lehce zajede zpátky do skříně 
sBoxu, která je skrytá pohledům a nainstalovaná pod dřezem. Ať už 
zvolíte variantu vysokou, otočnou nebo vytahovací – díky 
ComfortZone budete mít více volnosti pohybu a místa. Toto řešení se 
přizpůsobí Vašim potřebám a každému dřezu, a práce v kuchyni tak 
bude ještě uvolněnější.

Tyto a další kuchyňské výrobky najdete na  
hansgrohe.cz/kuchyne

Přehled ocenění
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-400
bílá/chrom

-090
chrom/vzhled 

zlata

-450
bílá

-540
modrá

-560
růžová

-340
kartáčovaný 
černý chrom

-140
kartáčovaný 

bronz

-000  
chrom

-700
matná bílá

-600
černá/chrom

-610
černá

-820
kartáčovaný 

nikl

-670
matná černá

-800
vzhled nerezu

-990
leštěný vzhled 

zlata

Silný masážní proud, který 
cíleně osvěžuje.

Harmonická kombinace 
 jemného sprchového deště 
a dynamického proudu.

Čirý a vydatný, bez přida-
ného vzduchu. Optimální 
k rychlému naplnění velkých 
nádob bez rozstřikování 
vody.

Měkký proud, ideální pro 
jemné čištění tlapek.

Plný sprchový déšť, ideální 
k opláchnutí vlasů.

Proud vody obohacený 
vzduchem díky technologii 
AirPower. Plnější, lehčí 
a měkčí kapky vytvářejí 
příjemný vodní proud.

Na nohy a citlivá místa.

Velmi jemný, plošný  
proud, který nestříká,  
je vysoce efektivní a šetrný 
ke zdrojům.

Efektivní při využívání 
zdrojů, vhodný k čištění 
i k rychlému vypláchnutí 
dřezové nádoby.

Plný sprchový proud  
pro vypláchnutí nečistot  
a šamponu.

Intenzivní proud vody, který
aktivuje a probudí Vás.

Měkký vodní proud, který 
 blahodárně obklopí tělo.

Koncentrovaný, blahodárně 
působící masážní proud.

Svěží proud s měkkými 
kapkami.

Výkonný proud, který 
opláchne celé tělo.

Bodový proud pro blaho-
dárné wellness okamžiky.

Jedinečný zážitek při spr-
chování díky mikrokapkám, 
které jemně zahalí tělo.

Intenzivní proud  
z mikrojemných kapek  
pro efektivní sprchování.

Velký proud zahalí celé tělo 
měkkými kapkami.

Harmonická kombinace 
jemných sprchových kapek 
a dynamického proudu.

Dodává novou energii 
po náročném dni.

Plný sprchový déšť, ideální 
k opláchnutí vlasů.

Intenzivní sprchový deštík 
s  osvěžujícím účinkem.

Měkký sprchový deštík 
s kapkami obohacenými 
vzduchem.

Intenzivní vodní proud, kte-
rý aktivizuje a probouzí.

Druhy proudů

Údaj o povrchové úpravě je uveden v osmimístném objednacím čísle (#),  
např. 28500, 000 = chrom

Povrchové úpravy
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Techniky

Reguluje tok vody 
jednoduše stisknutím 
tlačítka hravé zapínání a 
vypínání nebo přepínání 
sprchy či druhu proudu.

Definuje individuální 
užitný prostor mezi 
umyvadlem a baterií. Pro 
požadavky všech úrovní.

Snižuje průtok a šetří 
tak vodu a energii. Pro 
udržitelné potěšení.

Definuje individuálně 
využitelný prostor mezi 
dřezem a baterií, a to 
na výšku i do strany.

Vmíchává do vody 
velkorysý podíl vzduchu. 
Pro plné kapky a měkký 
vodní proud, který se 
nerozstřikuje.

Při otevření teče v zá-
kladní poloze studená 
voda. Teplou vodu spo-
třebováváte jen, pokud ji 
skutečně potřebujete.

Snadné odstraňování 
usazenin vodního ka-
mene – lehkým otřením 
flexibilních silikonových 
nopků prstem.

Díky nastavitelné horní 
sprše lze vodní proud 
individuálně přizpůso-
bovat.

Upevnění je možné 
pomocí přiložené sady 
lepení nebo pomocí 
šroubů.

Sprchový žlábek 
s možností zkrácení pro 
optimální přizpůsobení 
instalační situaci.

Jednoduché ovládání 
vody: množství vody lze 
nastavit pomocí otočné-
ho regulátoru.

Zabránění poškození 
vodou díky vodotěsné 
základní sadě a před-
montované těsnicí textilii.

Vysoká kapacita odtoku.

Pro integraci do sousedí-
cí plochy v jedné rovině.

Nízkotlaká baterie pro 
vedení studené vody 
s bojlerem/zásobníkem 
tepla.

Senzor reaguje, tak jako 
mnoho pohybových 
čidel, na změnu infračer-
veného záření. Jakmile 
detekuje teplo rukou, 
spustí se voda.

Kuchyňskou baterii lze 
zcela snadno uvolnit 
z držáku a položit. Okno 
se tak bez problému 
může otevřít dovnitř.

Snadné a rychlé čištění 
a údržba povrchů.

Díky rychlé funkci 
vyprázdnění sprchy se 
snižuje doba, kdy sprcha 
dokapává.

Doplňky lze jednoduše 
nacvaknout na nástěn-
nou tyč a kdykoli je opět 
sundat.

Snadné čištění sifonu.

Když se vývod do 
vany nepoužívá, lze jej 
pohodlně otočit pod 
termostat.

Instalace přizpůsobená 
k integrování mezi dvě 
stěny.

Rozprostře vodu na 
velkém disku vodních pa-
prsků. Blahodárné kapky 
tak zahalí celé tělo.

Výšku držáku sprchy 
lze nastavovat plynule 
stisknutím tlačítka pomocí 
jedné ruky. Pro bezpeč-
né a pohodlné potěšení 
při sprchování.

Pro tiché, snadné a chrá-
něné vedení hadice 
ve spodní skříňce, délka 
vytažení až 76 cm.

Variabilní hloubka 
instalace vrchní sady pro 
individuální vzhled.

Instalace u stěny pro 
pohodlné využití plochy.

Kontrolované vedení 
studené vody zajišťuje 
chlazení a zabraňuje 
zahřívání. Pro ještě bez-
pečnější sprchování.

Minimalistická instalace 
u zadní stěny bočních 
stěn.

Funkce vytažení pro 
maximální flexibilitu.

Instalace volně na ploše 
jako výrazný designový 
prvek.

V případě potřeby zvý-
šíte cíleně množství vody.



Na veškeré výrobky má vliv aktuální dostupnost, která může být přechodně 
omezena nedostatkem materiálu, přerušením dodavatelského řetězce nebo 
jinými událostmi vyšší moci. Ohledně dalších podrobností nás prosím kontak-
tujte.

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

hansgrohe.cz
hansgrohe.cz/registrace

Objevte značku hansgrohe online a na 
sociálních sítích.

Chcete zjistit ještě více? Zaregistrujte se k odběru newsletteru 
a zjistěte vždy jako první vše o novinkách od značky 
hansgrohe.  Těšíme se na Vás!
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