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4 hansgrohe Traditsioonid  

Ettevõte Hansgrohe

Originaal aastast 1901:  
algusest peale edumeelne

Hans Grohe ei olnud olemasolevaga 
rahul, sest ta teadis: vaid nii on võimalik saa-
vutada midagi uut, erakordset ja murrangulist. 
Ajal, mil mõlgutati esimesi mõtteid privaat-
setest vannitubadest ja igapäevane duši all 
käimine oli veel utoopia, arendas ta juba esi-
mesi dušipihusteid. Nii pani ta vannitoa jaoks 
paika uued standardid – ja seda palju laie-
malt kui lihtsalt Schwarzwaldis. hansgrohe on 

oma 34 ettevõtte, 21 müügikontori, 146 riiki 
ja kõiki kontinente hõlmava tarneahela ning 
ülemaailmselt kättesaadavate toodetega üks 
väheseid sanitaartehnoloogia valdkonna glo-
baalseid ettevõtteid. Tootmine toimub jätkuvalt 
peamiselt Schiltachis ja Offenburgis – see näi-
tab pühendumust märgile „Made in Germany“ 
ja väljendab elavalt Hansgrohe väärtusi. Üks 
olulisemaid väärtusi on sotsiaalse vastutuse 

võtmine. Hansgrohe grupp on üks jätkusuut-
likkuse ning keskkonna- ja kliimakaitsealase 
mõtteviisi juurutajaid oma tootmisharus. See 
väljendub vee- ja energiasäästlikes toodetes, 
keskkonnasõbralikes tootmistehnoloogiates, 
ülemaailmsetes keskkonnakaitseprojektides ja 
veeressursi säästliku kasutamise õpetamises.

Hansgrohe on alates 1901. aastast oma ajast tavapäraselt sammu võrra ees.



  hansgrohe  Kvaliteet  5

 Kvaliteet, millele võib kindel olla 

 Lähtume teie nõudmistest 

 hansgrohe tegevus põhineb Saksa 
oskusteabel – see aitab toota parima kvali-
teediga tooteid nii vormi kui funktsiooni osas. 
„Made in Germany“ on ja jääb meie edu 
valemiks: peaaegu kõik tooted on toodetud 
Lõuna-Saksamaal Schwarzwaldis. Oleme 
seadnud endale nõude pakkuda vastupida-
vaid lahendusi, mis tõstavad standardeid nii 

funktsionaalsuse kui kvaliteedi osas. Klientide 
pideva rahulolu tagamiseks on uurimis- ja aren-
dustöö olnud meie töö oluline osa alates ette-
võtte rajamisest kuni tänaseni. Tänapäevast 
leidlikkust ja traditsioonilist oskusteavet ühen-
dava ettevõtte edu ulatub kaugesse tulevikku. 

 Tootmisharu edasiviija:   meie uued tooted 
– mille vanus ei ületa 3 aastat – moodustavad 
umbes 30% hansgrohe käibest. Selle kõrge 
„vitaalsusindeksiga“ oleme Schwarzwaldi 
sanitaartoodete eksperdina tootmisharu inno-
vatsiooni eestvedaja. Suur osa hansgrohes 
kavandatud, arendatud ja kujundatud too-
detest on kogu maailmas hästi vastu võetud. 
Schwarzwaldi mõttekojast on tulnud mitmed 
uuenduslikud ideed. Paljud nendest on kujun-
danud sanitaarvaldkonna ajalugu – ja mõned 
ehk isegi kultuurilugu. 

 Keskkonnasõbralikkus.   Kogu hansgrohe 
tegevust iseloomustab jätkusuutlikkus, kesk-
konna- ja kliimakaitse. Meie ülemaailmsed 
keskkonnakaitseprojektid ja teavitustöö vee-
varude säilitamise alal aitavad parandada 
ökoloogilist olukorda. CO2-heite vähendami-
seks kasutame tootmises taastuvaid energiaal-
likaid, tõhusaid ringluse süsteeme ja soojuse 
taaskasutamist. Valides hansgrohe teete otsuse 
kestva kvaliteedi ja ökoloogiliselt vastutustund-
liku tootmise kasuks. 

 Rangeimad nõuded:   hansgrohe toodetes 
kasutatakse ainult kvaliteetseid ja joogivee 
jaoks sobivaid materjale. Kindlustamaks, et 
materjalid täidaksid kõiki köögis esitatavaid 
nõudmisi, on neid testitud pikaajalistes katse-
tes. Kehtivatele normidele vastavus ja kõikide 
üksikute osade parim sobivus tagavad sujuva 
ja mugava töö aastateks. Meie enda toote-
ohutuseeskirjad on enamasti palju rangemad 
kui tootmisharus üldiselt. Sellest tulenevalt 
anname vabatahtlikult tarbijatele viieaastase 
tootjagarantii, mis kehtib kõikide meie toodete 
puhul. 

 -AASTANE  
 GARANTII 



 Köögi süda 

 Valamukomplekt  C51-F660-07





8 hansgrohe Disain  

Auhinnatud silmapaistev disain

Uutmoodi mõtlemine loob  
uusi võimalusi

Valamu peab olema eeskät t funkt -
sionaalne ja vastupidav. Kui lisada nendele 
meeldiv disain, on olemas kõik, mida vaja uue 
unistuste köögi jaoks. hansgrohe iga valamu 
ühendab endas kõik need omadused. Kvali-
teetsed valamud on valmistatud kas käsitsi 

keevitatud roostevabast terasest või loodusli-
kust SilicaTec graniidist. Kandiline põhivorm 
on selgete joontega ja see sobitub tänu oma 
minimalistlikule disainile hästi moodsasse 
kööki. Ainulaadselt kaunis disain: asümmeet-
riline valamuserv. Tänu sellele mõjub valamu 

ja segistitila – ning olemasolu korral ka juht-
seadis – ühtse tervikuna. Tänu uutviisi juhtimi-
sele – kas juhtkangi või Select-nupuga – on 
seda oluliselt mugavam kasutada.

Hansgrohe SE tooteid on 50 erineva rahvus-
vahelise disainiauhinnaga pärjatud juba üle 
500 korra – see tähendab, et Hansgrohe SE 
on üks tihemini auhinnatud ettevõtteid. iF ede-
tabelis oli ettevõte 2017. aastal 6. kohal ja 
seega esimene on tööstusharus. Disain ei ole 

seejuures kunagi eesmärk omaette, vaid alati 
tänapäevastesse vormidesse pandud uuendus-
like funktsioonide väljendus.

Valamukomplekt C71-F660-08
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 Phoenix Designiga koostöös loodud valamute 
seeria on revolutsiooniline nii disaini kui funkt-
sionaalsuse poolest: kvaliteetselt töödeldud 
materjalid ja majesteetlike joontega kandilised 
põhivormid sobivad suurepäraselt moodsasse 
kööki. Tänu laiemale valamuservale mõjub 
valamu, juhtseadis ja segisti ühtse tervikuna. 
Köögi eripärade parimaks ärakasutamiseks 
on võimalik valida erineva kujuga valamute 
vahel. 

 Valamu eesmisel serval oleva Select-nupu 
abil saate veevoolu lihtsalt avada ja sulgeda. 
Select-nupu keeramisega saab põhjaklappi 
avada ja sulgeda. 

 Juhtkangiga saab vee alguses voolama ja lõpus kinni lükata ning veetemperatuuri valida. See-
järel saab vee valamu juures töötamise ajal köögisegistil oleva Select-nupu abil jooksma või 
kinni vajutada. 



10 hansgrohe Valamukomplektid ja valamud  

Uued köögistandardid

Kvaliteetsed materjalid:  
roostevaba teras ja graniit SilicaTec

Täiendusena roostevabast terasest 
valamutele laiendas hansgrohe oma toote-
valikut SilicaTec graniitvalamutega. SilicaTec 
on tulevikumaterjal ja selle looduslik välimus 

toob kööki uued orgaanilised värvid. Need 
mõjuvad soojalt ja loovad õdusa atmosfääri: 
see sobib hästi elutuppa integreeritud köökide 
trendiga. Veelgi isikupärasema interjööri loo-

miseks on SilicaTec valamud saadaval kolmes 
erinevas värvitoonis – nii saate detaile teadli-
kult rõhutada.

Kvaliteetne. 1 mm paksusest käsitsi keevitatud roostevabast terasest valamud paistavad silma oma täpselt viimistletud servade poolest.

roostevaba teras
-800

grafiitmust
-170

kivihall
-290

betoonhall
-380
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Kestev: tugevate ja vastupidavate pindade saamiseks kasutatakse Saksamaa päritolu ümardatud servadega kvartsosakesi.

Niiskumatu: tänu siledale mittepoorsele pinnale veerevad veepiisad 
lihtsalt maha.

Loomulik: mater jal on katsudes meeldiv ja veenab oma 
looduslikkusega.



12 hansgrohe Valamukomplektid ja valamud  

Pilkupüüdev köögielement

Erinevad suurused ja paigaldus-
võimalused iga köögi jaoks

Isikupärase köögi loomiseks pakume 
erineva kujuga valamuid, nt väike, piklik või 
topeltvalamu, ja erinevad paigaldusvõimalusi. 

Nõrutuspind pikendab töötasapinda. Suured 
valamud sobivad seevastu eriti hästi anumate 
veega täitmiseks ja suurte esemete pesemi-

seks. Topeltvalamu võimaldab erinevaid tööe-
tappe paralleelselt läbi viia.

Ühe kausiga valamu: umbes 66 cm laiune valamu sobib valamukappidele, mis on vähemalt 80 cm laiused, ja u 45 cm laiune valamu sobib 
valamukappidele, mis on vähemalt 60 cm laiused (pilt puudub).

Pinnale paigaldamine:
Valamu paigaldatakse töötasapinda 
lõigatud auku ülevalt poolt.

Tasapinnaline paigaldamine:
Valamu paigaldatakse töötasapinnaga 
samasse tasapinda. Üleminek on ast-
meta. Sel viisil on võimalik paigaldada 
vaid roostevabast terasest valamuid.

Tööpinna alla paigaldamine:
Valamu kinnitatakse altpoolt töötasa-
pinna külge. Nii tundub köök avaram.



  hansgrohe Erinevad suurused ja paigaldusvõimalused 13

Nõrutuspinnaga üksikvalamud:
u 45 cm laiuse valamuga mudel sobib valamukappidele, mille laius on vähemalt 60 cm.

Topeltvalamu:
Kahe u 37 cm laiuse valamuga mudel sobib valamukappidele, mille laius on vähemalt 90 cm.

Topeltvalamu:
umbes 18 cm ja u 45 cm laiuste valamutega mudel sobib valamukappidele, mille laius on vähemalt 80 cm.



14 hansgrohe  Köögisegisti   

 Sari 71: juhtkangi ja Select-nupuga 

 Palju erinevaid käepäraseid võimalusi 

 Juhtkangiga saab vee alguses voolama ja lõpus kinni 
lükata ning veetemperatuuri valida. 

 Segistit saab tänu praktilisele 
väljatõmmatavale tilale (kuni 76 cm ulatuses 

väljatõmmatav) paindlikult kasutada .

 Select-nupu abil saab vee nupuvajutusega 
vahepeal avada ja sulgeda. 

 Minimalistlik ja stiilne disain sobib 
igasse interjööri. 

 Rohkem vabadust köögis: 
segistitila on kuni 150° pööratav .

 Palju ruumi väljatõmmatava tila all: 
sobib hästi näiteks suurte pottide 

mugavaks täitmiseks. 

 Näide. Köögisegisti M7119-H200 

 Eriti märkimisväärne on uus veevoolu 
juhtimise viis valamu äärelt – puudub vaja-
dus köögisegisti pideme järgi. Käepärase 
juhtkangi pööramisega saab reguleerida vee-

temperatuuri. Juhtkangi üles-alla liigutamisega 
saab muuta vee vooluhulka. Lisaks juhtkangile 
saab kasutada ka köögisegistil olevat intuitiiv-
set Select-nuppu. See annab lisavõimaluse 

veevoolu vahepeal nupuvajutusega avada ja 
sulgeda. See köögisegisti on saadaval toote-
sarjas 71 või valamukomplekti osana. 
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16 hansgrohe  Köögisegisti   

 Sari 71: kahe pihustusrežiimiga ja Select-nupuga 

 Veelgi käepärasem ja funktsionaalsem 
moodne köök 

 Segisti põhikuju sobib 
valamuga täiuslikult .

 Rohkem vabadust köögis: segistitila on 
kuni 150° pööratav .

 Käepärase pidemega saab vee alguses lahti ja lõpus 
kinni keerata ning veetemperatuuri valida. 

 Segistit saab tänu praktilisele 
väljatõmmatavale tilale (kuni 76 cm ulatuses 

väljatõmmatav) paindlikult kasutada .

 Lülitusnupp kahe pihustusrežiimi 
vahel valimiseks 

 Select-nupu abil saab vee vahepeal lihtsalt nupuvajutusega 
lahti ja kinni vajutada. Seda keerates saab muuta 

põhjaklapi asendit. 

 Palju ruumi väljatõmmatava tila all: 
sobib hästi näiteks suurte pottide 

mugavaks täitmiseks. 

 Näide. Köögisegisti M7120-H220 

 Tänu intuitiivsele Select-nupule valamu 
serval, mis toimib juhtseadena, saab köögi-
segisti veevoolu juhtida hoopis uutmoodi. 
Käepärase pidemega saab seadistada nii 

vee vooluhulka kui -temperatuuri. Soovi kor-
ral saab valamu serval olevale Select-nupule 
vajutades vee jooksma ja kinni vajutada. 
Select-nupu pööramisel saab liigutada auto-

maatset põhjaklappi. Köögisegistil oleva lüli-
tusnupuga saab valida kahe pihustusrežiimi 
vahel. See köögisegisti on saadaval tootesar-
jas 71 või valamukomplekti osana. 
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18 hansgrohe  Köögisegisti   

 Sari 71: Select-nupuga 

 Käepärane ja kauni disainiga 

 Segisti põhikuju sobib 
valamuga täiuslikult .

 Rohkem vabadust köögis: segistitila on 
kuni 150° pööratav .

 Palju ruumi väljatõmmatava tila all: 
sobib hästi näiteks suurte pottide 

mugavaks täitmiseks. 

 Select-nupu abil saab vee vahepeal 
nupuvajutusega lahti ja kinni vajutada. 

 Näide. Köögisegisti M7115-H320 

 Uus köögisegisti, mille kasutamine on 
mugav ja kindel: ebameeldiv randme vääna-
mine on nüüd ajalugu. Käepärase pidemega 
saab seadistada nii vee vooluhulka kui -tem-

peratuuri. Köögisegistil paikneb lisaks Select-
nupp, mille abil saab vee vahepeal jooksma 
ja kinni vajutada. Segistitila väljatõmbamise 
võimalus suurendab tööulatust valamu ümber 

76 cm võrra. See või sarnane köögisegisti on 
saadaval sarjas 71 ja sarjas 51. 

 Segistit saab tänu praktilisele 
väljatõmmatavale tilale (kuni 76 cm ulatuses 

väljatõmmatav) paindlikult kasutada .

 Käepärase pidemega saab vee alguses 
voolama ja lõpus kinni keerata ning 

veetemperatuuri valida. 
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Köögisegisti M7115-H320



20 hansgrohe  Köögisegisti   

 Sari 51: Select-nupuga 

 Mitmefunktsiooniline seade 
moodsasse kööki 

 Kooniline põhikorpus annab segistile 
elegantse ja luksusliku välimuse .

 Lihtne puhastada tänu sujuvale 
üleminekule segisti korpuse ja pöörleva 
jooksutoru vahel. 

 Pikem 150° pööratav tila annab suure 
liikumisvabaduse. 

 Palju ruumi väljatõmmatava tila all: 
sobib hästi näiteks suurte pottide 

mugavaks täitmiseks. 

 Select-nupu abil saab vee vahepeal 
nupuvajutusega jooksma ja kinni vajutada. 

 Suure käepidemega saab vee alguses lahti ja lõpus kinni 
keerata ning veetemperatuuri valida. 

 Näide. Köögisegisti M512-H300 

 Ajatu sirgete joontega disain, mis 
põhineb koonilisel põhikorpusel, sobib hästi 
igasse moodsasse kööki. Suure käepidemega 
saab seadistada nii vee temperatuuri kui voo-

luhulka. Köögisegistil paikneb lisaks Select-
nupp, millele sõrme, käeselja või käsivarrega 
vajutades saab vee vahepeal jooksma või 
kinni vajutada. See annab suurema liikumisva-

baduse ja aitab tõhusamalt töötada. See või 
sarnane köögisegisti on saadaval sarjas 71, 
sarjas 51 ja sarjas 41. 

 Sarja 71 toodete puhul on võimalik segisti akna ette paigaldada: 
köögisegisti ei takista akna avamist, sest selle saab vajadusel 
maha käänata. 
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 Köögisegisti  M512-H300



22 hansgrohe  Köögisegisti   

 Sari 52: 2 pihustusrežiimiga 

 Rohkem liikumisvabadust 
 söögitegemisel ja nõudepesemisel 

 Elegantne ja stiilne segistitila .

 Pikem pööratav tila annab suure 
liikumisvabaduse .

 Lülitusnupp kahe pihustusrežiimi 
vahel valimiseks .

 AirPower segab pritsmevaba veejoa 
tekitamiseks vee õhuga. 

 Puristlik disain. 

 Näide. Köögisegisti M5216-H220 

 Puhas ja julge disain mõjub igas köögis 
elegantselt. Filigraanse töötlusega käepideme 
abil saab seadistada nii vee vooluhulka kui 

- temperatuuri. Köögisegisti lülitusfunktsioon 
lubab valida kahe pihustusrežiimi vahel. Väl-
jatõmbamise võimalus suurendab tööulatust 

valamu ümber 76 cm võrra. See või sarnane 
köögisegisti on saadaval sarjas 51, sarjas 52 
ja sarjas 41. 

 Sarja 52 toodete puhul on võimalik segisti akna ette paigaldada: 
köögisegisti ei takista akna avamist, sest selle saab vajadusel 
maha käänata. 



Köögisegisti M5216-H220



24 hansgrohe sBox  

sBox

Mugavam kasutada tänu vooliku 
 uutmoodi juhtimisele valamukapis

Kavandatud standardse valamukapi jaoks.

Alla 30 mm läbimõõduga lameda 
korpuse saab paigaldada ka 

kohtadesse, kus on vähe ruumi.

Karbi sees liigub voolik vaikselt ja on 
kahjustuste eest kaitstud.

Kuni 76 cm ulatuses väljatõmmatavat segistit 
on mugav kasutada ja see annab valamualas 
suurema liikumisvabaduse.

Paindlikud ja mitmekülgsed 
paigaldusvõimalused.

Neli eraldi liikuvat kinnituselementi 
sBox’i paindlikuks paigaldamiseks.

Voolikule asetatud raskus võimaldab 
väljatõmmatavat segistitila tõrgeteta 
kasutada.

Nii valamukomplektide osana kui ka 
teiste väljatõmmatava tilaga köögisegistite 
puhul hoolitseb sBox vooliku kindla ja sujuva 
liikumise eest nii välja- kui sissetõmbamisel. 

sBox’is ei saa voolik takerduda ega kahjus-
tuda. Vooliku raskust liigutatakse vaikselt 
ja see on karbi sisemuses kaitstud takistuste 
eest, mis selle toimimist võiksid segada. 52 

cm kõrgune karp sobib kõikidesse enam-
kasutatavatesse valamukappidesse. Lisa -
eeliseks on korras valamukapp, kus on ruumi 
äravoolusüsteemidele.





 Ülevaade 
tootesarjadest 



 Köögisegisti  M7116-H320



28 hansgrohe Ülevaade tootesarjadest  

Roostevabast terasest 
valamukomplektid

hansgrohe valamukomplektide hul -
gast leiab iga köögi jaoks sobiva suuruse ja 
funktsioonidega valamu, mis moodustab selle 
juurde kuuluva köögisegistiga ühtse terviku. 
Suurepärane kvaliteet, disain ja funktsionaal-
sus viivad valamukomplektid hoopis uuele 

tasemele. Köögisegistite puhul on võimalik 
valida Select -nupu või juhtkangiga mude-
lite vahel. Mõlemad mudelid on saadaval 
nii kroomist (-000) kui roostevabast terasest 
(-800) pinnaviimistlusega. Komplekti kuuluvad 
ka kõik ülejäänud vajalikud osad.

C71-F450-01
Select valamukomplekt 450 koos  
2 auguga köögisegistiga 220
Valamukapp: 600 mm
# 43207, -700 1129.70 €
# 43207, -800 1292.90 €

C71-F660-03
Select valamukomplekt 660 koos  
2 auguga köögisegistiga 320
Valamukapp: 800 mm
# 43209, -000 1223.80 €
# 43209, -800 1399.60 €

C71-F450-06
Valamukomplekt 450 koos  
2 auguga Select köögisegistiga 200
Valamukapp: 600 mm
# 43201, -000 1046.00 €
# 43201, -800 1202.90 €

C71-F660-08
Valamukomplekt 660 koos  
2 auguga Select köögisegistiga 200
Valamukapp: 800 mm
# 43202, -000 1129.70 €
# 43202, -800 1286.60 €

roostevaba teras
-800

Pinnale paigaldamine Tasapinnaline 
paigaldamine

kroom
-000

roostevabast terasest 
pinnaviimistlus -800

Hinnad on soovituslikud, sisaldavad käibemaksu ja kehtivad kuni 31.12.2018.  
Valamute mõõdud leiate lk 32. Lisateavet leiate veebilehelt www.hansgrohe-int.com või www.hansgrohe.ee
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C71-F765-05
Select valamukomplekt 370/370 koos  
2 auguga köögisegistiga 320
Valamukapp: 900 mm
# 43211, -000 1673.60 €
# 43211, -800 1849.30 €

C71-F655-04
Select valamukomplekt 180/450 koos  
2 auguga köögisegistiga 320
Valamukapp: 800 mm
# 43210, -000 1569.00 €
# 43210, -800 1744.70 €

C71-F450-02
Nõrutuspinnaga Select valamukomplekt 450  
2 auguga köögisegistiga 220
Valamukapp: 600 mm
# 43208, -000 1401.60 €
# 43208, -800 1564.80 €
C71-F450-11
(Parempoolse nõrutuspinnaga, pilt puudub)
# 43229, -000, -800

C71-F765-10
Valamukomplekt 370/370 koos  
2 auguga Select köögisegistiga 200
Valamukapp: 900 mm
# 43203, -000 1569.00 €
# 43203, -800 1725.90 €

C71-F655-09
Valamukomplekt 180/450 koos  
2 auguga Select köögisegistiga 200
Valamukapp: 800 mm
# 43206, -000 1464.40 €
# 43206, -800 1621.30 €

C71-F450-07
Nõrutuspinnaga valamukomplekt 450  
2 auguga Select köögisegistiga 200
Valamukapp: 600 mm
# 43205, -000 1359.80 €
# 43205, -800 1516.70 €
C71-F450-12
(Parempoolse nõrutuspinnaga, pilt puudub)
# 43230, -000, -800
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30 hansgrohe Ülevaade tootesarjadest  

Roostevabast terasest 
valamud

Erineva kujuga valamud, nt väike, pik-
lik või topeltvalamu, võimaldavad luua isiku-
pärase köögi. Nõrutuspind pikendab tööta-
sapinda. Suured valamud sobivad seevastu 
eriti hästi anumate veega täitmiseks ja suurte 
esemete pesemiseks. Topeltvalamu võimaldab 

erinevaid tööetappe paralleelselt läbi viia. 
Kuna valamud on kombineeritavad kõikide 
köögisegistitega ja neid saab erineval viisil 
paigaldada, saab köögi sisustada täpselt isik-
like eelistuste kohaselt. roostevaba teras

-800

Pinnale paigaldamine Tasapinnaline 
paigaldamine

Hinnad on soovituslikud, sisaldavad käibemaksu ja kehtivad kuni 31.12.2018. Kõikide valamute sügavus on 190 mm (põhivalamu) ja need on saadaval ka 2 segistiauguga ja auto-
maatse ära- ja ülevoolusüsteemiga. Mõõdud on esitatud millimeetrites. Lisateavet leiate veebilehelt www.hansgrohe-int.com või www.hansgrohe.ee

S711-F450 Sisseehitatud valamu 450
Valamukapp: 600 mm
# 43301, -800, Segistiauguga 606.70 €
# 43920000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S711-F765 Sisseehitatud valamu 370 x 370
Valamukapp: 900 mm
# 43303, -800, Segistiauguga 1129.70 €
# 43922000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 41.80 €

S711-F660 Sisseehitatud valamu 660
Valamukapp: 800 mm
# 43302, -800, Segistiauguga 659.00 €
# 43921000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S715-F450 Sisseehitatud valamu 450 nõrutuspinnaga
Valamukapp: 600 mm
# 43306, -800, Segistiauguga 889.10 €
# 43920000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €
S716-F450
(Parempoolse nõrutuspinnaga, pilt puudub)
# 43331, -800, Segistiauguga
# 43920000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S711-F655 Sisseehitatud valamu 180 x 450
Valamukapp: 800 mm
# 43309, -800, Segistiauguga 1025.10 €
# 43924000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 41.80 €
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  hansgrohe Roostevabast terasest valamud 31

Töötasapinna alla paigalda-
tavad roostevabad valamud

Töötasapinna alla paigaldatavad 
valamud sulavad tänu astmeteta sisseehita-
misele köögiga ühte. Sellise paigaldusviisiga 
valamute valik on suur: saadaval on palju 
erinevaid suurusi, valida saab ühe kausiga 
või topeltvalamute vahel. Töötasapinna alla 

paigaldatavad valamud kinnitatakse altpoolt 
töötasapinna külge ja seetõttu paistab ruum 
avaram. Seepärast sobivad töötasapinna alla 
paigaldatavad valamud eriti hästi veekindlate 
töötasapindadega, nagu looduskivi, betoon 
või kvarts.

roostevaba teras
-800

Tööpinna alla 
paigaldamine

Hinnad on soovituslikud, sisaldavad käibemaksu ja kehtivad kuni 31.12.2018. Kõikide töötasapinna alla paigaldatavate valamute sügavus on 190 mm (põhivalamu) ja need on saa-
daval ka automaatse ära- ja ülevoolusüsteemiga. Mõõdud on esitatud millimeetrites. Lisateavet leiate veebilehelt www.hansgrohe-int.com või www.hansgrohe.ee

S719-U400 Tööpinna alla paigaldatav valamu 400
Valamukapp: 500 mm
# 43425, -800 418.40 €
# 43925000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S719-U660 Tööpinna alla paigaldatav valamu 660
Valamukapp: 800 mm
# 43428, -800 491.60 €
# 43921000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S719-U450 Tööpinna alla paigaldatav valamu 450
Valamukapp: 600 mm
# 43426, -800 449.80 €
# 43920000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S719-U655 Tööpinna alla paigaldatav valamu 655
Valamukapp: 800 mm
# 43429, -800 826.3 €
# 43924000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 41.80 €

S719-U500 Tööpinna alla paigaldatav valamu 500
Valamukapp: 600 mm
# 43427, -800 470.70 €
# 43926000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S719-U765 Tööpinna alla paigaldatav valamu 765
Valamukapp: 900 mm
# 43430, -800 899.6 €
# 43922000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 41.80 €



32 hansgrohe Ülevaade tootesarjadest  

SilicaTec graniidist 
valamukomplektid

hansgrohe valamukomplektide hul -
gast leiab iga köögi jaoks sobiva suuruse ja 
funktsioonidega valamu, mis moodustab selle 
juurde kuuluva köögisegistiga ühtse terviku. 
Suurepärane kvaliteet, disain ja funktsionaal-
sus viib valamukomplektid hoopis uuele tase-

mele. Köögisegistite puhul on võimalik valida 
Select-nupu või juhtkangiga mudelite vahel. 
Komplekti kuuluvad ka kõik ülejäänud vajali-
kud osad.

grafiitmust
-170

Pinnale paigaldamine

kroom
-000

C51-F450-01
Select valamukomplekt 450 koos  
2 auguga köögisegistiga 220
Valamukapp: 600 mm
# 43212, -000 836.80 €

C51-F660-02
Select valamukomplekt 660 koos  
2 auguga köögisegistiga 320
Valamukapp: 800 mm
# 43213, -000 941.40 €

C51-F450-06
Valamukomplekt 450 koos  
2 auguga Select köögisegistiga 200
Valamukapp: 600 mm
# 43217, -000 805.40 €

C51-F660-07
Valamukomplekt 660 koos  
2 auguga Select köögisegistiga 200
Valamukapp: 800 mm
# 43218, -000 878.60 €

Hinnad on soovituslikud, sisaldavad käibemaksu ja kehtivad kuni 31.12.2018.  
Valamute mõõdud leiate lk 36. Lisateavet leiate veebilehelt www.hansgrohe-int.com või www.hansgrohe.ee



  hansgrohe SilicaTec graniidist valamukomplektid 33

C51-F770-05
Select valamukomplekt 370 x 370 koos  
2 auguga köögisegistiga 320
Valamukapp: 900 mm
# 43216, -000 1025.10 €

C51-F635-04
Select valamukomplekt 180 x 450 koos  
2 auguga köögisegistiga 320
Valamukapp: 800 mm
# 43215, -000 962.30 €

C51-F450-03
Select valamukomplekt 450 nõrutuspinna  
ja 2-auguga köögisegistiga 220
Valamukapp: 600 mm
# 43214, -000 993.70 €

C51-F770-10
Valamukomplekt 370 x 370 koos  
2 auguga köögisegistiga 200
Valamukapp: 900 mm
# 43221, -000 962.30 €

C51-F635-09
Valamukomplekt 180 x 450 koos  
2 auguga Select köögisegistiga 200
Valamukapp: 800 mm
# 43220, -000 899.60 €

C51-F450-08
Valamukomplekt 450 nõrutuspinna ja  
2-auguga Select köögisegistiga 200
Valamukapp: 600 mm
# 43219, -000 962.30 €
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34 hansgrohe Ülevaade tootesarjadest  

SilicaTec graniidist 
valamud

Erineva kujuga valamud, nt väike, piklik 
või topeltvalamu, võimaldavad luua isikupä-
rase köögi. Vasakul asetsev nõrutuspind piken-
dab töötasapinda. Suured valamud sobivad 
seevastu eriti hästi anumate veega täitmiseks 
ja suurte esemete pesemiseks. Topeltvalamu 

võimaldab erinevaid tööetappe paralleelselt 
läbi viia. Kuna valamud on kombineeritavad 
kõikide köögisegistitega ja neid saab erineval 
viisil paigaldada, saab köögi sisustada täpselt 
isiklike eelistuste kohaselt.

Pinnale paigaldamine

kivihall
-290

betoonhall
-380

grafiitmust
-170

Hinnad on soovituslikud, sisaldavad käibemaksu ja kehtivad kuni 31.12.2018. Kõikide valamute sügavus on 190 mm (põhivalamu) ja need on saadaval ka automaatse ära- ja üle-
voolusüsteemiga. Mõõdud on esitatud millimeetrites. Lisateavet leiate veebilehelt www.hansgrohe-int.com või www.hansgrohe.ee

S510-F450 Sisseehitatud valamu 450
Valamukapp: 600 mm
# 43312, -170, -290, -380 295.00 €
# 43927000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S510-F770 Sisseehitatud valamu 370/370
Valamukapp: 900 mm
# 43316, -170, -290, -380 439.30 €
# 43928000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 41.80 €

S510-F660 Sisseehitatud valamu 660
Valamukapp: 800 mm
# 43313, -170, -290, -380 376.60 €
# 43927000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S514-F450 Sisseehitatud valamu 450 nõrutuspinnaga
Valamukapp: 600 mm
# 43314, -170, -290, -380 458.20 €
# 43927000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S510-F635 Sisseehitatud valamu 180/450
Valamukapp: 800 mm
# 43315, -170, -290, -380 376.60 €
# 43928000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 41.80 €
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  hansgrohe SilicaTec graniidist valamud 35

Töötasapinna alla paigalda-
tavad graniidist valamud

Töötasapinna alla paigaldatavad 
valamud sulavad tänu astmeteta sisseehita-
misele köögiga ühte. Sellise paigaldusviisiga 
valamute valik on suur: saadaval on palju 
erinevaid suurusi, valida saab ühe kausiga 
või topeltvalamute vahel. Töötasapinna alla 

paigaldatavad valamud kinnitatakse altpoolt 
töötasapinna külge ja seetõttu paistab ruum 
avaram. Seepärast sobivad töötasapinna alla 
paigaldatavad valamud eriti hästi veekindlate 
töötasapindadega, nagu looduskivi, betoon 
või kvarts.

Tööpinna alla 
paigaldamine

kivihall
-290

betoonhall
-380

grafiitmust
-170

Hinnad on soovituslikud, sisaldavad käibemaksu ja kehtivad kuni 31.12.2018. Kõikide töötasapinna alla paigaldatavate valamute sügavus on 190 mm (põhivalamu) ja need on saa-
daval ka automaatse ära- ja ülevoolusüsteemiga. Mõõdud on esitatud millimeetrites. Lisateavet leiate veebilehelt www.hansgrohe-int.com või www.hansgrohe.ee

S510-U660 Tööpinna alla paigaldatav valamu 450
Valamukapp: 800 mm
# 43432, -170, -290, -380 444.60 €
# 43927000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S510-U450 Tööpinna alla paigaldatav valamu 450
Valamukapp: 600 mm
# 43431, -170, -290, -380 363.00 €
# 43927000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 25.10 €

S510-U635 Tööpinna alla paigaldatav valamu 180/450
Valamukapp: 800 mm
# 43433, -170, -290, -380 444.60 €
# 43928000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 41.80 €

S510-U770 Tööpinna alla paigaldatav valamu 370/370
Valamukapp: 900 mm
# 43434, -170, -290, -380 507.30 €
# 43928000 Käsitsi juhitav ära- ja ülevoolusüsteem 41.80 €
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36 hansgrohe Ülevaade tootesarjadest  

M7120-H320
2-auguga Select köögisegisti 320  
väljatõmmatava tilaga, kaks pihustusrežiimi  
# 73806, -000 585.80 €
# 73806, -800 761.50 €

M7120-H220
2-auguga Select köögisegisti 220  
väljatõmmatava tilaga, kaks pihustusrežiimi  
# 73805, -000 543.90 €
# 73805, -800 585.80 €

M7115-H320
Select köögisegisti 320  
väljatõmmatava tilaga  
# 73803, -000 514.40 €
# 73803, -800 651.50 €

M7115-H240
Select köögisegisti 240  
väljatõmmatava tilaga  
# 73802, -000 465.50 €
# 73802, -800 514.40 €

M712-H320
Select köögisegisti 320  
pööratava tilaga  
# 73810, -000 399.80 €
# 73810, -800 509.30 €

M712-H260
Select köögisegisti 260  
pööratava tilaga  
# 73811, -000 456.10 €
# 73811, -800 509.30 €

Hinnad on soovituslikud, sisaldavad käibemaksu ja kehtivad kuni 31.12.2018.  
Mõõdud on esitatud millimeetrites. Lisateavet leiate veebilehelt www.hansgrohe-int.com või www.hansgrohe.ee
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  hansgrohe Köögisegistid 37

kroom
-000

roostevabast terasest 
pinnaviimistlus
-800

M7119-H200
2-auguga Select köögisegisti 200  
väljatõmmatava tilaga  
# 73804, -000 523.00 €
# 73804, -800 679.90 €

M7116-H320
Köögisegisti 320 väljatõmmatava tilaga, 
kaks pihustusrežiimi  
# 73801, -000 503.80 €
# 73801, -800 637.50 €

M7116-H220
Köögisegisti 220 väljatõmmatava tilaga, 
kaks pihustusrežiimi  
# 73800, -000 455.00 €
# 73800, -800 574.30 €

M7114-H320
Köögisegisti 320 väljatõmmatava tilaga  
# 73812, -000 417.90 €
# 73812, -800 526.70 €

M711-H320
Köögisegisti 320 pööratava tilaga  
# 73813, -000 314.70 €
# 73813, -800 409.20 €

M713-H320
akna ette paigaldamiseks  
# 73814000 371.90 €

M714-H320
sulgeventiiliga
# 73815000 425.30 €

Määrab selle, kui palju vaba 
ruumi jääb segisti alla, palju 
tila pöörleb ning väljatõmba-
misfunktsiooni olemasolul ka 
väljatõmbepikkuse.

Segab veele rohkesti õhku juurde. 
Tulemuseks on eriti homogeenne 
ja pritsmevaba veejuga.

Veevoolu reguleerimiseks piisab 
vaid nupuvajutusest: vee saab ime-
lihtsalt lahti ja kinni vajutada

Katlakivi eemaldamiseks piisab, 
kui paindlikke silikoonnaaste ker-
gelt sõrmega hõõruda.
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38 hansgrohe  Ülevaade tootesarjadest   

 kroom 
-000

 roostevabast terasest 
pinnaviimistlus 
-800

M5216-H220
 Köögisegisti 220 väljatõmmatava tilaga, 
kaks pihustusrežiimi  
# 73863, -000 520.00 € 
# 73863, -800 658.70 €

 Võimalik paigaldada akna ette 

M5216-H170
 Köögisegisti 170 väljatõmmatava tilaga, 
kaks pihustusrežiimi  
# 73860, -000 372.60 €
# 73860, -800 467.10 €

M525-H170 
 avatud soojaveeboilerite jaoks 
# 73861000 346.50 €

M5214-H260
 Köögisegisti 260 väljatõmmatava tilaga  
# 73864, -000 448.70 €
# 73864, -800 566.10 €

 Võimalik paigaldada akna ette 

M521-H170
 Köögisegisti 170 pööratava tilaga  
# 73862, -000 232.20 €
# 73862, -800 359.70 €

M521-H270
 Köögisegisti 270 pööratava tilaga  
# 73865, -000 272.30 €
# 73865, -800 380.90 €

M524-H270 
 sulgeventiiliga 
# 73866000 353.00 €

Hinnad on soovituslikud, sisaldavad käibemaksu ja kehtivad kuni 31.12.2018. 
 Mõõdud on esitatud millimeetrites. Lisateavet leiate veebilehelt www.hansgrohe-int.com või www.hansgrohe.ee 
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  hansgrohe  Köögisegistid  39

 kroom 
-000

 roostevabast terasest 
pinnaviimistlus 
-800

M5116-H200
 Köögisegisti 200 väljatõmmatava tilaga, 
kaks pihustusrežiimi  
# 73851, -000 405.60 €
# 73851, -800 510.00 €

M5115-H300
 Select köögisegisti 300 
väljatõmmatava tilaga  
# 73853, -000 481.80 €
# 73853, -800 609.10 €

M5116-H160
 Köögisegisti 160 väljatõmmatava tilaga, 
kaks pihustusrežiimi  
# 73850, -000 361.50 €
# 73850, -800 470.00 €

M5115-H220
 Select köögisegisti 220 
väljatõmmatava tilaga  
# 73852, -000 434.10 €
# 73852, -800 547.10 €

M511-H260
 Köögisegisti 260 pööratava tilaga  
# 73855, -000 250.20 €
# 73855, -800 325.30 €

M515-H260 
 avatud soojaveeboilerite jaoks 
# 73856, -000 PREIS!

M512-H300
 Select köögisegisti 300 pööratava tilaga  
# 73854, -000 361.50 €
# 73854, -800 470.00 €

M511-H220
 Köögisegisti 220 pööratava tilaga  
# 73857, -000 219.70 €
# 73857, -800 285.60 €

M514-H220 
 sulgeventiiliga 
# 73858, -000 292.90 €



220

2
3

0

41
1

222

2
7

7

3
0

5

204

2
6

8 3
3

8

220

15
5

2
2

9

200

 Tootesari  41

40 hansgrohe  Ülevaade tootesarjadest   

 kroom 
-000

 roostevabast terasest 
pinnaviimistlus  -800

M4116-H240
 Köögisegisti 240 väljatõmmatava tilaga, 
kaks pihustusrežiimi, pööratav tila  
# 73880, -000 306.70 €
# 73880, -800 381.60 €

M411-H160
 Köögisegisti 160 pööratava tilaga  
# 73885, -000 122.10 €
# 73885, -800 158.70 €

M415-H160 
 avatud soojaveeboilerite jaoks 
# 73886, -000 137.70 €

M414-H200 
 sulgeventiiliga 
# 73887, -000 283.40 €

M411-H280
 Köögisegisti 280 pööratava tilaga  
# 73881, -000 198.30 €
# 73881, -800 258.40 €

M416-W260
 Köögisegisti 260 seinale paigaldatav, 
pööratava tilaga  
# 73888, -000 164.60 €

M411-H260
 Köögisegisti 260 pööratava tilaga  
# 73882, -000 173.00 €
# 73882, -800 225.60 €

M415-H260 
 avatud soojaveeboilerite jaoks 
# 73883, -000 191.00 €

M414-H260 
 sulgeventiiliga 
# 73884, -000 283.50 €

Hinnad on soovituslikud, sisaldavad käibemaksu ja kehtivad kuni 31.12.2018. 
 Mõõdud on esitatud millimeetrites. Lisateavet leiate veebilehelt www.hansgrohe-int.com või www.hansgrohe.ee 
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 Meie siht iga päev: 
parim kvaliteet. 

 Kahe pihustusrežiimiga välja-
tõmmatav segistitila 
 Väljatõmmataval tilal on 2 pihustusre-
žiimi (tavaline ja dušijuga), mille vahel 
on lihtne ümber lülituda. 

 QuickClean 
 Paindlikele silikoonnaastudele kinnitub 
katlakivi halvasti. Ja kui see siiski juhtub, 
saab setted lihtsalt sõrmega maha 
hõõruda. 

 Keraamiline tööelement koos 
Boltic pidemelukustusega: 
 pidemelukustus hoiab ära loksumise ja 
kindlustab segisti pika kasutusea. 

 Kvaliteet „Made by Hansgrohe“  
 Kestvate kvaliteettoodete kasuks otsusta-
misel annavad kindlustunde kvaliteetsed 
materjalid ja rahvusvaheliste normide 
täitmine. 

 Ergonoomilised käepidemed 
 Tänu pikkadele lamedatele pidemetele 
on kasutamine eriti mugav. 

 ComfortZone 
pööramisfunktsioon: 
 Pöörderaadius (110°/120°/150°) või 
täielik liikumisvabadus (360°). 

sBox: 
 Väljatõmmatava tila voolikut juhitakse 
sBox’is kindlalt ja see on kahjustuste 
eest kaitstud. 

 Käepideme 
paigaldusvõimalused 
 Pideme saab vastavalt eelistusele pai-
galdada kas paremale või vasakule. 

 ComfortZone 
väljatõmbefunktsioon: 
 Väljatõmmatav tila kasvatab tööraadiust 
76 cm võrra. Nii on näiteks lihtsam koh-
vimasinat täita. 

 Magnetkinnitus MagFit 
 Tänu MagFit funktsioonile libiseb voolik 
peaaegu hääletult tagasi ja asetub oma 
kohale segisti tila keskel. 

 Käepideme vertikaalne asend 
 Võimalik paigaldada ruumisäästlikult 
seina ette. Seega ei pääse lapsed sel-
lele nii lihtsalt ligi. 

 ComfortZone kõrgus: 
 Tänu eriti kõrgele segistile jääb selle 
alla rohkelt ruumi suurte anumate 
täitmiseks. 

 5-aastane garantii 
 Hansgrohe kvaliteeti võib usaldada. 
Seda tõendab 5-aastane tootjagarantii. 

 -AASTANE 
 GARANTII 

 Mahakäänatav segisti akna 
ette 
 Sobib hästi akna ette paigaldamiseks, 
sest segisti saab lihtsalt üles tõsta ja 
maha käänata. 

 PVD roostevaba teras 
 Roostevabast terasest pindade puhul 
kasutatakse PVD-tehnoloogiat ja need 
on eriti kulumis- ja kriimustuskindlad. 

 Lihtne paigaldus 
 Paindlikud ühendused ja integreeritud 
stabilisaatorplaat lihtsustavad paigalda-
mist. PEX-voolikud on temperatuurikind-
lad, maitseta ja lõhnata. 

hansgrohe  Köögitehnoloogiad 
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hansgrohe Sponsorlus

Parimad nii ratta seljas kui 
köögis

Selleks, et meeskond saaks anda endast 
parima, peavad kõik osad üksteisega sobima 
ja täpselt toimima. Just nii nagu hansgrohe 
köögisegistid ja valamud, mis loovad tänu 
uuenduslikule juhtimisviisile köögis täiuslikult 
koordineeritud meeskonna. hansgrohe toob 
teieni kõige kaunimad vee-elamused. See-
pärast on hansgrohe esmaklassilise jalgrat-

tameeskonna BORA-hansgrohe nimisponsor: 
sport, mis on sama võimas ja uuenduslik kui 
hansgrohe tooted. Seda, kus ja millal meie 
ratturid starti lähevad, saate vaadata veebile-
helt www.bora-hansgrohe.com, samuti 
võite end iga päev meeskonna tegemistega 
kursis hoida sotsiaalmeedia vahendusel:

▪ BORA-hansgrohe koduleht
▪ BORA-hansgrohe Facebooki lehel
▪ Peter Sagan Facebooki lehel
▪ BORA-hansgrohe Instagrammis
▪ hansgrohe Facebooki lehel
▪ hansgrohe Instagrammis

Vasakul: Santos Tour Down Under 2018, 4. etapp ‒ 128,2 km Norwoodist Uraidlasse, etapivõitja Peter Sagan.
Paremal: Peter Sagan, jalgrattasõidu maailmameister 2015/2016/2017.
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 Kolmekohalise lõpu lisamisega muutub iga tootenumber (#) kaheksakohaliseks, 
nt # 43312, -170, -290 = # 43312170 grafiitmusta jaoks ja #43312290 kivihalli jaoks. 

 Kolmekohalise lõpu lisamisega muutub iga tootenumber (#) kaheksakohaliseks, 
nt # 73806, -800 = # 73806000 kroomist ja #73806800 roostevabast terasest pinnaviimistluse jaoks. 

 Määrab selle, kui palju vaba 
ruumi jääb segisti alla, palju 
tila pöörleb ning väljatõmba-
misfunktsiooni olemasolul ka 
väljatõmbepikkuse. 

 Segab veele rohkesti õhku juurde. 
Tulemuseks on eriti homogeenne 
ja pritsmevaba veejuga. 

 Veevoolu reguleerimiseks piisab 
vaid nupuvajutusest: vee saab ime-
lihtsalt lahti ja kinni vajutada 

 Katlakivi eemaldamiseks piisab, 
kui paindlikke silikoonnaaste ker-
gelt sõrmega hõõruda. 

 Valamu paigaldusvõimalused 

 Valamu värvi- ja materjalivalik 

 Köögisegistite pinnaviimistlus 

 kroom 
-000

 roostevabast terasest 
pinnaviimistlus  -800

 kivihall 
-290

 betoonhall 
-380

 grafiitmust 
-170

 Pinnale paigaldamine :
 Valamu paigaldatakse töötasa-
pinda lõigatud auku ülevalt poolt. 

 Tasapinnaline paigaldamine :
 Valamu paigaldatakse töötasa-
pinnaga samale tasapinnale. 
Üleminek on astmeta. Sel viisil on 
võimalik paigaldada vaid rooste-
vabast terasest valamuid. 

 Tööpinna alla paigaldamine :
 Valamu kinnitatakse altpoolt töö-
tasapinna külge. Nii tundub köök 
avaram. 

 roostevaba teras 
-800

Hansgrohe Eesti · Mäealuse 2/1 · 12618 Tallinn · Tel +372 6826829

info@hansgrohe.ee · www.hansgrohe.ee · pro.hansgrohe-int.com

 Käesolevas brošüüris on esitatud ainult osa meie tootevalikust. 
 Meie täieliku tootevaliku leiate veebilehelt www.hansgrohe-int.com 




