Hansgrohe MySport csaptelep katalógus

Az újHÁZ Centrum több, mint 20 éve
kiemelkedő szereplője a magyar építőanyagkereskedelemnek. Meghatározó, magyar
tulajdonú, országos építőanyag-kereskedelmi
hálózatként széles választékkal rendelkezünk,
felölelve minden olyan terméket, amelyre a
házépítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól
a tetőig – szükség lehet. Otthona minőségi
építőanyagait keresse szakértő kollégáinknál,
az ország több mint 80 pontján.

Modern dizájn és frissítően minőségi termékek
A Hansgrohe, mint a vezető szaniteripari vállalatok egyike, kiváló minőségű, formájú és
működésű termékeket gyárt azért, hogy ügyfelei világszerte a lehető leghosszabb ideig
örömüket leljék bennük. A Hansgrohe magasra helyezte a mércét: kizárólag kiváló
minőségű és ivóvízhez alkalmas anyagokat használnak, amelyeket tartós teszteknek
vetnek alá. A Hansgrohe saját, szigorú irányelvei, valamint a független intézetek által végzett
rendszeres tesztek garantálják a tartós elégedettséget. Bízza magát biztonságos, stabil és
tartós termékekre, amelyek hosszú élettartamra készültek. A Hansgrohe minőség egyet
jelent a könnyű kezelhetőséggel, az intelligens működéssel, az egyszerű szereléssel és
a valódi értéktöbbletet adó, innovatív technológiákkal. A Hansgrohe csoport ipari úttörő a
fenntarthatóság, környezet- és klímavédelem területén. Évtizedes „zöld” vállalati történetre
tekint vissza, és az ökológiailag fenntartható jövő érdekében magasra helyezi a mércét.
Jelen katalógusunkban a Hansgrohe MySport csaptelep termékcsaládot mutatjuk
be Önnek, amely kizárólag az újHÁZ Centrum kereskedésekben érhető el!
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A legszebb pillanatok a vízzel

Életteli dizájn a modern fürdőszobába

Engedje át magát a víz iránti szenvedélyének! A Hansgrohénál mindent elkövetnek annak
érdekében, hogy szebbé és érzékibbé tegyék a vízzel való találkozását, hiszen jól tudják,
hogy Ön szívesen zuhanyozik, fürdik vagy mosogat, ha a dizájn gyönyörködteti is a lelket,
tökéletesen kézreálló, és kényezteti az érzékeket. Azért, hogy minden tökéletes legyen a
mosdókagylónál, a Hansgrohe több mint 12 000 csaptelep-mosogató kombinációt
tesztelt.

¡ Letisztultság
vonzó stílusjegyek

¡ Könnyed kényelem
karakteres fogantyú

¡ Intenzív dizájn
energikus ívek
¡ Intelligens működés
egyszerű szerelés
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MYSPORT KATALÓGUS
Innovatív ötletek a hosszantartó vízélményhez
Aki egyszer már megismerte a Hansgrohe vízsugár fajták világát, az soha többé nem fogja
beérni kevesebbel. Saját vízsugár laborjukban olyan vízsugár fajtákat fejlesztenek és
optimalizálnak, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön egyéni igényeihez. Legyen szó
napközbeni testápolásról, relaxálásról vagy gyors felfrissülésről, a több mint tizenkét vízsugár
fajta minden kívánságot teljesít.
A Hansgrohe úgy gondolja: minden egyes csepp számít. Ezért komolyan veszik, hogy
segítsenek Önnek a víz- és energiatakarékosságban.
A Hansgrohe vízsugár fajták különlegessége: olyan technológiákkal párosulnak, mint például
az EcoSmart vagy az AirPower.

Az AirPower technológia levegővel dúsítja a vizet, így a vízcseppek
teltebbek, nagyobbak, ugyanakkor könnyedebbek lesznek. Az
eredmény: nagyobb élmény és öröm, amikor csak vízzel érintkezik a
fürdőszobában. És még nagyobb hatékonyság. A levegő erejével
ugyanis takarékosabban használhatja a vizet.

Az EcoSmart hatékonyságát látni fogja majd a víz- és villany- vagy
gázszámlájában is. Az EcoSmart láthatatlanul bele van építve a
Hansgrohe termékbe. Hatékonysága viszont szemmel látható: az
EcoSmart átfogó energiatakarékosságot biztosít, a csaptelepekbe
elhelyezett, jól kigondolt átfolyáskorlátozó, amely 5l/perc mennyiségre
csökkenti a vízfogyasztást.

Bemutató videó:

Még több hely a csap alatt. Nem csak kézmosásra használja a
csaptelepet? Több helyre van szüksége? A ComfortZone mindezt
megadja Önnek. ComfortZone alatt a csaptelep kifolyója és a mosdó
közötti szabad teret értjük. A Hansgrohe csaptelepek kibővült körének
köszönhetően számos magasság közül választhat 70 mm és 260 mm
között.

Bemutató videó:

Hot

Cool
Start

Cool

Ennek a környezetbarát Hansgrohe-technológiának köszönhetően a
mosdócsaptelepek takarékosan és okosan használják az erőforrásokat.
A Hansgrohe CoolStart technológiájú csaptelepek esetében a kar
középállásában kizárólag hideg víz folyik a csapból, így a
vezetékrendszer nem töltődik feleslegesen meleg vízzel. A csaptelep
a kar balra fordításakor kezdi el hozzákeverni a forró vizet.

Bemutató videó:

Bemutató videó:
¡ Alacsonyabb költségek a kisebb víz- és
energiafogyasztásnak köszönhetően
Vízfogyasztás: mindössze 5l/perc mosdócsaptelepeknél

¡ Légkeveréses perlátor,
fröcskölés mentes vízsugár
Teltebb, könnyebb és lágyabb cseppek
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Hansgrohe MySport egykaros
mosdócsaptelep 70
/automata lefolyó-garnitúrával/
Cikkszám: 71110000 | Ár: 24 690 Ft

Hansgrohe MySport egykaros
mosdócsaptelep 70 CoolStart
/automata lefolyó-garnitúrával/
Cikkszám: 71114000 | Ár: 25 590 Ft
Hot

Cool
Start

Cool

EGYSZERŰ CSERE ÉS UTÓLAGOS FELSZERELÉS
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Többé nem kell szenvednie a csaptelepek és
zuhanyrózsák cseréjével, hiszen a Hansgrohe-val csak
néhány kézmozdulat szükséges ahhoz, hogy álmai
fürdőszobája megvalósuljon átszerelés nélkül.

MYSPORT KATALÓGUS
Hansgrohe MySport egykaros
mosdócsaptelep 100
/automata lefolyó-garnitúrával/
Cikkszám: 71111000 | Ár: 31 790 Ft

Hansgrohe MySport egykaros
mosdócsaptelep 100 CoolStart
/automata lefolyó-garnitúrával/
Cikkszám: 71115000 | Ár: 31 790 Ft
Hot

Cool
Start

Cool
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Hansgrohe MySport egykaros
mosdócsaptelep 190
/lefolyógarnitúra nélkül/
Cikkszám: 71112000 | Ár: 40 590 Ft

Hansgrohe MySport egykaros
mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval
/automata lefolyó-garnitúrával/
Cikkszám: 71113000 | Ár: 51 190 Ft

ÖT ÉV GARANCIA
A Hansgrohe vállalati filozófiájának alapvetése, hogy ügyfeleinek mindenkor a legkiválóbb minőséget nyújtsa, éppen
ezért termékeire önkéntes gyártói garanciát nyújt öt évig.
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MYSPORT KATALÓGUS
Hansgrohe MySport egykaros
bidécsaptelep 70
/automata lefolyó-garnitúrával/
Cikkszám: 71235000 | Ár: 26 490 Ft
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Hansgrohe MySport egykaros
falsíkon kívüli kádcsaptelep
Cikkszám: 71242000 | Ár: 35 290 Ft

Miközben a vízcseppek bársonyosan végiggyöngyöznek
a bőrén, kibontakozik az AirPower fantasztikus hatása:
az AirPower technológia levegővel dúsítja a vizet, így a
vízcseppek teltebbek, nagyobbak, ugyanakkor könnyedebbek lesznek.

Hansgrohe MySport egykaros
falsík alatti kádcsaptelep /alaptesttel/
Cikkszám: 71246000 | Ár: 49 990 Ft
¡
¡
¡
¡
¡

csatlakozás módja: alaptest
kinyúlás: 97 mm
átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 30 l/perc
kerámiabetét
állítható hőfokkorlátozó

¡ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
¡ visszafolyásgátló
¡ zajcsillapítóval
10

MYSPORT KATALÓGUS

Hansgrohe MySport egykaros
falsíkon kívüli zuhanycsaptelep
Cikkszám: 71262000 | Ár: 28 190 Ft
¡
¡
¡
¡
¡

„s-csatlakozók
kerámiabetét
átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
állítható hőfokkorlátozó
átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Hansgrohe MySport egykaros
falsík alatti zuhanycsaptelep /alaptesttel/
Cikkszám: 71266000 | Ár: 43 990 Ft
¡
¡
¡
¡
¡

csatlakozás módja: alaptest
kinyúlás: 97 mm
átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
kerámiabetét
állítható hőfokkorlátozó

¡ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
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Keressen minket az ország

80 PONTJÁN!

Kiadja: Új Ház Zrt.
A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek, ennek
feltételeiről érdeklődjön közvetlen kereskedésünkben.
A kiadványban feltüntetett információk
változtásának jogát fenntartjuk.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

ujhazcentrum.hu

