
86

Armatura Hansgrohe

WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ

HANSGROHE Sp. z o.o.
UL. SOWIA 12, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE
TEL. 061 816 86 00, www.hansgohe.pl, e-mail: info@hansgrohe.pl

Panel prysznicowy Comfort Plus
Panel prysznicowy Comfort Plus jest ciekawy wzorniczo i praktyczny w obsłudze.
Dzięki swojej ponadczasowej formie komponuje się dobrze w każdym łazienkowym
wnętrzu nadając szyk nawet małej łazience. Komfort kąpieli zapewnia główka prysz-
nicowa z trzema rodzajami strumienia, pięć dysz bocznych oraz wygodny termostat
Triostat Plus. Po prostu prysznicowa radość we własnej łazience.

Raindance Connect
Raindance Connect to system prysznicowy z główką prysznicową i głowicą tale-
rzową. Może być stosowany wszędzie tam, gdzie była już instalowana główka prysz-
nicowa. Montaż odbywa się bez kosztownej i pracochłonnej przebudowy. Wystar-
czy jedno kliknięcie – włożenie główki prysznicowej w Rain Connector i woda prze-
pływa automatycznie przez drążek prysznicowy do głowicy. Woda płynie wtedy cen-
tralnie rozłożyście z góry niczym prysznicowy deszcz.

Talis S2

Projektanci z Phoenix Design stworzyli linię armatury Talis S2. Posłużyli się prosty-
mi formami cylindrycznymi. Wysoko osadzona wylewka zapewnia optymalną strefę
komfortu podczas użytkowania. Talis S2 pasuje idealnie do zredukowanych, pro-
stych form ceramiki i umożliwia aranżację łazienki w czystym, minimalistycznym
stylu. Bateria posiada unikalne rozwiązania technologiczne umożliwiające oszczęd-
ność wody bez względu na wahania ciśnienia w instalacji oraz system zapobiega-
jący odkładaniu się kamienia wapiennego.

Głowica talerzowa Raindance AIR
Duża głowica talerzowa o średnicy 24 cm zapewnia rozłożysty deszcz prysznico-
wy. Głowica wyposażona została w technologię AIR, która pozwala na doznanie
prawdziwego deszczu o miękkich, napowietrzonych kroplach. Każda głowica ma
w centrum swojej tarczy otwór, przez który powietrze zasysane jest do środka i mie-
szane z wodą. Na 1 litr wody przypadają aż 3 litry powietrza! Skutek: każda poje-
dyncza kropla miesza się z powietrzem zyskując lekkość i delikatność deszczu. Gło-
wica dostępna jest w dwóch wariantach; ściennym i sufitowym. Posiada system
czyszczący Rubit zapobiegający powstawaniu osadów. 
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AXOR STARCK
Axor Starck to kolekcja armatury zaprojektowana przez mistrza designu Philippe’a Starcka. Axor Starck zyskał już sta-
tus ikony. Armatura jest smukła w formie, przejrzysta w funkcji i precyzyjna w działaniu. Bezkompromisowe poszu-
kiwanie minimum wyprzedza nasze czasy zwiastując jutro. Uchwyt mieszacza stanowi płynną kontynuację cylin-
drycznej formy korpusu. Całość zdradza zamiłowanie Starcka do maksymalnej prostoty, dziś nazywanej puryzmem. 

AXOR MASSAUD
Francuski designer Jean-Marie Massaud zaprojektował dla firmy Hansgrohe kolekcję łazienkową Axor Massaud, któ-
rej geneza sięga Natury. Inspirowana przyrodą estetyka przenika się z nowoczesnym designem. Z jednej strony linie
miękkie i subtelne, z drugiej czysta geometria i mistrzowsko zakamuflowana technika.
Na kolekcję Axor Massaud składa się cała gama armatur oraz – co dotąd niespotykane – akcesoria użytkowe jak
puzderko, lusterko czy świecznik.
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