
 Ιδέες για το νερό. 
 Μείκτες · Ντους · Στήλες ντους 

 Παρακαλούµε, σηµειώστε, πως ο κατάλογος περιλαµβάνει µόνο µια επιλογή των προϊόντων µας. 
Μπορείτε να βρείτε όλα τα µας προϊόντα στο ιν τερνέτ. 
Μάθετε τα πάντα για τον κόσµο της Hansgrohe στο www.hansgrohe-int.com 

 ∆ιαδραστική εµπειρία προϊόντων Hansgrohe 
Η έκδοση του παρόντος καταλόγου για iPad διατίθεται στο 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Σχεδιασµός µε την Hansgrohe@home 
Μάθετε εικονικά, µέσω iPhone, iPad ή Android Smartphone, πως θα φαίνεται 
ένας µείκτης της Hansgrohe στο νιπτήρα του σπιτιού σας, στο 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se 

 Οικονοµία µε Hansgrohe 
Μάθετε πως η Hansgrohe θα σας βοηθήσει να εξοικονοµήσετε νερό και ενέργεια 
στο www.hansgrohe-int.com/savings-calculator ή από κινητό, στο 
http://m.savings.hansgrohe-int.com 

 Εµπειρία και αγορά προϊόντων Hansgrohe 
Για τον ανταγωνιστικότερο σχεδιασµό του µπάνιου σας, σας παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε κάποιον από τους ειδικούς µας σε θέµατα ειδών υγιεινής, 
όπως και µε τους εµπορικούς µας συνεργάτες. Βρείτε τον πλησιέστερο 
συνεργάτη µας στο www.hansgrohe-int.com/sales-worldwide 

 Αυτός ο κατάλογος έχει παραχθεί µε το µέγιστο δυνατό σεβασµό για 
το περιβάλλον. Μπορείτε να συνεισφέρετε κι εσείς στην προστασία του 
περιβάλλοντος, δίνοντας αυτόν τον κατάλογο σε άλλους ή ανακυκλώνοντάς τον. 
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 Ο παππούς µου ήταν ένα πολύ χαρισµα-
τικός άνθρωπος. Ήταν οραµατιστής. Ήταν 
τελειοµανής. Αναζητούσε πάντοτε την κα-
λύτερη λύση. ∆εν έµενε ποτέ ευχαριστηµέ-
νος µε το κατεστηµένο. Αναζητούσε πά-
ντοτε καλύτερες και αποτελεσµατικότερες 
λύσεις. Αυτός µας εµπνέει µέχρι σήµερα. 
Για εµάς, η καλύτερη εµπειρία νερού ανάγε-
ται στην πρώτη και πρώτιστη αίσθησή του. 
Αυτή η αίσθηση συνοψίζεται στη γνώση 
πως παράγουµε κάτι που είναι καλό για το 
περιβάλλον αλλά και για εµάς τους ίδιους. 
Γι’ αυτό το λόγο αναπτύσσουµε διαρκώς 
νέες τεχνολογίες, ώστε να αυξήσουµε την 

απόλαυση του νερού και να µειώσουµε ταυ-
τόχρονα την κατανάλωσή του. ∆ιαρκώς πει -
ραµατιζόµαστε και τελειοποιούµε, σκεφτό-
µαστε και βελτιώνουµε. Ακόµη κι αν κάτι 
είναι έτσι, όπως πρέπει να είναι, ακόµη και 
τότε συνεχίζουµε, µέχρι να γίνει αυτό που 
θα µπορούσε ακόµη να γίνει. Έτσι οι ιδέες 
µας που αφορούν στο νερό γίνονται καινο -
τοµίες για το µπάνιο σας. Απολαύστε βρα-
βευµένο σχεδιασµό µε καινοτόµα εξοικο -
νόµηση ενέργειας και µοναδική απόλαυση 
νερού. 

Richard Grohe 

 Η οικογένειά µας έχει 
πάθος µε το νερό. 
 Το Schiltach αποτελεί την πατρίδα της απόλαυσης του νερού από το 1901. 

 Ζήστε την εµπειρία του καταλόγου µέσω iPad στο 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Εναλλαγή µεταξύ διαφο -
ρετικών τύπων ροής σε 
ελάχιστα δευτερόλεπτα. 
Παρέχει απόλαυση µε ένα 
άγγιγµα του κουµπιού. 

 ∆ιατηρεί τη ροή στο ελάχι -
στο για εξοικονόµηση νερού 
και ενέργειας, χωρίς καµία 
απώλεια απόδοσης. Για πα-
ρατεταµένη απόλαυση. 

 Συνδυάζει το νερό µε µια 
γενναία ποσότητα αέρα. 
Για απαλή, ακέραια δέσµη 
νερού και πλούσιες στα -
γόνες. 

 Τεχνολογίες 

 Αφαιρέστε τα υπολείµµατα 
αλάτων, τρίβοντας απλά 
τις ευέλικτες προεξοχές 
καουτσούκ. 

 ∆ιανέµει το νερό πάνω 
από ένα µεγάλο δίσκο 
ντους, έτσι ώστε το σώµα 
σας να τυλίγεται ολόκλη-
ρο σε σταγόνες ευεξίας. 

 Προσδιορίζει τον ατοµικά 
ωφέλιµο χώρο µεταξύ του 
νιπτήρα και του µείκτη για 
κάθε είδους εφαρµογές. 

 Λειτουργίες ροών 

 Μασάζ. 

 Πλούσια ροή απαλών ψε-
κασµών. 

 ∆υναµικός, αναζωογονητι -
κός ψεκασµός µασάζ. 

 Τέλειο για το ξέβγαλ-
µα του σαµπουάν από τα 
µαλλιά σας. 

 Ένας συνδυασµός απα-
λής βροχής και δυναµικού 
ντους. 

 Απαλή βροχή µε σταγόνες 
εµπλουτισµένες µε αέρα. 

 Ροή καταρράχτη για 
 πλούσια κάλυψη. 

 Απαλή βροχή σε όλο το 
πλάτος. 

 Ισχυρή ροή σε όλο το 
πλάτος. 

 Φινιρίσµατα 
 Η προσθήκη του φινιρίσµατος καταστά τον αριθµό παραγγελίας (#) οκταψήφιο.  
 Παράδειγµα:  28500, -000 =  Χρωµέ 
000  Χρωµέ  | 400  Λευκό/χρωµέ  | 800  Όψη ανοξείδωτου ατσαλιού 

  Hansgrohe  Ρυθµιστής ντους  55

 Θερµοστάτης. 
 Μια κοµψή λύση. Χρησιµοποιείτε το θερ -
µοστάτη για τη ρύθµιση της επιθυµητής 
θερµοκρασίας, ενώ ταυτόχρονα χρησιµο-
ποιείτε τον διακόπτη για να ρυθµίσετε την 
ποσότητα του νερού. 

 θερµοστάτης – για δύο 
ροές ντους. 
 Χρησιµοποιήστε το θερµοστάτη για να ρυθ-
µίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία, και τον 
διανοµέα για την εναλλαγή µεταξύ δυο λει -
τουργιών ντους. 

 Εντοιχισµένος θερµοστάτης iControl® 
µε µονάδα ελέγχου – για τρεις ροές 
ντους. 
 Η θερµοκρασία ρυθµίζεται µέσω του θερ -
µοστάτη. Χρησιµοποιήστε τη δεύτερη µο-
νάδα ελέγχου για να πραγµατοποιήσετε 
χειροκίνητη εναλλαγή µεταξύ τριών διαφο-
ρετικών λειτουργιών ντους. 

 Χειροκίνητη ρύθµιση – κρυφή 

 Στην εγκατάσταση, το σώµα του µείκτη εγκαθίσταται µέσα στον τοίχο, έτσι ώστε 
να φαίνονται εξωτερικά µόνο οι ρυθµιστές και η επίπεδη ροζέτα. Συνιστάται για ανακαι -
νίσεις µπάνιων µεγάλης κλίµακας ή κατά την εγκατάσταση δυο ή περισσοτέρων τηλεφώ-
νων ντους. 

 Ηλεκτρονική ρύθµιση 

 Οι εκδόσεις των στοιχείων ηλεκτρονικού ελέγχου εγκαθίστανται επίσης µη εµφα-
νώς, εντός τοίχου. Εκείνοι που προγραµµατίζουν ένα εντελώς νέο µπάνιο µπορούν να εν-
σωµατώσουν την τεχνολογία έξυπνου ντους εξαρχής. 

 RainBrain® – ηλεκτρονικά συστή-
µατα ντους για ακόµη περισσότε-
ρες επιλογές. 
 Οθόνη αφής για τα πάντα – σαν να έχετε 
το δικό σας µικρό υπολογιστή στο ντους 
σας. Είτε πρόκειται για το ντους, τον τύπο 
ροής, το φωτισµό ή τη µουσική από το iPod 
σας – µπορείτε να ελέγξετε τα πάντα, µέσω 
της οθόνης αφής. 

Select

Whirl

Rain
Air XL



 Η απόλυτη απόλαυση του νερού .
 Εισαγωγή/περιεχόµενα    02

 Αειφορία    04

 Σχεδιασµός    06

 Καινοτοµίες    08

 Απολαύστε το µπάνιο και την κουζίνα .
 Στιλάτες πινελιές στο µπάνιο    14

 Πρωτοποριακοί µείκτες    16

 Μοντέρνοι µείκτες    22

 Κλασσικοί µείκτες    32

 Μείκτες κουζίνας    38

 Η δική µου απόλαυση στο ντους .
 Εγκαταστάσεις ντους    42

 Στήλες ντους και Showerpanel®    44

 Λαβές και βέργες ντους    48

 Σταθερές κεφαλές ντους    50

 Χειρισµοί ντους    54

 Περιεχόµενα. 

 Μάθετε τα τελευταία νέα σε σχέση µε το νερό και την εταιρία Hansgrohe 

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 Ο παππούς µου ήταν ένα πολύ χαρισµα-
τικός άνθρωπος. Ήταν οραµατιστής. Ήταν 
τελειοµανής. Αναζητούσε πάντοτε την κα-
λύτερη λύση. ∆εν έµενε ποτέ ευχαριστηµέ-
νος µε το κατεστηµένο. Αναζητούσε πά-
ντοτε καλύτερες και αποτελεσµατικότερες 
λύσεις. Αυτός µας εµπνέει µέχρι σήµερα. 
Για εµάς, η καλύτερη εµπειρία νερού ανάγε-
ται στην πρώτη και πρώτιστη αίσθησή του. 
Αυτή η αίσθηση συνοψίζεται στη γνώση 
πως παράγουµε κάτι που είναι καλό για το 
περιβάλλον αλλά και για εµάς τους ίδιους. 
Γι’ αυτό το λόγο αναπτύσσουµε διαρκώς 
νέες τεχνολογίες, ώστε να αυξήσουµε την 

απόλαυση του νερού και να µειώσουµε ταυ-
τόχρονα την κατανάλωσή του. ∆ιαρκώς πει -
ραµατιζόµαστε και τελειοποιούµε, σκεφτό-
µαστε και βελτιώνουµε. Ακόµη κι αν κάτι 
είναι έτσι, όπως πρέπει να είναι, ακόµη και 
τότε συνεχίζουµε, µέχρι να γίνει αυτό που 
θα µπορούσε ακόµη να γίνει. Έτσι οι ιδέες 
µας που αφορούν στο νερό γίνονται καινο -
τοµίες για το µπάνιο σας. Απολαύστε βρα-
βευµένο σχεδιασµό µε καινοτόµα εξοικο -
νόµηση ενέργειας και µοναδική απόλαυση 
νερού. 

Richard Grohe 

 Η οικογένειά µας έχει 
πάθος µε το νερό. 
 Το Schiltach αποτελεί την πατρίδα της απόλαυσης του νερού από το 1901. 

 Ζήστε την εµπειρία του καταλόγου µέσω iPad στο 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Εναλλαγή µεταξύ διαφο -
ρετικών τύπων ροής σε 
ελάχιστα δευτερόλεπτα. 
Παρέχει απόλαυση µε ένα 
άγγιγµα του κουµπιού. 

 ∆ιατηρεί τη ροή στο ελάχι -
στο για εξοικονόµηση νερού 
και ενέργειας, χωρίς καµία 
απώλεια απόδοσης. Για πα-
ρατεταµένη απόλαυση. 

 Συνδυάζει το νερό µε µια 
γενναία ποσότητα αέρα. 
Για απαλή, ακέραια δέσµη 
νερού και πλούσιες στα -
γόνες. 

 Τεχνολογίες 

 Αφαιρέστε τα υπολείµµατα 
αλάτων, τρίβοντας απλά 
τις ευέλικτες προεξοχές 
καουτσούκ. 

 ∆ιανέµει το νερό πάνω 
από ένα µεγάλο δίσκο 
ντους, έτσι ώστε το σώµα 
σας να τυλίγεται ολόκλη-
ρο σε σταγόνες ευεξίας. 

 Προσδιορίζει τον ατοµικά 
ωφέλιµο χώρο µεταξύ του 
νιπτήρα και του µείκτη για 
κάθε είδους εφαρµογές. 

 Λειτουργίες ροών 

 Μασάζ. 

 Πλούσια ροή απαλών ψε-
κασµών. 

 ∆υναµικός, αναζωογονητι -
κός ψεκασµός µασάζ. 

 Τέλειο για το ξέβγαλ-
µα του σαµπουάν από τα 
µαλλιά σας. 

 Ένας συνδυασµός απα-
λής βροχής και δυναµικού 
ντους. 

 Απαλή βροχή µε σταγόνες 
εµπλουτισµένες µε αέρα. 

 Ροή καταρράχτη για 
 πλούσια κάλυψη. 

 Απαλή βροχή σε όλο το 
πλάτος. 

 Ισχυρή ροή σε όλο το 
πλάτος. 

 Φινιρίσµατα 
 Η προσθήκη του φινιρίσµατος καταστά τον αριθµό παραγγελίας (#) οκταψήφιο.  
 Παράδειγµα:  28500, -000 =  Χρωµέ 
000  Χρωµέ  | 400  Λευκό/χρωµέ  | 800  Όψη ανοξείδωτου ατσαλιού 

  Hansgrohe  Ρυθµιστής ντους  55

 Θερµοστάτης. 
 Μια κοµψή λύση. Χρησιµοποιείτε το θερ -
µοστάτη για τη ρύθµιση της επιθυµητής 
θερµοκρασίας, ενώ ταυτόχρονα χρησιµο-
ποιείτε τον διακόπτη για να ρυθµίσετε την 
ποσότητα του νερού. 

 θερµοστάτης – για δύο 
ροές ντους. 
 Χρησιµοποιήστε το θερµοστάτη για να ρυθ-
µίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία, και τον 
διανοµέα για την εναλλαγή µεταξύ δυο λει -
τουργιών ντους. 

 Εντοιχισµένος θερµοστάτης iControl® 
µε µονάδα ελέγχου – για τρεις ροές 
ντους. 
 Η θερµοκρασία ρυθµίζεται µέσω του θερ -
µοστάτη. Χρησιµοποιήστε τη δεύτερη µο-
νάδα ελέγχου για να πραγµατοποιήσετε 
χειροκίνητη εναλλαγή µεταξύ τριών διαφο-
ρετικών λειτουργιών ντους. 

 Χειροκίνητη ρύθµιση – κρυφή 

 Στην εγκατάσταση, το σώµα του µείκτη εγκαθίσταται µέσα στον τοίχο, έτσι ώστε 
να φαίνονται εξωτερικά µόνο οι ρυθµιστές και η επίπεδη ροζέτα. Συνιστάται για ανακαι -
νίσεις µπάνιων µεγάλης κλίµακας ή κατά την εγκατάσταση δυο ή περισσοτέρων τηλεφώ-
νων ντους. 

 Ηλεκτρονική ρύθµιση 

 Οι εκδόσεις των στοιχείων ηλεκτρονικού ελέγχου εγκαθίστανται επίσης µη εµφα-
νώς, εντός τοίχου. Εκείνοι που προγραµµατίζουν ένα εντελώς νέο µπάνιο µπορούν να εν-
σωµατώσουν την τεχνολογία έξυπνου ντους εξαρχής. 

 RainBrain® – ηλεκτρονικά συστή-
µατα ντους για ακόµη περισσότε-
ρες επιλογές. 
 Οθόνη αφής για τα πάντα – σαν να έχετε 
το δικό σας µικρό υπολογιστή στο ντους 
σας. Είτε πρόκειται για το ντους, τον τύπο 
ροής, το φωτισµό ή τη µουσική από το iPod 
σας – µπορείτε να ελέγξετε τα πάντα, µέσω 
της οθόνης αφής. 
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  Hansgrohe  Αειφορία  5

 Για την απόλυτη απόλαυση του 
νερού. Με καθαρή συνείδηση. 
 Για την Hansgrohe, κάθε σταγόνα µετρά. 

 Εδώ και 111 χρόνια το νερό αποτε-
λεί στοιχείο αναζωογόνησης, κινητήριος 
δύναµη και κάτι στο οποίο παραδινόµα-
στε, ψυχή και σώµα. Αυτή η τεράστια δύνα-
µη ρέει µέσα από τον τέλειο σχεδιασµό και 
µας υποχρεώνει να διαχειριζόµαστε το νερό 
µε σύνεση. Γι’ αυτό και αναπτύσσουµε διαρ-
κώς νέες τεχνολογίες, όπως την EcoSmart, 
οι οποίες µας επιτρέπουν να ελαχιστοποιή-
σουµε την κατανάλωση, µε όφελος για εµάς 

τους ίδιους και το περιβάλλον. Όπως και 
να ‘χει, η µικρότερη κατανάλωση συνεπά-
γεται και µικρότερο κόστος. Η περιβαλλο-
ντική σας αφύπνιση θα συµβάλει και στην 
εξοικονόµηση χρηµάτων. Η αειφορία δεν εί -
ναι παρά µόνο ένας από τους παράγοντες 
που µας οδήγησε να χρησιµοποιήσουµε 
µια από τις πρώτες εταιρίες που πιστοποιή-
θηκαν µε την ετικέτα WELL της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Κατασκευαστών κρουνοποιίας, για 

τα προϊόντα µας. Τα αρχικά της λέξης WELL 
σηµαίνουν Water Efficiency Label. Οι µεί -
κτες νιπτήρα Talis, Focus και Metris έχουν 
πιστοποιηθεί µε την υψηλότερη βαθµολογία 
– Επίπεδο 1 – στην κατηγορία Home, όπως 
και ντους Crometta 85 Green και Croma 
100 (1 ροής νερού, Vario και Multi). Εµείς 
θα συνεχίσουµε αναπτύσσουµε προϊόντα 
που επιδρούν θετικά στη ζωή και στο περι -
βάλλον µας. 

Metris® 110

 Χάρη στην τεχνολογία EcoSmart, οι µείκτες νιπτήρα της Hansgrohe καταναλώνουν µόνο πέντε 
λίτρα νερού το λεπτό. 

 Τα ντους EcoSmart καταναλώνουν µόνο εννέα ή έξι λίτρα νερού το λεπτό. 

 Τεχνολογία EcoSmart 

Crometta ® 85 Green

 Μάθετε περισσότερα στο www.hansgrohe-int.com/sustainability 

 Η αποτελεσµατική τεχνολογία EcoSmart διασφαλίζει, πως πολλά από τα προϊόντα της Hansgrohe συµβάλουν 
στην εξοικονόµηση νερού και ενέργειας και στην µείωση της εκποµπής CO2. Για να µάθετε πόσο νερό µπορείτε 
να εξοικονοµήσετε, επισκεφτείτε τη σελίδα www.hansgrohe-int.com/savings-calculator 

 Τεχνολογία 
EcoSmart 



6 Hansgrohe  Σχεδιασµός   

 Για εµάς, η τέλεια εµπειρία του ντους 
είναι συνώνυµη του τέλειου σχήµατος. 
 ∆ιακρίσεις σχεδιασµού της Hansgrohe. 

 Για εµάς ο σχεδιασµός δεν αποτελεί 
θέµα γούστου αλλά στάση ζωής – ακόµη 
και πάθος. Γι΄αυτό και συνεχίζουµε να απο-
λαµβάνουµε διεθνή αναγνώριση για τα επι -
τεύγµατά µας: Με τις µάρκες Hansgrohe 
και Axor η εταιρία Hansgrohe SE βρίσκεται 
στην έκτη θέση της iF για το 2012, κάτι που 

την καθιστά νούµερο 1 στη βιοµηχανία ει -
δών υγιεινής. Τα πάνω από 350 βραβεία 
µας καθιστούν την κορυφαία βραβευµέ-
νη εταιρία στην αγορά των ειδών υγιεινής. 
Ο σχεδιασµός δεν σταµατά ποτέ, ωστόσο 
αποτελεί πάντοτε έκφραση της ισοδυναµί -
ας µεταξύ σχήµατος και λειτουργικότητας. 

Κατά την αναζήτηση για τις πιο αποτελε-
σµατικές λύσεις δηµιουργούµε ντους και 
µείκτες εξαιρετικής ποιότητας που σας πα-
ρέχουν µακρόχρονη απόλαυση. 

www.hansgrohe-int.com/design 

Raindance® Rainmaker® 
 Σταθερή κεφαλή ν τους 

2005 2006

Raindance® Royale 350 
 Σταθερή κεφαλή ν τους 

20052005 2006

Raindance® S 150 
 Λαβή ν τους 

2005 2006 2006

Raindance®

 Λαβή ν τους 

2003 2003 2004

20102010 2011 201120122010 2011 2012

Raindance® 240
Showerpipe

Raindance® Select 150 
 Λαβή ν τους 

2012

Raindance® E 420
 Σταθερή κεφαλή ν τους 

PuraVida®

 Ηλεκτρονικός µείκτης νε-
ροχύτη 

2009 20112009

PuraVida® 240
 Μείκτης νιπτήρα 

Crometta ® 85 Green
 Λαβή ν τους 

2008 2010

Croma® 100
Showerpipe

2008

Talis ® Classic
 Μείκτης νιπτήρα 

2008

Raindance® S 150/
Raindance® Unica® S 
 Σετ 

2008 2009

Ecostat® E
 Θερµοστάτης µπανιέρας 

2008 2009

Raindance® 
Rainfall® 180 
 Σταθερή κεφαλή ν τους 

PuraVida® 
 Ηλεκτρονικός µεικτης 
νιπτήρα 

2012 2012

Focus ® S
 Μείκτης νιπτήρα 

2006 2007

Metris® S
 Ηλεκτρονικός µεικτης 
νιπτήρα 

2006 2007

2012

2009
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2009 2010 2009 201220092009 2010 2009 2009 2010

PuraVida® 400
 Σταθερή κεφαλή ν τους 

RainBrain®

 ηλεκτρονική πλακέτα 
ν τους 

PuraVida® 150
 Λαβή ν τους 

PuraVida® 110
 Μείκτης νιπτήρα 

PuraVida® 225
 Μείκτης νιπτήρα 

Focus ® 240 
 Μείκτης νιπτήρα 

Focus ® 
 Ηλεκτρονικός µεικτης 
νιπτήρα 

20122012 2012 2012 2012

Raindance® 
Rainfall® 240
 Σταθερή κεφαλή ν τους 

Croma® 100 Multi
 Λαβή ν τους 

Talis ® E 2

 Μείκτης νιπτήρα 

Metris®

 Σειρά προϊόντων 

Raindance® S 120 
 Λαβή ν τους 

2012

Raindance® 
Connect 240
Showerpipe

2007 2008 2010

Talis ® S 2

 Μείκτης νιπτήρα 

2007 2007 2008

2010 20112010 2011

Raindance® E 420
Showerpipe

Focus ® E 2

 Μείκτης νιπτήρα 

Focus ®

 Σειρά προϊόντων 
Talis ®

 Σειρά προϊόντων 

20122012

2007 2008 20092007 20082007 20082007

2012
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 Επιλέξτε τη δική σας 
απόλαυση στο ντους. 
 Η πιο όµορφη απόφαση που θα πάρετε ποτέ στο µπάνιο: Select. 

 ∆ε θέλουµε απλά οι ιδέες µας να 
αποτελέσουν καινοτοµία – θέλουµε να θε-
σπίσουµε νέα πρότυπα στην ευκολία χρή-
σης και στον έλεγχο του νερού. Ένα πράγµα 
στο οποίο σίγουρα υπερτερεί η Hansgrohe: 
θέλουµε να είναι διασκεδαστικά. Αυτή η 
άποψη συνοδεύει την κάθε µας απόφαση 
και κάθε γραµµή που σχηµατίζουν οι σχεδι -
αστές µας. Συνεπώς,το πιο πρόσφατο επί -

τευγµά µας δεν αποτελείται από µακροσκε-
λείς οδηγίες. Είναι ένα κοµψό µικρό κουµπί 
που περιλαµβάνει κάθε άκουσµα, σκέψη, 
προσπάθεια και ανάπτυξη. θα αλλάξει την 
εµπειρία του ντους σας, αφού µπορείτε να 
αλλάξετε την ροή µε ένα απλό κλικ. Επιλέξ-
τε ανάµεσα σε ντους µε απαλές σταγόνες 
εµπλουτισµένες µε αέρα RainAir, αναζω-
ογονητικό ντους µε αισθηση βροχής Rain 

ή µασαζ Whirl. Με την τεχνολογία Select 
στα ντους κεφαλής έχετε τη δυνατότητα να 
επιλέξετε ντούς µε αισθηση βροχής έντο -
νης ή απαλής απολαµβάνοντας το ντούς 
όπως επιθυµέιτε.

www.hansgrohe-int.com/select 

 Οι επεξηγήσεις των λειτουργιών βρίσκονται στην 
αναδιπλούµενη σελίδα, στο τέλος του καταλόγου. 

Whirl



Whirl
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 Ζούµε για το νερό. ∆είτε το 
µε τα ίδια σας τα µάτια. 
 Καινοτόµες τεχνολογίες νερού για την προσωπική σας απόλαυση. 

 Επίσης, µπορείτε να δείτε τις διάφορες τεχνολογίες σε µια αναδιπλούµενη σύνοψη, στην εσωτερική πλευρά του οπισθόφυλλου στον κατάλογό 
µας, έτσι ώστε να έχετε πάντα εύκαιρες τις καινοτοµίες και τις αντίστοιχες πληροφορίες. 

 AirPower: Εξαιρετική απόλαυση στο ντους µε µεγάλες σταγόνες, χάρη 
στην πρόσθεση γενναίων ποσοτήτων αέρα. 

 QuickClean: Τα τηλέφωνα του ντους παραµένουν απαλλαγµένα από 
τα άλατα και πλήρως λειτουργικά για περισσότερο χρόνο, µε ένα απλό 
τρίψιµο πάνω από τις προεξοχές σιλικόνης. 

 Στόχος µας είναι να δηµιουργήσου-
µε µια απόλαυση νερού που να ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες κάθε του ατόµου ξε-
χωριστά. Προσπαθούµε σκληρά για να το 
πετύχουµε, µέχρι την τελευταία ασήµαντη 
λεπτοµέρεια. Για παράδειγµα, τα στόµια 
εξαερισµού στους µείκτες µας και στους 
εκτοξευτήρες νερού στα ντους διαθέτουν 
ευέλικτες προεξοχές καουτσούκ. Αυτές 
ονοµάζονται τεχνολογία QuickClean και 
χάρη σε αυτήν τα υπολείµµατα εξαφανίζο-
νται µέσα σε δευτερόλεπτα. Αναζητήσαµε 
προϊόντα που δεν συσσωρεύουν άλατα, τα 

οποία δεν είναι µόνο πιο όµορφα αλλά λει -
τουργούν καλύτερα και διαρκούν περισσό-
τερο. Η απόλαυση στο ντους µε AirPower 
είναι µακράς διάρκειας. Παρέχονται γεν-
ναίες ποσότητες αέρα στο ντους AirPower 
και ο αέρας αναµιγνύεται κυριολεκτικά 
µε το τρεχούµενο νερό. Αυτό καθιστά τις 
εµπλουτισµένες σταγόνες πιο πλούσιες, 
ελαφρύτερες και απαλότερες. Είναι ένας 
πολύ αποτελεσµατικός τρόπος για να χρη-
σιµοποιηθεί το νερό σοφότερα στο ντους. 
Αυτές είναι µόνο δύο από τις καινοτοµίες 
που οδηγούν στην ποιότητα Γερµανικής 

Κατασκευής των προϊόντων µας. Γύρω στο 
80 τοις εκατό της παραγωγής της εταιρίας 
Hansgrohe παράγεται στη Γερµανία, εφό-
σον εµπιστευόµαστε τη γερµανική τεχνο-
γνωσία και υποσχόµαστε βέλτιστη ποιότη-
τα στους πελάτες µας. Η εγγύηση 5-ετίας 
του κατασκευαστή, η οποία παρέχεται για 
κάθε προϊόν ξεχωριστά, αποτελεί απόδειξη 
της εµπιστοσύνης µας στην ποιότητα. 

www.hansgrohe-int.com/
technologies 

 Λεπτοµέρειες σχετικά µε την εγγύηση διατίθενται στο www.hansgrohe-int.com/guarantee 

5 ΕΤΗ 
 ΕΓΓΥΗΣΗ 

MADE IN 
GERMANY

http://www.hansgrohe-int.com/technologies


 Άνεση σε κάθε επίπεδο. 
 Καλώς ήλθατε στο ComfortZone. 

Metris 260

Metris 110

Metris 230

Metris 100

Metris 200

 Το ύψος του µείκτη/νιπτήρα καθορί -
ζει την πολυπλοκότητα στη χρήση του νε-
ρού. Είτε αφορά στην ελευθερία κινήσεων 
κατά το πλύσιµο των χεριών είτε στο αυ-
θορµητισµό σας, όταν θέλετε να πλύνετε τα 
µαλλιά σας στα γρήγορα. Ένα πράγµα εί -
ναι σίγουρο: όσο πιο ψηλά βρίσκεται ο µεί -
κτης τόσο πιο µεγάλη ευελιξία έχετε κατά 

την καθηµερινή χρήση του νερού. Τον ωφέ-
λιµο χώρο µεταξύ του µείκτη και του νιπτή-
ρα τον ονοµάζουµε ComfortZone. Για πε-
ρισσότερο χώρο, Για κάθε µέρα, Για µέγιστη 
άνεση, ο νιπτήρας και ο µείκτης θα πρέπει 
να επιλεχθούν ειδικά για να ταιριάξουν µε-
ταξύ τους, εφόσον ο κατάλληλος θα ανα-
δείξει καλύτερα το µείκτη σας. Έχουµε ήδη 

πραγµατοποιήσει την έρευνα για λογαρια-
σµό σας. Χρησιµοποιήστε το διαµορφωτή 
ComfortZone για να βρείτε τον αγαπηµένο 
σας συνδυασµό µείκτη µε νιπτήρα. 

www.hansgrohe-int.com/
configurator
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http://www.hansgrohe-int.com/configurator




14 Hansgrohe  Στιλάτες πινελιές στο µπάνιο   

 Το µπάνιο εδώ και καιρό έπαψε να εί -
ναι απλά ένας βοηθητικός χώρος και έχει 
µεταµορφωθεί σε ένα λειτουργικό δωµάτιο 
του σπιτιού. Οι άνθρωποι ολοένα και πιο 
συχνά διαµορφώνουν τα µπάνια, τόσο µε 
βάση το σχεδιασµό και τις ανέσεις, όσο µε 
γνώµονα τη λειτουργικότητα τελευταίας τε-
χνολογίας. Η σηµερινή κουλτούρα των ανέ-
σεων προστάζει, πως το µπάνιο θα πρέπει 

να ξεκουράζει το σώµα και τη σκέψη µας 
από την καθηµερινότητα. Να αποτελεί µια 
όαση χαλάρωσης. Οι µείκτες µας ανταπο-
κρίνονται σε αυτή την ανάγκη για τέλεια 
λειτουργικότητα και υπέροχο σχεδιασµό. 
Για να σας βοηθήσουµε στην επιλογή σας, 
κατά το σχεδιασµό του δικού σας, προσω-
πικού µπάνιου, δηµιουργήσαµε τρεις δια-
φορετικές τάσεις προϊόντων. Αυτές οι τρεις 

γραµµές προϊόντων θα σας παρέχουν πολ-
λές ιδέες για να σχεδιάσετε το µπάνιο των 
ονείρων σας, σύµφωνα µε το γούστο σας. 
Θέλουµε να σας εµπνεύσουµε. 

www.hansgrohe-int.com/
world-of-styles

 Τρεις γραµµές στιλ: κάντε το µπάνιο 
των ονείρων σας πραγµατικότητα. 
 Σχεδιάστε το δικό σας µπάνιο, στο οποίο θα νιώθετε άνετα, σε στιλ Πρωτοποριακό, Μοντέρνο ή Κλασσικό. 

Avantgarde.

 Χαρίστε στο χώρο σας έναν αέρα αισθησιασµού, µε τις εκλεπτυσµένες λεπτοµέρειες του σχεδιασµού. 

http://www.hansgrohe-int.com/world-of-styles


 Αυτό τι στιλ καθορίζει εκ νέου τη µορφή και τη λειτουργικότητα. Το αποτέλεσµα είναι ένα δωµάτιο χαλάρωσης που χαρακτηρίζεται από τις καθα-
ρές γραµµές και τα αισθησιακά του σχήµατα. 

 Οι λεπτοµέρειες του σχεδιασµού ανταποκρίνονται στην κλασική οµορφιά και προσδίδουν στο χώρο σας ένα ζεστό και αρµονικό αέρα. 

Modern.

Classic.





 Η τόλµη ενός νέου σχήµατος: 

 Πρωτοποριακο. 
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 Αγνό. Καθαρό. Αισθησιακό. 
 Οι µείκτες PuraVida® βρίσκονται στο επίκεντρο του πρωτοποριακού σχεδιασµού. 

 Ο πρωτοποριακός σχεδιασµός δεν 
αφορά τις τάσεις του µέλλοντος, αφορά 
το προσωπικό σας στιλ. Αυτή η σειρά παί -
ζει µε τα σχήµατα για να δηµιουργήσει µια 
ατµόσφαιρα έµπνευσης. Με δυο λόγια: 
όσοι αγαπούν το προσωπικό στιλ θα λα-
τρέψουν τη σειρά PuraVida. Οι στρογγυ-

λεµένες γραµµές και τα γεωµετρικά σχήµα-
τα χαρίζουν έναν αέρα αυτοπεποίθησης. 
Τα µοναδικά υλικά και ο µοναδικός σχεδια-
σµός της γραµµής PuraVida αποτελούν την 
αιχµή του δόρατος του αβανγκάρντ. Τα υλι -
κά των επιφανειών αναµιγνύονται αρµονικά 
κατά τη διαδικασία DualFinish. Οι µείκτες 

PuraVida διατίθενται, επίσης, σε διάφορα 
ύψη ComfortZone, έτσι ώστε να ταιριάζουν 
απόλυτα στον προσωπικό σας χώρο. Μά-
θετε περισσότερα στο 

www.hansgrohe-int.com/
avantgarde 

http://www.hansgrohe-int.com/avantgarde
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PuraVida®

 Ηλεκτρονικός µείκτης νιπτήρα 
 µε ρυθµισ τή θερµοκρασίας, λειτουργεί µε µπαταρία 
# 15171, -000, -400

 

PuraVida® 
 Μείκτης νιπτήρα 
 για επιτοίχια εγκατάσταση 
 225 mm  # 15085, -000, -400
 165 mm  # 15084, -000, -400  (δεν εικονίζεται) 

 

PuraVida® 100
 Μείκτης νιπτήρα για 3 οπές 
# 15073, -000, -400

   

PuraVida®

 Μείκτης µπιν τέ 
# 15270, -000, -400

PuraVida® 100 
 Μείκτης νιπτήρα 
# 15075, -000, -400

   

PuraVida® 240
 Μείκτης νιπτήρα 
# 15072, -000, -400

   

PuraVida® 110
 Μείκτης νιπτήρα 
# 15070, -000, -400

   

PuraVida® 200
 Μείκτης νιπτήρα 
# 15081, -000, -400

   

 Γιατί να µη γνωρίζετε ποιος µείκτης είναι ο καταλληλότερος για το σπίτι σας; Αυτό είναι εύκολο, 
χάρη στην εφαρµογή Hansgrohe@home για iPhone, iPad και Android και η οποία διατίθεται στο 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se 
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 Οι πρωτοποριακές λύσεις για το 
µπάνιο και το ντους σας διευκολύνουν 
στις δηµιουργικές και εξατοµικευµένες 
ιδέες σχεδιασµού. Οι µείκτες της σειράς 
PuraVida γίνονται γλυπτά και συµπληρώ-
νουν το στιλ των ατόµων που εκτιµούν τα 

αντικείµενα µε άποψη. Αυτό αποτελεί από-
δειξη πως το µπάνιο µπορεί να είναι ταυ-
τόχρονα λειτουργικό αλλά και να έχει δικό 
του ιδιαίτερο χαρακτήρα. 

www.hansgrohe-int.com/puravida

 Ισχυρός χαρακτήρας, 
σύµφωνα µε τη γραµµή. 
 Πρωτοποριακός σχεδιασµός. Λειτουργικό µπάνιο .



Raindance® Rainfall 180 Air 2jet
# 28433, -000, -400
Raindance® Rainfall 240 Air 3jet 
# 28411, -000  (δεν εικονίζεται) 

   

 

PuraVida® 
 Μείκτης λουτρού 
 Εκτεθειµένα 
# 15472, -000, -400
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PuraVida®

 Μείκτης λουτρού 
 Εν τοιχισµένο 
# 15445, -000, -400

PuraVida® 400 
 Κεφαλή ν τους  
 µε βραχίονα ν τους 387 mm 
# 27437, -000, -400 
 µε σύνδεση οροφής 100 mm 
# 27390, -000, -400  (δεν εικονίζεται) 

   

PuraVida® 150  3jet Λαβή ν τους  
# 28557, -000, -400
 EcoSmar t  # 28567, -000, -400  (δεν εικονίζεται) 
PuraVida® 120  Ράβδος-τηλέφωνο ν τους 
µε 1 λειτουργία εκτόξευσης νερού 
# 28558, -000, -400
 EcoSmar t  # 28568, -000, -400  (δεν εικονίζεται) 

     

   

PuraVida® 
 Μείκτης ν τους 
 Εκτεθειµένα 
# 15672, -000, -400

PuraVida®

 Θερµοστάτης ν τους   µε απενεργοποίηση και 
βαλβίδα εκτροπής για εγκατάσταση 
# 15771, -000, -400

PuraVida®

 Μείκτης ν τους 
 Εν τοιχισµένο 
# 15665, -000, -400

PuraVida® 
 Μείκτης νιπτήρα για 3 οπές,
για εγκατάσταση στο χείλος της µπανιέρας 
# 15432, -000, -400

   

PuraVida®

 Μείκτης µπανιέρας 
 για κατακόρυφη εγκατάσταση, 
µε λαβή ν τους PuraVida 120, µε 1 
λειτουργία εκτόξευσης νερού 
# 15473, -000, -400

 

 RainBrain® 
 Ηλεκτρονική πλακέτα ν τους µε επιλογή ροής νερού 
# 15842, -000, -400

Raindance® E 420 
 ν τους  
 Λαβή ν τους 
# 27149, -000

   

 





 Η αφαιρετική τέχνη :

 Μοντέρνο. 
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 Mοντέρνο σηµαίνει να απαλλαγού-
µε από το περιττό και το επιφανειακό και 
να επικεντρωθούµε στο απαραίτητο. Μια 
καθαρή γλώσσα σχεδιασµού που δεν αφή-
νει περιθώριο για αναπάντητα ερωτήµατα. 
Ευκρινείς γραµµές µε σηµαντικά οφέλη. 

Τα πάντα έχουν ήδη απαντηθεί. Μινιµαλι -
στικό αποτέλεσµα, καλά σχεδιασµένο σύ-
νολο. Όλα αυτά συνοψίζονται στις σειρές 
Metris, Talis και Focus. 

www.hansgrohe-int.com/modern

 Μινιµαλιστικό. Στιλάτο. 
Λειτουργικό. 
 Μοντέρνο σηµαίνει να µετατρέπουµε την αφαιρετική τέχνη σε απόλαυση. 

 Γιατί να µη γνωρίζετε ποιος µείκτης είναι ο καταλληλότερος για το σπίτι σας; Αυτό είναι εύκολο, 
χάρη στην εφαρµογή Hansgrohe@home για iPhone, iPad και Android και η οποία διατίθεται στο 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se 
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Talis® Focus®Metris®

Metris® 260
 Μείκτης νιπτήρα 
# 31082, -000

     

Talis ® 80
 Μείκτης νιπτήρα 
 µε περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 
# 32053, -000

     

Talis ® 80
 Μείκτης νιπτήρα 
# 32040, -000

     

 

Focus ® 240
 Μείκτης νιπτήρα 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 120° 
# 31609, -000

     

 

Focus ® 190
 Μείκτης νιπτήρα 
# 31608, -000

     

 

Focus ® 100
 Μείκτης νιπτήρα 
# 31607, -000

     

 

Focus ® 70
 Μείκτης νιπτήρα 
# 31730, -000

     

 

Metris® 110
 Μείκτης νιπτήρα 
# 31080, -000

     

 

Metris® 200
 Μείκτης νιπτήρα 
# 31183, -000

     

Metris® 100
 Μείκτης νιπτήρα 
# 31088, -000

     

Talis ® 250
 Μείκτης νιπτήρα 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 
60°, µε περισ τρεφόµενο στόµιο 
εκροής 
# 32055, -000

     

Talis ® 150
 Μείκτης νιπτήρα 
 µε περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 
# 32052, -000

     

Metris® 230
 Μείκτης νιπτήρα 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 120° 
# 31087, -000

     

Talis ® 210
 Μείκτης νιπτήρα 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 120° 
# 32082, -000

     



26 Hansgrohe Modern –  Νιπτήρας και µπιντές   

Talis® Focus®Metris®

 καθαρές λύσεις για κάθε σκοπό .
 Περισσότερα σχέδια νιπτήρα και µπιντέ .

Metris® S 
 Μείκτης νιπτήρα 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 120° 
# 31161, -000
 µε απορρίµµατα  # 31159, -000 
 (δεν εικονίζεται) 

     

Talis ® S
 Μείκτης νιπτήρα 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 360°  
# 32070, -000
 Στόµιο εκροής 120°  # 32073, -000 
 (δεν εικονίζεται) 

     

Focus ® S
 Μείκτης νιπτήρα 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 360° 
# 31710, -000

     

Metris® 100
 Μείκτης νιπτήρα για 3 οπές 
# 31083, -000

     

Talis ® 230
 Μείκτης νιπτήρα για 3 οπές 
# 32310, -000

     

Metris® 
 Μείκτης νιπτήρα 
 για επιτοίχια εγκατάσταση 
 165 mm  # 31085, -000 
 (δεν εικονίζεται) 
 225 mm  # 31086, -000

   

Talis ® 
 Μείκτης νιπτήρα 
 για επιτοίχια εγκατάσταση 
 165 mm  # 31618, -000 
 (δεν εικονίζεται) 
 225 mm  # 31611, -000
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Talis® Focus®Metris®

Metris® 
 Μείκτης µπιν τέ 
# 31280, -000

 

Talis ® 
 Μείκτης µπιν τέ 
# 32240, -000

 

Focus ® 
 Μείκτης µπιν τέ 
# 31920, -000

 

Talis ®

 Ηλεκτρονικός µείκτης νιπτήρα 
 µε ρυθµισ τή θερµοκρασίας, 
λειτουργεί µε µπαταρία 
# 32110, -000

 

 

Metris® S
 Ηλεκτρονικός µείκτης νιπτήρα 
 µε ρυθµισ τή θερµοκρασίας, 
λειτουργεί µε µπαταρία 
# 31100, -000

 

 

Focus ® 
 Ηλεκτρονικός µείκτης νιπτήρα 
 µε ρυθµισ τή θερµοκρασίας, 
λειτουργεί µε µπαταρία 
# 31171, -000

 

 



28 Hansgrohe Modern –  Μπανιέρα   

 Όσο πιο µινιµαλιστικό είναι το πε-
ριβάλλον, τόσο πιο σηµαντικές είναι οι λε-
πτοµέρειες. Εκεί που βασιλεύει η καθαρό-
τητα και η αφαιρετική τέχνη τελειοποιείται. 
Κάθε γραµµή βρίσκεται ακριβώς εκεί που 
πρέπει να βρίσκεται. Οι µείκτες µπανιέρας 

και ντους του µοντέρνου στιλ αναδεικνύ-
ουν νέα πρότυπα πειθαρχίας. Η λειτουργι -
κότητα συναντά το αλάνθαστο ντιζάιν. 

www.hansgrohe-int.com/modern

 Απόλαυση ακόµη και πριν το µπάνιο. 
 Λύσεις λουτρού .
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Talis® Focus®Metris®

Metris® 
 Μείκτης λουτρού 
 Εκτεθειµένα  
# 31480, -000 
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

 

 Εν τοιχισµένο  
# 31493, -000 
 (εικονίζεται δεξιά) 

Talis ® 
 Μείκτης λουτρού 
 Εκτεθειµένα  
# 32440, -000
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

 

 Εν τοιχισµένο  
# 32475, -000
 (εικονίζεται δεξιά) 

Focus ® 
 Μείκτης λουτρού 
 Εκτεθειµένα  
# 31940, -000
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

 

 Εν τοιχισµένο  
# 31945, -000
 (εικονίζεται δεξιά) 

Ecostat® Select 
 Θερµοστάτης λουτρού  
 Εκτεθειµένα 
#13141, -000, -400

   

Ecostat® Comfort 
 Θερµοστάτης λουτρού  
 Εκτεθειµένα  
# 13114, -000

 

Ecostat® Comfort 
 Θερµοστάτης λουτρού  
 Εκτεθειµένα  
# 13114, -000

 

Metris®

 Μείκτης νιπτήρα για 4 οπές για εγκατάσταση 
στο χείλος της µπανιέρας 
# 31442, -000 
Metris® 
 Μείκτης νιπτήρα για 3 οπές, µε µονή λαβή, 
για εγκατάσταση στο χείλος της µπανιέρας 
# 31190, -000  (δεν εικονίζεται) 

 



30 Hansgrohe Modern –  Ντους   

 Ανοιχτό στην καινοτοµία. 

 Λιτοί, διαχρονικοί και ανταποκρινό-
µενοι στην τελευταία τεχνολογία, Οι σωλή-
νες Raindance Select κάνουν οποιοδήποτε 
µπάνιο ένα χώρο απόλαυσης του ντους. Ο 
σχεδιασµός αποτελεί αναπόσπαστο κοµ-

µάτι της λειτουργικότητας. Η εύκολη εγκα-
τάσταση και η µεγάλη επιλογή συνδιασµών  
κεφαλής ντοους, λαβής και θερµοστάτη, 
συµβάλουν σε άπειρους σχεδιασµούς προ-
σωπικών χώρων. 

 Ντους µε νέα µορφή. 
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Talis® Focus®Metris®

Raindance® Select 360
 Στήλη ν τους 
 µε τηλέφωνο ν τους Raindance 
Select 150 και θερµοστάτης 
Ecostat Select 
Λευκό ράφι 
# 27112, -400
 Ράφι χρωµέ καθρέφτης 
# 27112, -000  (δεν εικονίζεται) 

     

   

Raindance® Select 240
 Στήλη ν τους 
 µε περισ τρεφόµενο ν τους πάνω από 
το ύψος του κεφαλιού, λαβή ν τους 
Raindance Select 150 
και θερµοστάτη Ecostat Comfor t 
# 27115, -000

     

   

Raindance® Select E 300
 Στήλη ν τους  
 µε ν τους πάνω από το ύψος του 
κεφαλιού Raindance Select E 300, 
µε ε λειτουργίες εκτόξευσης νερού, 
τηλέφωνο ν τους Raindance Select 
E 120 και θερµοστάτη Ecostat 
Select 
# 27128, -000, -400

     

   

Ecostat® Comfort
 Θερµοστάτης ν τους  
 Εκτεθειµένα 
# 13116, -000
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

Focus ® 
 Μείκτης ν τους 
 Εκτεθειµένα 
# 31960, -000
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

 Εν τοιχισµένο 
# 31965, -000
 (εικονίζεται δεξιά) 

Ecostat® S
 Θερµοστάτης ν τους  
 µε απενεργοποίηση 
και βαλβίδα εκτροπής 
 Εν τοιχισµένο 
# 15721, -000
 (εικονίζεται δεξιά) 

Talis ® 
 Μείκτης ν τους 
 Εκτεθειµένα 
# 32640, -000
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

 Εν τοιχισµένο 
# 32675, -000
 (εικονίζεται δεξιά) 

Ecostat® Comfort
 Θερµοστάτης ν τους  
 Εκτεθειµένα 
# 13116, -000
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

Ecostat® S
 Θερµοστάτης ν τους  
 µε απενεργοποίηση 
και βαλβίδα εκτροπής 
 Εν τοιχισµένο 
# 15721, -000
 (εικονίζεται δεξιά) 

Metris® 
 Θερµοστάτης ν τους  
 µε απενεργοποίηση και 
βαλβίδα εκτροπής 
 Εν τοιχισµένο 
# 31573, -000
 (εικονίζεται δεξιά) 

Metris® 
 Μείκτης ν τους 
 Εκτεθειµένα 
# 31680, -000 
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

 Εν τοιχισµένο 
# 31685, -000 
 (εικονίζεται δεξιά) 

Ecostat® Select
 Θερµοστάτης ν τους  
 Εκτεθειµένα 
# 13161, -000, -400
 (εικονίζεται αρισ τερά) 





 Η ιδέα της κοµψότητας: 

 Κλασσικό .



34 Hansgrohe Classic –  Νιπτήρας   

 ∆ιαχρονικό. Ζωντανό. Αρµονικό. 
 Ισορροπία του νιπτήρα. 

 Κλασσικό: συνώνυµο της παραδοσι-
ακής οµορφιάς, από το χθες µέχρι το σή-
µερα. Αυτή η στιλιστική γραµµή συνδυάζει 
τις παραδοσιακές αξίες, όπως την κοµψό-
τητα, τη ζεστασιά και την αρµονία, µε σύγ-

χρονα στοιχεία. Τα ισορροπηµένα σχήµατα 
επισηµαίνουν τη διαχρονικότητα του σχεδι-
ασµού. Για να τελειοποιηθεί η αίσθηση άνε-
σης, οι µείκτες της σειράς Classic σας παρέ-
χουν την επιλογή διαφόρων υψών. Επιλέξτε 

µόνοι σας πόσο χώρο χρειάζεστε στην κα-
θηµερινή σας ζωή για να νιώσετε όµορφα. 
Επιλέξτε τώρα το δικό σας ComfortZone. 

www.hansgrohe-int.com/classic
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Talis® ClassicMetris® Classic

Talis ® Classic 230 
 Μείκτης νιπτήρα µε µονή λαβή 
# 14116, -000

     

Metris® Classic 250 
 Μείκτης νιπτήρα µε µονή λαβή 
# 31078, -000

     

Metris® Classic 100 
 Μείκτης νιπτήρα 
# 31075, -000

     

Talis ® Classic Natural 90
 Μείκτης νιπτήρα  
# 14127, -000

Metris® Classic 
 Μείκτης µπιν τέ 
# 31275, -000

 

Talis ® Classic
 Μείκτης µπιν τέ 
# 14120, -000

 

Metris® Classic 100
 Μείκτης νιπτήρα για 3 οπές 
# 31073, -000

     

Talis ® Classic 80
 Μείκτης νιπτήρα για 3 οπές 
# 14113, -000

     

Talis ® Classic 80 
 Μείκτης νιπτήρα 
# 14111, -000

     



36 Hansgrohe Classic –  Μπανιέρα και ντους   

 Άνεση που πληµµυρίζει το χώρο. 

 Η γραµµή Classic έχει σχεδιαστεί για 
εκείνου που πιστεύουν πως το στιλ και η 
άνεση δεν αποτελούν αποκλειστικότητα για 
λίγους. Μαλακές γραµµές, µικρές λεπτοµέ-
ρειες, και µια νότα κλασσικού – οι µείκτες 
του περασµένου αιώνα συναντούν το σύγ-

χρονο σχεδιασµό. Απαλλαγµένες από τη 
νοσταλγία, οι κλασσικές ιδέες δηµιουργού-
νται και επαναπροσδιορίζονται εδώ. 

www.hansgrohe-int.com/classic

 Κλασικοί µείκτες λουτρού και ντους. 
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Talis® ClassicMetris® Classic

Ecostat® Classic 
 Θερµοστάτης υψηλής ροής, Εν τοιχισµένος 
# 15754, -000

Ecostat® Classic 
 Θερµοστάτης   µε διακόπτη διανοµέα  
 Εν τοιχισµένος  # 15753, -000

Metris® Classic 
 Μείκτης µπανιέρας  
 Εκτεθειµένα  
# 31478, -000
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

 

 Εν τοιχισµένο  
# 31485, -000
 (εικονίζεται δεξιά) 

Talis ® Classic 
 Μείκτης µπανιέρας  
 Εκτεθειµένα  
# 14140, -000
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

 

 Εν τοιχισµένο  
# 14145, -000
 (εικονίζεται δεξιά) 

Metris® Classic 
 Μείκτης ν τους 
 Εκτεθειµένα  
# 31672, -000
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

Talis ® Classic 
 Μείκτης ν τους 
 Εκτεθειµένα  
# 14161, -000
 (εικονίζεται αρισ τερά) 

Raindance® Classic 100 Air 3jet 
 Λαβή ν τους 
# 28548, -000

 

   

Croma® Classic 100 Multi 
 Λαβή ν τους 
# 28539, -000

   

 Εντοιχισµένο 
# 31676, -000
 (εικονίζεται δεξιά) 

 Εν τοιχισµένο 
# 14165, -000
 (εικονίζεται δεξιά) 



38 Hansgrohe  Μείκτες κουζίνας   

 Η πρακτικότητα µπορεί 
να είναι τόσο βολική. 
 Μείκτες για την κουζίνα σας. 

 Το µαγείρεµα δεν είναι απλά απόλυ-
τα αναγκαίο. Μπορεί να αποτελεί επάγγελ-
µα ακόµη και τρόπο χαλάρωσης. Εµείς θέ-
λουµε να υποστηρίξουµε τη χαλάρωση, µε 
τα υπέροχα και έξυπνα σχέδια των µεικτών 

νεροχύτη µας. Μπορείτε να ρυθµίσετε τον 
µείκτη σας χειροκίνητα, µε τη λαβή, ή ηλε-
κτρονικά. Μπορείτε επίσης να διαλέξετε να 
έχει αποσπόµενη ντουσέτα µε δύο ροές νε-
ρου. Το ComfortZone προσπαθεί µε κάθε 

τρόπο να κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη – ότι 
κι αν κάνετε στην κουζίνα σας. 

www.hansgrohe-int.com/kitchen

PuraVida®

 Μείκτης νεροχύτη µε µονή λαβή, για 2 οπές 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 120° 
 (εικονίζεται σ τον ανοξείδωτο χάλυβα) 
# 15812, -000, -800

   

PuraVida®

 Ηλεκτρονικός µείκτης νεροχύτη, για 2 οπές 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 120° 
 (εικονίζεται σ τον ανοξείδωτο χάλυβα) 
# 15805, -000, -800

   



Talis ® S
 Μείκτης νεροχύτη 
 µε συρόµενο ψεκασµό, 
2 λειτουργίες ψεκασµού 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο 
κατά 150° 
# 32841, -000, -800
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Talis ® S
 Μείκτης νεροχύτη 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο 
κατά 150° 
# 32851, -000, -800

 

Focus ®

 Μείκτης νεροχύτη 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο 
κατά 360° 
# 31806, -000, -800

 

Talis ® S 2 Variarc
 Μείκτης νεροχύτη 
 µε συρόµενο ψεκασµό 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο 
κατά 150° 
# 14877, -000, -800

   

Focus ®

 Μείκτης νεροχύτη 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 
110/150/360° 
# 31820, -000, -800

   

Talis ® S 2 Variarc
 Μείκτης νεροχύτη 
 Περισ τρεφόµενο στόµιο εκροής 
110/150/360° 
# 14870, -000, -800

   





 Η τελειοποίηση της αίσθησης: 

 Απόλαυση στο ντους. 



42 Hansgrohe  Εγκαταστάσεις ντους   

 Απαλό άγγιγµα πολυτέλειας. 
Με χίλιους διαφορετικούς τρόπους. 

 Απαλή καλοκαιρινή βροχή, ισχυ-
ρός καταρράκτης, αναζωογονητικός ψε-
κασµός νερού – και τα τρία ταυτόχρονα; 
Όποιο από τα τρία προτιµάτε, µε τις επιλο -
γές ντους που σας παρέχουµε, σίγουρα θα 

πραγµατοποιήσετε το προσωπικό σας όνει -
ρο, σε σχέση µε το τέλειο ντους. Σχεδιάστε 
το δικό σας προσωπικό ντους – µε τη δια-
µόρφωση που σας ταιριάζει. 

 Επιλέξτε το τέλειο ντους από τη σειρά των ντους µας. 
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 Λαβή και βέργα ντους 
 Η βασική λύση – σας παρέχει την ίδια, 
πλήρη απόλαυση και εγκαθίσταται πολύ 
εύκολα στον τοίχο. 

 Showerpanel® 
 Συνδυάζει ν τους πάνω από το ύψος του 
κεφαλιού και πλευρικές δέσµες νερού σε 
ένα και µόνο σύστηµα. 

 Σειρά ντους 
 Το ντους δε θα µπορούσε να είναι πιο πο -
λύπλευρο, χάρη σε αυτή την κρυφή λύση. 
Από καταρράκτη µέχρι δέσµες νερού σε 
όλο το σώµα- εσείς επιλέγετε. 

 Κεφαλή ντους 
 Για αναζωογόνηση ή ξεκούραση – γιατί 
κάθε µέρα αξίζει έναν διαφορετικό τύπο 
ντους. Εντοιχισµένη εγκατάσταση 

 Στήλη ντους 
 Εύκολη, πλήρης ευελιξία µε ελάχιστο 
κόπο. Η καλύτερη λύση για αναβάθµιση ή 
ανακαίνιση. 

RainAir.
 Απαλή βροχή µε σταγόνες εµπλουτι -
σµένες µε αέρα. 

RainFlow.
 Ροή καταρράχτη για πλούσια κά-
λυψη. 

Rain.
 Τέλειο για το ξέβγαλµα του σαµπου-
άν από τα µαλλιά σας. 

Whirl.
 Συγκεντρωτικό-µασάζ. 

Mix.
 Ένας συνδυασµός απαλής βροχής 
και δυναµικού ψεκασµού. 

RainAir XL.
 Απαλή βροχή σε όλο το πλάτος. 



44 Hansgrohe  Σωλήνες ντους   

 Η αλλαγή του τρόπου ψεκασµού 
στο ντους πάνω από το ύψος του κεφα-
λιού και στο τηλέφωνο ντους των νέων στη-
λών ντους Raindance Select γίνεται πολύ 
εύκολη, χάρη στην τεχνολογία Select. Ανε-
ξάρτητα αν προτιµάτε δέσµες νερού, έντο -
νο µασάζ ή απαλή βροχή, η αγαπηµένη 

σας λειτουργία απέχει απλά ένα πάτηµα 
κουµπιού. Απολαύστε υπέροχα σχέδια και 
εξαιρετικά αντίστοιχα εξαρτήµατα σε τις 
στήλες ντους της Hansgrohe. Όποιο συν-
δυασµό κι αν προτιµάτε, η δική σας από-
λαυση στο ντους θα είναι ασύγκριτη. Μπο-
ρείτε να προσαρµόσετε τις στήλες ντους σε 

ήδη υπάρχουσες επιτοίχιες συνδέσεις, ανε-
ξαρτήτως σχήµατος και συνδυασµού, κά-
νοντας την ανακαίνιση παιχνιδάκι. 

www.hansgrohe-int.com/
raindance

 Στήλες ντους: Όλα ταιριάζουν 
τέλεια µεταξύ τους. 
 Κεφαλή ντους, λαβή και θερµοστάτης – επιλέξτε τη δική σας απόλαυση. 

http://www.hansgrohe-int.com/raindance
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Raindance® E 420
 Στήλη ν τους  
 µε λαβή ν τους και θερµοστάτη 
# 27149, -000

   

 

Croma® 160
 Στήλη ν τους  
 µε λαβή ν τους Croma 100 Vario και 
θερµοστάτη Ecostat Comfor t 
# 27135, -000

 

     

Croma® 220
 Στήλη ν τους  
 µε λαβή ν τους Croma 100 Vario και 
θερµοστάτη Ecostat Comfor t 
# 27185, -000
 EcoSmar t  # 27188, -000

   

     

Raindance® Connect 240
 Στήλη ν τους  
 µε λαβή ν τους, 
βραχίονας ν τους 460 mm 
# 27164, -000
 EcoSmar t  # 27166, -000 
 (δεν εικονίζεται) 
 Βραχίονας ν τους 350 mm  
# 27421, -000  (δεν εικονίζεται) 

     

Raindance® Select 240
 Στήλη ν τους  
 µε περισ τρεφόµενο ν τους πάνω από 
το ύψος του κεφαλιού, λαβή ν τους 
Raindance Select 150 και 
θερµοστάτη Ecostat Comfor t 
# 27115, -000

     

   

Raindance® Select 360
 Στήλη ν τους  
 µε Λαβή ν τους Raindance 
Select 150 και Ecostat Select 
 Ντους  # 27112, -000, -400
 Μπανιέρα  # 27113, -000, -400 
 (δεν εικονίζεται) 

     

   

Raindance® Select E 300
 Στήλη ν τους  
 µε ν τους πάνω από το ύψος του 
κεφαλιού Raindance Select E 300, 
µε ε λειτουργίες εκτόξευσης νερού, 
λαβή ν τους Raindance Select E 120 
και θερµοστάτη Ecostat Select 
# 27128, -000, -400

     

   

Raindance® Select 300
 Στήλη ν τους  
 µε περισ τρεφόµενο ν τους πάνω από 
το ύψος του κεφαλιού, λαβή ν τους 
Raindance Select 150 και 
θερµοστάτη Ecostat Comfor t 
# 27114, -000
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 Χαρίστε στον εαυτό σας την 
απόλαυση του νερού. 
 Showerpanel® – για ποικιλία στο ντους. 

 Κεφαλή ντους πλευρικές δέσµες 
 νερού, ποικίλες λειτουργίες εκτόξευσης νε-
ρού, συµπεριλαµβανοµένου RainFlow, ανα-
ζωογονητικά µασάζ ολόκληρου του καταρ-
ράχτη σώµατος χάρη στις πλευρικές δέσµες 
νερού: η στήλη ντους της Hansgrohe σας 

παρέχει την απόλυτη απόλαυση του νερού. 
Η εγκατάσταση δε θα µπορούσε να είναι 
ευκολότερη: απλά χρησιµοποιήστε τις τρέ-
χουσες συνδέσεις για την αναβάθµιση. ∆εν 
απαιτείται κρυφή εντοιχισµένη εγκατάστα-
ση. Σύντοµα θα έχετε τη δική σας XXL από-

λαυση ντους στο δικό σας µπάνιο. 

www.hansgrohe-int.com/
raindance-lift

 Raindance® Lift Showerpanel® 
 µε βροχή Raindance 180 Air, 
Κεφαλή ν τους 2jet και λαβή ν τους, 
µε 1 λειτουργία εκτόξευσης 
νερού 1jet 
ρυθµιζόµενο ύψους, 200 mm 
# 27008, -000, -400

   

 

 Raindance® S Showerpanel® 
 µε Raindance S 150 3jet 
και 6 πλευρικές δέσµες νερού για 
εµφανή εγκατάσταση 
# 27005, -000

 

   

 Lift 2 Showerpanel® 
 µε Raindance S 180 κεφαλή ν τους 1jet 
λαβή ν τούς Axor Uno 3jet και 6 πλευρικές 
δέσµες νερού, 
ρυθµιζόµενο ύψους, 200 mm 
# 26871, -000

     

 Skyline Showerpanel® 
 µε ν τους κεφαλής Raindance 150 
1jet, ν τους στο ύψος του αυχένα 
Raindance 100 3jet, Λαβή ν τους, 
και 5 πλευρικές δέσµες νερού, 
ενώ η υποστήριξη ποδιών 
επιδέχεται κλείσιµο 
# 26017, -000
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http://www.hansgrohe-int.com/raindance-lift
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 Επιλέξτε το δικό σας 
σχήµα  τελειότητας. 
 Χαρείτε την προσωπική άνεση, µε τη µορφή σχήµατος και λειτουργικότητας. 

Ecostat® Select
 Θερµοστάτης  
 Εκτεθειµένα 
 Ντους  # 13161, -000, -400
 Μπανιέρα  # 13141, -000, -400  (δεν εικονίζεται) 

Ecostat® Comfort
 Θερµοστάτης  
 Εκτεθειµένα 
 Ντους  # 13116, -000 
 Μπανιέρα  # 13114, -000  (δεν εικονίζεται) 

Focus ®

 Μείκτης ν τους µε µονή λαβή 
 Εν τοιχισµένο 
# 31965, -000

 Ένας σπάνιος συνδυασµός. Η λαβή 
ντους Raindance Select 150 έχει ήδη λάβει 
το διεθνώς αναγνωρισµένο βραβείο σχε-
διασµού της iF. Αφού η οµορφιά δεν είναι 
µόνο θέµα όψης, αλλά - ίσως και πάνω απ’ 
όλα- θέµα αντίληψης του χρήστη, αυτή η 
γενιά παρέχει, επίσης, ευχαρίστηση µε το 
άγγιγµα ενός πλήκτρου, χάρη στην τεχνο-

λογία Select. Τρεις διαφορετικοί τύποι επι -
λογής ροής επιτρέπουν στο νερό να πε-
ριστρέφεται ή να εµπλουτίζεται µε αέρα ή 
και τα δυο ταυτόχρονα – ποτέ δεν ήταν 
πιο εύκολη η εναλλαγή αυτών των λειτουρ-
γιών. Τα ντους που εικονίζονται εδώ δια-
τίθενται µεµονωµένα ή ως µέρος της στή-
λης ντους. Η εναλλαγή είναι πιο εύκολη 

από ποτέ, σε συνδυασµό µε το θερµοστά-
τη Ecostat Select, ο οποίος διαθέτει επίσης 
ράφι για να αποθηκεύσετε τα απαραίτητα 
για το ντους σας. 

www.hangrohe-int.com/showers



Croma® 100 Vario
 Λαβή ν τους 
# 28535, -000
 EcoSmar t  # 28537, -000  (δεν εικονίζεται) 
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Croma® 100 Vario  Σετ ν τους 
 90 cm  # 27771, -000
 65 cm  # 27772, -000  (δεν εικονίζεται) 
 EcoSmar t  90 cm # 27653, -000  (δεν εικονίζεται) 
 EcoSmar t  65 cm # 27776, -000  (δεν εικονίζεται) 

 

     

Crometta ® 85 Vario
 Λαβή ν τους 
# 28562, -000
 EcoSmar t  # 28607, -000  (δεν εικονίζεται) 

 

 

Crometta ® 85 Vario  Σετ ν τους 
 90 cm  # 27762, -000
 65 cm  # 27763, -000  (δεν εικονίζεται) 

 

Raindance® Select 150  Σετ ν τους 
 90 cm  # 27803, -000, -400
 65 cm  # 27802, -000, -400  (δεν εικονίζεται) 

   

   

Raindance® Select 150 3jet 
 Λαβή ν τους 
# 28587, -000, -400
 EcoSmar t  # 28588, -000, -400  (δεν εικονίζεται) 

     

   

Raindance® Select E 120  Σετ ν τους 
 90 cm  # 26621, -000, -400
 65 cm  # 26620, -000, -400  (δεν εικονίζεται) 
 EcoSmar t  90 cm # 26623, -000, -400 
 (δεν εικονίζεται) 
 EcoSmar t  65 cm # 26622, -000, -400 
 (δεν εικονίζεται) 

     

   

Raindance® Select E 120 3jet 
 Λαβή ν τους 
# 26520, -000, -400
 EcoSmar t  # 26521, -000, -400  (δεν εικονίζεται) 
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 Για την τέλεια εµπειρία στο ντους, 
απλά αγγίξτε το κουµπί Select για να αλλά-
ξετε την ροή του ντους πάνω από το ύψος 
του κεφαλιού Raindance Select 300. Θα 
καλύψει το µπάνιο σας µε ένα πέπλο στα-
γόνων ή αναζωογονητικών δεσµών νερού, 

όποιο εσείς επιλέξετε. Είναι η πρώτη φορά 
που αυτές οι δυο τόσο διαφορετικές λει -
τουργίες συνδυάζονται σε ένα ντους. Κα-
θώς θα στέκεστε κάτω από το Raindance E 
420 θα αισθανθείτε σαν να βρίσκεστε υπό 
τροπική βροχή. Η τεχνολογία AirPower σε 

κάθε ντους πάνω από το ύψος του κεφα-
λιού Raindance θα φροντίσει, έτσι ώστε το 
σώµα σας να τυλιχθεί σε απαλές, ογκώδεις 
σταγόνες. 

www.hangrohe-int.com/showers

 Η βροχή είναι η πιο 
αγαπηµένη µορφή. 
 Κεφαλές ντους για ευεξία. 
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Raindance® S 300 Air 1jet
 Κεφαλή ν τους   µε βραχίονα ν τους 389 mm 
# 27493, -000
Raindance® S 240 Air 1jet
 Κεφαλή ν τους   µε βραχίονα ν τους 389 mm 
# 27474, -000  (δεν εικονίζεται) 

   

Raindance® E 420 Air 2jet 
 Κεφαλή ν τους  
 µε βραχίονα ν τους 385 mm 
# 27373, -000
 Βασική µονάδα στον τοίχο: iBox universal 

   

   

iBox

Raindance® E 360 Air 1jet
 Κεφαλή ν τους  
 µε βραχίονα ν τους 390 mm 
# 27376, -000

   

Raindance® 240 Classic Air 1jet
 Κεφαλή ν τους   µε βραχίονα ν τους 383 mm 
# 27424, -000
 Βραχίονας ν τους 470 mm 
# 27410, -000  (δεν εικονίζεται) 

   

PuraVida® 400 Air 1jet
 Κεφαλή ν τους  
 µε βραχίονα ν τους 387 mm 
# 27437, -000, -400
 µε σύνδεση οροφής 100 mm 
# 27390, -000, -400  (δεν εικονίζεται) 

   

Raindance® Royale 350 Air 1jet
 Κεφαλή ν τους  
# 28420, -000
 Βραχίονας ν τους 470 mm 
# 27410, -000

   

PuraVida® 
 Θερµοστάτης ν τους   µε διακόπτη διανοµέα 
 Εν τοιχισµένο 
# 15771, -000, -400

Ecostat® Classic 
 Θερµοστάτης ν τους   µε διακόπτη διανοµέα 
 Εν τοιχισµένο 
# 15753, -000

Ecostat® S 
 Θερµοστάτης ν τους   µε διακόπτη διανοµέα 
 Εν τοιχισµένο 
# 15721, -000

Raindance® Select E 300 2jet 
 Κεφαλή ν τους  
 µε βραχίονα ν τους 390 mm 
# 27385, -000, -400 
 µε σύνδεση οροφής 100 mm 
# 27384, -000, -400  (δεν εικονίζεται) 
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 Οι πολλές όψεις της απόλαυσης. 

 Το ντους γίνεται πράγµατι εµπειρία 
κάτω από το Rainmaker – το νερό απλά 
δε θα µπορούσε να είναι πιο πολύπλευρο. 
Το RainBrain αποτελεί µια ηλεκτρονική συ-
σκευή που σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το 
ντους σας πανεύκολα, χάρη στην οθόνη 
αφής. Από την εναλλαγή µεταξύ τύπων ψε-
κασµού µέχρι τη ρύθµιση της θερµοκρα-

σίας ανά 0.5° µέχρι την επιλογή της αγα-
πηµένης σας µουσικής µέσω Bluetooth, το 
Bluetooth καταστά το ντους σας πιο έξυ-
πνο, ενώ τελειοποιεί την απολαυστική αυτή 
εµπειρία. Για παράδειγµα, το απλό άγγιγµα 
του πίνακα ελέγχου είναι το µόνο που απαι -
τείται για την αλλαγή από το ντους ευεξίας 
σε ένα αναζωογονητικό µασάζ σε ολόκλη-

ρο το σώµα. Βέβαια, µπορείτε να ρυθµίζε-
τε το ντους σας και χειροκίνητα, αν το επι -
θυµείτε. Ωστόσο, η επιλογή είναι δική σας. 
Αυτή είναι η απόλυτη πολυτέλεια στο ντους. 

www.hansgrohe-int.com/rainbrain

 Κάνοντας το ντους εµπειρία. 



  Hansgrohe  Σταθερές κεφαλές ντους  53

Raindance® Rainmaker® Air 
 680 x 460 mm,   Ντους οροφής µε φωτισµό  
# 28418, -000
 Χωρίς φωτισµό  # 28417, -000  (δεν εικονίζεται) 

   

   

Raindance® Rainmaker® Air 
 600 mm συµπεριλαµβανοµένου θερµοστάτη υψηλής 
ροής σε νιπτήρες iBox universal  
 Ντους οροφής µε φωτισµό  # 28404, -000
 Χωρίς φωτισµό  # 28403, -000  (δεν εικονίζεται) 

   

   

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
# 28433, -000, -400

     

iBox

 

RainBrain® 
 Ηλεκτρονική πλακέτα ν τους 
# 15842, -000, -400

iControl® E
 ∆ιακόπτης διανοµέας 
# 31958, -000

iControl® S
 ∆ιακόπτης διανοµέας 
# 15955, -000

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
# 28411, -000

     

iBox

   

Raindance® Rainfall 150 Stream
# 26443, -000

Raindance® Rainfall 150
# 26442, -000
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 Πως να ρυθµίσετε την 
απόλαυση στο ντους. 
 Η σωστή λύση για το αγαπηµένο σας ντους. 

 Εµφανώς εγκατεστηµένος µείκτης – 
για ένα ντους. 
 Μείκτης µε µονή λαβή για χειροκίνητη ρύθ-
µιση της ποσότητας του νερού και της θερ -
µοκρασίας. 

 Εµφανώς εγκατεστηµένος θερµο-
στάτης – για ένα ντους. 
 Χρησιµοποιήστε το ρυθµιστή στο αριστερό 
σας χέρι για την προσαρµογή της ποσότη-
τας του νερού και αυτό στο δεξί σας χέρι 
για να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία. Το φυ-
σίγγιο του θερµοστάτη αναµιγνύει την επι -
θυµητή θερµοκρασία εντός δευτερολέπτων 
και τη διατηρεί σε σταθερό επίπεδο. 

 Εµφανώς εγκατεστηµένος θερµο-
στάτης – για ένα ντους. 
 Ecostat Select είναι το σχήµα του θερµο-
στάτη από το µέλλον. Το ράφι χωράει όλα 
τα απαραίτητα αξεσουάρ για το ντους σας. 

 Μάθετε περισσότερα στο www.hansgrohe-int.com/shower-control 

 Χειροκίνητη ρύθµιση 

 Οι µείκτες εγκαθίστανται στον τοίχο και συνδέονται στην υπάρχουσα παροχή νε-
ρού. Τους συνιστούµε ανεπιφύλακτα σε περιπτώσεις αντικατάστασης µόνο του µείκτη ή 
του θερµοστάτη στο µπάνιο σας. 



 Ο παππούς µου ήταν ένα πολύ χαρισµα-
τικός άνθρωπος. Ήταν οραµατιστής. Ήταν 
τελειοµανής. Αναζητούσε πάντοτε την κα-
λύτερη λύση. ∆εν έµενε ποτέ ευχαριστηµέ-
νος µε το κατεστηµένο. Αναζητούσε πά-
ντοτε καλύτερες και αποτελεσµατικότερες 
λύσεις. Αυτός µας εµπνέει µέχρι σήµερα. 
Για εµάς, η καλύτερη εµπειρία νερού ανάγε-
ται στην πρώτη και πρώτιστη αίσθησή του. 
Αυτή η αίσθηση συνοψίζεται στη γνώση 
πως παράγουµε κάτι που είναι καλό για το 
περιβάλλον αλλά και για εµάς τους ίδιους. 
Γι’ αυτό το λόγο αναπτύσσουµε διαρκώς 
νέες τεχνολογίες, ώστε να αυξήσουµε την 

απόλαυση του νερού και να µειώσουµε ταυ-
τόχρονα την κατανάλωσή του. ∆ιαρκώς πει -
ραµατιζόµαστε και τελειοποιούµε, σκεφτό-
µαστε και βελτιώνουµε. Ακόµη κι αν κάτι 
είναι έτσι, όπως πρέπει να είναι, ακόµη και 
τότε συνεχίζουµε, µέχρι να γίνει αυτό που 
θα µπορούσε ακόµη να γίνει. Έτσι οι ιδέες 
µας που αφορούν στο νερό γίνονται καινο -
τοµίες για το µπάνιο σας. Απολαύστε βρα-
βευµένο σχεδιασµό µε καινοτόµα εξοικο -
νόµηση ενέργειας και µοναδική απόλαυση 
νερού. 

Richard Grohe 

 Η οικογένειά µας έχει 
πάθος µε το νερό. 
 Το Schiltach αποτελεί την πατρίδα της απόλαυσης του νερού από το 1901. 

 Ζήστε την εµπειρία του καταλόγου µέσω iPad στο 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Εναλλαγή µεταξύ διαφο -
ρετικών τύπων ροής σε 
ελάχιστα δευτερόλεπτα. 
Παρέχει απόλαυση µε ένα 
άγγιγµα του κουµπιού. 

 ∆ιατηρεί τη ροή στο ελάχι -
στο για εξοικονόµηση νερού 
και ενέργειας, χωρίς καµία 
απώλεια απόδοσης. Για πα-
ρατεταµένη απόλαυση. 

 Συνδυάζει το νερό µε µια 
γενναία ποσότητα αέρα. 
Για απαλή, ακέραια δέσµη 
νερού και πλούσιες στα -
γόνες. 

 Τεχνολογίες 

 Αφαιρέστε τα υπολείµµατα 
αλάτων, τρίβοντας απλά 
τις ευέλικτες προεξοχές 
καουτσούκ. 

 ∆ιανέµει το νερό πάνω 
από ένα µεγάλο δίσκο 
ντους, έτσι ώστε το σώµα 
σας να τυλίγεται ολόκλη-
ρο σε σταγόνες ευεξίας. 

 Προσδιορίζει τον ατοµικά 
ωφέλιµο χώρο µεταξύ του 
νιπτήρα και του µείκτη για 
κάθε είδους εφαρµογές. 

 Λειτουργίες ροών 

 Μασάζ. 

 Πλούσια ροή απαλών ψε-
κασµών. 

 ∆υναµικός, αναζωογονητι -
κός ψεκασµός µασάζ. 

 Τέλειο για το ξέβγαλ-
µα του σαµπουάν από τα 
µαλλιά σας. 

 Ένας συνδυασµός απα-
λής βροχής και δυναµικού 
ντους. 

 Απαλή βροχή µε σταγόνες 
εµπλουτισµένες µε αέρα. 

 Ροή καταρράχτη για 
 πλούσια κάλυψη. 

 Απαλή βροχή σε όλο το 
πλάτος. 

 Ισχυρή ροή σε όλο το 
πλάτος. 

 Φινιρίσµατα 
 Η προσθήκη του φινιρίσµατος καταστά τον αριθµό παραγγελίας (#) οκταψήφιο.  
 Παράδειγµα:  28500, -000 =  Χρωµέ 
000  Χρωµέ  | 400  Λευκό/χρωµέ  | 800  Όψη ανοξείδωτου ατσαλιού 
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 Θερµοστάτης. 
 Μια κοµψή λύση. Χρησιµοποιείτε το θερ -
µοστάτη για τη ρύθµιση της επιθυµητής 
θερµοκρασίας, ενώ ταυτόχρονα χρησιµο-
ποιείτε τον διακόπτη για να ρυθµίσετε την 
ποσότητα του νερού. 

 θερµοστάτης – για δύο 
ροές ντους. 
 Χρησιµοποιήστε το θερµοστάτη για να ρυθ-
µίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία, και τον 
διανοµέα για την εναλλαγή µεταξύ δυο λει -
τουργιών ντους. 

 Εντοιχισµένος θερµοστάτης iControl® 
µε µονάδα ελέγχου – για τρεις ροές 
ντους. 
 Η θερµοκρασία ρυθµίζεται µέσω του θερ -
µοστάτη. Χρησιµοποιήστε τη δεύτερη µο-
νάδα ελέγχου για να πραγµατοποιήσετε 
χειροκίνητη εναλλαγή µεταξύ τριών διαφο-
ρετικών λειτουργιών ντους. 

 Χειροκίνητη ρύθµιση – κρυφή 

 Στην εγκατάσταση, το σώµα του µείκτη εγκαθίσταται µέσα στον τοίχο, έτσι ώστε 
να φαίνονται εξωτερικά µόνο οι ρυθµιστές και η επίπεδη ροζέτα. Συνιστάται για ανακαι -
νίσεις µπάνιων µεγάλης κλίµακας ή κατά την εγκατάσταση δυο ή περισσοτέρων τηλεφώ-
νων ντους. 

 Ηλεκτρονική ρύθµιση 

 Οι εκδόσεις των στοιχείων ηλεκτρονικού ελέγχου εγκαθίστανται επίσης µη εµφα-
νώς, εντός τοίχου. Εκείνοι που προγραµµατίζουν ένα εντελώς νέο µπάνιο µπορούν να εν-
σωµατώσουν την τεχνολογία έξυπνου ντους εξαρχής. 

 RainBrain® – ηλεκτρονικά συστή-
µατα ντους για ακόµη περισσότε-
ρες επιλογές. 
 Οθόνη αφής για τα πάντα – σαν να έχετε 
το δικό σας µικρό υπολογιστή στο ντους 
σας. Είτε πρόκειται για το ντους, τον τύπο 
ροής, το φωτισµό ή τη µουσική από το iPod 
σας – µπορείτε να ελέγξετε τα πάντα, µέσω 
της οθόνης αφής. 

Select

Whirl

Rain
Air XL



 Ιδέες για το νερό. 
 Μείκτες · Ντους · Στήλες ντους 

 Παρακαλούµε, σηµειώστε, πως ο κατάλογος περιλαµβάνει µόνο µια επιλογή των προϊόντων µας. 
Μπορείτε να βρείτε όλα τα µας προϊόντα στο ιν τερνέτ. 
Μάθετε τα πάντα για τον κόσµο της Hansgrohe στο www.hansgrohe-int.com 

 ∆ιαδραστική εµπειρία προϊόντων Hansgrohe 
Η έκδοση του παρόντος καταλόγου για iPad διατίθεται στο 
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Σχεδιασµός µε την Hansgrohe@home 
Μάθετε εικονικά, µέσω iPhone, iPad ή Android Smartphone, πως θα φαίνεται 
ένας µείκτης της Hansgrohe στο νιπτήρα του σπιτιού σας, στο 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se 

 Οικονοµία µε Hansgrohe 
Μάθετε πως η Hansgrohe θα σας βοηθήσει να εξοικονοµήσετε νερό και ενέργεια 
στο www.hansgrohe-int.com/savings-calculator ή από κινητό, στο 
http://m.savings.hansgrohe-int.com 

 Εµπειρία και αγορά προϊόντων Hansgrohe 
Για τον ανταγωνιστικότερο σχεδιασµό του µπάνιου σας, σας παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε κάποιον από τους ειδικούς µας σε θέµατα ειδών υγιεινής, 
όπως και µε τους εµπορικούς µας συνεργάτες. Βρείτε τον πλησιέστερο 
συνεργάτη µας στο www.hansgrohe-int.com/sales-worldwide 

 Αυτός ο κατάλογος έχει παραχθεί µε το µέγιστο δυνατό σεβασµό για 
το περιβάλλον. Μπορείτε να συνεισφέρετε κι εσείς στην προστασία του 
περιβάλλοντος, δίνοντας αυτόν τον κατάλογο σε άλλους ή ανακυκλώνοντάς τον. 
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