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Metris. Hansgrohe

Voda je základní součástí naší každodenní existence. Modely 
Metris jsou naštěstí stejně mnohotvárné jako rozličné cesty, jimiž 
se voda dostává do našich životů. Kompromisy už nejsou třeba: 
linie Metris Vám umožní najít si přesně takovou výšku baterie, 
která bude vyhovovat Vám a Vašim osobitým potřebám. Ve spo
lečnosti Hansgrohe máme pro tento velmi osobní prostor vlastní 
pojmenování: ComfortZone.

Voda je drahocenný přírodní zdroj a my si ho vysoce ceníme. 
Ceníme si ho dokonce natolik, že zajistíme, aby Vaše spotřeba 
vody nikdy nepřesáhla pět litrů za minutu. EcoSmart je důmyslná 
technologie vedoucí k efektivnějšímu nakládání s vodou, která 
sníží Vaši spotřebu vody až o 60 %. 

Jaká výška 
je pro Vás ta 
správná?
Objevte nový sortiment linie Metris.
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ComfortZone 260 ‒ baterie Highriser Vám nabízí zdaleka největší volnost. Konečně 
si budete moci pohodlně umýt vlasy v umyvadle. Konečně si budete užívat prostoru 
velkého tak, jak potřebujete.

Metris 260
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Pokud pouhá prodloužená výška baterie nesplňuje všechna Vaše očekávání, doporu
čujeme otočný model, který Vám poskytne ještě větší volnost pohybu. S prostorem 
ComfortZone 230 a šikovným otočným výtokem můžete bez potíží naplnit třeba  
i akvárium.

Metris 230
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Tato baterie nabízí poměrně velký prostor, a proto se hodí do domácností. Velmi  
snadno pod ní umístíte například konvičku na zalévání květin – a to je jen jedna  
z mnoha možností, jak využít výhod nové ComfortZone 200.

Metris 200
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Toužíteli po větší volnosti pohybu, chceteli například, aby bylo Vaše každodenní 
holení pohodlnější, je pro Vás tou pravou volbou ComfortZone 110. Metris 110
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I v malém prostoru je možno užívat si většího pohodlí. To dokazuje ComfortZone 100, 
která neslouží jen k tradičnímu mytí rukou, ale která může být i chytrým, přesto však 
stylovým doplňkem WC pro hosty.

Metris 100
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Metris. Hansgrohe

Každá koupelna má svou vlastní atmosféru, své uspořádání, 
tvary a barvy. Důležité je, abyste ve své koupelně měli pocit 
lehkosti a aby Vám pomáhala smýt ze sebe stres z každoden
ního shonu. Abychom Vám usnadnili cestu za soukromým  
útočištěm, vytvořili jsme ve společnosti Hansgrohe různé světy 
stylů. Sami se rozhodněte, jestli dáváte přednost jednoznač
ným tvarům a čistým liniím nebo jemnému designu organických 
forem. Líbí se Vám minimalistický, hravý či klasický design? 
Tato rozmanitost má jedno jediné vysvětlení: Naše světy stylů 
musí být stejně různorodé jako lidé, pro které je navrhujeme 
– jako Vy.

Světy stylů

www.hansgrohe.cz/svetystylu



Podrobnější informace o této linii výrobků najdete na www.hansgrohe.cz

Vana

Tříotvorová páková  
baterie Metris® na okraj 
vany
# 31190000

Vanová páková  
baterie Metris® 
pro instalaci na omítku 
# 31480000

Vanový termostat  
Ecostat® Select 
pro instalaci na omítku  
# 13141, 000, 400

Vanová páková  
baterie Metris® 
pro podomítkovou instalaci  
# 31493000

Čtyřotvorová baterie 
Metris® na okraj vany
# 31442000

Ruční sprcha  
PuraVida® 
# 28558, 000, 400

Metris. Hansgrohe



Sprcha

Sprchový termostat 
Ecostat® Select 
pro instalaci na omítku 
# 13161, 000, 400

Páková sprchová 
baterie Metris®

pro instalaci na omítku 
# 31680000

Páková sprchová 
baterie Metris® 
pro podomítkovou instalaci 
# 31685000

Raindance® Select 
Showerpipe 360 
# 27112, 000, 400

Dostupné od června 2011

Raindance® Select
Raindance Select 150 Unica Set  
90 cm # 27803, 000, 400  
65 cm # 27802, 000, 400 (bez obr.)

Dostupné od května 2011

Termostat s uzaví-
racím ventilem
# 31572000

Podrobnější informace o této linii výrobků najdete na www.hansgrohe.cz



Metris® 110
Páková umyvadlová baterie 
# 31080000

Metris® 230
Páková umyvadlová baterie 
s otočným výtokem 
# 31087000

Metris® 200
Páková umyvadlová baterie  
# 31183000

Metris® 100
Páková baterie  
pro umývátka  
# 31088000

Metris® 260
Páková umyvadlová baterie 
# 31082000

Umyvadlo

Podrobnější informace o této linii výrobků najdete na www.hansgrohe.cz

Metris. Hansgrohe



Baterie Metris® 260 
za volně stojícím umyvadlem

Baterie Metris® 230 
na umyvadle

Baterie Metris® 200 
na volně stojícím umyvadle

Baterie Metris® 110 
na vestavěném umyvadle

Jaké baterie k jakému umyvadlu?

Pouze v kombinaci s ladícím umyvadlem může baterie Metris splnit Vaše očekávání. Naše doporučení týkající se kera
miky nejsou žádnými neporušitelnými pravidly, ale slouží jako viditelná vodítka při hledání té Vaší dokonalé kombinace. 
Svou kombinaci snů možná najdete na www.hansgrohe.cz/doporucenakeramika

Doporučení společnosti Hansgrohe

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ  617 00 Brno · Tel. +420 511 120 550  
Fax +420 511 120 599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz

Hansgrohe CS s.r.o. · Organizačná zložka · Galvaniho 7/A · SK821 04 Bratislava · Tel. +421 (0) 243 63 76 702  
Fax +421 (0) 243 63 76 75 · info@hansgrohe.sk · www.hansgrohe.sk
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