To nejkrásnější
pracovní prostředí
doma.
S inovativními dřezy a bateriemi hansgrohe.

hansgrohe. Meet the beauty of water.

Inovace a kvalitní
kuchyňský design.
Srdce kuchyně bije tam, kde teče čerstvá voda. Proto hansgrohe
přichází stále s novými nápady, které vám přinášejí požitek při
zacházení s vodou. Důmyslné techniky a perfektní ergonomie
patří mezi ty vlastnosti výrobků, díky kterým jsou kuchyňské práce
efektivnější a příjemnější. Uživatelsky přívětivé kuchyňské baterie
můžete flexibilně kombinovat s vysoce kvalitním dřezem podle svého
výběru a užívat si nekomplikovaného ovládání. Nebo optimální
kombinaci dřezu a baterie necháte na hansgrohe. Vysoce moderní
dřezové kombinace se stanou centrem vaší kuchyně. Vybrané
materiály a solidní zpracování vám bude dlouho dělat radost.
hansgrohe. Meet the beauty of water.
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NOVINKA

Naše nároky –
vaše výhoda.

1

Inovace

·	Revoluční inovace
·	Jeden z průkopníků sanitárního sektoru
·	Progresívní technologie
Pro hansgrohe jsou na prvním místě vaše potřeby. Coby přední firma
v oblasti sanitárního sektoru neustále vyrábíme technické novinky
do koupelen a kuchyní, abychom splňovali vaše nároky na každodenní život i mimořádné chvíle spojené s vodou. Na výzkumu a vývoji
těchto novinek pracujeme v našich vlastních laboratořích. Máme
15 000 aktivních ochranných práv a každý rok k nim přihlašujeme
stovky nových. Proto jsme byli zařazeni mezi TOP 100 nejinovativnějších středně velkých firem v Německu. Naše nápady pomohly přepsat
historii po celém světě a nejinak tomu bude i v budoucnu. Pro ještě
lepší komfort, větší bezpečnost a více potěšení ve vaší kuchyni.
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Design

·	Více než 600 cen za design
·	Design pro osobní styl
·	Mezinárodní designéři
Díky značce hansgrohe si vytvoříte koupelnu i kuchyň přesně
podle svých představ. Při výběru tvarů, barev, materiálů
a povrchů se můžete spolehnout na cit mezinárodně
uznávaných designérů, kteří se nezaměřují jen na design, ale
i na optimální funkčnost a příjemné ovládání. Naše tři stylové
proudy – Avantgarde, Classic a Modern – přetrvají všechny
módní trendy s jepičím životem. I proto získaly výrobky
značky hansgrohe za svůj prvotřídní vzhled po celém světě již
více než 600 ocenění. S oceňovaným designem značky
hansgrohe investujete do neutuchající radosti ze své kuchyně.
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Kvalita

·	Know-how už od roku 1901
·	Made in Germany
·	5letá záruka a garantovaná dostupnost
po dobu 15 let
Do kuchyně byste měli se zalíbením vstupovat po celá desetiletí
a měla by bezchybně fungovat každý den. Již od roku 1901 důvěřují
lidé z celého světa vysoce kvalitním výrobkům s dlouhou životností
z německého Schwarzwaldu. Zhruba 80 % výroby pochází
z Německa a značka „Made in Germany“ tak tvoří pevnou součást
naší filozofie. Naše výrobky tak splňují ty nejvyšší standardy a přísné
směrnice, což dokládají i nesčetné certifikáty nezávislých zkušebních
ústavů. Na tuto kvalitu poskytujeme dobrovolně pětiletou záruku
a také garantovanou dostupnost po dobu 15 let. Bližší informace
najdete na hansgrohe.cz/servis

SERVIS

·	Podpora a cenné
vědomosti
·	Jsme tu vždy pro vás
·	Výstavy pro zážitky na
vlastní kůži
Nabízíme vám komplexní podporu. Na naší webové stránce
najdete mnoho zajímavostí o našich výrobcích a užitečné
pomocníky, jako například kalkulátor úspor hansgrohe. Ten
vám vypočítá úsporu nákladů, kterou můžete získat díky
bateriím a sprchám s technikou EcoSmart. Na naší servisní
horké lince jsou k dispozici naši odborníci, kteří vám ochotně
poradí. V Aquademii hansgrohe se dozvíte něco o historii
koupání a koupelny a ve zřejmě největší koupelně Německa
nazvané Showerworld se můžete také sami přesvědčit o tom,
jaký požitek nabízejí sprchy značky hansgrohe.
hansgrohe.cz
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hansgrohe
v kuchyni –
více pohodlí,
více designu.
Kuchyň je centrem vašeho domova. Místem, kde se nároky na
pohodlí a design propojují s efektivními pracovními postupy.
Abyste si mohli bez starostí užívat vaření, je potřeba, aby
vše šlo snadno od ruky. Výrobky značky hansgrohe přinášejí
v dokonalé souhře funkce a estetiky zcela nový zážitek.
Seznamte se s inovativními dřezy a bateriemi a zcela novými
kombinacemi, které vnesou revoluci do vaší kuchyňské práce.
A podívejte se na naše kuchyňské doplňky. Protože i elegantní
drobnosti dokáží optimalizovat vaši práci.
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Novinky –
usnadněte si
práci v kuchyni.
Aquno Select M81:
Kuchyňské baterie Aquno Select M81 umožňují s plynulou lehkostí a nenapodobitelností
vytvořit dosud nepoznaný, progresívní postup
prací pro maximálně efektivní práci s vodou
u dřezu. Jedinečný design vytváří optimální
předpoklady pro nový druh vodního toku.
Inovativnímu, plošnému proudu SatinFlow
se přitom v kuchyni nic nevyrovná. Přináší
a nově definuje možnost jemného oplachování potravin, čištění velkých předmětů bez nepříjemného rozstřikování vody
a mytí rukou, které šetří vodní zdroje. Společně
s multifunkčním sítkem vyrobeným přesně na
míru vytváří jednoduchý systém kulinářské
přípravy, který se vyznačuje mimořádnou
efektivností.

Talis M54:
Jejich design je harmonicky minimalistický, jejich funkce a kvalita osvědčená bez
jakýchkoli kompromisů. Každá rukojeť je
absolutně dokonalá. Kuchyňské baterie Talis
M54 se díky štíhlé siluetě stylově začlení
do jakékoli kuchyně. Výrazným a zajímavým prvkem je kromě povrchu z chromu
a nerezové oceli také exkluzívní varianta
matná černá. Sortiment s různými základními
tvary a pohodlnými výškami pokryje potřeby
každé kuchyňské koncepce.
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Rozšíření Metris Select M71 a Talis
Select M51:
Doplnění sortimentu osvědčených kuchyňských baterií hansgrohe Metris Select M71
a Talis Select M51 spojuje dvě funkce: Nově
vyvinutá sprchová hlavice kombinuje techniku
hansgrohe Select s dvouproudovým provedením vytažitelné spršky. Její výhodou je
možnost obsluhy jednou rukou a ještě účinnější
ovládání vody.

Dřezy z nerezové oceli S41:
Dřez, který je jako stvořený pro všední den.
Jeho organický design a minimalizované tvary
se začlení do kuchyně jakéhokoli stylu. Díky
variabilním možnostem instalace a výměny je
velmi flexibilní. Vhodný pro skříňky od šířky
45 cm. Kompletní rozsah dodávky: na výběr
ruční nebo automatická odtoková souprava.

Doplňky, příslušenství a čištění:
S vhodným vybavením to jde v kuchyni přece
jen od ruky snadněji. Proto má hansgrohe
v zásobě novinky, které vám práce s našimi
kuchyňskými řešeními maximálně zpříjemní.
Dávkovače, které se hodí ke každé kuchyňské
baterii hansgrohe. Multitasking v kuchyni
díky multifunkčnímu sítku, posuvné odkapávací ploše a kuchyňským prkénkům. Čisticí
a ošetřovací sprej na nerezovou ocel a materiál SilicaTec poskytuje ochranu před znečištěním, tvorbou skvrn a usazeninám vodního
kamene.
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Techniky

Flexibilita: Kombinace tlačítka Select a vytažitelného
výtoku usnadňuje práci a přináší k dřezu větší pohodlí.
Hadici lze vytáhnout až do délky 76 cm a rozšířit tak
pracovní dosah – toto pohodlí oceníte třeba při plnění
nádob.

Select
Pohodlné ovládání stiskem tlačítka

Volnost pohybu: Díky technice Select lze tok vody
pouštět a zastavovat zcela jednoduše prstem, rukou nebo
paží. Volnost pohybu je tak větší a vaše práce může být
ještě efektivnější.

Technika Select zajišťuje pohodlné ovládání: Jediným stisknutím lze vodu zastavit
a zase pustit. Velmi snadno se ovládá i pomocí lokte nebo hřbetem ruky – ruce tak mohou
být neustále volné a kuchyňská baterie čistá.

Výhody pro vás:
·	Pohodlné ovládání – optimalizovaný tok vody
·	Během práce lze tok vody přerušit a opět spustit
stisknutím tlačítka
·	Ovládat je lze také paží nebo loktem

Multifunkčnost: Vodu lze během práce pohodlně
pouštět a zastavovat pomocí tlačítka Select na předním
okraji dřezu. Odtoková souprava se ovládá otočením
ovládacího prvku.
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ComfortZone
Plná volnost pohybu
Extra vysoký výtok poskytuje velký prostor a hodí se ideálně k naplňování nádob.
V závislosti na kuchyňské baterii lze rozsah otáčení nastavit stupňovitě nebo dokola
(stupně nastavení se u jednotlivých baterií liší).

Výhody pro vás:
·	Optimální výška pro všechny vaše potřeby
·	Flexibilní rozsah otáčení zabraňuje přetočení
·	Maximální volnost pohybu
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Techniky

bez jednotky sBox
max. 50 cm

s jednotkou sBox
až 76 cm

Vytahovací funkce
Rozšířená flexibilita
Vytažitelná sprška a vytažitelný výtok rozšiřují rádius u dřezu. Vhodné např. pro zalévání
rostlin nebo plnění kávovaru. Sprška nebo výtok? Můžete si vybrat: Vytažitelná sprška
umožňuje jednoduché přepínání mezi dvěma druhy proudu. U vytažitelného výtoku pro
intuitivní ovládání vody s funkcí Select lze vodu pustit nebo zastavit jednou rukou pomocí
tlačítka.

Výhody pro vás:
·	Standardní možnost vytažení max. 50 cm
·	Jednotka sBox rozšíří akční rádius až na 76 cm. To odpovídá
asi 50 % délky vytažení navíc.
·	Magnetický držák sprchy MagFit pro snadné zasunutí hadice
a přesné usazení spršky
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Jednotka sBox
Dobře uloženo
Do velmi malého prostoru se musí vměstnat spousta potřeb do kuchyně a domácnosti,
od prostředku na mytí nádobí po kbelík. To všechno může snadno stát v cestě hadici
vaší vytažitelné spršky. Jednotka sBox tomu udělá konec, protože se postará o praktické
uspořádání. Hadici lze z boxu snadno vytáhnout a zase ji snadno zasunout zpět.
V jednotce sBox se nezasekne ani nepoškodí. Hadice je vedena zcela tiše a je uvnitř
jednotky chráněna před překážkami, které by rušily její fungování.

Výhody pro vás:
·	Hadici lze lehce a bezpečně vytáhnout a zasunout a nekoliduje přitom se
zásuvkami nebo se systémem třídění odpadu
·	Díky flexibilním upevňovacím prvkům lze sBox namontovat do spodní
skříňky různým způsobem
· Jednotka sBox zajistí větší pořádek ve skříňce pod dřezem
·	Závaží na hadici v jednotce sBox umožňuje lehké a tiché vedení
·	Volitelné příslušenství: Volitelná vyrovnávací kolejnice umožňuje použití
i v nižších korpusech skříněk
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Techniky

Normální proud:
Proud vody obohacený vzduchem díky technice AirPower.
Plnější, lehčí a měkčí kapky pro příjemný vodní proud.

Laminární proud:
Čirý a vydatný, bez přidaného vzduchu. Optimální k naplňování velkých nádob. Lze zabránit rozstřikování vody.

Druhy proudu
Přepínání podle chuti a nálady

Sprchový proud:
Efektivní při využívání zdrojů a čisticí. Vhodný i k rychlému
vypláchnutí dřezové nádoby.

Činnosti, které vykonáváme u dřezu, se liší a v různých situacích jsou vhodné různé
druhy proudu. Požadavky se mění podle toho, zda je třeba rychle naplnit nádobu nebo
opláchnout choulostivé potraviny. Proto nabízíme kuchyňské baterie s doplňkovými druhy
proudu. Mezi jednotlivými druhy proudu lze zcela flexibilně a snadno přepínat.

Výhody pro vás:
·	Jednoduché přepínání mezi druhy proudu na vytažitelné spršce
·	Sprchový proud lze aretovat
·	Stisknutím tlačítka lze nastavení proudu vrátit zpět
·	Intuitivní přepínání díky preciznímu podélnému tlačítku
Proud SatinFlow:
Maximálně efektivní, bez rozstřikování a s úspornou
spotřebou vody. Plošný proud obalí potraviny šetrně jako
závoj, očistí velké předměty, jako např. plechy na pečení,
a umožňuje šetrné mytí rukou.

14

Pro instalaci před okno
Přizpůsobí se každé situaci
Běžným kuchyňským bateriím jsou okna, která se otevírají dovnitř, na překážku. Ideální
pro instalaci před okno, kuchyňská baterie se dá jednoduše v případě potřeby zvednout
a sklopit. To umožňuje snadné otevírání a zavírání okna.

Výhody pro vás:
·	Ideální pro montáž před okno
·	Umožňuje snadné otevírání a zavírání okna
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Techniky
QuickClean
Už žádný obtížný vodní kámen
QuickClean, to jsou pružné silikonové lamely. Usazeniny nečistot a vodního kamene lze
jednoduše odstranit prstem, bez velké námahy a zcela bez použití čisticích prostředků.
Výrobky tak zůstanou funkční a budou mít delší životnost.

Výhody pro vás:
·	Rychlé a jednoduché čištění
·	Dlouhá životnost a funkčnost

AirPower
Pro vodu v její ryzí podobě
Technika AirPower zajišťuje, že výtokem vodního proudu se nasává vzduch. Tím se tekoucí
voda obohacuje o vzduch a díky tomu je vodní proud plnější, lehčí a měkčí. AirPower tak
i s menším množstvím vody zajišťuje vysoký objem proudu.

Výhody pro vás:
·	Plnější, lehčí a měkčí kapky pro příjemný vodní proud
·	Omezení rizika stříkání
·	Vysoká účinnost přispívá k omezení spotřeby vody
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Naskenujte čárový kód a zjistěte
více o technikách hansgrohe!

CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

Teplá voda pouze, je-li to skutečně zapotřebí
Zatímco u standardních baterií se při střední poloze páky ihned zapíná průtokový ohřívač
nebo oběhové čerpadlo, u baterií CoolStart se horká voda přimíchává až poté, co se
páka posune vlevo. Snižuje se tak spotřeba energie, emise CO2 i náklady.

Výhody pro vás:
·	V základní poloze teče pouze studená voda
·	Vysoký potenciál úspory vody a energie, který šetří peníze
·	Speciální ergonomie při ovládání: páku pro teplou vodu stačí
posunout vlevo

EcoSmart
Ekologický způsob úspory peněz
Díky technice EcoSmart s přidáním vzduchu spotřebují určité kuchyňské baterie hansgrohe
jen 6 l/min. Tento postup šetří teplou vodu a tím i energii.

Výhody pro vás:
·	Sytý, perlivý vodní proud díky obohacení vzduchem
·	Menší spotřeba energie a tudíž i nižší emise CO2 díky snížené spotřebě
·	Dvojitá úspora díky nižší spotřebě vody i energie

Kolik vody a energie můžete ušetřit, vám prozradí kalkulátor úspor na
savings.hansgrohe.cz
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Minimalistický design,
maximální výběr –
nerezová ocel S71.

Jsou funkční, odolné a přesvědčí vás svým čistým designem:
kuchyňské dřezy hansgrohe. Minimalistický design dřezů se
základním obdélníkovým tvarem se harmonicky začlení do
moderních a funkčních kuchyní. Výrazný, široký okraj ve
tvaru L zaujme na první pohled. Vyberte si z nejrůznějších
tvarů a velikostí dřezu ideální doplněk do vaší vysněné
kuchyně. Bude to klasická nerezová ocel nebo přírodní
granit SilicaTec? U nás najdete barevně sladěný granitový
dřez, který se bude hodit ke stylu vašeho interiéru.
18

DŘEZY

Možnosti instalace:
Dřezy z nerezové oceli S71
lze instalovat na pracovní
desku nebo do pracovní
desky. Navíc jsou k dostání
modely pro instalaci pod
pracovní desku. Různé
velikosti dřezů zaručují
maximální flexibilitu.

Stabilní a se snadnou montáží:
Pro stabilní upevnění baterií jsou všechny dřezové
nádoby vybaveny výztuhou a zdvojenou tloušťkou
materiálu – nehrozí tedy žádné viklání. Upevňovací
svorky pro rozsah upínání 28–40 mm jsou součástí
dodávky. Potřebné příslušenství (odtokovou a přepadovou soupravu) je nutno objednat zvlášť v závislosti
na výběru kuchyňské baterie.
Kvalitní a odolné:
Ručně svařované dřezy z nerezové oceli
o tloušťce 1 mm oslňují svým leskem díky
precizně zpracovaným hranám a poloměru
zaoblení v rozích o velikosti 10 mm. Nerezová ocel je odolná proti agresivním látkám,
jako jsou ovocné kyseliny.

Odolnost vůči žáru:
Tvarově stálá nerezová ocel je odolná
proti extrémním změnám teplot i proti
korozi.
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Nerezová ocel S71

S71
S711-F450 Vestavný dřez 450 (1 otvor)
# 43301, -800
S712-F450 Vestavný dřez 450 (2 otvory)
# 43305, -800 (bez obr.)
Spodní skříňka

Způsob instalace

60 cm

S71
S715-F450 Vestavný dřez 450 (1 otvor)
s odkapávací plochou vlevo
# 43306, -800

S717-F450 Vestavný dřez 450 (2 otvory)
s odkapávací plochou vlevo
# 43307, -800 (bez obr.)

S716-F450 Vestavný dřez 450 (1 otvor)
s odkapávací plochou vpravo
# 43331, -800 (bez obr.)

S718-F450 Vestavný dřez 450 (2 otvory)
s odkapávací plochou vpravo
# 43332, -800 (bez obr.)

Spodní skříňka

Způsob instalace

60 cm

S71
S711-F660 Vestavný dřez 660 (1 otvor)
# 43302, -800

S71
S711-F655 Vestavný dřez 180/450 (1 otvor)
# 43309, -800

S712-F660 Vestavný dřez 660 (2 otvory)
# 43308, -800 (bez obr.)

S712-F655 Vestavný dřez 180/450 (2 otvory)
# 43310, -800 (bez obr.)

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

80 cm

80 cm

S71
S711-F765 Vestavný dřez 370/370 (1 otvor)
# 43303, -800
S712-F765 Vestavný dřez 370/370 (2 otvory)
# 43311, -800
Spodní skříňka

Způsob instalace

90 cm
20

Způsob instalace

S71
S719-U400 Dřez pod desku 400
# 43425, -800

S71
S719-U450 Dřez pod desku 450
# 43426, -800

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

Způsob instalace

50 cm

60 cm

S71
S719-U500 Dřez pod desku 500
# 43427, -800

S71
S719-U660 Dřez pod desku 660
# 43428, -800

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

Způsob instalace

60 cm

80 cm

S71
S719-U655 Dřez pod desku 180/450
# 43429, -800

S71
S719-U765 Dřez pod desku 370/370
# 43430, -800

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

80 cm

Způsob instalace

90 cm
Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Variabilní možnosti
montáže, organické
tvary – nerezová
ocel S41.
Dřezy S41 jsou vyrobeny z nerezové oceli o tloušťce 0,8 mm,
která je odolná i vůči agresivním látkám, jako jsou například
ovocné kyseliny. Je hygienická a snadno se čistí. Organický
design s velkými poloměry předchází usazování nečistot
v okrajích a opticky se začlení do jakéhokoli kuchyňského
prostředí. Díky variabilním možnostem instalace a výměny lze
kuchyň uspořádat zcela individuálně.
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Nerezová ocel S41
Flexibilita:
Dřezy s odkapávací plochou se díky možnosti
oboustranné instalace a výběru velikosti perfektně hodí
pro jakékoli montážní situace. Modely řady S41 lze
přitom nainstalovat na pracovní desku nebo do ní.

Snadná údržba:
Organický, zaoblený design
s velkým poloměrem zajišťuje
snadné a rychlé čištění,
protože v okrajích nedochází
k usazování nečistot.

Stabilita:
Pro stabilní upevnění baterií
jsou všechny dřezové nádoby
vybaveny výztuhou – nehrozí
tedy žádné viklání.

Pohodlí:
Prostorné dřezové nádoby pro standardní spodní
skříňky usnadňují při práci v kuchyni manipulaci
s většími předměty. Integrovaná protihluková
podložka zajišťuje nehlučné využívání vody.

Pohodlná instalace:
Upevňovací svorky pro
rozsah upínání 28–40 mm
i odtoková a přepadová
souprava jsou součástí
dodávky.
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Odolnost vůči žáru:
Tvarově stálá nerezová ocel je odolná proti extrémním
změnám teplot i proti korozi.

VIN
NO

KA

VIN
NO

S41
S412-F340 Vestavný dřez 340/400
# 43334, -800

S41
S412-F400 Vestavný dřez 400/400
# 43335, -800

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

45 cm

KA

Způsob instalace

50 cm

VIN
NO

KA

VIN
NO

S41
S412-F500 Vestavný dřez 500/400
# 43336, -800

S41
S4113-F340 Vestavný dřez 340/400 s odkapávací plochou
# 43337, -800

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

60 cm

Způsob instalace

45 cm

VIN
NO

KA

VIN
NO

S41
S4113-F400 Vestavný dřez 400/400 s odkapávací plochou
# 43338, -800
Spodní skříňka

KA

KA

S41
S4113-F540 Vestavný dřez 340/150/400
s odkapávací plochou
# 43339, -800

Způsob instalace

Spodní skříňka

50 cm

Způsob instalace

60 cm

Alternativně jsou dřezy S41 s odkapávací plochou
k dostání i bez předem vyvrtaných otvorů, včetně
ručně ovládané odtokové soupravy.

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Přirozenost, která
se osvědčila –
SilicaTec S51.

Granitové dřezy SilicaTec jsou vyrobeny
z materiálu budoucnosti a svou přirozeností
vnášejí do kuchyně barvu. Hlavní složkou
je křemenný písek, nejtvrdší složka granitu
(žuly). Vzniká tak hladký, tvrdý a neporézní
povrch vysoké kvality, který se snadno čistí.
Tyto dřezy jsou navíc obzvláště odolné vůči
vysokým teplotám, poškrábání a nečistotám.
Pro ještě více individuality nabízíme dřezy
SilicaTec ve třech různých barevných
variantách.
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Přirozenost:
Materiál v barevném
provedení -170 grafitově
černá, -290 kamenná
šedá nebo -380 betonová
šedá je příjemný na omak
a okouzlí vás svou přirozeností. Díky hladkému,
uzavřenému povrchu
dřezů nemají obtížně
odstranitelné usazeniny
nečistot žádnou šanci.

Odolnost:
Materiál SilicaTec
z křemenných částic se
zaoblenými hranami je
odolný vůči nárazům, prasknutí i poškrábání. Díky
tepelné odolnosti neutrpí
tento materiál ani působením
žáru. Dřez dokáže vzdorovat
i UV záření. Barevné odstíny
zůstanou dlouho zachovány
a neblednou.

Možnosti instalace:
Dřezy SilicaTec S51 jsou k dostání pro instalaci na
a pod pracovní desku. Různé velikosti dřezů zaručují
maximální flexibilitu.

Vhodné pro použití
v potravinářství:
Neporézní povrch SilicaTec
zabraňuje pronikání bakterií
a ulpívání pachů. To zaručuje hygienickou bezpečnost v kuchyni.

Odperlovací efekt:
Díky odperlovacímu efektu
voda téměř beze zbytku
odtéká. Povrchové vlastnosti
navíc předcházejí tvoření
skvrn od potravin a zabarvení.
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SilicaTec S51

S51
S510-F450 Vestavný dřez 450
# 43312, -170, -290, -380

S51
S514-F450 Vestavný dřez 450 s odkapávací plochou vlevo
# 43314, -170, -290, -380

Spodní skříňka

S5110-F450 Vestavný dřez 450 s odkapávací plochou vpravo
# 43330, -170, -290, -380 (bez obr.)

Způsob instalace

60 cm

Spodní skříňka

Způsob instalace

60 cm

S51
S510-F660 Vestavný dřez 660
# 43313, -170, -290, -380

S51
S510-F635 Vestavný dřez 180/450
# 43315, -170, -290, -380

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

80 cm

80 cm

S51
S510-F770 Vestavný dřez 370/370
# 43316, -170, -290, -380
Spodní skříňka

Způsob instalace

90 cm
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Způsob instalace

S51
S510-U450 Dřez pod desku 450
# 43431, -170, -290, -380

S51
S510-U660 Dřez pod desku 660
# 43432, -170, -290, -380

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

60 cm

Způsob instalace

80 cm

S51
S510-U635 Dřez pod desku 180/450
# 43433, -170, -290, -380

S51
S510-U770 Dřez pod desku 370/370
# 43434, -170, -290, -380

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

80 cm

Způsob instalace

90 cm

Varianty povrchů dřezů
Údaj o povrchové úpravě je uveden v osmimístném objednacím čísle (#),
např. 28500, - 290 = kamenná šedá

-170
grafitová černá

-290
kamenná šedá

-380
betonová šedá

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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KUCHYŇSKÉ BATERIE

Aquno
Select M81 –
zdokonalené pro
plynulý a snadný
postup prací.
Plynulý postup prací, tzv. „workflow“, vzniká tam, kde do sebe
jednotlivé pracovní kroky optimálně zapadají, stejně jako
u ozubeného soukolí. Díky komplexnímu systému z nekonvenčního produktového designu v kombinaci s inovativní
technikou vodního proudu a individuálním příslušenstvím
může kuchyňská baterie Aquno Select M81 naplno rozvinout
všechny své silné stránky. Tato jednotka přináší do kuchyně
revoluční interakci s vodou. Laminární a sprchový proud
u vytažitelné spršky je doplněn plošným a velmi jemným
proudem SatinFlow. Tato jemná sprcha je snem pro všechny
vaše čerstvé potraviny, protože SatinFlow je šetrný k choulostivému ovoci a zelenině. Mikrojemné jednotlivé paprsky vody
dopadají na potraviny v plochém úhlu a rychle je oplachují.
Plošný tvar proudu navíc bleskurychle očistí velké předměty,
například pečicí plechy, a umožňuje také mytí rukou s nízkou
spotřebou vody. Ve spojení s multifunkčním sítkem hansgrohe
vzniká koncepce „vše v jednom“ pro efektivní práci s vodou.
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Aquno Select M81
Funkce vytažení:
Funkce vytažení se dvěma druhy
proudu umožňuje flexibilní práci –
ať už ve dřezu oplachujete hrnce
nebo vedle něj plníte nádobu.
Kombinace s jednotkou sBox zajistí
lehké vytahování hadice, která se
po použití bezpečně zasune zpět
do úložného prostoru pod deskou.
Obloukový výtok má nastavitelný
rozsah otočení, který zabraňuje
vytočení ven z prostoru dřezu.
Baterie jsou k dostání s jednotkou
sBox i bez ní.

Multitasking díky multifunkčnímu sítku:
Multifunkční sítko, vyrobené na míru v souladu s rozměry
bezrozstřikového proudu SatinFlow, umožňuje pohodlné
čištění a okapávání potravin a jejich hygienické zpracovávání bez kontaktu s dřezem. A to nejlepší: Obě ruce
zůstávají volné a mohou se již současně věnovat dalšímu
pracovnímu kroku.

Snadné přepínání mezi druhy proudu:
Přepnutí z proudu SatinFlow na vytažitelnou spršku lze díky systému Select provést snadno
a rychle stisknutím tlačítka. Tlačítko je decentně zapuštěno do základního tělesa tabletu.
Zelený kroužek kolem tlačítka Select přitom zobrazuje, jak je ovládání vody aktuálně
nastaveno, a zajišťuje tak bezpečné používání vody bez nepříjemných překvapení.
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Aquno Select M81 s výtokem
ve tvaru L:
Kuchyňská baterie s výtokem ve tvaru
L se představuje v lineárním tvarování.
Zahnutá výtoková trubka přitom
podtrhuje precizní linearitu celého
designu. To umožňuje v neposlední
řadě také harmonické zkombinování
se závěsnými skříňkami. Aquno Select
M81 v designu do L disponuje funkcí
vytažení s laminárním proudem.

VIN
NO

Designové akcenty do kuchyně:
Designová kuchyně žije z dokonale
vyladěného koncertu všech prvků. To
platí nejen pro čistý a stylový vzhled.
U řady Aquno Select M81 máte na výběr
ze tří exkluzívních povrchových úprav:
elegantní nerezová ocel, úprava matná
černá nebo lesklý chrom.

KA

VIN
NO

Aquno Select M81
Páková kuchyňská baterie 250,
vytažitelný výtok, 2jet, sBox
# 73830, -000, -670, -800

Aquno Select M81
Páková kuchyňská baterie 170,
vytažitelný sprška, 3jet, sBox
# 73831, -000, -670, -800

Páková kuchyňská baterie 250,
vytažitelný výtok, 2jet
# 73836, -000, -670, -800

Páková kuchyňská baterie 170,
vytažitelný sprška, 3jet
# 73837, -000, -670, -800

Povrchové úpravy kuchyňských baterií
Údaj o povrchové úpravě je uveden v osmimístném objednacím čísle (#),
např. 28500, -000 = chrom

-670
matná černá

-000
chrom
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-800
vzhled nerezu

KA

Ergonomie
a estetika –
Metris M71.

Z baterie M71 značky hansgrohe se může stát
výrazný prvek a nepostradatelný pomocník
ve vaší kuchyni. Její čistý, minimalistický
design v povrchové úpravě chrom nebo
nerezová ocel se ideálně hodí k dřezům
hansgrohe. Tento „tým snů“ přináší díky nové
ergonomické koncepci ovládání ještě více
pohodlí. Baterie řady M71 jsou k dostání
s různou výškou výtoku (ComfortZone),
s technikou Select a mnoha dalšími funkcemi,
které usnadňují práci.
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Kyvná páka:
Kyvná páka na předním okraji
dřezu a technika Select umožňují
komfortní obsluhu kuchyňské
baterie zepředu.

Funkce:
Teplota vody se reguluje otáčením ergonomické
kyvné páky. Průtokové množství vody se nastavuje
nakloněním páky.

Tlačítko Select:
Tlačítko Select na předním
okraji dřezu umožňuje
komfortní obsluhu kuchyňské
baterie zepředu.

Vytažitelná sprška rozšiřuje akční radius:
Hadice je bezpečně vedena v jednotce sBox a chráněna před poškozením. Pomocí
tlačítka Select na předním okraji dřezu lze pohodlně pustit a zastavit vodu jediným
stisknutím. Rukojeť zůstává otevřená a zachová nastavené množství a teplotu vody.

Ovládání tlačítka Select:
Voda se pouští a zastavuje stiskem tlačítka Select. Otáčením ovládací
jednotky se otevírá a zavírá odtok.
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Metris M71
VIN
NO

Metris Select M71
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
320, vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73806, -000, -800

Metris Select M71
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
220, vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73805, -000, -800

KA

Metris Select M71
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
200, vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73818, -000, -340, -670, -800
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
200, vytažitelná sprška, 2jet
# 73819, -000, -800

VIN
NO

Metris Select M71
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
200, vytažitelný výtok, 1jet, sBox
# 73804, -000, -800

KA

Metris Select M71
Páková kuchyňská baterie 240,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73817, -000, -800

VIN
NO

KA

Metris Select M71
Páková kuchyňská baterie 320,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73816, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 240,
vytažitelná sprška, 2jet
# 73822, -000, -800

Povrchové úpravy kuchyňských baterií
Údaj o povrchové úpravě je uveden v osmimístném objednacím čísle (#),
např. 28500, -000 = chrom

Metris Select M71
Páková kuchyňská baterie 320,
vytažitelný výtok, 1jet
# 14884, -000, -800

-000
chrom

-340
kartáčovaný černý
chrom
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-670
matná černá

-800
vzhled nerezu

Metris Select M71
Páková kuchyňská baterie 240,
vytažitelný výtok, 1jet, sBox
# 73802, -000, -800

Metris Select M71
Páková kuchyňská baterie 320, 1jet
# 14883, -000, -800

Metris Select M71
Páková kuchyňská baterie 260, 1jet
# 14847, -000, -800

Metris M71
Páková kuchyňská baterie 320,
vytažitelná sprška, 2jet
# 14820, -000, -800

Metris M71
Páková kuchyňská baterie 220,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73800, -000, -800

Metris M71
Páková kuchyňská baterie 320,
vytažitelný výtok, 1jet
# 14821, -000, -800

Metris M71
Páková kuchyňská baterie 320,
instalace před okno, 1jet
# 14823, -000

Metris M71
Páková kuchyňská baterie 320,
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet
# 14888, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Multitalent pro
moderní kuchyni –
Talis M51.

Baterie řady hansgrohe Talis M51 jsou univerzální kuchyňští pomocníci s dokonalou
formou. Kónický základní tvar vyzařuje
luxusní eleganci. Měkce přechází do štíhlého výtoku. Nadčasové povrchové úpravy
z chromu a nerezové oceli se hodí do každé
kuchyně. Chytrá řešení vylepší váš komfort
na maximum: Select vám poskytne radost
z vody jediným stiskem tlačítka, ComfortZone
více volného prostoru. Akční rádius můžete
dále zvětšit pomocí vytažitelného nebo
otočného výtoku.
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Funkce vytažení:
Vytažitelná sprška s jednoduchým přepínáním mezi
dvěma druhy proudu. Normálním proudem rychle
a přesně naplníte i velké hrnce a nádoby. Doplňující
sprchový proud se hodí pro pečlivé čištění a omývání
ovoce, zeleniny nebo ryb. Ovládání je ergonomické
– zatímco voda teče, můžete přepínat mezi druhy
proudu jednou rukou.

Funkce Select:
Ovládání vody stiskem tlačítka je praktické
téměř ve všech situacích v kuchyni: Baterii
můžete snadno ovládat loktem, hřbetem
ruky nebo předloktím. A to se hodí, pokud
máte plné ruce práce, třeba při plnění
velkých hrnců. Nebo špinavé prsty.
Stisknutím tlačítka Select vodu pouštíte
a vypínáte téměř mimochodem.

Doplňkové výrobky
Dávkovač prostředku na nádobí či tekutého mýdla: k dostání ve třech různých designech
a dvou různých povrchových úpravách. A71 se hodí k Metris M71. A51 doporučujeme k Talis M51
a Talis M52. A41 se hodí k Focus M41 a Focus M42 i k dalším vybraným výrobkům jiných řad.

VIN
NO

KA

A71 Dávkovač mycího prostředku
# 40468, -000, -800

VIN
NO

KA

A41 Dávkovač mycího prostředku
# 40438, -000, -800
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VIN
NO

KA

A51 Dávkovač mycího prostředku
# 40448, -000, -800

Talis M51
VIN
NO

KA
VIN
NO

Talis Select M51
Páková kuchyňská baterie 300,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73867, -000, -800

Talis Select M51
Páková kuchyňská baterie 300,
vytažitelný výtok, 1jet, sBox
# 73853, -000, -800

Talis Select M51
Páková kuchyňská baterie 220,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73868, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 300,
vytažitelná sprška, 2jet
# 72823, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 300,
vytažitelný výtok, 1jet
# 72821, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 220,
vytažitelná sprška, 2jet
# 72824, -000, -800

Talis Select M51
Páková kuchyňská baterie 220,
vytažitelný výtok, 1jet, sBox
# 73852, -000, -800

Talis Select M51
Páková kuchyňská baterie 300, 1jet
# 72820, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 220,
vytažitelný výtok, 1jet
# 72822, -000, -800
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KA

Talis M51
Páková kuchyňská baterie 200,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73851, -000, -800

Talis M51
Páková kuchyňská baterie 160,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73850, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 200,
vytažitelná sprška, 2jet
# 72813, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 160,
vytažitelná sprška, 2jet
# 72815, -000, -800

Talis M51
Páková kuchyňská baterie 260, 1jet
# 72810, -000, -800

Talis M51
Páková kuchyňská baterie 260,
pro beztlakové ohřívače vody, 1jet
# 72812, -000

Talis M51
Páková kuchyňská baterie 220, 1jet
# 72814, -000, -800

Talis M51
Páková kuchyňská baterie 220,
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet
# 72811, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Elegance
plná energie –
Talis M52.

Souhru stylu a funkce vytvořila značka
hansgrohe příkladným způsobem v řadě
Talis M52. Páková kuchyňská baterie s kvalitní
chromovanou nebo nerezovou povrchovou
úpravou je opravdu univerzální a vyznačuje
se elegantním švihem. Její výtok lze otočit
nejméně o 150 stupňů a u různých modelů díky
jednotce sBox vytáhnout až na 76 cm. To zajistí
volnost pohybu a vnese flexibilitu do práce
v kuchyni. Mysleli jsme i na montáž před
okno – baterii jednoduše zvednete z usazení
a položíte.
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Sklápěcí funkce pro montáž před okno:
Běžným kuchyňským bateriím jsou okna, která
se otevírají dovnitř, na překážku. Ideální pro
instalaci před okno, kuchyňská baterie se dá
jednoduše v případě potřeby zvednout a sklopit.
To umožňuje snadné otevírání a zavírání okna.

Design:
Charakteristický je její výtok
s elegantním švihem a jednoduchá kolíková rukojeť. Rukojeť
je umístěna ve svislé poloze,
takže tato baterie je tou pravou
volbou, pokud máte před stěnou
málo místa. Talis M52 vám nabízí
maximální flexibilitu: výrobky této
řady jsou k dostání i pro beztlakové ohřívače vody a s uzavíracím ventilem příslušenství.

Magnetický držák MagFit:
Díky funkci MagFit se hadice
téměř nehlučně zasune zpět
a je připevněna na středu výtoku
kuchyňské baterie.
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Talis M52

Talis M52
Páková kuchyňská baterie 220, instalace
před okno, vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73863, -000, -800

Talis M52
Páková kuchyňská baterie 260, instalace
před okno, vytažitelný výtok, 1jet, sBox
# 73864, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 220, instalace
před okno, vytažitelná sprška, 2jet
# 14877, -000

Páková kuchyňská baterie 260, instalace
před okno, vytažitelný výtok, 1jet
# 14872, -000

Talis M52
Páková kuchyňská baterie 270, 1jet
# 14870, -000

Talis M52
Páková kuchyňská baterie 270,
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet
# 14875, -000

Povrchové úpravy
kuchyňských baterií
Údaj o povrchové úpravě je uveden v osmimístném
objednacím čísle (#), např. 28500, -000 = chrom

-000
chrom

-800
vzhled nerezu
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Talis M52
Páková kuchyňská baterie 170,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73860, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 170,
vytažitelná sprška, 2jet
# 32841, -000

Talis M52
Páková kuchyňská baterie 170,
pro beztlakové ohřívače vody,
vytažitelná sprška, 2jet
# 32842, -000

Doplňkové výrobky
Dávkovač prostředku na nádobí či tekutého mýdla: k dostání ve dvou různých
povrchových úpravách.

VIN
NO
Talis M52
Páková kuchyňská baterie 170, 1jet
# 32851, -000

KA

A51 Dávkovač mycího prostředku
# 40448, -000, -800

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Minimalismus
na celé čáře –
Talis M54.

Nejkrásnější kompliment pro vaši kuchyni
má jméno: Talis M54. Designové nároky se
v moderní kuchyni setkávají s různými situacemi. V řadě Talis M54 si vyberete variantu,
která se bude hodit ke koncepci vaší kuchyně
a dotáhnete ji tak k dokonalosti. Baterie na
kuchyňském ostrůvku se představuje v zajímavém štíhlém provedení, nebo můžete
sáhnout po variantě, která optimálně splní
požadavky sektorové kuchyně nebo kuchyňské linky se závěsnou skříňkou.
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Design:
Minimalismus se zaměřením na detail: Talis M54 hovoří
nekompromisním jazykem designu tak, jako žádný jiný
výrobek. Plochá rukojeť zdůrazňuje protaženou,
filigránskou siluetu výtoku. Kartuše se naplocho přimyká
k základnímu tělesu. Na rozetě rukojeti je decentně
zevnitř umístěno značení pro teplou a studenou vodu.
Detaily vytvářejí jemný rozdíl.
Talis M54 je k dostání ve třech základních tvarech:
kulatý oblouk, design do L a design do U. Jejich tvar je
uzpůsobený tak, aby se optimálně hodil na kuchyňský
ostrůvek (kulatý oblouk), pro uspořádání se závěsnými
skříňkami (design do L) a pro klasické kuchyňské linky
(design do U).

sBox:
V případě vytahovacích
kuchyňských baterií
a dřezových kombinací je
tu sBox, který se postará
o to, aby hadici bylo
možné snadno a bezpečně
vytáhnout a opět zasunout. Box o výšce 52 cm
je vhodný pro všechny
běžné druhy spodních
skříněk od šířky 74 cm.

Dokonalá trefa
do černého:
Baterie a dřez – všechny
komponenty baterie jsou
navzájem barevně sladěny.

Vytahovací funkce:
Všechny modely jsou k dostání
jednotkou sBox nebo bez ní.
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Talis M54
VIN
NO

KA

VIN
NO

Talis M54
Páková kuchyňská baterie 210,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 72801, -000, -670, -800

Talis M54
Páková kuchyňská baterie 210,
vytažitelný výtok, 1jet, sBox
# 72803, -000, -670, -800

Páková kuchyňská baterie 210,
vytažitelná sprška, 2jet
# 72800, -000, -670, -800

Páková kuchyňská baterie 210,
vytažitelný výtok, 1jet
# 72802, -000, -670, -800

VIN
NO

Talis M54
Páková kuchyňská baterie 220, 1jet
# 72804, -000, -670, -800

KA

VIN
NO

Talis M54
Páková kuchyňská baterie U 220, 1jet
# 72806, -000, -670, -800
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KA

KA

VIN
NO

KA

Talis M54
Páková kuchyňská baterie 270,
vytažitelný výtok, 1jet, sBox
# 72809, -000, -670, -800

VIN
NO

KA

Talis M54
Páková kuchyňská baterie 270, 1jet
# 72840, -000, -670, -800

Páková kuchyňská baterie 270,
vytažitelný výtok, 1jet
# 72808, -000, -670, -800

Povrchové úpravy kuchyňských baterií
Údaj o povrchové úpravě je uveden v osmimístném objednacím čísle (#),
např. 28500, -000 = chrom

-000
chrom

-670
matná černá

-800
vzhled nerezu

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Pohybový umělec
s moderním designem
– Focus M41.

Moderní pákové baterie řady hansgrohe
Focus M41 se u dřezu vypínají se štíhlým
minimalismem. Skrývají mnoho praktických
detailů, jsou otočné a lze je vytahovat
až na 76 cm. To vám poskytne více volnosti
pohybu. Ale to ještě není všechno: díky
doplňujícímu sprchovému proudu očistí varianta s vytažitelnou sprškou vaše oblíbené
přísady doslova rychlostí blesku. Nechte
se přesvědčit tímto univerzálním výrobkem
s vynikajícím poměrem cena/výkon.
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Focus M41
VIN
NO

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 240,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 73880, -000, -800

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 280, 1jet
# 31817, -000, -670, -800

KA

Focus M41
Páková kuchyňská baterie, montáž
na stěnu, dolní výtok, 1jet
# 31825, -000

Páková kuchyňská baterie 240,
vytažitelná sprška, 2jet
# 31815, -000, -670, -800 (bez obr.)

VIN
NO

KA

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 260, 1jet
# 31820, -000, -670, -800

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 260,
pro beztlakové ohřívače vody, 1jet
# 31822, -000

Focus M41
Páková kuchyňská baterie 160, 1jet
# 31806, -000, -800

Focus M41
Páková kuchyňská baterie E 160, 1jet
# 31780, -000

Focus M41
Páková kuchyňská baterie E 160,
pro beztlakové ohřívače vody, 1jet
# 31784, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Široký výběr pro
větší pohodlí –
Focus M42.
Chtěli byste trochu zrenovovat svůj dřez?
Hansgrohe vám díky kuchyňským bateriím řady Focus M42 nabízí výběr ze
širokého sortimentu pro jednoduchou
výměnu. Mnoho funkčních detailů zajistí
plynulý průběh prací a přináší k dřezu
moderní pohodlí. Postarají se o něj různé
výšky ComfortZone, rozsah otáčení až
360 stupňů a u některých modelů vytažitelná sprška nebo výtok. Najdete zde
i nabídku k připojení na bojler. Přejděte
snadno k vysoké značkové kvalitě za
atraktivní cenu.
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Výška výtoku ComfortZone:
Volnost pohybu pro všechny myslitelné požadavky:
vysoký výtok se hodí například k naplňování
velkých nádob.

Silný tým:
U M42 s vytažitelnou sprškou nebo vytažitelným
výtokem lze stiskem tlačítka na vytažitelné spršce
přepínat mezi čistým laminárním proudem a měkkým
sprchovým proudem. Ještě větší svobodu pohybu
získáte díky modelovým variantám s jednotkou sBox.

Rozsah otáčení kolem dokola:
Téměř všechny výrobky M42 nabízejí rozsah otáčení
360 stupňů. U nižších kuchyňských baterií to při
oplachování opravdu zvyšuje míru pohodlí.
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Focus M42
VIN
NO

KA

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 220,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 71820, -000, -800

VIN
NO

VIN
NO

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 180,
vytažitelná sprška, 2jet, sBox
# 71821, -000, -800

KA

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 220,
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet
# 71803, -000
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KA

VIN
NO

KA

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 220, 1jet
# 71802, -000, -800

VIN
NO

KA

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 150,
vytažitelný výtok, 1jet, sBox
# 71829, -000, -800

VIN
NO

KA

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 100, 1jet
# 71808, -000, -800

VIN
NO

KA

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 100, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
# 71809, -000

Hot

Cool
Start

VIN
NO

KA

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 120, 1jet
# 71806, -000, -800

VIN
NO

Cool

KA

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 120,
pro beztlakové ohřívače vody, 1jet
# 71804, -000

VIN
NO

KA

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 120, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
# 71805, -000

Hot

Cool
Start

VIN
NO

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 120,
instalace před okno, 1jet
# 71807, -000

KA

VIN
NO

Cool

KA

Focus M42
Páková kuchyňská baterie 180,
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet
# 71813, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Špičková kvalita za
atraktivní cenu –
Logis M31.

Sortiment Logis M31 pro kuchyň nabízí
vysoký komfort a uživatelskou příjemnost.
Značka hansgrohe vybavila tuto kuchyňskou
řadu kvalitními materiály a dodává vám
zde špičkovou kvalitu za nízkou cenu.
U těchto kuchyňských baterií si můžete vybírat
z různých variant, zcela podle svých
osobních preferencí.
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Logis M31

Logis M31
Páková kuchyňská baterie 260, 1jet
# 71835, -000

Logis M31
Kuchyňská baterie se dvěma kohouty 220,
1jet
# 71280, -000

Logis M31
Páková kuchyňská baterie 160, 1jet
# 71832, -000

Logis M31
Páková kuchyňská baterie 160,
instalace před okno, 1jet
# 71833, -000

Logis M31
Páková kuchyňská baterie 220,
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet
# 71834, -000

Logis M31
Páková kuchyňská baterie,
montáž na stěnu, dolní výtok, 1jet
# 71836, -000

Logis M31
Páková kuchyňská baterie 120, 1jet
# 71830, -000

Logis M31
Páková kuchyňská baterie 120,
pro beztlakové ohřívače vody, 1jet
# 71831, -000

Logis M31
Páková kuchyňská baterie 120, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
# 71837, -000
Hot

Cool
Start

Cool

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Klasický design
v moderním
provedení –
Logis M32.

Logis M32 má klasické rukojeti ve tvaru
kříže, které velmi dobře padnou do ruky.
Široký sortiment této řady se velmi dobře
kombinuje a hodí se ke všem moderním
dřezovým jednotkám s jakýmkoli tvarem
a velikostí. Ať už dáváte přednost pákovým
bateriím nebo bateriím se dvěma kohouty,
pro každý vkus zde máme něco.
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Logis M32

Logis M32
Kuchyňská baterie se dvěma kohouty 220,
1jet
# 71285, -000

Logis M32
Kuchyňská baterie se dvěma kohouty
montáž na stěnu, horní výtok, 1jet
# 71286, -000

Logis M32
Kuchyňská baterie se dvěma kohouty
montáž na stěnu, dolní výtok, 1jet
# 71287, -000

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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DŘEZOVÉ KOMBINACE

Perfektní souhra
pro více radosti
v kuchyni –
nerezová ocel C71.
Dřezová kombinace C71 z kvalitních materiálů je inovativní
komplexní řešení, které se vyznačuje dlouhou životností
a stabilitou. Velkou výhodou dřezových kombinací hansgrohe
oproti běžným dřezům je nabídka veškerých potřebných
komponent. Díky tomu se výrazně zjednoduší plánování,
protože kombinace obsahuje dřez, kuchyňskou baterii, sBox
a všechny ostatní potřebné prvky. Kromě toho se tak usnadňuje
proces objednávání a montáže, protože dřezová kombinace
se dodává připravena k montáži s veškerým potřebným
příslušenstvím a lze ji ihned zabudovat do pracovní plochy.
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Nerezová ocel C71

C71
C71-F450-06 Dřezová kombinace 450
# 43201, -000, -800

C71
C71-F450-01 Dřezová kombinace 450 Select
# 43207, -000, -800

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

60 cm

Způsob instalace

60 cm

C71
C71-F450-07 Dřezová kombinace 450
s odkapávací plochou vlevo
# 43205, -000, -800
C71-F450-12 Dřezová kombinace 450
s odkládací plochou vpravo
# 43230, -000, -800 (bez obr.)

Spodní skříňka

Způsob instalace

60 cm

C71
C71-F450-02 Dřezová kombinace 450 Select
s odkapávací plochou vlevo
# 43208, -000, -800
C71-F450-11 Dřezová kombinace 450 Select
s odkapávací plochou vpravo
# 43229, -000, -800 (bez obr.)

Spodní skříňka

Způsob instalace

C71
C71-F660-08 Dřezová kombinace 660
# 43202, -000, -800

C71
C71-F660-03 Dřezová kombinace 660 Select
# 43209, -000, -800

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

80 cm

80 cm

60 cm
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Způsob instalace

C71
C71-F655-09 Dřezová kombinace 180/450
# 43206, -000, -800

C71
C71-F655-04 Dřezová kombinace 180/450 Select
# 43210, -000, -800

C71
C71-F765-10 Dřezová kombinace 370/370
# 43203 -000, -800

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

80 cm

Způsob instalace

80 cm

Způsob instalace

90 cm

C71
C71-F765-05 Dřezová kombinace 370/370 Select
# 43211, -000, -800

Spodní skříňka

Způsob instalace

90 cm

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Cenami ověnčená
kombinace –
SilicaTec C51.
Naše designy zdobí mnohá ocenění – například renomovaný
iF Design Award 2018 za kompaktní dřezovou kombinaci
v grafitově černé barvě. Materiál je příjemný na omak
a vyznačuje se přirozeným vzhledem, který se harmonicky
začlení do jakékoli kuchyně. Hladký, neporézní povrch brání
pronikání vody a nečistot a jejich ulpívání. Nové kombinace
hansgrohe se skládají z kuchyňského dřezu a kuchyňské
baterie s novodobými ovládacími koncepcemi, které usnadňují
a urychlují práci u dřezu. Baterie jsou k dostání ve dvou různých
variantách ovládání. Všechny komponenty jsou navzájem
přesně sladěny a jsou dodávány jako jeden soubor se vším
nezbytným příslušenstvím. To dodává jistotu při plánování
a montáži.
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SilicaTec C51

C51
C51-F450-06 Dřezová kombinace 450
# 43217 -000

Spodní skříňka

Způsob instalace

60 cm

C51
C51-F450-01 Dřezová kombinace 450 Select
# 43212, -000

Spodní skříňka

Způsob instalace

60 cm

C51
C51-F450-08 Dřezová kombinace 450
s odkládací plochou vlevo
# 43219, -000
C51-F450-12 Dřezová kombinace 450
s odkapávací plochou vpravo
# 43228, -000 (bez obr.)

Spodní skříňka

Způsob instalace

60 cm

C51
C51-F660-07 Dřezová kombinace 660
# 43218 -000

C51
C51-F660-02 Dřezová kombinace 660 Select
# 43213, -000

C51-F450-11 Dřezová kombinace 450 Select
s odkapávací plochou vpravo
# 43227, -000 (bez obr.)

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Spodní skříňka

80 cm

C51
C51-F450-03 Dřezová kombinace 450 Select
s odkapávací plochou vlevo
# 43214, -000

Způsob instalace

Způsob instalace

80 cm

60 cm
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Způsob instalace

C51
C51-F635-09 Dřezová kombinace 180/450
# 43220, -000

C51
C51-F635-04 Dřezová kombinace 180/450 Select
# 43215, -000

C51
C51-F770-10 Dřezová kombinace 370/370
# 43221 -000

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Spodní skříňka

Způsob instalace

80 cm

Způsob instalace

80 cm

Způsob instalace

90 cm

C51
C51-F770-05 Dřezová kombinace 370/370 Select
# 43216, -000

Spodní skříňka

Způsob instalace

90 cm

Další výrobky najdete na hansgrohe.cz
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Doplňky,
příslušenství
a čištění.
Kuchyně je centrem komunikace a kreativity
a často tím skutečným srdcem a duší
domova. Uspořádání kuchyní se proto dnes
věnuje odpovídající péče s důrazem na
eleganci. Zde zjistíte, jak vytvořit moderní,
uspořádané prostředí, naplněné pohodou.
A také, jak můžete díky kvalitním kuchyňským
doplňkům ještě zefektivnit pracovní procesy
u sporáku i dřezu.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Multifunkční sítko:
Multitasking v kuchyni se stane hračkou díky na míru vyrobenému
multifunkčnímu sítku, které optimálně sedí na dřezech S71 a S51 a lze
jej posouvat po jejich okraji. Vhodné pro dřezové vaničky s hloubkou
400–410 mm. Použití dřezů s instalací pod pracovní desku vyžaduje
zvláštní ověření v závislosti na instalaci.

Kuchyňské prkénko:
Kuchyňské prkénko z masivního dřeva v provedení dub
nebo ořech je vybaveno vodicím okrajem, díky kterému
optimálně přiléhá a lze jej posouvat podél dřezů
hansgrohe.

Dávkovač
prostředku na
nádobí či tekutého
mýdla:
Praktický dávkovač
prostředku na nádobí
či tekutého mýdla je
k dostání ve třech
různých designech
a dvou různých povrchových úpravách
a hodí se tak k jakékoli
kuchyňské baterii
hansgrohe.

Tvarovač proudu SoftStart:
Pomalu se otevírající perlátor v tvarovači proudu
SoftStrahl zajišťuje, že objem vody přibývá
postupně a tok vody se spouští ještě jemněji.
Zvláště u kuchyňských baterií s vysokým výtokem
se tak zabrání rozstřikování.

Posuvná odkapávací plocha:
Posuvná odkapávací plocha přiléhá k okraji dřezu
a odvede vodu rychle a beze zbytku do dřezové
vaničky. Dvoudílné příslušenství, skládající se z nerezového plechu a plastového rámu, slouží zároveň jako
závěs na vlhké hadříky, lze jej pohodlně uložit a mýt
v myčce.
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Čištění:
Ochranu před znečištěním,
tvořením skvrn a usazeninám
vodního kamene poskytuje
čisticí a ošetřovací sprej na
nerezovou ocel i sada pro
péči o dřezy SilicaTec, která
se skládá z odvápňovače,
impregnace a houbičky. Pro
hygienickou čistotu a lesk.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
VIN
NO

KA

VIN
NO

KA

VIN
NO

KA

A71 Dávkovač mycího prostředku
# 40468, -000, -800

A51 Dávkovač mycího prostředku
# 40448, -000, -800

A41 Dávkovač mycího prostředku
# 40438, -000, -800

Kuchyňský uzavírací ventil pro spotřebič
# 10823, -000, -800

F13 Tvarovač vodního proudu
SoftStart M24x1 chrom
# 92517, -000

A10 Krytka odtoku
# 40952, -800

VIN
NO

KA

VIN
NO

KA

A11 Otočná rukojeť pro
ovládání excentru
# 40953, -800
F15 Kuchyňské prkénko ořech
# 40960000

VIN
NO

F14 Multifunkční sítko
# 40963000

VIN
NO

KA

F20 Čisticí a ošetřovací
sada na granitové dřezy
SilicaTec
# 40965000

VIN
NO

KA

F19 Čisticí a ošetřovací
sprej na nerez 30 ml
# 40966000

F16 Kuchyňské prkénko dub
# 40961000

KA

VIN
NO

F12 Vyrovnávací prvek pro sBox
# 43333000

F17 Posuvný odkapávač
# 40962800

VIN
NO

KA

KA

F18 Čisticí a ošetřovací sprej
na nerez 250 ml
# 40964000

F10 Sada 16 kusů svorek pro
uchycení dřezu na pracovní
desku tloušťky 10 – 35 mm
# 40950000
F11 Sada 16 kusů svorek pro
uchycení dřezu na pracovní
desku tloušťky 30 – 55 mm
# 40951000
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Povrchové úpravy
kuchyňských baterií
Údaj o povrchové úpravě je uveden
v osmimístném objednacím čísle (#),
např. 28500, -000 = chrom

-000
chrom

-800
vzhled nerezu

Techniky

Řídí průtok vody pouhým
stisknutím tlačítka: hravě snadné
otevření a zavření baterie.

Usazeniny vodního kamene lze
odstranit pouhým seškrábnutím
z ohebných silikonových trysek.

Definuje volný prostor baterie
na výšku, do stran a pro
vytažení na délku.

Hot

Cool
Start

Cool

Při otevřeni v základní
poloze proudí studená voda.
Teplá voda teče, až když ji
potřebujete.

Mísí vodu s velkým
množstvím vzduchu. Pro
jemný a nerozstříkující
se vodní proud.

Varianty zabudování dřezu

Montáž na plochu
pracovní desky:
Dřez je vsazen shora do otvoru
vyříznutého v pracovní desce.

Montáž pod pracovní
desku:
Dřez je vsazen pod pracovní
desku a tvoří tak v kuchyni pocit
většího prostoru.

Zapuštění v úrovni
s plochou:
Dřez je nainstalován do roviny
s pracovní deskou a tvoří tak
hladký přechod, který je možný
jen u dřezů z nerezu.

Barevné odstíny či materiál dřezu
Údaj o povrchové úpravě je uveden v osmimístném objednacím čísle (#),
např. 28500, - 290 = kamenná šedá

-170
grafitová černá

-290
kamenná šedá

-380
betonová šedá

-800
nerezová ocel

Povrchové úpravy kuchyňských baterií
Údaj o povrchové úpravě je uveden v osmimístném objednacím čísle (#),
např. 28500, -000 = chrom

-000
chrom

-340
kartáčovaný černý
chrom

-670
matná černá

-800
vzhled nerezu

71

Omezuje průtok a šetři
tak vodu a energii. Pro
trvaly požitek.

Tento prospekt obsahuje pouze výběr našich výrobků. Náš kompletní sortiment
naleznete na hansgrohe.cz

Objevujte hansgrohe na webu a na sociálních sítích.
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Objevte více
informací o našich
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