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Kolor Nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Części zamienne i osprzęt do pryszniców

Drążki przysznicowe – Elegance

Drążek prysznicowy Raindance Unica
0,90 m
• przylegający ściśle do ściany płaski profil alu-

miniowy ze zintegrowanym wpustem na wąż
prysznicowy

• samoustalający się, łożyskowany suwak,
obracalny w poziomie o 180O, zapewniający
optymalne korzystanie z dysku prysznicowego

• kąt nachylenia regulowany bezstopniowo
• zakres ruchu pionowego (równolegle do ściany)

umożliwiający wykorzystanie dysku pryszni-
cowego jako dyszy bocznej

• wąż prysznicowy Isiflex 1,60 m

Do tego pasuje:
Zestaw do montażu narożnikowego
(#28696000)
Podkładka dystansowa do korekty w pionie
7 mm (#28697000)
Mydelniczka Raindance (#28698000)

chrom 27590000 886,00

140

91
5

27930000

27933000

chrom

chrom

Drążek prysznicowy Unica’D 0,90 m
• Ø 25 mm
• z uchwytem do węży z nakrętką stożkową
• z suwakiem samohamującym chromowanym
• obracalny w poziomie o 180O

• z wężem prysznicowym Isiflex 1,6 m, DN15
(#28276000)

j.w., drążek prysznicowy 0,65 m
• podkładka dystansowa w komplecie

Do tego pasuje:
Podkładka dystansowa do korekty w pionie
7 mm (#96186000)
Zestaw do montażu w narożniku drążka prysz-
nicowego Unica’D (#28683000)
Mydelniczka Cassetta’D (#28664000)

495,00

418,00

chrom 27844000Drążek prysznicowy PuraVida Unica
0,90m DN15
• do główek prysznicowych PuraVida
• płaski, smukły profil aluminiowy
• suwak z pełnego metalu z możliwością re-

gulacji w poziomie w zakresie 200°
• kąt nachylenia regulowany bezstopniowo
• długość umożliwiająca optymalne wykorzy-

stanie główki prysznicowej jako głowicy
prysznicowej

• wąż prysznicowy Isiflex 1,60m DN15
(#28276000)

Do tego pasuje:
• zestaw do montażu narożnikowego

#28694000
• podkładka dystansowa do korekty w pionie

7 mm #98993000

851,00
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chrom 27637000Drążek prysznicowy Raindance Unica’S
1,50 m DN15
• do dysków prysznicowych  Raindance

z linii S
• płaski, smukły profil aluminiowy
• suwak z metalu, obracalny w poziomie

o 180o

• płynna regulacja kąta nachylenia
• większy odstęp od ściany dla uzyskania opty-

malnej funkcji głowicy prysznicowej
• wąż prysznicowy Isiflex 1,60 m DN15

(#28276000)

do drążka pasuje:
• zestaw do montażu w narożniku

(#28694000)
• podkładka dystansowa do korekty

w pionie 7 mm
(#98993000)

1.105,00

Drążek prysznicowy Raindance Unica’S
0,90 m DN15
• do dysków prysznicowych  Raindance

z linii S
• płaski, smukły profil aluminiowy
• suwak z metalu, obracalny w poziomie

o 180o

• płynna regulacja kąta nachylenia
• większy odstęp od ściany dla uzyskania

optymalnej funkcji głowicy prysznicowej
• wąż prysznicowy Isiflex 1,60 m DN15

(#28276000)

do drążka pasuje:
• zestaw do montażu w narożniku

(#28694000)
• podkładka dystansowa do korekty

w pionie 7 mm (#98993000)

chrom 869,0027636000

28631000

28632000

chrom

chrom

Drążek prysznicowy 0,90 m Unica’S
Puro
• z wężem prysznicowym Isiflex 1,60 m, DN15

(#28275000)
• suwak metalowy chromowany
• regulowany kąt nachylenia
• chromowane pokrywki maskujące

j.w., drążek 0,65 m
• w zestawie podkładka dystansowa do korek-

ty w pionie (#97450000)

do zestawu pasuje:
• podkładka dystansowa do korekty w pionie

7 mm (#97450000)
• Mydelniczka Cassetta’S Puro (#28679000)

391,00

365,00
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27610000

27611000

28678000

chrom

chrom

chrom

Drążek prysznicowy Unica®'C,  0,90 m
• Ø 22 mm,
• suwak chromowany
• wąż prysznicowy Isiflex 1,60 m, DN15

(#28276000)
• chromowany uchwyt i pokrywki maskujące
• regulowany kąt nachylenia

Do zestawu pasuje:
• podkładka dystansowa do korekty w pionie

7 mm (#97450000)

j.w., z drążkiem prysznicowym
Unica‘C 0,65 m
• podkładka dystansowa w komplecie

Mydelniczka Cassetta’C

260,00

231,00

47,00

Drążek prysznicowy Unica' Crometta
0,90 m
• Ø 22 mm
• uchwyt do węży z nakrętką stożkową
• suwak chromowany
• regulowany kąt nachylenia – 2 pozycje
• chromowane pokrywki maskujące

Do zestawu pasuje:
• podkładka dystansowa do korekty w pionie

(#97450000)
• Cassetta’C mydelniczka (#28678000)

chrom 27609000 162,00

Drążek prysznicowy Unica' Crometta
0,90 m
• Ø 22 mm
• uchwyt do węży z nakrętką stożkową
• suwak chromowany
• regulowany kąt nachylenia – 2 pozycje
• wąż prysznicowy Metaflex 1,60  m DN15

(# 28266000)
• chromowane pokrywki maskujące

Do zestawu pasuje:
• podkładka dystansowa do korekty w pionie

(#97450000)
• Cassetta’C mydelniczka (#28678000)

chrom 27614000 181,00
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Drążek prysznicowy Unica' Crometta
0,65 m
• Ø 22 mm
• uchwyt do węży z nakrętką stożkową
• suwak chromowany
• regulowany kąt nachylenia – 2 pozycje
• wąż prysznicowy Metaflex 1,60  m DN15

(# 28266000)
• chromowane pokrywki maskujące
• podkładka dystansowa w komplecie

Do zestawu pasuje:
• Cassetta’C mydelniczka (#28678000)

chrom 27615000 171,00

Drążki przysznicowe – Classic

Drążek prysznicowy Unica’ Classic
0,90 m DN15
• chromowany suwak z uchwytem
• stopniowa regulacja kąta nachylenia
• chromowane wsporniki ścienne
• wąż prysznicowy metalowy Sensoflex 1,60 m

(#28136000)

do drążka pasuje:
• podkładka dystansowa do korekty w pionie

(#98992000, #98992820)
• Cassetta’C

(#28678000)

j.w., drążek prysznicowy Unica’
Classic 0,65 m
• podkładka dystansowa w komplecie

27616000
27616820

27617000
27617820

chrom
nikiel szczotk.

chrom
nikiel szczotk.

545,00
817,00

519,00
779,00

Drążki przysznicowe – Classic Showers

Drążek prysznicowy Unica’S
0,90 m DN15
• chromowany suwak z uchwytem
• Ø 22 mm
• chromowane wsporniki ścienne
• wąż prysznicowy metalowy Metaflex 1,60 m

(#28266000)

do drążka pasuje:
• podkładka dystansowa do korekty w pionie

(#96184000)
• Cassetta’S

(#28684000)

j.w., drążek prysznicowy Unica’S
0,65 m
• podkładka dystansowa w komplecie

27727000

27725000

chrom

chrom

260,00

231,00
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Drążek prysznicowy Unica’S
0,65 m DN15 bez węża
• chromowany suwak z uchwytem
• Ø 22 mm
• chromowane wsporniki ścienne

do drążka pasuje:
• podkładka dystansowa do korekty w pionie

(#96184000)
• Cassetta’S

(#28684000)

27712000chrom 174,00

Węże przysznicowe

Isiflex wąż prysznicowy z imitacją po-
wierzchni metalicznej 1,60 m
• stożkowa nakrętka z obu stron DN15
• łożyskowana złączka do główki prysznicowej
• zabezpieczenie przed załamaniem na końcach

chrom
chrom/złoty
niebieski
czerwony
biały
żółty
czarny
stalowy
mosiądz
chrom mat.

28276000
28276090
28276330
28276430
28276450
28276480
28276610
28276800
28276840
28276880

70,00
158,00
114,00
114,00
109,00
114,00
114,00
122,00
122,00
113,00

Przyłącza do węży – Elegance

chromFixfit Stop przyłącze kątowe do węża
• zawór odcinający DN15
• zawór zwrotny
• adapter DN20 do pralki

27452000

Fixfit przyłącze węża DN15
• z zaworem zwrotnym
• do montażu ściennego

27458000
27458450

chrom
biały

Fixfit przyłącze węża DN15
• do montażu ściennego

286,00

87,00
134,00
254,00

168,00
219,00

chrom
biały
mosiądz

27454000
27454450
27454840
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Przyłącza do węży – Style

27453000chromFixfit S przyłącze węża DN15

27456000chromFixfit S przyłącze węża DN15 z zawo-
rem zwrotnym

104,00

185,00

chrom 27414000Fixfit przyłącze węża z przegubem ku-
lowym DN15 z zaworem zwrotnym
• przegub kulowy do węża prysznicowego
• z zaworem zwrotnym

135,00

16884000
16884820

Złącze węża Fixfit de Luxe DN15
• z zaworem zwrotnym
• do montażu ściennego

chrom
nikiel szczotk.

135,00
205,00

Przyłącza do węży – Classic

02024000chromZłączka gwintowa
• gwint wewnętrzny/gwint zewnętrzny,

DN20/DN15
• mosiądz

14,00

Uchwyty prysznicowe Porter – Elegance

27526000chromUchwyt prysznicowy Porter’D
• do węży z nakrętką stożkową
• możliwość pionowej regulacji główki prysz-

nicowej
• zalecany do główek w stylu E

113,00
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Uchwyt prysznicowy Porter’C
• do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
• pasuje do wszystkich główek prysznicowych

chrom 27521000 58,00

Uchwyt prysznicowy Porter’S
• do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
• pasuje do wszystkich główek prysznicowych
• polecany do główek w stylu S

chrom 28331000

Uchwyty prysznicowe Porter – Style

Uchwyt prysznicowy Porter’Classic
• do węży prysznicowych z nakrętką stożkową

chrom
nikiel szczotk.

28324000
28324820

77,00

90,00
135,00

Uchwyty prysznicowe Porter – Classic

Uchwyty prysznicowe Porter – Classic Showers

27520000Uchwyt prysznicowy Porter'A
• do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
• pasuje do wszystkich główek prysznicowych
• kąt nachylenia regulowany bezstopniowo

o 25O

• mosiężny

chrom 256,00

Uchwyt prysznicowy Porter'E
• do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
• możliwość pionowej regulacji główki prysz-

nicowej
• pasuje do wszystkich główek prysznicowych

27504000
27504450

chrom
biały

chrom
biały
mosiądz

28321000
28321450
28321840

Uchwyt prysznicowy
• do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
• pasuje do wszystkich główek prysznicowych

203,00
243,00

64,00
64,00

108,00
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Prysznice

28376030
28376070
28376330
28376430
28376450
28376460
28376480
28376580
28376610
28376710

chrom/niebieski
chrom/zielony
niebieski
czerwony
biały
szary
żółty
chrom mat./past.żółty
czarny
czarny/fioletowo/ziel.

28406000Wymienna nakładka strumieniowa,
strumień normalny
• pasuje do paneli prysznicowych Raindance

(#27100000) (#27005000)
• pasuje do paneli prysznicowych Lift 2

chrom

28408000chromWymienna nakładka strumieniowa,
strumień masujący
• pasuje do paneli prysznicowych Raindance

(#27100000) (#27005000)
• pasuje do paneli prysznicowych Lift 2

28409000Wymienna nakładka strumieniowa,
strumień mgiełka
• pasuje do paneli prysznicowych Raindance

(#27100000) (#27005000)
• pasuje do paneli prysznicowych Lift 2

chrom

Główka prysznicowa Novastar DN15
• 2 rodzaje strumienia
• samoczyszcząca podczas zmiany strumienia

294,00
294,00
294,00
294,00
294,00
294,00
294,00
294,00
294,00
294,00

47,00

47,00

47,00

27507000
27507450

Uchwyt prysznicowy Porter'E
• do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
• ze zintegrowanym przyłączem
• z wężem prysznicowym Isiflex 1,25 m

(#28272000)
• możliwość pionowej regulacji główki prysz-

nicowej
• pasuje do wszystkich główek prysznicowych

chrom
biały

247,00
309,00

Suwaki

chrom 28650000Kolanko (przegub) Unica 52,00
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chrom 28651000Suwak do Unica Standard
drążek przysznicowy Ø 18mm

105,00

chrom
biały
chrom mat.

28672000
28672450
28672880

Suwak do Unica’88
drążek przysznicowy Ø 22mm

chrom
biały

96170000
96170450

Suwak do Unica’E

chrom
biały
mosiądz
chrom mat.

96195000
96195450
96195840
96195880

Suwak do Unica’88
drążek przysznicowy Ø 22mm

96190000
96190330
96190430
96190450
96190460
96190480
96190610
96190770
96190840
96190880

chrom
niebieski
czerwony
biały
szary
żółty
czarny
miętowy
mosiądz
chrom mat.

Suwak do drążka prysznicowego Uni-
ca’D

chrom mat.

chrom

25968000

97024000

Suwak do panela prysznicowego Pharo
Comfort Plus
• produkowanych 03/2002–06/2005

j.w., do paneli Comfort Plus
• produkowanych  od 06/2005

a także do panela Raindance S
(#27005000)

85,00
166,00
135,00

166,00
203,00

294,00
481,00
590,00
481,00

166,00
203,00
203,00
203,00
203,00
203,00
203,00
203,00
294,00
203,00

166,00

237,00
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chrom
biały
topaz
niebieski
mosiądz
chrom mat.

95065000
95065450
95065520
95065530
95065840
95065880

Suwak do drążka prysznicowego
Unica’B
• średnica drążka 22mm

135,00
166,00
166,00
166,00
237,00
166,00

chrom
chrom/złoty
biały
mosiądz
chrom mat.

96180000
96180090
96180450
96180840
96180880

Suwak do drążka prysznicowego
Unica’F

chrom 97117000Suwak do drążka prysznicowego
Unica Raindance i panela Raindance
(#27100000)

chrom 97336000Suwak do drążka prysznicowego
Rainbow
• średnica drążka 25mm

382,00
590,00
481,00
590,00
481,00

166,00

203,00

Mydelniczki i uchwyty na płyn do kąpieli

chrom 28698000Mydelniczka Cassetta Raindance
• do montażu na drążku prysznicowym Unica

Raindance
• 2 owalne pojemniki o dużej powierzchni,

obracalne w poziomie i zdejmowalne
• możliwy montaż w narożniku

235,00

28679000chromMydelniczka Cassetta’S Puro
• do montażu na drążkach prysznicowych

Unica’S i Puro
• drążek Ø 22 mm

115,00
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23

140

43

chrom 28664000Mydelniczka Cassetta’D
• do montażu na drążku prysznicowym

Unica’D Ø 25 mm
• z otworami odprowadzającymi wodę

chromMydelniczka Cassetta’C
• do montażu na drążkach prysznicowych

Unica’C lub Unica’ Crometta
• drążek Ø 22 mm

28678000

bezbarwnyMydelniczka Cassetta’S
• do montażu na drążkach prysznicowych

Unica‘S
• drążek Ø 22 mm

28684000

bezbarwnyMydelniczka Cassetta do Unica’E/Unica’F 28685000

28675000Mydelniczka Cassetta do Unica’88
• dwie części w komplecie
• drążek Ø 22 mm

chrom

121,00

47,00

85,00

47,00

85,00

bezbarwnyObejma ØØØØØ     25 mm, do mydelniczki
Cassetta do Unica’88/Unica’S
• 2 szt.

96192000 20,00
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bezbarwnyObejma do mydelniczki Cassetta’E 96193000

bezbarwnyObejmy do mydelniczki Cassetta’F 96194000

bezbarwnyObejmy 18 mm do mydelniczki Cassetta
Unica Standard
• 2 szt.

96188000

bezbarwnyObejmy 22 mm do mydelniczki Cassetta
Unica’88/Unica’S
• 2 szt.

96189000

biały
mosiądz
chrom mat.

Uchwyt na płyn do kąpieli i zaślepka
do Unica’E

96177450
96177840
96177880

12,00

20,00

12,00

12,00

43,00
105,00

43,00

chrom
biały
mosiądz
chrom mat.
złoty

Uchwyt na płyn do kąpieli i zaślepka
do Unica’F

96187000
96187450
96187840
96187880
96187990

43,00
52,00
85,00
66,00

105,00
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92104000bezbarwnyZatyczki do drążka Unica Standard
• < 12/91

Zatyczki

96272000chromOsłona do drążka Unica’A

92109000
92109450
92109880

chrom
biały
chrom mat.

Wspornik i zatyczka do drążka
Unica’88

92107000

94053000

chrom

chrom

Zatyczka do drążka Unica’88
• < 08/90

Zatyczka do drążka Unica’88
• > 09/90

95064000chromZatyczka do drążka Unica’B

20,00

52,00

85,00
105,00
105,00

43,00

43,00

43,00

94055000chromZatyczki do drążka Unica’D
• 2 szt.

43,00
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94051000chromZatyczki do drążka Unica’S
• 2 szt.

96191000
96191450

chrom
biały

Wspornik i zatyczka do drążka
Unica’S

97116000chromZatyczka do drążka Raindance

Zestawy serwisowe

92018000Zestaw serwisowy do główki pryszni-
cowej Selecta-Nova

92027000Zestaw serwisowy do główki pryszni-
cowej Aktiva

32,00

52,00
66,00

135,00

43,00

66,00

92014000Zestaw serwisowy do głowicy Team
Compact
• < 06/91

52,00
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Kolor Nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Części zamienne i osprzęt do pryszniców

Podkładka dystansowa do korekty w
pionie 7 mm

chrom 96186000

92017000Zestaw serwisowy do głowicy Team
Compact
• > 12/88

Podkładki dystansowe

Podkładka dystansowa do korekty w
pionie
• dla drążka prysznicowego Raindance Unica
• 7 mm

chrom 28697000

Podkładka dystansowa
• do zestawów prysznicowych Rainbow
• 7 mm

chrom 28699000

Podkładka dystansowa do korekty w
pionie 8 mm
• do kompletów prysznicowych Raindance
• do kompletów prysznicowych Raindance

Connect
• 8 mm

chrom 98681000

105,00

26,00

26,00

43,00

27,00

Podkładka dystansowa do korekty
w pionie
• do drążka przysznicowego Unica’S Puro
• 7 mm

chrom 97450000 27,00
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Podkładka dystansowa do korekty w
pionie Unica’S
• 7 mm

popielaty 96184000

Podkładka dystansowa do korekty
w pionie Unica®’B
• 7mm

popielaty 96222000

98993000Podkładka dystansowa do korekty w
pionie
• do zestawu Raindance Unica’S
• 7 mm

chrom

28694000Zestaw do montażu w narożniku drąż-
ka prysznicowego Raindance Unica’S
• dla zestawu Raindance Unica’S 90cm/

150cm
• w zestawie: 3 adaptery ścienne i komplet

śrub z kołkami rozporowymi

popielaty

25,00

25,00

27,00

104,00

Zestaw do montażu narożnikowego
• dla drążka prysznicowego Raindance Unica

90 cm/ 150 cm

popielaty 28696000 108,00

28105000Zestaw do montażu narożnikowego
do zestawu Raindance Allrounder
• składa się z:

płytki montażowej i kompletu wkrętów

popielaty 108,00
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Kolor Nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Części zamienne i osprzęt do pryszniców

chrom 28683000Zestaw do montażu w narożniku drąż-
ka prysznicowego Unica’D
• w zestawie: adapter ścienny i komplet wkrę-

tów z kołkami rozporowymi

chrom 28108000Adapter podtynkowy do Raindance
Allrounder
• blok przyłączeniowy do montażu ściennego

ze zintegrowanym złączem węża DN15
• pełni funkcję mocowania Allrounder

27158000chrom

183,00

104,00

281,00

Osprzęt

Prowadnica do węży DN22/DN25 bezbarwny 28072000

Uszczelka do węża DN15
• 5 szt.

98058000 6,00

13,00

Rura pionowa1450 mm do kompletów
prysznicowych
• Raindance
• Croma 100
• Axor Citterio/Citterio M
• Axor Montreux
• Axor Terrano
• Axor Carlton

chrom 96770000 590,00

Chromowany zestaw do montażu
w narożniku do Raindance Connect
DN15
w zestawie:
• adapter ścienny x 2
• komplet wkrętów x 2
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Ogranicznik przepływu do główki Croma
• zielony 9 l/min. przy 3 bar
• szary 12 l/min. przy 3 bar

96708000

Zestaw montażowy do drążków Unica 96179000

chromPrzyłącze węża do baterii prysznico-
wych Ecostat/Axor

98556000

20,00

27,00

66,00

Ogranicznik przepływu
• do główek

92019000 12,00

Uszczelka z sitkiem zatrzymującym
zanieczyszczenia
• do główek prysznicowych
• cena za sztukę
• 5 szt.

94246000 6,00

chrom 28071000Kolano prysznicowe 15o DN15 85,00
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Kolor Nr art. Cena*

Wymiary w milimetrach

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone

Części zamienne i osprzęt do pryszniców

Walizka serwisowa
zawartość:
45 różnych podstawowych części zamiennych,
formularz do zamówienia poszczególnych części
zamiennych, instrukcja serwisowa

96199000 3.890,00

96196000Walizka serwisowa Importeur
zawartość:
27 różnych podstawowych części zamiennych,
formularz do zamówienia poszczególnych czę-
ści zamiennych, instrukcja serwisowa, katalog
części zamiennych

2.471,00
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Notatki



Propozycje stylistyczne Hansgrohe

Idea Elegance, Style i Classic oparta została na autentycznych kierunkach stylistycznych
Nasze propozycje stylistyczne dają naszym klientom możliwość wyboru stylu najbardziej odpowiadającego ich gustom.

Elegance Style Classic

Atmosfera

Stworzono płynną, harmonijną
całość. Opływowe, a mimo to
proste formy poruszają zmysły

Do łazienki eleganckiej
i zmysłowej

     Metris E           Talis E2                       Focus E2

Język designu

•opływowe, płynne linie
•zgranie organiczne form

z prostymi powierzchniami

     Metris S           Talis S2                       Focus S      Metris Classic                 Talis Classic

Atmosfera

To prawdziwa sztuka ograniczyć
się wyłącznie do form zredukowa-
nych i sensownych. Przestrzeń
określają funkcjonalna czystość,
koncentracja i przejrzystość.

Do łazienki skromnej,
minimalistycznej

Język designu

•geometryczne formy bez
elementów dekoracyjnych

•przejrzyste formy
•nacisk na funkcje

Język designu

•klasyczne formy z nowoczesny-
mi elementami stylistycznymi

•harmonijne i wyważone
•klasyczne piękno formy

Atmosfera

Klasyczne piękno, ponadczasowa
harmonia i tradycyjne wartości
tworzą pełen ciepła nastrój

Do łazienki klasycznej, dla
tradycjonalistów


