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 PuraVida je tady. Zážitek 
smyslnosti v koupelně. Poe-
tická, čistá a harmonická. 
Tam, kde se setkáváme 
s vodou a regenerací v tekou-
cí podobě. A bílou barvou, 
v celé její kráse a lehkosti. 
Bílá je svěžest a čistota, která 
nás denně provází životem. 
Každé ráno, každý večer se 
naše smysly a voda sjednotí. 
Čistá. Smyslná. 
Živá.  PuraVida.  



PuraVida®
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 Design v bílé barvě je syno-
nymem pro suverenitu, 
čestnost a odvahu vytvořit 
dokonalý tvar. Bílá touží 
po formální dokonalosti. 
Hansgrohe se linií PuraVida 
zavázala ke splnění tohoto 
požadavku. Do centra 
pozornosti je zde půvabně 
a smyslně postaveno to 
podstatné – člověk se svým 
citem pro dobrý tvar. 



 Tato produktová linie je poezie v bílé barvě a chromu, je samozřejmou symbiózou 
dvou různých materiálů. Překvapivá, přesná, dokonalá, kultivovaná. Vytváří dojem smyslnosti a půso-
bí lehce a nevtíravě. Čistota této produktové řady vyvolává nové myšlenky: čisté, krásné, pozitivní. 
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Její základní myšlenka vedla k vytvoření jedinečných detailů, perfektních ve své neobvyklosti a este-
tickém vzhledu. A vcelku k vytvoření harmonické, sladěné a vyrovnané kolekce. Díky svému výjimeč-
nému designu a mnoha novým charakteristikám získala kolekce PuraVida již dnes řadu ocenění. 

 Andreas Haug a Tom 
Schönherr, zakladatelé Phoenix 
Design, se specializují na vývoj 
výrobků, které by v sobě nesly 
jedinečné poselství. Ve středu 
jejich pozornosti tak nestojí 
jednotlivé, pomíjivé výrobky a 
krátkodobé trendy, nýbrž tvary 
s dlouhou životaschopností a 
vysoká hodnota výrobků. Jejich 
kreativní a náročné realizace 
byly oceněny mnoha cenami 
za design a oceněními.
 Svou filozofii designu definují 
Andreas Haug a Tom 
Schönherr jako postoj: základ-
ními hodnotami jsou estetičnost 
a etika, ekonomie a ekologie, 
precisnost a ergonomie. Vysoké 
nároky designérů jsou splněny 
teprve tehdy, když výrobek 
svou logikou přesvědčí, že svou 
morálkou stojí nad pomíjivým 
duchem doby a že dokáže 
okouzlit svojí magií. 

 PuraVida již byla oceněna 
několika cenami za design. 
Více než 200 udělených 
mezinárodních cen za design 
potvrzuje  směřování firmy 
Hansgrohe, jejímž cílem je 
zaujmout vedoucí postavení v 
oblasti dobrého designu. 



 Dva povrchy. Nový a exkluzivní je princip sloučení dvou různých materiálů. Umyvadlová baterie 
je vyrobena jako jeden kus. Přechod mezi plochami je tak bezešvý, což je důkazem vysoké kvality 
a dokonalosti. 
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 PuraVida® Poetická, čistá a harmonická. 
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 Umyvadlová baterie PuraVida® Tvar vyzývá k uchopení a intuitivnímu doteku. Plynulá mani-
pulace doplňuje skulpturální optiku armatury. Čistý proud vody klidně a harmonicky vytéká z baterie 
a společně s ní tak vytváří velmi příjemný dojem. 
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 Obr. vlevo: Umyvadlová baterie PuraVida. 

 Umyvadlová baterie PuraVida, 
Highriser

Díky své výšce se baterie Highriser 
tvarově velmi dobře hodí pro samo-
statně stojící umyvadla. Soudržný 
proud vody padající z velké výšky 
podporuje skulpturální dojem. 

 U všech umyvadlových armatur 
lze změnit úhel proudu naklo-
něním dopředu a dozadu. Tak 
je zaručeno jejich pohodlné 
používání. 

 Průtokové množství vody je omeze-
no na 7,8 l/min. Díky extra malému 
tvarovači proudu a integrovanému 
omezovači průtoku je minimalizována 
spotřeba vody. 



 Ruční sprcha PuraVida. 

 PuraVida® dodává sprchování novou dimenzi. Perlivý sprchový déšť s technologií AirPower firmy 
Hansgrohe zahalí Vaše tělo a vytvoří nesrovnatelný pocit. Velká sprchová hlavice nabízí maximál-
ní požitek ze sprchování. Trysky QuicClean se čistí jednoduše, stačí je promnout prsty – je tedy 
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 zaručena dlouhá životnost sprchy. Funkce Caresse dokáže spojit pět proudů do proudících vln a 
zajistit Vám pomalou a vydatnou masáž. Pokožka bude hlazena a regenerována. 



Rain Air Mix Caresse Air
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 EasyClick je nové integrované přepínání typů proudů. Jednouchým stisknutím tlačítka můžete intuitiv-
ně přepínat mezi třemi typy proudů. 

 Ruční sprcha PuraVida®. 
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 Tyčová ruční sprcha PuraVida®. 

 Tyčová ruční sprcha je ideální pro vanu. Výborně se hodí k osprchování a umývání vlasů. Díky 
vyklenutí spodní strany a vhodným tryskám získáte s touto tyčovou ruční sprchou enormně velký ob-
jem proudu. 



 PuraVida Hlavová sprcha 

 Obdélníková sprcha. Čistý požitek v celé šíři těla. Horní sprcha má ergonomický tvar 
a je dimenzována na celou šíři lidských ramen. Tak je celé tělo hýčkáno velkorysým a jedinečným 
sprchovým deštěm s technologií AirPower firmy Hansgrohe.
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Větší sprchovací plocha při zachování elegantního a lehkého tvaru a vzhledu. Čištění trysek 
 QuickClean je jednoduché, stačí je promnout prsty. 



 RainBrain®. S jeho pomocí si můžete sprchování naprogramovat a to pak bude 
ještě příjemnější. RainBrain je malý počítač, s jehož pomocí budou chvíle strávené pod sprchou 
vždy úžasné. Pomocí intuitivně ovládaného dotykového displeje s jednoduchými symboly si sami 
řídíte svůj osobní sprchovací program. Například funkce Warm-Up nastaví vodu před začátkem spr-
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RainBrain®RainBrain®

chování rovnou na Vaši oblíbenou teplotu. Střídavé sprchování s automatickými intervaly a měnící se 
teplotou Vás osvěží. Náladová hudba, pomocí Bluetooth přenesená z vašeho MP3 přehrávače, Váš 
požitek ze sprchování ještě více umocní. Co může být lepšího. 

RainBrain může být nainstalován a použit u všech sprch Hansgrohe. Více informací naleznete na www.hansgrohe.com/rainbrain.



 Pouhým stiskem prstu si můžete vybrat a snadno ovládat 
sprchování ruční, boční a nebo horní sprchou. Boční sprchy 
disponují kaskádovou funkcí, kdy voda 

 RainBrain® při sprchování povznáší všech pět smyslů. Inteligentní systém automaticky rozpozná 
všechny nainstalované produkty a funkce, které jsou u Vás k dispozici. Pouze ty pak budou zobrazeny 
na dotykovém displeji. 

 Možnosti sprchování 
v libovolných intervalech automaticky stéká seshora dolů. 
Své oblíbené nastavení si do paměti RainBrain může uložit a 
kdykoliv aktivovat až pět uživatelů. 
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Teplota 
 Regulace pomocí regulátoru teploty probíhá v přesných 
krocích 0,5°C. Také zde si může svou oblíbenou základní 
teplotu nastavit až pět uživatelů. Díky funkci střídavé sprchy 
je možné individuálně měnit teplotní intervaly a možnosti 
sprchování. 

 Hudba
 Vámi osobně vybraná hudba se z Vašeho MP3 přehrá-
vače odešle pomocí Bluetooth do RainBrain a uloží se 
do jeho paměti. Pomocí dotykového displeje si pak můžete 
vybrat své oblíbené interprety a vychutnat si svou oblíbe-
nou hudbu. 



 PuraVida®. Harmonie všech prvků je vidět na první pohled.

 Obr. Vana s vanovou podomítkovou baterií PuraVida, vanovým výtokem, tyčovou ruční sprchou a držákem. Umyvadlo s umy-
vadlovou baterií PuraVida. Sprchový kout s hlavovou sprchou PuraVida nainstalovanou na stěně, ruční sprchou s držákem, 
sprchovou podomítkovou baterií. 
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Charakteristický design PuraVida se důsledně uplatňuje u všech detailů. Harmonický, jasný, čistý. 

 Sanitární keramika, vany, sprchové vaničky a zrcadla: Duravit AG, Hornberg 
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 Čistá. Klidná. Smyslná. PuraVida. 



 Umyvadlová baterie PuraVida®, typ Highriser. 
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 Páková bidetová baterie 

 Páková umyvadlová baterie 
Highriser 

 Páková umyvadlová baterie  Umyvadlová baterie se 3 otvory 

 Bidetová baterie se 3 otvory 



 Sprchová sada PuraVida®, horní sprcha PuraVida a boční sprchy PuraVida se sprchovým ovládáním 
RainBrain 
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 Ruční sprcha  Tyčová ruční sprcha  Boční sprcha 

 Hlavová sprcha se sprchovým ramenem 

 Podomítkový termostat 
s uzavíracím a přepínacím ventilem 

 Sprchová baterie, nástěnná  Sprchové ovládání RainBrain 



PuraVida® Vanová baterie PuraVida, volně stojící, s tyčovou ruční sprchou PuraVida 
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 Páková vanová baterie, nástěnná 

 Páková vanová baterie, volně stojící 
s  tyčovou ruční sprchou 

 Páková vanová baterie, 
pod omítku 

 Vanový výtok 



PuraVida®  Přehled výrobků 

 PuraVida, provedení bílá/chrom (-400) 

 Umyvadlo a bidet 

 Páková baterie
pro umývátka 
 # 15075, -000, -400 

 Páková umyvadlová baterie 
 # 15070, -000, -400 

 Páková umyvadlová baterie , 
 Highriser 
 # 15072, -000, -400 
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 Páková bidetová baterie 
 # 15270, -000, -400 

 3-otvorová bidetová armatura 
 # 15273, -000, -400 

 Tříotvorová umyvadlová armatura 
 # 15073, -000, -400 

 PuraVida, provedení bílá/chrom (-000) 



 Sprchy 

 Ruční sprcha 150 3jet 
 # 28557, -000, -400 

 Tyčová ruční sprcha 120 1jet 
 # 28558, -000, -400 

 Hlavová sprcha 400 mm 
se sprchovým ramenem DN15 
 # 27437, -000, -400 
 Se stropním připojením DN15 
 # 27390, -000, -400 

 Sada Unica 90 cm 
 # 27853, -000, -400 
 Stěnová tyč Unica 
 # 27844, -000   (bez obr.) 

 Páková sprchová baterie, 
nástěnná 
 # 15672, -000, -400 

 Sprchový kout 

 Páková sprchová baterie, 
pod omítku 
 # 15665, -000, -400 

 Podomítkový termostat 
s uzavíracím/ 
přepínacím ventilem 
 # 15771, -000, -400 
 S uzavíracím ventilem 
 # 15775, -000, -400   (bez obr.) 

 Termostaty s montáží pod omítku 
 # 15770, -000, -400 
 Termostat Highfl ow, pod omítku 
 # 15772, -000, -400 

 Páková vanová baterie, 
pod omítku 
 # 15445, -000, -400 
  
 # 15447, -000, -400 

 Vanový výtok, pod omítku 
 # 15412, -000, -400 

 Páková vanová baterie, volně 
stojící 
s  tyčovou ruční sprchou 
 # 15473, -000, -400 

 Páková vanová baterie, 
nástěnná 
 # 15472, -000, -400 

 Dávkovač tekutého mýdla  
 keramický 
 # 41503, -000 

 WC kartáč s držákem  
 keramický 
 # 41505, -000 

 Držák ručníků, dvojramenný 
 # 41512, -000 

 Doplňky 

 Vana 
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Hier 
kommt 
Bild mit 
ange-
passten 
Sym-
bolen

 Boční sprcha 100 
 # 28430, -000, -400 

 Porter® ’S 
 # 28331, -000 

 Cestovní sprcha Travel-
Shower 120 1jet 
 # 28564, -400 

 Hadicová přípojka Fixfi t DN15 
 # 27414, -000 

 Vrchní sada RainBrain s regulací 
průtoku 
 # 15842, -000, -400 
 Bez regulace průtoku 
 # 15841, -000, -400   (bez obr.) 

 Sprchové ovládání 

 iControl mobile, elektronický 
uzavírací a přepínací ventil 
pro PuraVida 
 # 15776, -000, -400 

 iControl, uzavírací a přepínací ventil 
pro PuraVida, pod omítku 
 # 15777, -000, -400 

 Uzavírací ventil, pod omítku 
 # 15978, -000, -400 

 Trio/Quattro uzavírací/přepína-
cí ventil, pod omítku 
 # 15937, -000, -400 

 Držák toaletního papíru 
 # 41508, -000 

 Sklenička na ústní hygienu  
   # 41504, -000 

 Miska na mýdlo  
 keramická 
 # 41502, -000 





 PuraVida znamená, 
že dokážete ocenit 
sami sebe. 



 Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ–617 00 Brno · Tel. +420 511 120550
Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz 
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