
Hansgrohe
Szakmai ismertető

Tervezés és szerelés – mostantól az új  
ShowerSelect® színkészletekkel is

iBox® universal



2

Egy mindenhez …

Bevezetése óta az iBox universal mindmáig az első és egyetlen olyan alapkészlet, 
amely valamennyi Hansgrohe és Axor alap- és termosztátos megoldáshoz használható. 
S amilyen sokoldalúak az alkalmazási lehetőségei, épp olyan széleskörűek a jellem-
zői. Az iBox universal még nagyobb helyet, mozgásteret és tervezési szabadságot  
teremt a fürdőszobában, és gyorsan szerelhető. Nem meglepő tehát, hogy az iBox 
universal kiemelkedő helyet foglal el a szaniterpiacon.

PuraVida® 

Falsík alatti egykaros  

kádcsaptelep

Ecostat® S  
Termosztát elzáró- és  

váltószeleppel

Raindance® E  
Fejzuhany 2 féle vízsugárral

Raindance® Rainfall® 
Fejzuhany 3 féle vízsugárral 

PuraVida®  
Falsík alatti egykaros  

zuhanycsaptelep

Metris®  
Highflow termosztát  

Metris®

Termosztát elzáró- és 

váltószeleppel
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iBox® universal
A falsík alatti rendszer – 

ShowerSelecthez is… gombnyomásra elérhető élményhez is

Az iBox universal rugalmas, falsík alatti megoldás. Mostantól a Hansgrohe történetének 
legújabb mérföldkövéhez, a Select technológiához is elérhető. Ez a technológia még 
nagyobb zuhanyélményt biztosít a kézi- és fejzuhanyok, valamint a falsíkon kívüli termo-
sztátok esetében. Mert a csaptelep kinyitásához és elzárásához, a fogyasztó kiválasztá-
sához, illetve váltásához vagy a vízsugárfajta átváltásához egyetlen gombnyomás is  
elegendő. Az új ShowerSelect színkészletek segítségével immár az iBox universallal,  
falsík alatti megoldásként is megvalósítható az innovatív Select kezelési koncepció.

Most univerzális módon gondoskodhat a gombnyomásra elérhető élményről  
az alábbi esetekben:
 ▪ meglévő fürdőszobájának értéknöveléséhez iBox universal alapkészlettel
 ▪ új építésű épületekben
 ▪ felújításhoz, illetve korszerűsítéshez

Bármely más Hansgrohe falsík alatti megoldáshoz hasonlóan az új ShowerSelect  
színkészlet is egyszerűen felszerelhetők az iBox universal rendszerre.

iBox® universal alaptest Funkciós blokk ShowerSelect®  

színkészletek
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Falsík alatti szerelés – elegáns megoldás  
csaptelepek szereléséhez 

Az iBox universallal a falba rejthető a csapteleptechnika. Ez nem csak elegáns megol-
dás, de egyúttal nagyobb helyet és ennek köszönhetően még nagyobb zuhanyélményt 
is biztosít. A rendszer további tulajdonsága a különböző formatervekhez és rendszerek-
hez illeszkedő rugalmassága. Az iBox universal már akkor felszerelhető, mielőtt még  
kiválasztaná az Önnek tetsző zuhanyrendszert. Az összes Hansgrohe falsík alatti  
megoldáshoz használható alapkészlet bármikor át- és felszerelhető.

Falsíkon kívüli szerelés
Falsíkon kívüli szerelés esetén a működtetőegység teljes egészében a fal 

előtt, tehát a „falsíkon kívül” helyezkedik el. Ennek hátránya a nagyobb 

helyszükséglet, amely szűkíti a zuhanyozás közbeni mozgásszabadságot.

Falsík alatti szerelés
Falsík alatti szerelés esetén az alaptest teljes egészében besüllyeszthető 

a falba, tehát a „falsík alatt” helyezkedik el. Erre különböző sorozatú 

csaptelepek és zuhany színkészletek szerelhetők.
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iBox® universal
A falsík alatti szerelés és 

az alaptest előnyei

iBox® universal: minden szempontból 
meggyőző

Ha falsík alatti szerelésről van szó, az iBox universal a legjobb választás. A már  
említett jellemzőkön túl további erősségei is ezt igazolják. A következő oldalakon  
saját maga is meggyőződhet arról, mi mindenre képes az iBox universal.

Tartalmazza az öblítőblokkot

Jelölési segédeszköz 

burkoláshoz

Támasztási pontok  

vízmértékhez

Szabadalmaztatott, rugalmas 

állítógyűrű különböző beépítési  

mélységekhez

Szabadalmaztatott  

zajelválasztás

G ¾-es csatlakozások; G ½-es csatla-

kozás a mellékelt szűkítővel lehet-

séges, tartalmazza a dugót is

Számos rögzítési lehetőség; az 

összes elterjedt rendszerbe beköthető

 Egyetlen doboz valamennyi Hansgrohe  

és Axor alapkivitelű, egykaros kád-/

zuhanycsaptelephez és termosztát  

készlethez, valamint többsugaras  

fejzuhanyokhoz

Forgásszimmetrikus

Nedvesség elleni védelem, 

abszolút víztömör, vízszintes 

beépítés lehetséges



6

Az iBox® universal számtalan előnnyel rendelkezik

Körszimmetrikus beépítés

  Körszimmetrikus beépítés; minden csatlakozási 

pont egyforma

 Fontos, hogy a hidegvíz jobb oldalon legyen be-

kötve, a melegvíz pedig az ellenkező oldalon.

 Ha kádcsapteleppel használjuk az iBoxot, az 

alsó kifolyás az elsődleges

 Ha zuhanycsapteleppel használjuk az iBoxot, 

akkor a felső vagy az alsó csatlakozási pontot 

le kell dugózni

Biztonságos és gazdaságos

  Az alaptest csak a csatlakozóblokkot tartalmaz-

za, az igazán értékes funkciósblokk a színkészlet-

tel együtt kerül leszállításra és beépítésre

  Az előkészületi munkák során ezzel megelőzzük 

az olyan lehetséges problémákat, mint  

a lopás, szennyeződés, fagyás, valamint  

a költséges raktározás is megspórolható

Sokrétű installációs lehetőség

 Minden meglévő installációs rendszerhez, csat-

lakozási típushoz és alkatrészhez illeszkedik

 Szabadalmaztatott állítható beépítőgyűrű

 Rögzítési lehetőség két szinten, valamint DN20-

as csatlakozások többféle szerelési lehetőséghez

 Vastag falaknál, vagy gipszkartonnál, illetve 

könnyűszerkezetes házaknál egyaránt alkalmaz-

ható

Beépített biztonsági kombináció

 Egy falsík alatti, biztonsági kombinációval fel- 

szerelt, egykaros kádcsaptelep beépítésénél – 

Exafill kádtöltővel le- és túlfolyó-garnitúrával 

együtt – egy külső vezeték megszakító fölösle- 

gessé válik. Ezáltal a beépítési költségek csök-

ken- nek és kevesebb funkciós rész beépítése 

szükséges a falba

Kiváló körkörös tömítés

 A négy csatlakozási pont körüli gumitömítés  

és a szigetelőgallér minden irányból óvja  

a falakat a beázástól, illetve a nedvességtől

Megoldás a kifejezetten vastag, illetve
a nagyon vékony falak esetében

 Amennyiben az iBox universalt túl mélyre kell 

építeni, a hosszabbító-rozettát illesszük a csatla-

kozó és a funkciósblokk közé

 A hosszabbító-rozetta biztonságot nyújt egészen 

a falig, ezért megóvja azt a nedvességtől

 Az iBox universal alaptest megfelelő kialakítása 

lehetővé teszi, hogy azt vékony falba is be tud-

juk szerelni

Alacsony zajszint

  A rézöntvény test tömítőbakokon ül, így a vízve-

zető részeknél jelentkező zaj nem jut tovább  

a falban

 A szigetelőgallér az iBox universal külső házá-

hoz van rögzítve, nem pedig a funkciós blokk-

hoz, ez megakadályozza, hogy a hang tovább-

terjedjen a burkolatig

Hosszabbító-rozetta

 Köszönhetően a hosszabbítónak, a viszonylag 

kicsi beépítési mélység sem okoz problémát

 A hosszabbító-rozetta lehetővé teszi, hogy az 

iBox universal kevésbé vastag falak esetén is  

beépíthető legyen

Egyszerű öblítés

 Az iBox universalhoz tartozó öblítőblokk több-

féle pozícióban is felszerelhető, így a vezeté-

kek teljes egészében könnyedén átöblíthetők  

a DIN 1988/EN 1717 előírás szerint

min. 
58

133

>108

25

22

<80
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iBox® universal
Erősségek és előnyökMindenkinek hasznot hozó rugalmasság

Az iBox universal 2001-es bevezetésével a Hansgrohe új mércét állított fel a fürdőszo-
bában. Valódi mindentudóként az összes elterjedt szerelési rendszerhez, csatlakozási 
módhoz és szerelvényhez használható. Egyedülálló módon olyan előnyöket biztosít, 
melyek egyaránt kifizetődőek a szakemberek vagy a nagykereskedők számára, de akár 
nagyprojektek esetében is.

Az iBox® universal előnyei szakemberek számára:

 ▪ Csupán egyetlen alapkészlet szükséges 16 féle megoldáshoz 

 ▪ Több mint 200 Hansgrohe és Axor színkészlet illeszkedik  

az iBox universal rendszerhez 

 ▪ Csupán egyetlen alapkészletet kell raktáron tartania, amelynek 

köszönhetően csökkenthető a raktárhelyiség mérete és a raktározás 

költsége 

 ▪ Az iBox universal sokféle szerelési rendszerhez, csatlakozási  

módhoz és szerelvényhez használható

 ▪ Hosszú élettartam a többször bizonyított, biztonságos műszaki 

szabványnak köszönhetően 

 ▪ Időt takarít meg, mert az iBox universal egyszerűen és gyorsan 

felszerelhető 

 ▪ Az iBox valódi innovációs siker: több mint 12 éve bizonyít és  

folyamatos továbbfejlesztés alatt áll

Az iBox® universal előnyei nagyprojektek esetén:

 ▪ Az iBox universal nagy rugalmasságot és számos dizájnopciót nyújt 

 ▪ Leegyszerűsödik a projekttervezés: elég csupán egyetlen alaptest 

az összes megoldáshoz – így Önnek több ideje marad a csaptelep 

kiválasztására 

 ▪ Az iBox egyaránt alkalmazható otthoni és nyilvános helyiségekben, 

és a világon mindenütt megfelel az elfogadott szabványoknak 

 ▪ Segítségével minden fogyasztói megoldás megvalósítható, mivel 

akár 4 csapolási hely ellátására is képes 

 ▪ Egy milliószor bizonyított falsík alatti szerelési rendszer, amelyre 

rábízhatja magát

Az iBox® universal előnyei végfelhasználók számára:

 ▪ Több idő marad a csaptelepek kiválasztására 

 ▪ Elegáns megoldás a fürdőszobában, mert a teljes technika a falban 

helyezkedik el 

 ▪ Nagyobb mozgásszabadság zuhanyozás közben 

 ▪ Felújításkor a csaptelepek minden gond nélkül, egyszerűen 

cserélhetők 

 ▪ Egy több mint 12 éve jól bevált megoldás biztonsága
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Optimális alapkészlet az új Select  
technológia esetében is

Az iBox universalhoz illeszkedő ShowerSelect színkészleteknek köszönhetően a fogyasz-
tóról gombnyomással vezérelhető, innovatív Select technológia immár falsík alatti 
megoldásként is megvalósítható. A Select gomb formatervezése és meggyőző kezelési 
koncepciója lenyűgözi a vásárlókat. A Select gomb központi szerephez jut. A fogyasz-
tó kinyitásához és elzárásához vagy a vízsugárfajta átváltásához egyetlen gombnyo-
más is elegendő. Ennek során minden teljes egészében mechanikus módon működik.  
Ez pedig hosszú élettartamú termékeket és hosszú távon elégedett vásárlókat jelent.

ShowerSelect® 

Termosztát (2 fogyasztóhoz)  

Fixfittel és Porter szettel

Raindance® Select E 300 3jet 

Fejzuhany

ShowerSelect® 
Highflow termosztát (1 fogyasztós  
gomb és egy fogyasztós tető)

ShowerSelect® 

Highflow termosztát

ShowerSelect® 

Termosztát 

(2 fogyasztóhoz)

ShowerSelect® 

Termosztát 

(1 fogyasztóhoz)

ShowerSelect® 

Szelep 

(3 fogyasztóhoz)
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iBox® universal
ShowerSelect dizájn

ShowerSelect® színkészletek: 
A minden szempontból tökéletes dizájn

A modern fürdőszobába tökéletesen illeszkedő geometriai forma. Elegáns 
megjelenésű, süllyesztett beépítésű kezelőgombok. Az elvárt zuhanyélménnyel  
harmonizáló kezelési koncepció. Az új, intelligens ShowerSelect színkészletek  
megjelenési és funkcionális szempontból egyaránt tökéletes formaterve igen 
meggyőző. Tehát mintha épp az új vásárlók megnyerésére készült volna.

Kiváló design
A ShowerSelect színkészletek széles választéka esztétikus  
megjelenésével és felhasználóbarát tulajdonságaival meggyőz-
te a Formatervezők Tanácsát, és elnyerte a „Design Plus Award” 
díjat. Ezenkívül a német Központi Szaniter-, Fűtés- és Klíma-
szövetség (ZVSHK) a „Fürdőszobai kényelem generációk  
számára” termékdíjjal jutalmazta a 2 fogyasztós ShowerSelect 
színkészlet a kitűnő, akadálymentes formatervért.

Kontrasztos, krómszínű és matt  

nemesacél felületek a jobb 

kezelhetőségért/láthatóságért

Beépített, süllyesztett gombok a mo-

dern, korszerű megjelenésért, vala-

mint az egyszerű tisztíthatóságért

Értéket sugárzó építészeti  

kialakítás, nagy felület

Letisztult, négyzetalakú formaterv 

az időtálló fürdőszoba kialakításért

 

Letisztult, négyzetalakú formaterv 

az időtálló fürdőszoba kialakításért
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iBox® universal es ShowerSelect®: 
Az élmény vezérlésének új módja

Az új ShowerSelect színkészletek esetében a forma és a funkció kéz a kézben jár-
nak. A könnyen mozgatható kezelőelemektől kezdve az intuitív kezelésen át egészen  
a könnyű tisztíthatóságig: Számos előnyüknek köszönhetőn a ShowerSelect színkészle-
tek mintha éppen arra teremtették volna, hogy élményről gondoskodjanak a fürdőszo-
bában. Nyűgözze le vásárlóit a ShowerSelect színkészletek számos előnyével.

Intuitív:
A Select gomboknak köszönhető-

en intuitív és kényelmes vezérlés 

lehetséges.

Egyértelmű:
Az egyértelmű jelölések hosszan-

tartóak.

Könnyen kezelhető:
A kiálló gombról azonnal látható, 

melyik az aktív fogyasztó. A szál-

lítási terjedelemben mellékelt 

gombhosszabbítóval a kezelés kö-

nyökkel vagy ököllel is lehetséges.

Kényelmes:
A könnyen kezelhető fogantyúval 

pontosan beállítható a kívánt hő-

mérséklet.

Tiszta:
A süllyesztett gomboknak köszön-

hetően a felület teljesen sík, így 

könnyen tisztítható.

Tetszetős:
A négyszögletes forma ideálisan 

illeszkedik a fürdőszoba csempé-

jéhez, így jól mutat számos mo-

dern fürdőszobában.

Takarékos:
Az egyszerűen benyomható  

gomb arra ösztönöz, hogy gyak-

rabban zárjuk el a vizet. Ez  

elősegíti a víztakarékosságot.

Kényelmes:
A még nagyobb zuhanyélmény  

érdekében az összes fogyasztó 

egyszerre kinyitható.
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iBox® universal
A ShowerSelect előnyei

ShowerSelect® – számos előny  
gombnyomásra

A ShowerSelect® színkészletek előnyei szakemberek számára:

 ▪ Új, egyedülálló termék a piacon, mely elegáns formatervének 

köszönhetően kiváló minőségű megjelenést biztosít 

 ▪ További forgalomnövekedés lehetősége új célcsoportok  

megnyerésével 

 ▪ Teljes választék széles alkalmazási lehetőségekhez 

 ▪ Univerzálisan kombinálható az összes Raindance és Raindance 

Select zuhannyal, valamint más gyártók termékeivel 

 ▪ Egyszerűen felszerelhető a 2001 óta jól bevált iBox universal  

falsík alatti rendszerre

 ▪ Nagy lehetőségeket rejt magában felújítás esetén 

 ▪ A mechanikus szelepek hosszú élettartamot biztosítanak, ami 

hosszú távon elégedett, reklamációmentes vásárlókat jelent 

 ▪ Közvetlen alkalmazás lehetséges, mert a csomagban az összes 

logikai gombkombináció fel van tüntetve 

 ▪ Kényelmesebb szerelés a 4 fogyasztós megoldás esetében

A ShowerSelect® színkészletek előnyei nagyprojektek esetén:

 ▪ Új építészeti dizájn a Hansgrohe falsík alatti termékek  

választékában 

 ▪ Letisztult, visszafogott, minimalista és precíz formák az időtálló 

fürdőszoba kialakításért 

 ▪ Vonzó árszegmens 

 ▪ Egyszerű és biztonságos tervezés, mert 1 – 4 fogyasztóig  

az összes alkalmazás megvalósítható 

 ▪ Félig nyilvános területeken is alkalmazható, mert a termikus 

fertőtlenítés minden gond nélkül lehetséges

A ShowerSelect® színkészletek előnyei végfelhasználók számára:

 ▪ Négyzetes geometriai forma, mely jól illeszkedik számos 

fürdőszobai csempetípushoz 

 ▪ Intuitív és kényelmes kezelés gombnyomásra 

 ▪ Nagy szimbólumok a könnyű kezelhetőségért és láthatóságért 

 ▪ Biztonságos és jól látható hőmérséklet-beállítás a keskeny, hen-

geres fogantyúnak, valamint a feltűnő, színes hőmérséklet-

kijelzésnek köszönhetően

 ▪ Gyors és gazdaságos felújítás a meglévő színkészletek egyszerű 

cseréjével 

 ▪ Egyszerű tisztás a süllyesztett gomboknak köszönhetően 

 ▪ Vízmegtakarítás az egyszerűen benyomható, gyakori elzárásra 

ösztönző gombokkal 

 ▪ Nagyfokú kényelem több fogyasztó egyidejű kapcsolásával
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A ShowerSelect® színkészlet választék

ShowerSelect®

Termosztát
1 fogyasztóhoz
# 15762, -000

ShowerSelect®

Termosztát
2 fogyasztóhoz
# 15763, -000

ShowerSelect®

Termosztát
2 fogyasztóhoz 
Fixfittel és Porter szettel
# 15765, -000

Jelmagyarázat 
1  felső rész
2  alsó rész

Jelmagyarázat 
1  felső rész
2  alsó rész

A vonal fölötti részen működtethető az adott funkció.

A vonal fölötti részen működtethető az adott funkció.

A vonal fölötti részen működtethető az adott funkció.
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iBox® universal
A ShowerSelect  

színkészlet választék

ShowerSelect®

Szelep 
3 fogyasztóhoz
# 15764, -000

ShowerSelect®

Highflow termosztát
# 15760, -000

ShowerSelect®

ShowerSelect Highflow termosztát 
1 fogyasztóhoz (lent) és egy 
kiegészítő fogyasztóval (fent)
# 15761, -000

Jelmagyarázat 
1  felső rész
2  alsó rész

A vonal fölötti részen működtethető az adott funkció.

A vonal fölötti részen működtethető az adott funkció.

A vonal fölötti részen működtethető az adott funkció.

Jelmagyarázat 
1  bal oldal
2  felső rész
3  jobb oldal 
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Lehetséges alkalmazások 1–4 fogyasztóval

Zuhanyrendszer 1 fogyasztóval
Például fejzuhany vagy kézizuhany

Zuhanyrendszer 2 fogyasztóval
Például fejzuhany és kézizuhany

További lehetséges szerelések További lehetséges szerelések

ShowerSelect termosztát  

1 fogyasztóhoz

ShowerSelect termosztát  

2 fogyasztóhoz

Egykaros zuhanycsaptelep

Termosztát elzáró- és váltószeleppel

Egykaros zuhanycsaptelep váltószeleppel

Termosztát beépített elzárószeleppel
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iBox® universal
Lehetséges alkalmazások 

1–4 fogyasztóval

Zuhanyrendszer 3 fogyasztóval
Például fejzuhany (2 vízsugárfajta) és kézizuhany

Zuhanyrendszer 4 fogyasztóval
Például fejzuhany (3 vízsugárfajta) és kézizuhany

További lehetséges szerelések További lehetséges szerelések

Highflow termosztát

iControl elzáró- és váltószeleppel

ShowerSelect szelep 

3 fogyasztóhoz

ShowerSelect szelep 

3 fogyasztóhoz

ShowerSelect Highflow termosztát ShowerSelect Highflow termosztát  
1 fogyasztóhoz (lent) és egy 
kiegészítő fogyasztóval (fent)

Trio/Quattro 

elzáró- és váltó-

szeleppel iControl 

elzáró- és váltó-

szeleppelBeépített  

elzárószeleppel

Beépített  

elzárószeleppel

Highflow  

termosztát

Highflow  

termosztát

Beépített  

elzárószeleppel
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1 fogyasztó beépítése

Mennyezet

A működés a •-tól kezdve biztosított

Összetevők 
Csaptelep

B  iBox universal  

# 01800180 

ShowerSelect termosztát 

 # 15762000 

 Alternatív megoldás: 

Metris termosztát

 # 31572000 

További alternatív megoldások l 

ehetségesek.

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance S 120 3jet

# 26530000

+ iBox universal

Zuhanyok
A  Raindance Select S 120 

# 26530000 

Porter S zuhanytartó  

# 28331000  

Isiflex zuhanycső  

# 28276000
C  FixFit csatlakozó  

# 27453000 
D  Staro 90 lefolyórendszer  

# 60056000

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

1200 mm

1000 mm

Jelmagyarázat 
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

Padló



A

C

B

D

E
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iBox® universal
Példák 1 és 2 fogyasztó 

beépítésére2 fogyasztó beépítése

2150 mm

Mennyezet

A működés a •-tól kezdve biztosított

Összetevők 
Csaptelep

B  iBox universal  

# 01800180 

ShowerSelect termosztát 

 # 15763000 

 Alternatív megoldás: 

Metris termosztát 

elzáró- és váltószeleppel

 # 31573000

További alternatív megoldások  

lehetségesek.

Átfolyási diagram
Fejzuhany Raindance Select S 300 2jet

# 27378000 

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance S 120 3jet

# 26530000

+ iBox universal

Zuhanyok
A  Raindance Select S 300  

2jet fejzuhany 

# 27378000
C  Raindance Select S 120 

# 26530000

 Porter S zuhanytartó 

# 28331000  

Isiflex zuhanycső 

# 28276000
D  FixFit csatlakozó  

# 27453000 
E  Staro 90 lefolyórendszer  

# 60056000

DN 15
(½")

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

1200 mm

1000 mm

Jelmagyarázat 
1   Rain 
2   RainAir

Jelmagyarázat 
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

Padló



D

A

E

F
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B
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3 fogyasztó beépítése: Select

+ iBox universal

+ iBox universal

+ iBox universal

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

Összetevők 
Csaptelep szerelése
C  iBox universal

 # 01800180  

ShowerSelect szelep  

3 fogyasztóhoz

 # 15764000
D  iBox universal

 # 01800180  

ShowerSelect termosztát 

 # 15760000  

 

 Alternatív megoldás: 

Metris iControl 

# 31958000

 Metris Highflow termosztát 

# 31571000 

További alternatív megoldások 

lehetségesek.

Átfolyási diagram
Fejzuhany Raindance Rainfall 2jet 

# 28433000 

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance S 120 3jet

# 26530000

Zuhany szerelése
A  Raindance Rainfall 2jet 

# 28433000  

iBox universal 

# 01800180
B  Raindance Select S 120  

kézizuhany

 # 26530000  

Porter S zuhanytartó

 # 28331000   

Isiflex zuhanycső 

 # 28276000
E  FixFit csatlakozó 

# 27453000  
F  Raindrain XXL lefolyórendszer 

# 60067000

A működés a •-tól kezdve biztosított

Jelmagyarázat 
1   RainAir
2   Rainflow
3   RainAir +  Rainflow

Jelmagyarázat 
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

1000 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

DN 15
(½")

Mennyezet

Padló

DN 20  
  (¾")



B

D

A

E

F

G
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iBox® universal
Példák 3 fogyasztó  

beépítésére3 fogyasztó beépítése: Standard

Összetevők
Csaptelep szerelése
C  Trio/Quattro alaptest

 # 15981180

 Elzárószelep Trio/Quattro S   

# 15932000
D  iBox universal

 # 01800180  

Ecostat S Highflow termosztát

 # 15715000  
E  Elzárószelep alaptest 

 # 15974180  

Elzárószelep S DN15/DN20  

# 15972000

 

 

Átfolyási diagram
Fejzuhany Raindance Rainfall 2jet 

# 28433000 

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance S 120 3jet

# 26530000

Zuhany szerelése
A  Raindance Rainfall 2jet 

# 28433000  

iBox universal 

# 01800180
B  Raindance Select S 120  

3jet kézizuhany

  # 26530000  

Porter S zuhanytartó

 # 28331000   

Isiflex zuhanycső

 # 28276000 
F  FixFit csatlakozó 

# 27453000  
G  Raindrain XXL lefolyórendszer 

# 60067000

+ iBox universal

+ iBox universal

DN 20
(¾")

DN 15
(½")

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

A működés a •-tól kezdve biztosított

Jelmagyarázat 
1   RainAir
2   Rainflow
3   RainAir +  Rainflow

Jelmagyarázat 
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

Mennyezet

Padló



D

A

E

F
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4 fogyasztó beépítése: Select

Összetevők
Csaptelep szerelése
C  iBox universal

 # 01800180  

ShowerSelect szelep  

3 fogyasztóhoz

 # 15764000
D  iBox universal

 # 01800180  

ShowerSelect termosztát 

 # 15761000  

 

 

Átfolyási diagram
Fejzuhany Raindance Rainfall 3jet 

# 28411000 

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance S 120 3jet

# 26530000

Zuhany szerelése
A  Raindance Rainfall 3jet 

# 28411000  

iBox universal 

# 01800180
B  Raindance Select S 120  

kézizuhany

 # 26530000  

Porter S zuhanytartó

 # 28331000   

Isiflex zuhanycső 

 # 28276000
E  FixFit csatlakozó 

# 27453000  
F  Raindrain XXL lefolyórendszer 

# 60067000

A működés a •-tól kezdve biztosított

+ iBox universal

+ iBox universal

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

+ iBox universal

Jelmagyarázat 
1   Rain
2   Whirl
3   RainAir

Jelmagyarázat 
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

1000 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

DN 15
(½")

Mennyezet

Padló

DN 20  
  (¾")
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iBox® universal
Példák 4 fogyasztó  

beépítésére4 fogyasztó beépítése: Standard

Átfolyási diagram
Fejzuhany Raindance Rainfall 3jet 

# 28411000 

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance S 120 3jet

# 26530000

+ iBox universal

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

A működés a •-tól kezdve biztosított

+ iBox universal

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Jelmagyarázat 
1   RainAir
2   Whirl
3   Rainflow

Jelmagyarázat 
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

Összetevők 
Csaptelep szerelése
C  Quattro alaptest

 # 15930180

 Elzárószelep Trio/Quattro S   

# 15932000
D  Elzárószelep alaptest 

 # 15970180 

Elzárószelep S DN15/DN20 

# 15972000
E  iBox universal

 # 01800180  

Ecostat S termosztát

 # 15715000  
F  Elzárószelep alaptest 

 # 15974180

 Elzárószelep S DN15/DN20 

# 15972000

További alternatív megoldások 

lehetségesek.

Zuhany szerelése
A  Raindance Rainfall 3jet 

# 28411000 

iBox universal 

# 01800180
B  Raindance Select S 120  

3jet kézizuhany

  # 26530000  

Porter S zuhanytartó

 # 28331000  

Isiflex zuhanycső

 # 28276000 
G  FixFit csatlakozó 

# 27453000 
H  Raindrain XXL lefolyórendszer 

# 60067000

DN 20
(¾")

DN 15
(½")

DN 20
(½")

Mennyezet

Padló

DN 15
(½")
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Az iBox® universal szerelése

Mindent tartalmaz – iBox universal, szige-

telő gumigallér, 3 db DN20/DN15 menetes 

szűkítő, 1 db DN20 dugó, öblítőblokk, védő-

sapka, 1 db dugó az Exafill kádtöltő nyers  

szereléséhez (le- és túlfolyó garnitúrával),  

szerelési útmutató.

Szerelési javaslat – A csatlakozó becsa-

varásához – egy G ¾ menettel rendelkező 

csődarab segítségével – fogjuk satuba az 

iBox universalt.

A megfelelő pozíció – A pozícionáló  

csapoknak köszönhetően az iBox universal  

nagyon könnyen egyenesbe állítható.

Helyes összekötés – Valamennyi kedvelt

csővezeték rendszerhez illeszkedik. A csősze-

relvényeket közvetlenül az iBox universalra 

lehet sajtolni.

Minden szerelvényezési rendszerhez
illeszkedik – A két rögzítési síknak, valamint

a rögzítési lehetőségek sokféleségének köszön-

hetően az iBox universal valamennyi kedvelt 

szerelvényezési rendszerhez alkalmazható.

A DIN 1988 szabványnak megfelelő 
öblítés – A csomagban található öblítőblokk 

segítséget nyújt a csővezetékek problémamen-

tes öblítéséhez.

Az Exafill kimenet tartozékként átadott 
dugó – azt a célt szolgálja, hogy (le- és túlfolyó-

val ellátott) Exafill kádtöltő garnitúra alkalmazá-

sa esetén a vezetékrendszer ellenőrzését és  

a kád feltöltését követően a rendszert nyomás alá 

tudjuk helyezni a színkészlet felszerelése nélkül.

127 mm-es dobozfúró – Az iBox universal 

tudatosan választott kerek formája lehetővé te-

szi a dobozfúró alkalmazását. Ennek segítsé-

gével a fal előtti, illetve csempén végzett sze-

relés esetén gyorsan és nagy pontossággal 

létrehozhatóak a szükséges nyílások.

Szigetelő gumigallér a fal előtti szerel-
vényezéshez – Fal előtti szerelés esetén a tö-

kéletes szigetelés biztosítása érdekében a falra 

felhordott PCI rugalmas gumival vagy a gyártó 

előírásának megfelelő hasonló szigetelőanyag-

gal nyomjuk be a helyére a tartozékként átadott 

szigetelő gumigallért.
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iBox® universal
SzerelésA ShowerSelect® színkészlet szerelése

1-2 mm-re hagyja kiállni – Az iBox 

universal kiálló pereme éles szőnyegvágóval 

vagy hasonló vágószerszámmal a csempétől 

kb. 2 mm távolságban vágja le. Ügyeljen arra, 

hogy a csempe ne sérüljön meg.

A funkciós blokk szerelése – Először tá-

volítsa el az öblítőblokkot. Utána helyezze be 

a funkciós blokkot, és rögzítse a mellékelt 

rögzítőanyagokkal, 5 Nm meghúzási nyomaték 

alkalmazásával.

Mellékelt sablonok – A gombhosszabbítók 

egyszerű méretre vágásához helyezze fel  

a megfelelő lyukakkal ellátott sablont.

Hosszabbító méretre vágása – Vágja  

le a gombhosszabbítókat a sablon síkjában.  

A keletkezett egyenetlenségeket csiszolópapír-

ral egyenlítse ki, hogy sík felületet kapjon.

Állítsa be a középső csavart – használ- 

jon egy 4 mm-es Allen imbusz kulcsot (SW 

4 mm) és csavarja ki a csavart a sablon belső 

éléig. 

A rugós tartó eltávolítása – Vegye le  

a sablon, és felfelé húzza le a rugós tartót.

Pontos méret levétele – Mérőrúddal  

vagy mérőszalaggal mérje meg a tartórózsa 

rögzítő csavarjainak hosszát. A műanyagcsa-

varokat fogó segítségével kell lerövidíteni  

a kiszámított méretre.

A gombok pontos helyének meghatá-
rozása – A mellékelt rögzítőanyával a síkba 

lehet beépíteni (0 mm), a hosszabbító segítsé-

gével pedig kiemelheti a síkból (2 mm).

A színkészlet felszerelése – Rögzítse  

csavarral a tartórózsát és tolja fel a betéthü-

velyt. Utána helyezze be a szivacsgumit a ró-

zsába. A rózsát és a tömítést együtt rögzítse  

a tartórózsán. Pattintsa fel a termosztátkart.

40
°C

1 – 2 mm

SW 4 mm 

X

1 - 2 mm

X + 11

0 mm

2 mm
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A Select gomb hosszabbításának felszerelése

A mellékelt hosszabbítógallérokkal a gombok 2 mm-rel meghosszabbíthatók. Így a ke-
zelőelemek még egyszerűbben működtethetők, például mozgáskorlátozottak esetében 
könyökkel vagy ököllel.

Select gomb, hosszabbítógallér nélkül, elzárva, síkban Select gomb, hosszabbítógallér nélkül, kinyitva, 4 mm-re kiáll

Select gomb, hosszabbítógallér, elzárva, 2 mm-re kiáll Select gomb, hosszabbítógallér, kinyitva, 6 mm-re kiáll

Hosszabbítógallér nélkül

Hosszabbítógallér
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iBox® universal
SzerelésAz alapkivitelű színkészlet szerelése

iBox® universal – Mindent tartalmaz: funkci-

onális blokk, rögzítő-csavarok, rögzítőrozetta, 

fogantyúhüvely, fogantyú-adapter, kezelőkar és 

szerelési útmutató.

28 mm burkolási tolerancia – A burkolást 

követően az iBox universal kiálló peremét kés-

sel vágjuk le 2 mm-rel a csempe előtt. Így bizto-

sított a faláttörés és az iBox universal közötti 

tökéletes szigetelés lehetősége.

A keletkező rés feltöltése szilikonnal – 

Annak érdekében, hogy a fröccsenő víz elleni

szigetelést megoldjuk, az iBox universal és

a csempe közötti rést szilikonnal töltsük ki.

Az öblítőblokk leszerelése – A funkcioná-

lis blokk szerelése előtt az 5-ös imbuszcsavarhú- 

zóval vegyük le az öblítőblokkot. Ne feledkez-

zünk meg a víz elzárásáról!

 A funkcionális blokk szerelése – A tarto-

zékként átadott rögzítőcsavarok segítségével  

a funkcionális blokkot közvetlenül a csatlakozó 

blokkhoz kapcsolja a csavarkötés.

Beszerelés a szigetelőgallérral együtt 
– Az iBox universal körül elhelyezkedő mű-

anyag gallér mérete könnyen lecsökkenthető. 

Ez biztosítja a hangszigetelést egészen a csem-

péig. A gumitömítés megakadályozza a vízszi-

várgást, még a réseknél és a nyílásoknál is.

A színkészlet felhelyezése – Egyszerűen 

helyezze a színkészletet a tartórozettára – 

nem is szükséges rácsavarni vagy tekerni.  

A gumitömítés, amely védelmet nyújt a vízszi-

várgás ellen, és az O-gyűrű garantálják a biz-

tonságos rögzítést.

A fogantyúk rögzítése – Az utolsó műve-

let a fogantyúk felhelyezése és felcsavarozása.

Befejezés – Az iBox universal és a kívánság-

nak megfelelő színkészlet a legrövidebb időn 

belül – a tartozékok és a különböző szerelési 

módokhoz szükséges rögzítési segédeszközök 

körülményes megrendelése nélkül – beszerel-

hető.
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Műszaki adatok és méretrajzok

Az iBox® universal technikai információk
Üzemi nyomás: max. 1 MPa

Ajánlott üzemi nyomás: 0,1–0,5 MPa

Próbanyomás: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Forró víz hőmérséklete: max. 80 °C

Forró víz ajánlott hőmérséklete: 65 °C

Csatlakozóméretek: G ¾

Csatlakozások: hideg jobboldalt, meleg baloldalt

Szabad átfolyási nyomás:  0,3 MPa

Kádcsaptelep leágazás kádhoz: 31 l//perc

Kádcsaptelep leágazás zuhanyhoz: 24 l//perc

Egykaros zuhanycsaptelep 32 l//perc

Termosztát 43 l//perc

Termosztát beépített elzárószeleppel: 26 l//perc

Termosztát elzáró- és váltószeleppel: 26 l//perc

Highflow termosztát: 48 l//perc

Vizsgálati jel DVGW, SVGW

iBox® universal elő- és oldalnézet

Hosszabbító (25 mm) Hosszabbító (22 mm) (kis beépítési mélység esetén)

iBox® universal

2. sz. csatlakozási pont, pl. zuhany (fent)

1. sz. csatlakozási pont (lent)

Meleg

Hideg

SW 5 mm
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iBox® universal
Műszaki adatok

Szerelési javaslatokSzerelési javaslatok és szerelési utasítások

Javaslatok csőszereléshez

Az alaptestet úgy szerelje be, hogy a 
melegvíz csatlakozás a bal, a hidegvíz 
csatlakozás pedig a jobb oldalon le-
gyen. Beépítési mélység 80 mm-től 108 mm-ig.

25 mm-es hosszabbító készlet túl mély 
beépítés esetére:
# 13595000

22 mm-es hosszabbító készlet túl kis 
mélységű beépítés esetére:
# 13596000 Ø 170 mm átmérőjű rozettához

# 13597000 Ø 150 mm átmérőjű rozettához

# 97407000 Ø 172 mm átmérőjű rozettához

# 15597000 PuraVida-hoz

# 13593000 ShowerSelect-hez

Az alaptest az építészeti adottságokhoz illesz-

kedve szerelhető be. Az iBox universal egy-

aránt alkalmas kád- és zuhanyszereléshez  

is. Egykaros kádcsaptelepek esetében az  

alsó leágazás (1. leágazás) az elsődleges. 

Zuhanyszerelés esetén a nem használt leága-

zást le kell dugózni.

A forgásszimmetrikus iBox universal alaptest  

vízszintesen és függőlegesen is alkalmazható.

Kivétel: Kádcsaptelepek szerelése biztosíték 

kombinációval – itt csak függőleges beépítés 

lehetséges!

Öblítés
A DIN 1988/EN 1717 második része szerint 

az egész csővezeték rendszer át kell öblíteni. 

Az öblítőblokkon található nyilak jelölik, hogy  

melyik beömlő melyik leágazással van össze-

kötve, pl. a hidegvíz az 1. leágazással,  

a melegvíz a 2. leágazással. Ha csak egy  

leágazásra van szükség, akkor az első öblítés 

után az öblítőblokkot 90°-kal el kell forgatni.

iBox® universal Exafill kádtöltővel,  
le- és túlfolyókészlettel:
Az építés fázisában zárja el az Exafillhez  

vezető vizet!

Nyersszerelés:
1. iBox universal szerelése

2. Vezetékek elvezetése az Exafillhez  

és ledugózása (fémdugóval)

3. A vezetékrendszer átöblítése és préselése

Kád elhelyezése:
1. Víz elzárása

2. Kád szerelése az Exafill-lel, majd  

bekötése a vezetékrendszerbe

3. Az Exafillhez vezető vezeték  

átöblítése és a tömítettség ellenőrzése

4. Víz elzárása a strangelzáróval

5. Az öblítőblokk leszerelése

6. Dugó (A) behelyezése az Exafill leága-

zásába

7. Az öblítőblokk felszerelése

8. Víz megnyitása

Javaslatok kádhoz

2-es fogyasztó

1-es fogyasztó

meleg hideg

A szerelési útmutatót letöltheti a www.pro.hansgrohe.hu weboldalról.

(A)
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Termosztát/csaptelep színkészletek

ShowerSelect®

Highflow termosztát 
# 15760, -000

ShowerSelect®

Highflow termosztát  
1 fogyasztóhoz (alul)  
és egy további  
fogyasztóhoz (felül)

# 15761, -000

ShowerSelect®

Szelep  
3 fogyasztóhoz 
# 15764, -000

ShowerSelect®

Termosztát  
1 fogyasztóhoz
# 15762, -000

ShowerSelect®

Termosztát  
2 fogyasztóhoz
# 15763, -000

ShowerSelect®

Termosztát 2 fogyasz-
tóhoz Fixfit csatlakozó-
val és Porter szettel 
# 15765, -000

Metris® S

Kád
# 31465, -000
# 31466, -000*

Metris® S

Zuhany
# 31665, -000

Metris® Classic

Kád
# 31485, -000
# 31486, -000*

Metris® Classic

Zuhany
# 31676, -000

Metris® Classic

Termosztát elzáró- és  
váltószeleppel
# 15753, -000

A különböző felületváltozatok a Hansgrohe árlistában vagy a Hansgrohe katalógusban találhatók.

Hansgrohe® színkészletek – termékáttekintés

PuraVida® 

Termosztát
# 15770, -000, -400
 

Kép nélkül
Highflow
# 15772, -000, -400

PuraVida® 

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 15775, -000, -400

Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 15771, -000, -400

PuraVida® 

Elzáró- és váltószelep
# 15777, -000, -400

PuraVida® 

Kád
# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400

PuraVida® 

Zuhany

# 15665, -000, -400

Metris®

Termosztát
# 31570, -000

Kép nélkül
Highflow
# 31571, -000

Metris®

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 31572, -000

Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel

# 31573, -000

Metris® 

Elzáró- és váltószelep
# 31958, -000

Metris®

Kád
# 31493, -000
# 31487, -000*

Metris®

Zuhany
# 31685, -000
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iBox® universal
Termékáttekintés

Hansgrohe színkészletek

Ecostat® S

Termosztát
# 15711, -000

 
Kép nélkül 
Highflow
# 15715, -000

Ecostat® S

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 15701, -000

Kép nélkül 
elzáró- és  
váltószeleppel
# 15721, -000

iControl® S

Elzáró- és váltószelep
# 15955, -000

Talis® E2

Kád
# 31645, -000
# 31646, -000*

Talis® E2

Zuhany

# 31666, -000

Talis®/Talis® S

Kád
# 32475, -000
# 32477, -000

Talis®/Talis® S

Zuhany
# 32675, -000

Talis® Classic

Kád
# 14145, -000
# 14146, -000*

Talis® Classic

Zuhany
# 14165, -000

Focus®

Kád
# 31945, -000
# 31946, -000*

Focus®

Zuhany

# 31965, -000

Focus® E

Kád
# 31744, -000

Focus® E

Zuhany
# 31761, -000

Focus® S

Kád
# 31743, -000

Focus® S

Zuhany
# 31763, -000

Fejzuhanyok/Showerpipe-ok – iBox® universal alaptesttel

* beépített biztonsági kombinációval az EN 1717, második rész szabványnak megfelelően.

Raindance® Rainfall® 240  Air 3jet

Világítás nélkül # 28411, -000, -400
Világítással # 28410, -000, -400

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet

# 28433, -000, -400

Raindance® Select E 300 3jet

Fejzuhany 
# 26468, -000, 400

Raindance® E 420 Air 2jet

Fejzuhany 
# 27372, -000

Raindance® 240

Showerpipe
# 27145, -000
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Termosztát/csaptelep színkészletek

 
Axor® Massaud

Termosztát  
# 18740, -000

 
Kép nélkül
Highflow
# 18741, -000

 
Axor® Massaud

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 18745, -000

Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 18750, -000

 
Axor® Massaud

Kád
# 18455, -000
# 18457, -000*

 
Axor® Massaud

Zuhany
# 18655, -000

Axor® Starck 
Organic

Termosztát
# 12710, -000

 
Kép nélkül
Highflow

# 12711, -000

Axor® Starck 
Organic

Termosztát beépített
elzárószeleppel
 # 12715, -000

Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 12716, -000

Axor® Starck 
Organic

Kád
# 12415, -000
# 12416, -000*

Axor® Starck 
Organic

Zuhany
# 12605, -000

Axor® Starck

Termosztát
# 10710, -000

Kép nélkül
Highflow
# 10715, -000

Axor® Starck

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 10700, -000

Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 10720, -000

Axor® Starck

Kád
# 10416, -000
# 10418, -000

Axor® Starck

Zuhany
# 10616, -000

Axor® Starck X

Termosztát
# 10716, -000

Kép nélkül
Highflow 

# 10717, -000

Axor® Starck X

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 10706, -000

Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 10726, -000

Axor® Starck X

Kád
# 10445, -000
# 10447, -000*

Axor® Starck X

Zuhany
# 10645, -000

Axor® Urquiola

Termosztát
# 11730, -000

Kép nélkül Highflow

# 11731, -000

Axor® Urquiola

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 11732, -000

Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 11733, -000

Axor® Urquiola

Kád
# 11425, -000
# 11426, -000*

Axor® Urquiola

Kádtöltő/ 
Zuhanytartó
# 11435, -000

Axor® Urquiola

Zuhany
# 11625, -000

A különböző felületváltozatok a Hansgrohe árlistában vagy a Hansgrohe katalógusban találhatók.

Axor® színkészletek – termékáttekintés
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Axor® Citterio

Termosztát
# 39715, -000
# 39710, -000** 
 
 
Kép nélkül
Highflow
# 39716, -000
# 39711, -000*

Axor® Citterio

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 39705, -000
# 39700, -000* 

Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 39725, -000
# 39720, -000**

Axor® Citterio

Kád
# 39455, -000
# 39457, -000

Axor® Citterio

Zuhany
# 39655, -000

Axor® Citterio M

Termosztát
# 34715, -000

 
Kép nélkül
Highflow

# 34716, -000

Axor® Citterio M

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 34705, -000

 
Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 39725, -000

Axor® Citterio M

Kád
# 34425, -000
# 34427, -000*

Axor® Citterio M

Zuhany
# 34625, -000

Axor® Carlton

Termosztát
# 17710, -000
# 17715, -000***

 
Kép nélkül
Highflow
# 17712, -000, -090
# 17716, -000, -090

Axor® Carlton

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 17700, -000, -090
# 17705, -000, -090

Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 17720, -000, -090
# 17725, -000, -090

Axor® Montreux

Termosztát
# 16810, -000, -820

 
 
Kép nélkül
Highflow
# 16815, -000, -820

Axor® Montreux

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 16800, -000, -820

 
Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 16820, -000, -820

Axor® Bouroullec

Termosztát
# 19700, -000

Kép nélkül Highflow

# 19702, -000

Axor® Bouroullec

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 19704, -000

Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 19706, -000

Axor® Bouroullec

Kád
# 19421, -000
# 19422, -000*

Axor® Bouroullec

Zuhany
# 19621, -000

Axor® Uno2

Termosztát
# 38375, -000
 
 
Kép nélkül  
Highflow
# 38715, -000

Axor® Uno2

Termosztát beépített
elzárószeleppel
# 38700, -000

Kép nélkül
elzáró- és  
váltószeleppel
# 38720, -000

Axor® Uno2

Kád
# 38425, -000
# 38427, -000*

Axor® Uno2

Zuhany
# 38625, -000

* beépített biztonsági kombinációval az EN 1717, második rész szabványnak megfelelően.
** egykaros fogantyú.
*** keresztfogantyú.

iBox® universal
Válassza ki saját  

zuhanyélményét
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Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ennek a brosúrának a nyomtatása környezet-

barát módon történjen. Ön azzal járulhat hozzá környezetünk megóvásához, hogy miután

elolvasta, átadja másoknak a brosúrát, vagy gondoskodik az újrafeldolgozásáról.

Hansgrohe Központi Szerviz
A szaniteriparban jártas és tapasztalt kollegák

szívesen segítenek a technikai kérdésekben  

a Hansgrohe teljes termékskálájára vonatkozóan.

A szervizelést és az alkatrészek beszerzését  

a lehető leggyorsabb úton próbáljuk megoldani.

Super Építő Kft.

Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:00

Telefon 06 1 231 00 36

Fax: 06 1 231 00 37

Email: csapszerviz@gmail.com

Hansgrohe Beszerzési Osztály
Telefonos felvilágosítás a termékekre és

a szállítási határidőkre vonatkozóan.

Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök: 8:30 – 17:00

Péntek: 8:30 – 16:00

Telefon: 06 1 236 90 82

Fax: 06 1 236 90 98

Hansgrohe garancia alkatrészekre
Az alkatrészek elérhetőségét 10 évig 

garantáljuk. Ez megnyugtató a korábbi 

projektek tekintetében is, hogy a termékek 

szervizelése nem okoz problémát.

Hansgrohe szervizdoboz
Gyors és megbízható szerviz a helyszínen.  

A szervizdoboznak számos előnye van: 

például tartalmazza a 45 legfontosabb, 

legáltalánosabb alkatrészt, egy kihajtható 

szerelési rajzot, és egy rendelési lapot az 

alkatrészekre vonatkozóan.

Hansgrohe minőségi garancia
A magas minőség biztosítása alapvető

eleme a Hansgrohe üzletpolitikájának.

Éppen ezért termékeinkre 5 éves teljes

körű gyártói garanciát vállalunk. Részletek

a www.hansgrohe.hu/garancia.

Hansgrohe Aquadémia – Schiltach
Aquadémiánkban közvetlen közelről szemügyre

veheti termékeinket akár működés közben is.  

A bemutatóterem rendelkezik egy múzeummal, 

ahol mindent megtudhatunk a fürdőszobák 

történetéről. Fedezze fel, miként alakítják  

a híres nemzetközi dizájnerek a fürdőszobát 

paradicsomi környezetté. Bemutatjuk milyen 

innovatív technológiát alkalmazunk  

a víztakarékosság érdekében. Kipróbálhatja 

zuhanyainkat a Showerworldben, amely 

nagyszerű zuhanyélményt nyújt.

Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 7:30 – 19:00

Szombat – Vasárnap: 10:30 – 16:00

PartnerPlus szolgáltatások
vízvezeték-szerelőknek.
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