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Καινοτομία
Η κινητήριως δύναμη
Οι ανάγκες σας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Ως 
κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των ειδών υγιεινής, παράγου-
με συνεχώς τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα για το μπάνιο και 
την κουζίνα, προκειμένου να ικανοποιούμε τις καθημερινές σας 
ανάγκες και να σας χαρίζουμε μοναδικές στιγμές με το νερό. Η 
εμφάνιση, η λειτουργία και το υλικό κατασκευής ενός ντους ή 
μιας βρύσης είναι για εμάς ύψιστη
προτεραιότητα, όπως ακριβώς και η ποιότητα του θορύβου. Στο 
εργαστήριο της εταιρείας μας, οι ειδικοί στην ακουστική μελε-
τούν τα μοτίβα ψεκασμού του νερού και αναζητούν τον τέλειο 
ήχο. Η εφευρετικότητά μας αντικατοπτρίζεται σε αναρίθμητα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σε περισσότερα από 15.000 ενερ-
γά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Για να απολαμβάνετε περισσότερη 
άνεση, υψηλότερη ασφάλεια και μεγαλύτερη απόλαυση στο 
μπάνιο σας.

Βραβευμένα προϊόντα
που αντέχουν στον χρόνο
Η εκλεπτυσμένη λειτουργικότητα χαρίζει ηρεμία και σιγου-
ριά...τώρα και στο μπάνιο σας. Βασιστείτε πάνω μας: Έχο-
ντας τιμηθεί κατά καιρούς με πολλά βραβεία σχεδίασης, τα 
προϊόντα μας υπερνικούν τις εφήμερες τάσεις και εμπνέ-
ουν επενδυτική ασφάλεια. Αυτό μαρτυρούν και τα κορυ-
φαία project που πραγματοποιούνται παγκοσμίως. Η καλή 
σχεδίαση κάνει τη διαφορά και φροντίζει για μια ολοένα 
και πιο βελτιωμένη εμπειρία για τους χρήστες. Σε περισσό-
τερα από 30 χρόνια συνεργασίας με την Phoenix Design, η 
hansgrohe έχει αναδειχθεί πρωτοπόρος στη σχεδίαση και 
έχει βραβευτεί με περισσότερα από 600 βραβεία για τις κο-
ρυφαίες της επιδόσεις στον τομέα της σχεδίασης.

Οι Αρχές μας - 
Τα πλεονεκτήματά σας
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Ποιότητα - Αυστηρές απαιτήσεις για 
μεγάλη διάρκεια ζωής
Θέλετε να εγκαταστήσετε στο μπάνιο σας προϊόντα που δεν 
θα σας απογοητεύσουν ποτέ; Τότε βασιστείτε πάνω μας. Κε-
ντρικός άξονας της εταιρικής φιλοσοφίας της hansgrohe είναι 
να παρέχουμε πάντα στους πελάτες μας προϊόντα κορυφαίας 
ποιότητας. Εδώ και περισσότερα από 120 χρόνια, κατασκευά-
ζουμε υψηλής ποιότητας είδη υγιεινής και εφαρμόζουμε αυστη-
ρά πρότυπα μέσω μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης ποιότητας. 
Αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα εργοστάσιά μας, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Για αυτήν την ποιότητα, σας προσφέρουμε μια εθελοντική εγγύ-
ηση 5 ετών*, καθώς και μια εγγύηση διαθεσιμότητας 15 ετών.

*Αυτή η εγγύηση ισχύει για όλα τα προϊόντα hansgrohe, εκτός από εκείνα που αναφέρονται 
στο σημείο II b στη σελίδα hansgrohe.com/service/producer-guarantee.

Σκεφτόμαστε υπεύθυνα
Ενεργούμε βιώσιμα
Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται σε τρεις βασικές αξίες: στην 
υπεύθυνη διαχείριση, την κοινωνική δράση και την οικολογική 
συνείδηση. Αυτή η διορατική επιχειρηματική κουλτούρα αποτε-
λεί το κλειδί για την επιτυχία μας – για το παρόν και για το μέλ-
λον. Σκεφτόμαστε και ενεργούμε υπεύθυνα σε κάθε γωνιά του 
κόσμου και αυτό αποτελεί μια μακροχρόνια παράδοση της εται-
ρείας μας. Το ίδιο ισχύει τόσο για τις φιλικές προς το περιβάλλον 
διαδικασίες παραγωγής όσο και για την προσεκτική διαχείριση 
των ανθρώπων και πόρων.
Στη Hansgrohe, πραγματοποιούμε σήμερα ένα τεράστιο βήμα 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Για το 2030, στόχος μας 
είναι να διασφαλίσουμε την κλιματική ουδετερότητα ολόκλη-
ρης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων της. 
Για αυτό το βήμα, αξιολογούμε τις πρώτες ύλες, τις συσκευασί-
ες, την εφοδιαστική αλυσίδα και όλα τα προϊόντα που χρησιμο-
ποιούμε ως προς την κλιματική τους ουδετερότητα.

Κατεβάστε τον ηλεκτρονικό 
κατάλογο της Hansgrohe

https://e-dimakis.gr/wp-content/uploads/2023/02/elGR-HG-Broschuere-Bad-2022.pdf
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Η άνεση στην πιο
φυσική της μορφή

Rebris S

Με μια ματιά

•	 Η	δυναμική	σχεδίαση	της	επίπεδης	λαβής	αντικατοπτρίζει	την	ευκολία	στη	χρήση

•	 	Το	ComfortZone	σάς	προσφέρει	απόλυτη	ελευθερία	κινήσεων	ανάμεσα	στο	νιπτήρα	και	στη	βρύση,	για	λιγό-

τερες	πιτσιλιές	νερού

•	 	Με	την	τεχνολογία	AirPower,	το	νερό	εμπλουτίζεται	με	άφθονο	αέρα	και	δημιουργεί	μια	απαλή	δέσμη	χωρίς	

πιτσιλιές	με	πλούσιες,	γεμάτες	σταγόνες	νερού

•	 	Χάρη	στην	τεχνολογία	QuickClean,	μπορείτε	εύκολα	να	απομακρύνετε	με	το	δάχτυλό	σας	τα	υπολείμματα	

αλάτων	από	τα	ελαστικά	κουμπιά	σιλικόνης

•	 Η	φιλική	προς	το	περιβάλλον	τεχνολογία	EcoSmart	εξοικονομεί	νερό	και	ενέργεια

Με το Rebris S, το μπάνιο σας γίνεται 

ο πιο προσωπικός σας χώρος καθώς 

εκεί μπορείτε να χαλαρώσετε πλήρως. 

Επιλέγοντας από τη μεγάλη σειρά προ-

ϊόντων με δύο φινιρίσματα.
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Rebris S

Αναμεικτική μπαταρία μονού μοχλού με 
αναδυόμενη βαλβίδα
Επιφάνεια: Chrome

Αποτελείται: μπαταρία, αναδυόμενη βαλβίδα
Ζώνη άνεσης: 110mm
Προβολή: 133mm
Ύψος στομίου: 109 mm
Τύπος ψεκασμού: κανονικός ψεκασμός
Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 5 l/min
Κεραμικό φυσίγγιο
Ρύθμιση περιορισμού θερμοκρασίας
Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής
Σετ αναδυόμενης  βαλβίδας G 1¼”
Βαλβίδα από συνθετικό υλικό
Τύπος σύνδεσης: G ⅜”
Διαστάσεις σύνδεσης: DN15

Κωδικός: 3144-72517000
Τιμή: €109,00 

Rebris S

Αναμεικτική μπαταρία μονού μοχλού με 
αναδυόμενη βαλβίδα
Επιφάνεια: Matt Black

Αποτελείται από: μπαταρία, αναδυόμενη βαλβίδα
Ζώνη άνεσης: 110mm
Προβολή: 133mm
Ύψος στομίου: 109 mm
Τύπος ψεκασμού: κανονικός ψεκασμός
Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 5 l/min
Κεραμικό φυσίγγιο
Ρύθμιση περιορισμού θερμοκρασίας
Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής
Σετ αναδυόμενης  βαλβίδας G 1¼”
Βαλβίδα από συνθετικό υλικό
Τύπος σύνδεσης: G ⅜”
Διαστάσεις σύνδεσης: DN15

Κωδικός: 3144-72517670
Τιμή: €136,50

Ειδικές λειτουργίες

AirPower μειώνει τον ρυθμό 
ροής για εξοικονόμηση νερού και 
ενέργειας. Για ευχαρίστηση που 

διαρκεί.

Comfort Zone καθορίζει τηn 
Απόσταση μεταξύ του νιπτήρα και 
του μίξερ. Κάτι για να ταιριάζει σε 

κάθε πελάτη.

Η λειτουργία Eco Smart μειώνει 
τον ρυθμό ροής για εξοικονόμηση 

νερού και ενέργειας.
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Rebris Ε

Αναμεικτική μπαταρία μονού μοχλού με 
αναδυόμενη βαλβίδα
Επιφάνεια: Chrome

Αποτελείται: μπαταρία, αναδυόμενη βαλβίδα
Ζώνη άνεσης: 110mm
Προβολή: 133mm
Ύψος στομίου: 109 mm
Τύπος ψεκασμού: κανονικός ψεκασμός
Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 5 l/min
Κεραμικό φυσίγγιο
Ρύθμιση περιορισμού θερμοκρασίας
Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής
Σετ αναδυόμενης  βαλβίδας G 1¼”
Βαλβίδα από συνθετικό υλικό
Τύπος σύνδεσης: G ⅜”
Διαστάσεις σύνδεσης: DN15

Κωδικός: 3144-72557000
Τιμή: €113,00

Επαναπροσδιορίστε τις
καθημερινές σας ρουτίνες

Rebris E

Ειδικές λειτουργίες
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Logis

Αναμεικτική μπαταρία μονού μοχλού με 
αναδυόμενη βαλβίδα
Επιφάνεια: Chrome

Αποτελείται: μπαταρία, αναδυόμενη βαλβίδα
Ζώνη άνεσης: 110mm
Προβολή: 121mm
Ύψος στομίου: 110 mm
Τύπος ψεκασμού: κανονικός ψεκασμός
Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 5 l/min
Κεραμικό φυσίγγιο
Ρύθμιση περιορισμού θερμοκρασίας
Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής
Σετ αναδυόμενης  βαλβίδας G 1¼”
Βαλβίδα από συνθετικό υλικό
Τύπος σύνδεσης: G ⅜”
Διαστάσεις σύνδεσης: DN15

Κωδικός: 3144-71251000
Τιμή: €115,00

Αρμονική σχεδίαση
με φινέτσα

Logis

Ειδικές λειτουργίες
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Μοντέρνα εμφάνιση
και μίνιμαλ γραμμές σε

ελκυστική τιμή

Logis

Με τη μπαταρία λουτρού Logis, το μπάνιο σας γίνεται ο πιο προσωπικός σας χώ-

ρος καθώς εκεί μπορείτε να χαλαρώσετε πλήρως. Επιλέγοντας από τη μεγάλη 

σειρά προϊόντων μπορείτε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή εμφάνιση που ται-

ριάζει απόλυτα στο στυλ σας.

Με μια ματιά

•		 	Καθαρές,	 γενναιόδωρες	 επιφάνειες	 για	 εύκολο	 χειρι-

σμό	και	καθαρισμό

•	 	Τα	στρογγυλεμένα	σχήματα	της	λαβής	και	της	βάσης	τα	

κάνουν	τοταιριάζει	απόλυτα	με	τις	απαλές	άκρες

•	 	Κεραμικό	φυσίγγιο	υψηλής	ποιότητας	και	χωρίς	θόρυ-

βο	ιδανικό	για	πολυκατοικίες,	ξενοδοχεία	και	γραφεία

•	 Υψηλή	αξία	στη	χαμηλότερη	κατηγορία	τιμής

•	 Μεγάλη	γκάμα	με	διάφορα	ύψη	ανάμικτη	λεκάνης

•	 	Αυτόματο	όριο	ροής	χάρη	στην	τεχνολογία	AirPower
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Logis
Mπαταρία λουτρού - Επιφάνεια: Chrome

Δύο λειτουργιών

Προβολή: 194mm

Κεντρική απόσταση: 150 ± 12 mm

Μίξερ ψεκασμού: κανονικός ψεκασμός

Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 20 l/min

Ρυθμός ροής για στόμιο μπάνιου στα 3 bar: 20 l/min

Ρυθμός ροής χειρός ντους στα 3 bar: 17 l/min

Κεραμικό φυσίγγιο

Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας

Εκτροπέας με αυτόματη επαναφορά

βαλβίδα αντεπιστροφής

Με σιγαστήρα

Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής

Διαστάσεις σύνδεσης: DN15

Τύπος σύνδεσης: σχήματος S

Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

Κωδικός: 3144-71400000
Τιμή: €121,50

AirPower μειώνει τον ρυθμό ροής για 
εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. 
Για ευχαρίστηση που διαρκεί.

Ειδικές λειτουργίες
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Διαχρονική ομορφιά,
απεριόριστη άνεση

Rebris E

Rebris E
Mπαταρία λουτρού - Επιφάνεια: Chrome

Δύο λειτουργιών
Προβολή: 182mm
Κεντρική απόσταση: 150 ± 12 mm
Mίξερ τύπου ψεκασμού: κανονικός ψεκασμός
Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 20,4 l/min
Ρυθμός ροής για στόμιο μπάνιου στα 3 bar: 20,4 
l/min
Ρυθμός ροής χειρός ντους στα 3 bar: 15,5 l/min
Κεραμικό φυσίγγιο
Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας
Εκτροπέας με αυτόματη επαναφορά
Προστασία από αντίστροφη ροή, DIN EN1717
Σιγαστήρα
Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής
Διαστάσεις σύνδεσης: DN15
Τύπος σύνδεσης: συνδέσεις σχήματος S
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

Κωδικός: 3144-72450000
Τιμή: €127,00
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Διαχρονική ομορφιά,
απεριόριστη άνεση

Rebris S

Rebris S
Mπαταρία λουτρού 
Επιφάνεια: Chrome/MattBlack

Δύο λειτουργιών
Προβολή: 173mm
Κεντρική απόσταση: 150 ± 12 mm
Mίξερ τύπου ψεκασμού: κανονικός ψεκασμός
Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 20,4 l/min
Ρυθμός ροής για στόμιο μπάνιου στα 3 bar: 20,4 l/min
Ρυθμός ροής χειρός ντους στα 3 bar: 15,5 l/min
Κεραμικό φυσίγγιο
Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας
Εκτροπέας με αυτόματη επαναφορά
Προστασία από αντίστροφη ροή, DIN EN1717
Σιγαστήρα
Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής
Διαστάσεις σύνδεσης: DN15
Τύπος σύνδεσης: συνδέσεις σχήματος S
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

Κωδικός: 3144-72440000 / 3144-72440670
Τιμή: €123,00 / €161,00
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Με μια ματιά

•	 	Μοντέρνα	και	επίπεδη	σχεδίαση,	κατάλληλη	για	κάθε	μέγεθος	μπάνιου

•	 	Μοναδική	εμπειρία	ντους	με	απαλές	μικροσταγόνες	χάρη	στο	PowderRain

•	 	Με	τη	βοήθεια	των	χρωματιστών	φινιρισμάτων	FinishPlus,	μπορείτε	να	διαμορφώσετε	το	μπάνιο	σας	όπως	

ακριβώς	θέλετε

•	 		Με	την	πρωτοποριακή	τεχνολογία	ελέγχου	Select,	ένα	κλικ	αρκεί	για	να	αλλάξετε	το	μοτίβο	ψεκασμού	ή	για	

να	ενεργοποιήσετε	ένα	άλλο	μοτίβο.

•	 	Περισσότερος	χώρος	αποθήκευσης	χάρη	στην	έξυπνα	ενσωματωμένη	επιφάνεια	τοποθέτησης

•	 	Χάρη	στην	τεχνολογία	QuickClean,	μπορείτε	εύκολα	να	απομακρύνετε	με	το	δάχτυλό	σας	τα	υπολείμματα	αλά-

των	από	τα	ελαστικά	κουμπιά	σιλικόνης

•	 		Με	τη	χρήση	EcoSmart,	μείωση	κατανάλωσης	νερού	έως	και	60%

•	 	Πλούσια	γκάμα	εκδόσεων	επιφανειακής/χωνευτής	τοποθέτησης

Οι δυνατότητες
εξατομίκευσης είναι τόσο 

διαφορετικές όσο και εσείς

Pulsify

Με το Pulsify, το μπάνιο σας γίνεται ο πιο προσωπικός σας χώρος καθώς εκεί 

μπορείτε να χαλαρώσετε πλήρως. Επιλέγοντας από τη μεγάλη σειρά προϊόντων 

με τρία φινιρίσματα σε χρωμέ, μαύρο ματ ή λευκό ματ, μπορείτε να δημιουργή-

σετε μια ξεχωριστή εμφάνιση που ταιριάζει απόλυτα στο στυλ σας. Μπορείτε 

επίσης να επιλέξετε ανάμεσα σε προϊόντα για χωνευτές ή επιφανειακές εγκατα-

στάσεις, όπως οι στήλες ντους.
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Pulsify Select S

Σετ ντουζιέρας 105 3jet Relaxation με λάστιχο 160 cm
Επιφάνεια: Matt Black

Αποτελείται από: ντους χειρός λάστιχο και βάση στήριξης
Διασταση κεφαλής: 105 mm
Ενσωματωμένη λειτουργία υποστήριξης
Τύπος ψεκασμού: Massage spray, IntenseRain, PowderRain
convenient spray selection via Select button
Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 11,4 l/min
Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
Πίεση λειτουργίας: min. 1 bar / max. 6 bar
Ο σύνδεσμος περιστροφής αποτρέπει το μπέρδεμα του 
εύκαμπτου σωλήνα
Πλαστικό επίτοιχο στήριγμα 
Ένθετο σήτας που ξεπλένεται

Κωδικός: 3144-24303670
Τιμή: €81,00

Τύποι Ψεκασμού

Ειδικές λειτουργίες

Με την καινοτόμο τεχνολογία 
Select το απλό πάτημα ενός 

κουμπιού στο ντους αλλάζει τη
λειτουργία ψεκασμού για την 

μέγιστη άνεση

QuickClean σημαίνει εύκαμπτα 
ένθετα σιλικόνης που επιτρέπουν 

τον εύκολο καθαρισμό των 
ακκαθαρσιών και των αλάτων.

O πολυτελής σχεδιασμός 
των προϊόντων hansgrohe 

επιτέρεπουν την μέγιστη απόδοση 
XXL Perfgormance στο μπάνιο.
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Crometta

Αναβαθμίστε
γρήγορα τη ζωή σας

με μια απλή κίνηση

Με μια ματιά

•	Υψηλή	ποιότητα	και	κομψή	αισθητική	με	ελκυστική	σχέση	τιμής/	απόδοσης

•		Το	σύστημα	ντους	είναι	 κατάλληλο	και	 για	σπίτια	που	ενοικιάζονται	 χάρη	στην	απλή	εγκατάστασή	 του	σε	

υπάρχουσες	συνδέσεις

•	Περισσότερα	από	ένα	μοτίβα	ψεκασμού	για	μια	πλήρως	εξατομι	κευμένη	εμπειρία	ντους

•		Χάρη	στην	τεχνολογία	QuickClean,	μπορείτε	εύκολα	να	απομα	κρύνετε	με	το	δάχτυλό	σας	τα	υπολείμματα	

αλάτων	από	τα	ελαστικά	κουμπιά	σιλικόνης

•	Με	τις	παραλλαγές	EcoSmart,	καταναλώνετε	έως	και	60%	λιγότερο	νερό

Απολαύστε ατελείωτη διασκέδαση στο ντους κάθε μέρα με τη Crometta. Με μια 

απλή αναβάθμιση, μπορείτε εύκολα να μπείτε στον κόσμο της hansgrohe. Η σύγ-

χρονη τεχνολογία EcoSmart εντυπωσιάζει με την ιδιαίτερα οικονομική της κατα-

νάλωση και σε συνδυασμό με το χρωμέ φινίρισμα που δεν απαιτεί πολλή φρο-

ντίδα εξασφαλίζει ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Αφήστε τα συναισθήματά 

σας ελεύθερα και απολαύστε στιγμές ατελείωτης απόλαυσης.
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Crometta

Σετ ντουζιέρας 160 cm
Επιφάνεια: White/Chrome

Αποτελείται από: ντους χειρός λάστιχο και βάση στήριξης
Διασταση κεφαλής: 100 mm
Ενσωματωμένη λειτουργία υποστήριξης
Τύπος ψεκασμού: Rain, IntenseRain
Επιλογή ψεκασμού με μπουτόν
Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 13,8 l/min
Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
Πίεση λειτουργίας: min. 1 bar / max. 6 bar
Ο σύνδεσμος περιστροφής αποτρέπει το μπέρδεμα του 
εύκαμπτου σωλήνα
Πλαστικό επίτοιχο στήριγμα 
Ένθετο σήτας που ξεπλένεται

Κωδικός: 3144-26692400
Τιμή: €42,00

Ειδικές λειτουργίες

O πολυτελής σχεδιασμός 
των προϊόντων hansgrohe 

επιτέρεπουν την μέγιστη απόδοση 
XXL Perfgormance στο μπάνιο.

QuickClean σημαίνει εύκαμπτα 
ένθετα σιλικόνης που επιτρέπουν 

τον εύκολο καθαρισμό των 
ακκαθαρσιών και των αλάτων.

Τύποι Ψεκασμού

Ευκολία χρήσης 
εναλλαγής τύπου 
ψεκασμού με τον 
εργονομικό διακόπτη
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