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Вода за Вашето благоденствие

Водата играе важна роля в живота на всеки човек. 

Освежаващото чувство сутрин под душа, насладата от 

първото кафе за деня или приготвянето на любимото 

Ви ястие - всичко това би било невъзможно без водата. 

Тя Ви помага да релаксирате и да се заредите с 

енергия - заедно с Вашето семейство, или пък насаме 

със себе си. hansgrohe създава новаторски смеси-

тели, душове и кухненски батерии, за да може да изжи-

веете прекрасни мигове - както в ежедневието, така и 

в специалните моменти от живота. Най-важни за нас са 

иновативността, добрият дизайн, безкомпромисното 

качеството и доброто обслужване. За да може да се 

наслаждавате всеки ден на очарованието на водата.



Продуктова гама

Ръчни душове

Външни термостати за душ/вана 

Външни смесители с 

ръкохватка за душ/вана 

Термостати за вграждане

Смесители за вграждане 

с ръкохватка за душ/вана

Душ комплекти

Душ системи за 

външен монтаж 
Душ пити

Аксесоари

Смесители за умивалник

Кухненски смесители

Кухненски мивки

Смесители за биде

Смесители за борд на вана

Свободно стоящи 

смесители за вана

Продуктова гама

004 005



За фирмата – марката hansgrohe

Иновативност
- Революционни нововъведения
- Пионери в санитарния бранш
- Прогресивни технологии

hansgrohe: нашето име е гаранция за Вас

Вашите нужди са от първостепенно значение за hansgrohe. Като 
водеща фирма в санитарния бранш, ние непрестанно раз-
работваме нови технически решения за банята и кухнята, за 
да отговорим на Вашите изисквания в ежедневието, както и 
да Ви помогнем да усетите красотата на водата. Разработваме 
новите продукти в наши собствени лаборатории. В момента 
имаме около 15 000 активни патентовани продукта и към тях 
всяка година се прибавят стотици нови. Затова и намерихме 
място в “ТОП 100” класацията на най-иновативните средни пред-
приятия в Германия. Много от нашите идеи вече са влезли в 
историята на санитарния бранш и продължаваме да генерираме 
нови такива. За да се радвате на пълен комфорт, по-голяма 
сигурност и максимално удоволствие във Вашата баня.

С hansgrohe може да създадете интериор за Вашата баня според 
Вашите лични представи и желания. При избора на форми, 
цветове, материали и финиши може да заложите на усета и про-
фесионализма на международно признати дизайнери, които 
отдават значение не само на безупречния дизайн, но и на опти-
малната функционалност и на удобството при ползване. Нашите 
три стилови линии - авангардна, класическа и модернистична - 
надживяват краткотрайните модни тенденции. И това също е една 
от причините продуктите на hansgrohe да са получили повече 
от 600 международни награди за отличен дизайн. С безкомпро-
мисния дизайн на hansgrohe Вие ще си осигурите дългогодишно 
удоволствие във Вашата баня.

Дизайн
- Над 600 награди за дизайн
- Дизайн за индивидуалния стил
- Световно известни дизайнери

Ние ще Ви подкрепяме във всяко едно отношение. На нашата 
интернет страница ще откриете подробна информация за 
продуктите на hansgrohe, както и полезни “помощници”, като 
например нашия калкулатор на спестяванията. Той изчис-
лява разхoдите, които ще спестите, ако използвате смесители 
и душове с технология EcoSmart. Чрез телефонната линия 
за техническа поддръжка може да се свържете с експерти, които 
ще отговорят на всеки Ваш въпрос. В нашата “Аквадемия” в 
гр. Шилтах може да научите много за историята на банята и 
къпането, а в “Света на душовете” - вероятно най-голямата 
баня в Германия - може лично да изпитате огромното удовол-
ствие под душовете на hansgrohe. 

Сервиз
- Ние винаги сме на линия
- Техническа поддръжка и професионално знание
- Експозиции с възможност за тестване на продуктите

Вашата баня трябва да изглежда добре в продължение на дълги 
години и да функционира безупречно всеки ден. От 1901 г. до 
днес хората по цял свят се доверяват на висококачествените про-
дукти от Шварцвалд. 80% от производството ни се осъществява 
в Германия - защото „Made in Germany“ е в основата на нашата 
фирмена философия. Продуктите ни отговарят на най-строгите 
стандарти и нормативи, което е видно от многобройните сертифи-
кати на различни независими институти. Предоставяме Ви 
5 години гаранция за качеството на продуктите, както и 15 
години гаранция за наличност на резервни части за спрени от 
производство продукти.. 
За повече информация вижте hansgrohe.com/service.

Качество
- Професионално знание от 1901 г.
- Made in Germany
- 5 години търговска гаранция и 15 години гаранция за наличност 
на резервни части
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hansgrohe FinishPlus – индивидуалност чрез цветни акценти

Дайте израз на Вашата индивидуалност - FinishPlus.

Придайте неповторим характер на Вашата баня чрез цветни акценти. С новите финиши 

FinishPlus умивалникът, ваната и душът получават неповторим индивидуален стил. Две 

от най-популярните серии - Metropol и Talis E - се предлагат вече не само в хром, но и в 

още пет нови финиша, които ще направят Вашата баня различна и уникална. Матовите 

повърхности в бяло или черно ще вдъхновят почитателите на модерната архитектура. 

А изисканите метални повърхности Polished Gold Optic, Brushed Black Chrome и Brushed 

Bronze съчетават елегантност и модернизъм.

700 БЯЛ МАТ
Дръзко и нетрадиционно - белият матов цвят е приятно неутрален 
и се вписва перфектно в бани с преобладаващи свежи и нежни 
тонове.

340 ЧЕРЕН МАТ ХРОМ
В центъра на вниманието - фино обработената черна хромирана 
повърхност придава забележителен вид на Вашата баня. 
Комбинацията между черния цвят и леко рефлектираща 
повърхност веднага привлича погледа.

670 ЧЕРЕН МАТ
Нищо излишно - черният мат създава въздействащ контраст на 
фона на светли стени и аксесоари. При това той внушава идеята 
за екстравагантност и високо качество.

140 БРОНЗОВ МАТ
Хармония в нежни природни тонове и нюанси - топлият тон полу-
чава фини нюанси благодарение на леко матираната 
повърхност. В комбинация с естествени цветове в интериора 
се получава хармонично съзвучие.

990 ЗЛАТЕН ГЛАНЦ
Очарователен вид - полираните повърхности превръщат 
Вашата баня в едно луксозно убежище. Без да се натрапват, 
те внасят елегантно сияние в интериора.

000 ХРОМ
Женствена елегантност, съчетана с класически гланц - винаги 
модерна, хромираната повърхност хармонира с най-
разнообразни материали като например порцелан, дърво, камък 
или цветни повърхности.
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DESIGN LUXURY SET FinishPlus matt black

ПРОМОЦИЯ!

Цена по каталог: 4573,00 лв

ПРОМО ЦЕНА: 3264,00 лв

Спестявате: 1309,00 лв

ShowerSelect

Термостатен смесител за вграждане 
с две функции
- Бутони Select за включване/изключване 
на ръчен душ и душ пита с възможност за 
едновременно ползване
- Температурен ограничител при 40°
- Необходими продукти: тяло за вграждане 
iBox # 01800180

# 15763670 черен мат
Цена по каталог: 1925,00 лв с ДДС
Промо цена: 1458,00 лв с ДДС

iBox

Универсално тяло за вграждане 
- Размер на резбата Rp ¾
- Ротационно-симетричен монтаж
- Присъединителен размер: DN15/ DN20

# 01800180
Цена по каталог: 308,00 лв с ДДС
Промо цена: 159,00 лв с ДДС

012

Raindance Select S 120 3jet

Ръчен душ 
- Размер на спрей диска 120 mm
- Смяна на струите чрез бутон Select
- Видове струи: RainAir, Rain, Whirl
- Пречистващ филтър, който може да се 
сваля и изплаква

# 26520670 черен мат
Цена по каталог: 285,00 лв с ДДС
Промо цена: 199,00 лв с ДДС

FixFit Square

Стенно коляно
- С възвратен клапан

# 26455670 черен мат
Цена по каталог: 83,00 лв с ДДС
Промо цена: 63,00 лв с ДДС

Специални предложения hansgrohe 013

Raindance E 300 1jet

Душ пита
- Душ пита 300 х 300 mm
- Рамо за стена 390 mm
- 1 струя тип RainAir

# 26238670 черен мат
Цена по каталог: 1740,00 лв с ДДС
Промо цена: 1217,00 лв с ДДС

Porter E

Стойка за ръчен душ
- Фиксирана позиция на ръчния душ
- За шлаух с конични накрайници

# 28387670 черен мат
Цена по каталог: 150,00 лв с ДДС
Промо цена: 105,00 лв с ДДС

ISIFLEX 

Шлаух за душ 160 cm
- Висококачествен шлаух с метален ефект
- Дължина 160 cm
- Със защита срещу усукване и пречупване

# 28276670 черен мат
Цена по каталог: 82,00 лв с ДДС
Промо цена: 63,00 лв с ДДС
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FinishPlus matt black

Raindance Select S 240 1jet PowderRain

Душ система с термостатен смесител за 
душ, за стенен монтаж 
- Включва: душ пита, ръчен душ, 
термостатен смесител за душ, окачване, 
плъзгач, шлаух
- Душ пита Raindance S 240P, Ф240 mm с 
променлив ъгъл
- 1 тип струя: PowderRain
- Дължина на рамото: 460 mm
- Термостатен смесител ECOSTAT Comfort
- Температурен ограничител при 40°
- Превключване между изходите чрез 
завъртане на копче
- Междуосие 150 ± 12 mm
- Регулируема дължина на вертикалната 
тръба 
Комплектът включва още:
- Ръчен душ Raindance Select S 3jet Powder-
Rain, # 26014000
- Шлаух ISIFLEX 160 cm, # 28276000

# 27633670 черен мат 
Цена по каталог: 3040,00 лв с ДДС
Промо цена: 2298,00 лв с ДДС
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FinishPlus matt black

TALIS E 110 

Смесител за умивалник с pop-up 
витло за сифон 
- ComfortZone 110
- Проекция на чучура 112 mm

# 71710670 черен мат
Цена по каталог: 438,00 лв с ДДС
Промо цена: 331,00 лв с ДДС

FixFit Square

Стенно коляно
- С възвратен клапан

# 26455670 черен мат
Цена по каталог: 83,00 лв с ДДС
Промо цена: 63,00 лв с ДДС

Porter E

Стойка за ръчен душ
- Фиксирана позиция на ръчния душ
- За шлаух с конични накрайници

# 28387670 черен мат
Цена по каталог: 150,00 лв с ДДС
Промо цена: 105,00 лв с ДДС

FLOWSTAR S

Дизайнерски сифон
- Разстояние от стената 330 mm
- Регулируема височина 60-165 mm
- Присъединителен размер към 
умивалника G 1 ¼
- иаметър на изходната тръба DN32

# 52105670 черен мат
Цена по каталог: 242,00 лв с ДДС
Промо цена: 183,00 лв с ДДС

Ecostat

Термостатен смесител за душ и вана
за стенен монтаж
- Проекция на чучура 177 mm
- Междуосие: 150 ± 12 mm
- С шумозаглушител и възвратен клапан

# 13114670 черен мат
Цена по каталог: 985,00 лв с ДДС
Промо цена: 745,00 лв с ДДС

Unica S Puro

Тръбно окачване 65 cm и шлаух 160 cm
- Дължина на тръбата 718 mm, Ф22
- Междуосово разстояние: 625 mm
- Плавно променлив наклон на стойката за 
ръчния душ

# 28632670 черен мат
Цена по каталог: 371,00 лв с ДДС
Промо цена: 280,00 лв с ДДС

Rainfinity 100 1jet

Ръчен душ 
- Размер на душ главата 100 x 38 mm
- 1 струя тип PowdreRain
- Пречистващ филтър, който може да се 
сваля и изплаква

# 26866670 черен мат
Цена по каталог: 248,00 лв с ДДС
Промо цена: 187,00 лв с ДДС

ISIFLEX 

Шлаух за душ 160 cm
- Висококачествен шлаух с метален ефект
- Дължина 160 cm
- Със защита срещу усукване и пречупване

# 28276670 черен мат
Цена по каталог: 82,00 лв с ДДС
Промо цена: 63,00 лв с ДДС

Raindance Select S 120 3jet

Ръчен душ 
- Размер на спрей диска 120 mm
- Смяна на струите чрез бутон Select
- Видове струи: RainAir, Rain, Whirl
- Пречистващ филтър, който може да се 
сваля и изплаква

# 26520670 черен мат
Цена по каталог: 285,00 лв с ДДС
Промо цена: 199,00 лв с ДДС

016 017
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Croma 280 1jet  

Душ пита 
- Размер на душ питата 280 mm
- Променлив ъгъл
- Вид струя: RainAir
- За монтаж на стена или таван

# 26220670 черен мат
Цена по каталог: 1039,00 лв с ДДС
Промо цена: 785,00 лв с ДДС

Рамо за стена 38,9 cm
- Дължина на рамото 389 mm
- Кръгла розетка
- Ъгъл 90°

# 27413670 черен мат
Цена по каталог: 269,00 лв с ДДС
Промо цена: 220,00 лв с ДДС
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TALIS E 240 

Смесител за 
умивалник без витло за сифон 
- ComfortZone 240
- Проекция на чучура 183 mm

# 71717000 хром
Цена по каталог: 509,00 лв с ДДС
Промо цена: 356,00 лв с ДДС

TALIS E 

Смесител за умивалник 
за вграждане, стенен монтаж
- Проекция на чучура 225 mm
- Решетъчно витло за сифон, постоянно 
отворено
- Ръкохватката може да се монтира отляво 
или отдясно
- Необходими продукти: тяло за 
вграждане, # 13622180

# 71734000 хром
Цена по каталог: 496,00 лв с ДДС
Промо цена: 347,00 лв с ДДС

TALIS E 110 

Смесител за 
умивалник с pop-up витло за сифон 
- ComfortZone 110
- Проекция на чучура 112 mm

# 71710000 хром
Цена по каталог: 313,00 лв с ДДС
Промо цена: 214,00 лв с ДДС

TALIS E

Смесител за биде 
с pop-up витло за сифон
- Проекция на чучура: 116 mm
- Пивотна връзка

# 71720000 хром
Цена по каталог: 313,00 лв с ДДС
Промо цена: 219,00 лв с ДДС

Тяло за вграждане за смесител за 
умивалник, стенен монтаж
- Включва промивен клапан
- Смесителният елемент може да се 
монтира отляво или отдясно на чучура

# 13622180
Цена по каталог: 494,00 лв с ДДС
Промо цена: 339,00 лв с ДДС

TALIS E 

Смесител за душ 
и вана за стенен монтаж
- Проекция на чучура 194 mm
- Междуосие: 150 ± 12 mm
- С шумозаглушител и възвратен клапан

# 71740000 хром
Цена по каталог: 409,00 лв с ДДС
Промо цена: 287,00 лв с ДДС

TALIS E

Смесител за душ
за стенен монтаж
- 1 изход
- Междуосие: 150 ± 12 mm
- С шумозаглушител и възвратен клапан 

# 71760000 хром
Цена по каталог: 353,00 лв с ДДС
Промо цена: 247,00 лв с ДДС

TALIS E 

Смесител за душ и вана за вграждане
- С автоматичен превключвател
- Необходими продукти: универсално тяло 
за вграждане iBox, # 01800180

# 71745000 хром
Цена по каталог: 339,00 лв с ДДС
Промо цена: 232,00 лв с ДДС

iBox

Универсално тяло за вграждане iBox
- Размер на резбата Rp ¾
- За всички видове смесители за 
вграждане – едноръкохваткови 
и термостатни, за душ и за вана/душ
- Ротационно-симетричен монтаж
- Присъединителен размер: DN15/ DN20

# 01800180
Цена по каталог: 308,00 лв с ДДС
Промо цена: 159,00 лв с ДДС

TALIS E

Смесител за душ за вграждане
- 1 изход
- Необходими продукти: универсално тяло 
за вграждане iBox, # 01800180

# 71765000 хром
Цена по каталог: 283,00 лв с ДДС
Промо цена: 198,00 лв с ДДС

Смесители 
TALIS E

Специални предложения hansgrohe018 019
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Смесители 
TALIS E matt black

TALIS E 240 

Смесител за умивалник 
без витло за сифон 
- ComfortZone 240
- Проекция на чучура 183 mm

# 71717670 черен мат
Цена по каталог: 713,00 лв с ДДС
Промо цена: 539,00 лв с ДДС

TALIS E 

Смесител за умивалник 
за вграждане, стенен монтаж
- Проекция на чучура 225 mm
- Решетъчно витло за сифон, постоянно 
отворено
- Ръкохватката може да се монтира отляво 
или отдясно
- Необходими продукти: тяло за 
вграждане, # 13622180

# 71734670 черен мат
Цена по каталог: 694,00 лв с ДДС
Промо цена: 524,00 лв с ДДС

TALIS E 110 

Смесител за умивалник 
с pop-up витло за сифон 
- ComfortZone 110
- Проекция на чучура 112 mm

# 71710670 черен мат
Цена по каталог: 438,00 лв с ДДС
Промо цена: 331,00 лв с ДДС

TALIS E

Смесител за биде 
с pop-up витло за сифон
- Проекция на чучура: 116 mm
- Пивотна връзка

# 71720670 черен мат
Цена по каталог: 438,00 лв с ДДС
Промо цена: 360,00 лв с ДДС

Тяло за вграждане за смесител за 
умивалник, стенен монтаж
- Включва промивен клапан
- Смесителният елемент може да се 
монтира отляво или отдясно на чучура

# 13622180
Цена по каталог: 494,00 лв с ДДС
Промо цена: 339,00 лв с ДДС
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TALIS E 

Смесител за душ 
и вана за стенен монтаж
- Проекция на чучура 194 mm
- Междуосие: 150 ± 12 mm
- С шумозаглушител и възвратен клапан

# 71740670 черен мат
Цена по каталог: 573,00 лв с ДДС
Промо цена: 471,00 лв с ДДС

TALIS E

Смесител за душ
за стенен монтаж
- 1 изход
- Междуосие: 150 ± 12 mm
- С шумозаглушител и възвратен клапан 

# 71760670 черен мат
Цена по каталог: 494,00 лв с ДДС
Промо цена: 373,00 лв с ДДС

TALIS E 

Смесител за душ и вана за вграждане
- С автоматичен превключвател
- Необходими продукти: универсално тяло 
за вграждане iBox, # 01800180

# 71745670 черен мат
Цена по каталог: 475,00 лв с ДДС
Промо цена: 359,00 лв с ДДС

iBox

Универсално тяло за вграждане iBox
- Размер на резбата Rp ¾
- За всички видове смесители за 
вграждане – едноръкохваткови 
и термостатни, за душ и за вана/душ
- Ротационно-симетричен монтаж
- Присъединителен размер: DN15/ DN20

# 01800180
Цена по каталог: 308,00 лв с ДДС
Промо цена: 159,00 лв с ДДС

TALIS E

Смесител за душ за вграждане
- 1 изход
- Необходими продукти: универсално тяло 
за вграждане iBox, # 01800180

# 71765670 черен мат
Цена по каталог: 396,00 лв с ДДС
Промо цена: 299,00 лв с ДДС
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LOGIS 190 

Смесител за 
умивалник с pop-up витло за сифон 
- ComfortZone 190 
- Проекция на чучура 166 mm

# 71090000 хром
Цена по каталог: 296,00 лв с ДДС
Промо цена: 214,00 лв с ДДС

LOGIS

Смесител за душ за вграждане
- 1 изход
- Необходими продукти: универсално тяло 
за вграждане iBox, # 01800180

# 71605000 хром
Цена по каталог: 232,00 лв с ДДС
Промо цена: 175,00 лв с ДДС

LOGIS

Смесител за душ и 
вана за вграждане
- С автоматичен превключвател
- Необходими продукти: универсално тяло 
за вграждане iBox, # 01800180

# 71405000 хром
Цена по каталог: 270,00 лв с ДДС
Промо цена: 195,00 лв с ДДС

LOGIS 70 

Смесител за умивалник 
с pop-up витло за сифон 
- ComfortZone 70
- Проекция на чучура 101 mm

# 71070000 хром
Цена по каталог: 180,00 лв с ДДС
Промо цена: 134,00 лв с ДДС

LOGIS 100 

Смесител за 
умивалник с pop-up витло за сифон 
- ComfortZone 100
- Проекция на чучура 108 mm

# 71100000 хром
Цена по каталог: 232,00 лв с ДДС
Промо цена: 159,00 лв с ДДС

Смесители 
LOGIS

LOGIS

Смесител за душ 
за стенен монтаж
- Междуосие: 150 ± 12 mm
- С възвратен клапан

# 71600000 хром
Цена по каталог: 206,00 лв с ДДС
Промо цена: 156,00 лв с ДДС

LOGIS

Комплект смесител за душ и тяло за 
вграждане
- Включва: смесител за душ LOGIS, 
№ 71606000 и универсално тяло за 
вграждане iBox # 13620180
- 1 изход

# 71666000 хром
Цена по каталог: 288,00 лв с ДДС
Промо цена: 198,00 лв с ДДС

LOGIS

Смесител за душ и 
вана за стенен монтаж
- Проекция на чучура 194 mm
- Междуосие: 150 ± 12 mm
- С възвратен клапан

# 71400000 хром
Цена по каталог: 257,00 лв с ДДС
Промо цена: 180,00 лв с ДДС

Чучур за вана
- С розетка
- Проекция на чучура 195 mm
- Присъединителен размер: DN20

# 71410000 хром
Цена по каталог: 203,00 лв с ДДС
Промо цена: 138,00 лв с ДДС

Специални предложения hansgrohe

LOGIS

Смесител за умивалник  
за вграждане, стенен монтаж
- Проекция на чучура 195 mm
- Решетъчно витло за сифон, постоянно 
отворено
- Ръкохватката може да се монтира 
отляво или отдясно
- Необходими продукти: тяло за 
вграждане, # 13622180

# 71220000 хром
Цена по каталог: 347,00 лв с ДДС
Промо цена: 243,00 лв с ДДС

Тяло за вграждане за смесител за 
умивалник, стенен монтаж

- Включва промивен клапан
- Смесителният елемент може да се 
монтира отляво или отдясно на чучура

# 13622180
Цена по каталог: 494,00 лв с ДДС
Промо цена: 339,00 лв с ДДС
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Смесители 
METROPOL

METROPOL 260 

Смесител за умивалник 
тип купа, с push-open витло за сифон 
- ComfortZone 260
- Проекция на чучура 204 mm

# 32512000 хром
Цена по каталог: 904,00 лв с ДДС
Промо цена: 628,00 лв с ДДС

METROPOL 110 

Смесител за умивалник 
с push-open витло за сифон 
- ComfortZone 110
- Проекция на чучура 135 mm

# 32507000 хром
Цена по каталог: 640,00 лв с ДДС
Промо цена: 438,00 лв с ДДС

METROPOL 

Смесител за умивалник 
за вграждане, стенен монтаж
- Проекция на чучура 225 mm
- Решетъчно витло за сифон, постоянно 
отворено
- Ръкохватката може да се монтира отляво 
или отдясно
- Необходими продукти: тяло за вграждане 
# 13622180

# 32526000 хром
Цена по каталог: 803,00 лв с ДДС
Промо цена: 551,00 лв с ДДС

METROPOL 

Смесител за душ и вана, за вграждане
- Керамична глава
- С автоматичен превключвател
- С шумозаглушител
- Необходими продукти: универсално тяло 
за вграждане iBox # 01800180 
(виж стр. 021)

# 32545000 хром
Цена по каталог: 527,00 лв с ДДС
Промо цена: 362,00 лв с ДДС

METROPOL 

Смесител за душ, за вграждане
- Керамична глава
- С шумозаглушител
- Необходими продукти: универсално тяло 
за вграждане iBox # 01800180
(виж стр. 021)

# 32565000 хром
Цена по каталог: 490,00 лв с ДДС
Промо цена: 339,00 лв с ДДС

METROPOL 

Смесител за душ и вана, 
за стенен монтаж
- Проекция на чучура 180 mm
- Междуосие: 150 ± 12 mm
- Керамична глава
- С автоматичен превключвател
- С шумозаглушител
- Подходящ за проточен бойлер със 
затворен резервоар

# 32540000 хром
Цена по каталог: 779,00 лв с ДДС
Промо цена: 533,00 лв с ДДС

Тяло за вграждане за смесител за 
умивалник, стенен монтаж
- Включва промивен клапан
- Смесителният елемент може да се 
монтира отляво или отдясно на чучура

# 13622180
Цена по каталог: 494,00 лв с ДДС
Промо цена: 339,00 лв с ДДС
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Аксесоари за баня

LOGIS UNIVERSAL

Ринг за хавлиени кърпи
- Материал: месинг

# 41724000 хром
Цена по каталог: 61,00 лв с ДДС
Промо цена: 43,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Комплект аксесоари 5 в 1
Комплектът включва:
- Хавлийник # 41716000
- Хавлийник с поставка за кърпи 
# 41720000
- Двойна закачалка # 41725000
- Конзолна четка за тоалетна # 41722000
- Държач за тоалетна хартия с капак 
# 41723000

# 41728000 хром
Цена по каталог: 439,00 лв с ДДС
Промо цена: 332,00 лв с ДДС

Специални предложения hansgrohe

LOGIS UNIVERSAL

Хавлийник
- Материал: месинг
- Дължина 644 mm
- Междуосие 600 mm

# 41716000 хром
Цена по каталог: 98,00 лв с ДДС
Промо цена: 68,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Закачалка
- Материал: месинг

# 41711000 хром
Цена по каталог: 18,00 лв с ДДС
Промо цена: 13,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Хавлийник двоен
- Материал: месинг
- Дължина 644 mm
- Междуосие 600 mm

# 41712000 хром
Цена по каталог: 122,00 лв с ДДС
Промо цена: 85,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Двойна закачалка
- Материал: месинг

# 41725000 хром
Цена по каталог: 37,00 лв с ДДС
Промо цена: 26,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Сапунерка мрежа
- Материал: месинг

# 41710000 хром
Цена по каталог: 61,00 лв с ДДС
Промо цена: 44,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Хавлийник с поставка за кърпи
- Материал: месинг
- Дължина 600 mm

# 41720000 хром
Цена по каталог: 171,00 лв с ДДС
Промо цена: 129,00 лв с ДДС
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LOGIS UNIVERSAL

Държач с дозатор за течен сапун
- Материал: месинг и стъкло
- Обем: 200 ml

# 41714000 хром
Цена по каталог: 85,00 лв с ДДС
Промо цена: 59,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Държач с чаша
- Материал: месинг и стъкло

# 41718000 хром
Цена по каталог: 61,00 лв с ДДС
Промо цена: 42,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Държач за тоалетна хартия с капак
- Материал: месинг

# 41723000 хром
Цена по каталог: 85,00 лв с ДДС
Промо цена: 59,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Държач за тоалетна хартия 
- Материал: месинг

# 41726000 хром
Цена по каталог: 61,00 лв с ДДС
Промо цена: 42,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Увеличително огледало
- Материал: метал
- Трикратно увеличение
- Двете рамена се движат независимо 
едно от друго
- Огледалният диск се върти около 
хоризонталната ос

# 73561000 хром
Цена по каталог: 146,00 лв с ДДС
Промо цена: 106,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Конзолна четка за тоалетна
- Материал: месинг и стъкло

# 41722000 хром
Цена по каталог: 85,00 лв с ДДС
Промо цена: 59,00 лв с ДДС

LOGIS UNIVERSAL

Държач със сапунерка
- Материал: месинг и стъкло

# 41715000 хром
Цена по каталог: 61,00 лв с ДДС
Промо цена: 42,00 лв с ДДС

Аксесоари за баня
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120 години hansgrohe

От създаването на фирмата през 1901 г. до ден днешен 

хората по цял свят се доверяват на дълготрайните и 

висококачествени продукти, произведени в Шварцвалд. 

С 33 дъщерни фирми, 22 представителства и 

дистрибуторска мрежа в 146 държави на всички 

континенти, както и с глобална достъпност на продуктите, 

марката hansgrohe е сочена за един от малкото глобални 

лидери в санитарния бранш. И днес, 120 години след 

основаването на фирмата, над 80% от цялата ни 

продукция се произвежда в Германия, тъй като „Made 

in Germany“ продължава да е фундаментална част от 

нашата философия. Ползата и удоволствието на нашите 

клиенти са наш приоритет от самото начало, затова 

и перфекционизмът по отношение на форма и функция 

е бил и винаги ще бъде наш стандарт.



DESIGN PREMIUM SET 

METROPOL 

Смесител за душ и вана, за вграждане
- Керамична глава
- С автоматичен превключвател
- С шумозаглушител
- Необходими продукти: универсално тяло 
за вграждане iBox # 01800180

# 32545000 хром
Цена по каталог: 527,00 лв с ДДС
Промо цена: 362,00 лв с ДДС

Raindance Select S 120 3jet P

Ръчен душ 
- Размер на спрей диска 120 mm
- Смяна на струите чрез бутон Select
- Видове струи: PowderRain, Rain, WhirlAir
- Пречистващ филтър, който може да се 
сваля и изплаква

# 26014000 хром
Цена по каталог: 207,00 лв с ДДС
Промо цена: 142,00 лв с ДДС

ПРОМОЦИЯ!

Цена по каталог: 2531,00 лв

ПРОМО ЦЕНА: 1678,00 лв

Спестявате: 853,00 лв 

ПРОМОЦИЯ!

Цена по каталог: 3375,00 лв

ПРОМО ЦЕНА: 2251,00 лв

Спестявате: 1124,00 лв 

iBox

Универсално тяло за вграждане 
- Размер на резбата Rp ¾
- Ротационно-симетричен монтаж
- Присъединителен размер: DN15/ DN20

# 01800180
Цена по каталог: 308,00 лв с ДДС
Промо цена: 159,00 лв с ДДС

ISIFLEX 

Шлаух за душ 160 cm
- Висококачествен шлаух с метален ефект
- Дължина 160 cm
- Със защита срещу усукване и пречупване

# 28276000 хром
Цена по каталог: 59,00 лв с ДДС
Промо цена: 38,00 лв с ДДС

Raindance E 300 1jet

Душ пита
- Душ пита 300 х 300 mm
- Рамо за стена 390 mm
- 1 струя тип RainAir

# 26238000 хром
Цена по каталог: 1243,00 лв с ДДС
Промо цена: 849,00 лв с ДДС

ShowerSelect

Термостатен смесител за вграждане с две 
функции
- Бутони Select за включване/изключване 
на ръчен душ и душ пита с възможност за 
едновременно ползване
- Температурен ограничител при 40°
- Необходими продукти: тяло за вграждане 
iBox # 01800180

# 15763000 хром
Цена по каталог: 1375,00 лв с ДДС
Промо цена: 938,00 лв с ДДС

Raindance E 300 1jet

Душ пита
- Душ пита 300 х 300 mm
- Рамо за стена 390 mm
- 1 струя тип RainAir

# 26238000 хром
Цена по каталог: 1243,00 лв с ДДС
Промо цена: 849,00 лв с ДДС

Raindance Select S 120 3jet

Ръчен душ 
- Размер на спрей диска 120 mm
- Смяна на струите чрез бутон Select
- Видове струи: RainAir, Rain, Whirl
- Пречистващ филтър, който може да 
се сваля и изплаква

# 26520000 хром
Цена по каталог: 203,00 лв с ДДС
Промо цена: 139,00 лв с ДДС

iBox

Универсално тяло за вграждане 
- Размер на резбата Rp ¾
- Ротационно-симетричен монтаж
- Присъединителен размер: DN15/ DN20

# 01800180
Цена по каталог: 308,00 лв с ДДС
Промо цена: 159,00 лв с ДДС

FixFit Square

Стенно коляно за ръчен душ със стойка
- С възвратен клапан
- Фиксирана позиция

# 26486000 хром
Цена по каталог: 187,00 лв с ДДС
Промо цена: 128,00 лв с ДДС

FixFit Square

Стенно коляно за ръчен душ със стойка
- С възвратен клапан
- Фиксирана позиция

# 26486000 хром
Цена по каталог: 187,00 лв с ДДС
Промо цена: 128,00 лв с ДДС

ISIFLEX 

Шлаух за душ 160 cm
- Висококачествен шлаух с метален ефект
- Дължина 160 cm
- Със защита срещу усукване и пречупване

# 28276000 хром
Цена по каталог: 59,00 лв с ДДС
Промо цена: 38,00 лв с ДДС

DESIGN LUXURY SET 
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DESIGN STANDARD SET 
CROMETTA S

ПРОМОЦИЯ!

Цена по каталог: 1411,00 лв

ПРОМО ЦЕНА: 929,00 лв

Спестявате: 482,00 лв 

ПРОМОЦИЯ!

Цена по каталог: 1410,00 лв

ПРОМО ЦЕНА: 924,00 лв

Спестявате: 486,00 лв 

LOGIS

Смесител за душ и вана за вграждане
- С автоматичен превключвател
- Необходими продукти: универсално тяло 
за вграждане iBox # 01800180

# 71405000 хром
Цена по каталог: 270,00 лв с ДДС
Промо цена: 195,00 лв с ДДС

iBox

Универсално тяло за вграждане 
- Размер на резбата Rp ¾
- Ротационно-симетричен монтаж
- Присъединителен размер: DN15/ DN20

# 01800180
Цена по каталог: 308,00 лв с ДДС
Промо цена: 159,00 лв с ДДС

Crometta 100 Vario

Душ комплект – ръчен душ, 
стойка и шлаух 
- Размер на спрей диска 100 mm
- Смяна на струите чрез завъртане 
на диска
- Видове струи: Rain, Normal spray, 
Shampoo spray, Massage spray
- Пречистващ филтър, който може 
да се сваля и изплаква

# 26666400 хром и бяло
Цена по каталог: 114,00 лв с ДДС
Промо цена: 79,00 лв с ДДС

Рамо за монтаж на душ пита на стена
- Дължина 389 mm
- Ъгъл 90°

# 27413000 хром
Цена по каталог: 192,00 лв с ДДС
Промо цена: 132,00 лв с ДДС

Crometta S 240 1jet

Душ пита
- Душ пита Ф 240 mm
- 1 струя тип Rain
- Променлив ъгъл

# 26723000 хром
Цена по каталог: 467,00 лв с ДДС
Промо цена: 319,00 лв с ДДС

DESIGN STANDARD SET 
CROMETTA E

LOGIS

Смесител за душ и вана за вграждане
- С автоматичен превключвател
- Необходими продукти: универсално тяло 
за вграждане iBox # 01800180

# 71405000 хром
Цена по каталог: 270,00 лв с ДДС
Промо цена: 195,00 лв с ДДС

iBox

Универсално тяло за вграждане 
- Размер на резбата Rp ¾
- Ротационно-симетричен монтаж
- Присъединителен размер: DN15/ DN20

# 01800180
Цена по каталог: 308,00 лв с ДДС
Промо цена: 159,00 лв с ДДС

Crometta 100 Vario

Душ комплект – ръчен душ, 
стойка и шлаух 
- Размер на спрей диска 100 mm
- Смяна на струите чрез завъртане 
на диска
- Видове струи: Rain, Normal spray, 
Shampoo spray, Massage spray
- Пречистващ филтър, който може 
да се сваля и изплаква

# 26666400 хром и бяло
Цена по каталог: 114,00 лв с ДДС
Промо цена: 79,00 лв с ДДС

Рамо за монтаж на душ пита на стена
- Дължина 389 mm
- Ъгъл 90°

# 27446000 хром
Цена по каталог: 192,00 лв с ДДС
Промо цена: 131,00 лв с ДДС

FixFit Square

Стенно коляно 
- С възвратен клапан

# 26457000 хром
Цена по каталог: 59,00 лв с ДДС
Промо цена: 41,00 лв с ДДС

Crometta E 240 1jet

Душ пита
- Душ пита 240 x 240 mm
- 1 струя тип Rain
- Променлив ъгъл

# 26726000 хром
Цена по каталог: 467,00 лв 
Промо цена: 319,00 лв

Специални предложения hansgrohe034 035
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FixFit Е

Стенно коляно 
- С възвратен клапан

# 27454000 хром
Цена по каталог: 60,00 лв с ДДС
Промо цена: 45,00 лв с ДДС



CROMA E – универсалният продукт в 
модерната баня за цялото семейство
Семейството на Croma радва и деца, и родители, тъй като предлага модерен 

дизайн, съчетан с пълен комфорт и максимална безопасност – и всичко това 

на една наистина добра цена. Новост в тази серия са продуктите Croma Е, 

които се отличават с удобно и лесно управле-ние и притежават иновативни 

екстри за най-висока степен на безопасност. Също така можете лесно да 

замените Вашата стара душ система с някой от новите продукти на Croma Е, 

тъй като те се монтират върху съществуващите връзки.

CoolContact - Гарантирано чувство за спокойствие

Спестете си тревогите, че Вие и Вашите деца може да 

пострадате от болезнени изгаряния или попарвания. 

С иновативната технология за охлаждане CoolContact 

повърхността на Вашия термостат не се нагрява, а запазва 

нормална температура. Така може да се наслаждавате 

на удоволствието под душа без никакви притеснения.

036036

CROMA E 280 1jet

Душ система с термостатен смесител за 
душ, за стенен монтаж 
- Включва: душ пита, ръчен душ, 
термостатен смесител за душ, окачване, 
плъзгач, шлаух
- Душ пита CROMA E 280, 280 x 170 mm
- Променлив ъгъл на душ питата
- 1 тип струя: RainAir
- Дължина на рамото: 340 mm
- Термостатен смесител ECOSTAT E
- CoolContact:  нова технология за 
предотвратяване нагряването на корпуса
- Температурен ограничител при 40°
- Междуосие 150 ± 12 mm
- Регулируема дължина на вертикалната 
тръба 
Комплектът включва още:
- Ръчен душ CROMA Select E Multi, хром и 
бяло, # 26810400
- Шлаух ISIFLEX 160 cm, # 28276000

# 27630000 хром
Цена по каталог: 1670,00 лв с ДДС
Промо цена: 1145,00 лв с ДДС
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Душ системи и комплекти

CROMA Select E 

Душ комплект – ръчен душ, окачване 
65 cm, шлаух 160 cm и сапунерка
- Видове струи: Rain, TurboRain, IntenseRain
- Смяна на струите чрез бутон Select
- Размер на спрей-диска 110 mm
- Пивотни конектори срещу усукване на 
шлауха
- Наклонът на плъзгача се променя в 
диапазон от 45° 
Комплектът включва:
- Ръчен душ CROMA Select E Vario, 
# 26812400
- Тръбно окачване CROMA 65 cm,
# 26505000
- Шлаух за душ ISIFLEX 160 cm, 
# 28276000
- Сапунерка Е, # 26519000

# 26586400 хром
Цена по каталог: 260,00 лв с ДДС
Промо цена: 179,00 лв с ДДС

Raindance Select S 120 3jet PowderRain

Душ комплект – ръчен душ, окачване 
90 cm, шлаух 160 cm и сапунерка
- Видове струи: PowderRain, Rain, Whirl
- Смяна на струите чрез бутон Select
- Размер на спрей-диска 125 mm
- Пивотни конектори срещу усукване на 
шлауха
- Наклонът на плъзгача се променя в 
диапазон от 90° 
Комплектът включва:
- Ръчен душ Raindance Select S 120 3jet 
PowderRain, # 26014000
- Тръбно окачване Unica S Puro 90 cm, 
# 28631000
- Шлаух за душ ISIFLEX 160 cm, 
# 28276000
- Сапунерка S Puro, # 28679000

# 27667000 хром
Цена по каталог: 446,00 лв с ДДС
Промо цена: 310,00 лв с ДДС

CROMETTA E 240 1jet

Душ система с термостатен смесител за 
душ, за стенен монтаж 
- Включва: душ пита, ръчен душ, 
термостатен смесител за душ, окачване, 
плъзгач, шлаух
- Душ пита CROMETTA E 240, 240 х 240 
mm
- Променлив ъгъл на душ питата
- 1 тип струя: Rain
- Дължина на рамото: 350 mm
- Термостатен смесител ECOSTAT 1001 CL
- Температурен ограничител при 40°
- Междуосие 150 ± 12 mm
- Регулируема дължина на вертикалната 
тръба 
Комплектът включва още:
- Ръчен душ CROMETTA Vario, 
# 26330400
- Шлаух ISIFLEX 160 cm, # 28276000

# 27271000 хром
Цена по каталог: 1010,00 лв с ДДС
Промо цена: 698,00 лв с ДДС

CROMETTA S 240 1jet

Душ система с термостатен смесител за 
душ, за стенен монтаж 
- Включва: душ пита, ръчен душ, 
термостатен смесител за душ, окачване, 
плъзгач, шлаух
- Душ пита CROMETTA S 240, Ф 240 mm
- Променлив ъгъл на душ питата
- 1 тип струя: Rain
- Дължина на рамото: 350 mm
- Термостатен смесител ECOSTAT 1001 CL
- Температурен ограничител при 40°
- Междуосие 150 ± 12 mm
- Регулируема дължина на вертикалната 
тръба 
Комплектът включва още:
- Ръчен душ CROMETTA Vario, 
# 26330400
- Шлаух ISIFLEX 160 cm, # 28276000

# 27267000 хром
Цена по каталог: 1010,00 лв с ДДС
Промо цена: 706,00 лв с ДДС
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Ръчни душове

CROMA Select E Multi 

Ръчен душ 
- Размер на спрей-диска 110 mm
- Видове струи: SoftRain, IntenseRain, 
Massage spray
- Смяна на струите чрез бутон Select
- Пречистващ филтър, който може да се 
сваля и изплаква

# 26810400 хром и бяло
Цена по каталог: 145,00 лв с ДДС
Промо цена: 99,00 лв с ДДС

Raindance Select S 120 3jet PowderRain 

Ръчен душ 
- Размер на спрей-диска 125 mm
- Видове струи: PowderRain, Rain, Whirl
- Смяна на струите чрез бутон Select
- Пречистващ филтър, който може да се 
сваля и изплаква

# 26014000 хром
Цена по каталог: 207,00 лв с ДДС
Промо цена: 142,00 лв с ДДС

CROMA Select Е Vario 

Ръчен душ 
- Размер на спрей-диска 110 mm
- Видове струи: Rain, IntenseRain, TurboRain
- Смяна на струите чрез бутон Select
- Пречистващ филтър, който може да се 
сваля и изплаква

# 26812400 хром и бяло
Цена по каталог: 111,00 лв с ДДС
Промо цена: 76,00 лв с ДДС

CROMETTA Vario 

Ръчен душ 
- Размер на спрей-диска 100 mm
- Видове струи: Rain, Intense Rain
- Смяна на струите чрез въртене на спрей-
диска
- Пречистващ филтър, който може да се 
сваля и изплаква

# 26330400 хром и бяло
Цена по каталог: 47,00 лв с ДДС
Промо цена: 32,00 лв с ДДС

Raindance Select E 120 3jet 

Ръчен душ 
- Размер на спрей-диска 120 mm
- Видове струи: RainAir, Rain, Whirl
- Смяна на струите чрез бутон Select
- Пречистващ филтър, който може да се 
сваля и изплаква

# 26520000 хром
Цена по каталог: 203,00 лв с ДДС
Промо цена: 139,00 лв с ДДС
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ISIFLEX 

Шлаух за душ 160 cm
- Висококачествен шлаух за душ с метален 
ефект
- Лесна за почистване пластмасова 
обвивка
- Дължина 160 cm
- Пивотни конектори предпазват шлауха от 
усукване
- Със защита срещу пречупване

# 28276000 – без регулиране на дебита
Цена по каталог: 59,00 лв с ДДС
Промо цена: 38,00 лв с ДДС

# 28248000 – с възможност за регулиране 
на дебита между 6 и 16 l/min
Цена по каталог: 106,00 лв с ДДС
Промо цена: 73,00 лв с ДДС

COMFORTFLEX 

Шлаух за душ 
- Висококачествен шлаух за душ с метален 
ефект
- Лесна за почистване пластмасова 
обвивка
- Дължина 160 cm
- Пивотни конектори предпазват шлауха от 
усукване
- Със защита срещу пречупване

# 28168000 – дължина 160 cm
Цена по каталог: 40,00 лв с ДДС
Промо цена: 31,00 лв с ДДС

# 28167000 – дължина 125 cm
Цена по каталог: 38,00 лв с ДДС
Промо цена: 29,00 лв с ДДС

Porter E

Стойка за ръчен душ
- Фиксирана позиция на ръчния душ
- За шлаух с конични накрайници

# 28387000 хром
Цена по каталог: 107,00 лв с ДДС
Промо цена: 82,00 лв с ДДС

Porter S 

Стойка за ръчен душ 
- Фиксирана позиция на ръчния душ 
- За шлаух с конични накрайници 

# 28331000 хром 
Цена по каталог: 56,00 лв с ДДС
Промо цена: 43,00 лв с ДДС

FixFit 

Стенно коляно 
- С възвратен клапан

# 26457000 хром
Цена по каталог: 59,00 лв с ДДС
Промо цена: 41,00 лв с ДДС

FixFit Е

Стенно коляно 
- Без възвратен клапан

# 27454000 хром
Цена по каталог: 60,00 лв с ДДС
Промо цена: 45,00 лв с ДДС

FixFit Square

Стенно коляно 
- С възвратен клапан

# 26455000 хром
Цена по каталог: 59,00 лв с ДДС
Промо цена: 45,00 лв с ДДС
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Душ пити

Croma 280 1jet  

Душ пита 
- Размер на душ питата 280 mm
- Променлив ъгъл
- Вид струя: RainAir
- За монтаж на стена или таван

# 26220000 хром
Цена по каталог: 742,00 лв с ДДС
Промо цена: 532,00 лв с ДДС

# 26220670 черен мат
Цена по каталог: 1039,00 лв с ДДС
Промо цена: 785,00 лв с ДДС

Рамо за стена 38,9 cm
- Дължина на рамото 389 mm
- Кръгла розетка
- Ъгъл 90°

# 27413000 хром
Цена по каталог: 192,00 лв с ДДС
Промо цена: 132,00 лв с ДДС

# 27413670 черен мат
Цена по каталог: 269,00 лв с ДДС
Промо цена: 220,00 лв с ДДС

Връзка за таван S 10
- Дължина 100 mm, Ф27 mm
- Кръгла розетка

# 27393000 хром
Цена по каталог: 130,00 лв с ДДС
Промо цена: 98,00 лв с ДДС

# 27393670 черен мат
Цена по каталог: 182,00 лв с ДДС
Промо цена: 149,00 лв с ДДС

Специални предложения hansgrohe

Raindance S 240 1jet PowderRain 

Душ пита с рамо за стена
- Размер на душ питата 240 mm
- Дължина на рамото 390 mm
- Вид струя: PowderRain
- Монтаж на стена 

# 27607000 хром
Цена по каталог: 939,00 лв с ДДС
Промо цена: 658,00 лв с ДДСCroma 220 1jet  

Душ пита 
- Размер на душ питата 220 mm
- Променлив ъгъл
- Вид струя: RainAir
- Монтаж на стена или таван

# 26464000 хром
Цена по каталог: 520,00 лв с ДДС
Промо цена: 356,00 лв с ДДС

044 045
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RainSelect 

RainSelect

Термостат за вграждане с интегрирана 
стойка за ръчен душ, две функции
- Бутон Select за включване и изключване 
на двете функции
- Температурен ограничител при 40°
- Стандартно се доставя с бутони със 
символи Rain large и hand shower
- Необходими продукти: тяло за 
вграждане # 15310180

# 15355000 хром
Цена по каталог: 2762,00 лв с ДДС
Промо цена: 1893,00 лв с ДДС

Тяло за вграждане за термостатен 
смесител RainSelect с две функции
- Размер на резбата Rp ¾
- Дълбочина на монтаж: 87 - 122 mm
- Присъединителен размер: DN15 / DN20

# 15310180
Цена по каталог: 1411,00 лв с ДДС
Промо цена: 958,00 лв с ДДС

Специални предложения hansgrohe

LOGIS

Комплект смесител за душ и 
тяло за вграждане
- Включва: смесител за душ LOGIS, 
# 71606000 и универсално тяло за 
вграждане # 13620180
- 1 изход (за ръчен душ)

# 71666000 хром
Цена по каталог: 288,00 лв с ДДС
Промо цена: 198,00 лв с ДДС

Комплект интимен душ
- Включва: интимен душ 1jet, 
стойка и шлаух 125 cm
- С възвратен клапан

# 32129000 хром
Цена по каталог: 190,00 лв с ДДС
Промо цена: 132,00 лв с ДДС

Комплект хигиенен душ

ПРОМОЦИЯ!

Цена по каталог: 538,00 лв

ПРОМО ЦЕНА: 375,00 лв

Спестявате: 163,00 лв 

046 047
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FixFit Е

Стенно коляно 
- Без възвратен клапан

# 27454000 хром
Цена по каталог: 60,00 лв с ДДС
Промо цена: 45,00 лв с ДДС



hansgrohe в кухнята – 
повече комфорт, повече дизайн.

Кухнята е центърът на Вашето жилище. Тя е мястото, 

където изискванията за комфорт и дизайн се срещат с 

необходимостта от ефективност на работните процеси. 

За да може необезпокоявани да се насладите на 

готвенето, всичко трябва да се случва с лекота. С най-

добрите продукти на hansgrohe, които съчетават 

перфектно функционалността и естетиката, ще имате 

едно съвсем ново изживяване в кухнята. Запознайте 

се с иновативните мивки и смесители, както и с новите 

комплекти, които ще предизвикат революция в кух-

ненската Ви работа. Хвърлете и един поглед на нашите 

кухненски аксесоари, защото малките хубави неща 

също имат значение за оптималния работен процес.
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SilicaTec е иновативен материал, а мивките, изработени от него, 
със своето естествено излъчване и цвят внасят частица природа 
в кухнята. Основната съставка на материала SilicaTec е фин 
кварцов пясък. Повърхността на мивките SilicaTec е гладка, 
твърда и плътна, изключително лесна за почистване, както и 
устойчива на висока температура, надраскване и замърсявания. 
И за да отговорим на Вашите индивидуални нужди и 
предпочитания, Ви предлагаме мивките SilicaTec в три различни 
цвята – графит, камък и бетон, 
и в два варианта за монтаж - върху плот и под плот. 

- Естествени: материалът е много приятен на допир и привлича 
окото с естественото си излъчване.
- Устойчиви: материалът SilicaTec, изработен от заоблени 
кварцови частици, е изключително устойчив на удари и 
надраскване. Високата температура и ултравиолетовите 
лъчи също не могат да му навредят. 
- Хигиенични: повърхността на SilicaTec е без никакви пори, което 
предотвратява  проникването на бактерии и задържането на 
миризми – за високо ниво на хигиена във Вашата кухня.
- Водоотблъскващ ефект: благодарение на гладката повърхност 
водата се събира и оттича сама, до последната капчица.  
Структурата на повърхността предпазва от образуване на петна 
и оцветявания от хранителни продукти.
- Възможности за монтаж: мивките SilicaTec S51 се предлагат 
във варианти за монтаж върху плот и монтаж под плот. 
Различните размери и конфигурации Ви предоставят много 
възможности за избор.

Гранитни мивки SilicaTec S51

SilicaTec

Предимства

170
графит

290
камък

380
бетон

Специални предложения hansgrohe

В ограниченото пространство на шкафа под мивката обикновено 
се трупат доста неща, от кофата за боклук до всевъзможни 
препарати. А когато и шлаухът на издърпващия се струйник виси 
свободно някъде там, тези предмети лесно може да попречат 
на неговото свободно движение. Но ако имате смесител със sBox, 
веднага ще забравите за този проблем. Кутията sBox гарантира 
сигурно, безшумно и плавно изваждане и прибиране на шлауха, 
както и го предпазва от повреждане или заплитане. Тежестта 
направлява движението на шлауха във вътрешността на кутията, 
далеч от евентуални препятствия, които биха могли да го блокират.

- sBox осигурява ред в шкафа под мивката
- Леко и сигурно издърпване и прибиране на шлауха, 
без да се опира в чекмедже или в кофата за боклук
- Разнообразни възможности за монтаж в долния шкаф 
благодарение на подвижните крепежни елементи
- Тежестта осигурява лесно и тихо движение на шлауха
- По-голяма дължина на шлауха при смесителите с 
издърпващ се струйник
- Опционално допълнително оборудване: с помощта 
на компенсираща шина кутията може да се монтира и 
в по-ниски шкафове

sBox - ред в шкафа

sBox

Предимства
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DESIGN KITCHEN SET

ПРОМОЦИЯ!

Цена по каталог: 2086,00 лв

ПРОМО ЦЕНА: 1576,00 лв

Спестявате: 510,00 лв 

D16-10 

Ръчен комплект за отпадни води
Комплектът включва: тръбни връзки, 
сифон, сито
- За гранитни мивки с едно корито
- Отваряне и затваряне чрез издърпване/
натискане на ситото 
- Диаметър на тръбите 40/50

# 43927000 
Цена по каталог: 59,00 лв с ДДС
Промо цена: 44,00 лв с ДДС

TALIS Select M51

Кухненски смесител с издърпващ се 
струйник и sBox
- ComfortZone 300
- Обхват на въртене на чучура 
110° / 150°
- Бутон Select за удобно пускане и 
спиране на водата
- Два типа струя – нормална и душ-струя
- Функция MagFit - магнитно закрепване на 
струйника
- Дебит 8 l/min
- Керамична глава
- Тръбни връзки G 3/8
- Интегриран възвратен клапан
- sBox – кутия за шлаух, за плавно, 
сигурно и безшумно изваждане и 
прибиране на шлауха; монтаж в шкафа 
под мивката; дължина на шлауха до 76 cm

# 73867000 хром 
Цена по каталог: 1160,00 лв с ДДС
Промо цена: 877,00 лв с ДДС

S510-F660

Кухненска мивка SilicaTec
- За шкаф 80 cm
- За монтаж върху плот
- Едно корито с дълбочина 190 mm
- Размер на отвора в плота 750/490 mm
- Преливник от дясната страна 

# 43313170 графит
Цена по каталог: 867,00 лв с ДДС
Промо цена: 655,00 лв с ДДС

052 Специални предложения hansgrohe

FOCUS M41

Кухненски смесител с издърпващ се 
струйник
- ComfortZone 240
- Обхватът на въртене на чучура може да 
се наглася на 110° или 150°
- Два типа струя – нормална и душ-струя 
- Душ-струята се включва с натискане 
на копчето, разположено отпред на 
струйника; тя остава включена до 
повторно натискане на копчето, при което 
се връща нормалната струя
- Функция MagFit - магнитно закрепване на 
струйника
- Тръбни връзки G 3/8
- Дебит 9,5 l/min
- Интегриран възвратен клапан

# 31815000 хром
Цена по каталог: 600,00 лв с ДДС
Промо цена: 411,00 лв с ДДС

TALIS M54

Кухненски смесител с издърпващ се 
струйник 
- ComfortZone 210
- Обхватът на въртене на чучура може да 
се наглася на 60°, 110°, 150° или 360°
- Един типа струя – нормална  
- Дебит 7 l/min
- Тръбни връзки G 3/8
- Възможност за ограничаване на макс. 
температура
- Интегриран възвратен клапан

# 72802000 хром
Цена по каталог: 600,00 лв с ДДС
Промо цена: 453,00 лв с ДДС

# 72802670 черен мат
Цена по каталог: 781,00 лв с ДДС
Промо цена: 589,00 лв с ДДС

Кухненски смесители
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