
Nejkrásnější pracovní 
místo v domě.
S inovačními dřezy a bateriemi
od hansgrohe.
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Firma Hansgrohe SE už se svými produkty získala téměř 500 mezinárodních cen za 
design ‒ a stává se tak jednou z nejoceňovanějších firem na trhu.



Pro krásné chvíle  
s vodou.
Nové srdce Vaší kuchyně.

 Kuchyně je středem a stěžejním bodem každodenního života: tady se schází 
rodina a přátelé, tady se vaří, jí, povídá, směje a žije. My ze společnosti hansgrohe 
děláme vše pro to, abyste si čas strávený zde mohli plně užít. Proto neustále pracu-
jeme na nových nápadech, díky kterým manipulace s vodou pro Vás bude zcela 
mimořádným zážitkem. Pro Váš čas strávený v kuchyni to v první řadě znamená: 
baterie a dřezy nemají být jen estetickým požitkem, ale mají Vám práci co nejvíce 
ulehčovat. Proto jsme pro ně vymysleli novou funkci – a našli inovační řešení. Pro 
méně starostí a více radosti.
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Nový způsob myšlení  
vytváří nové možnosti.
Kombinace kuchyňského dřezu a baterie udává  
v kuchyni nový směr.

 N ě co  s ku t e č n ě  nového  může 
vytvořit jen ten, kdo přemýšlí komplexně. 
Hansgrohe koncipovala bater i i a dřez 
jako jednu jednotku. Výs ledek : zcela 
nový a mnohem komfor tnějš í  koncept 
ovládání. Ovládací prvky jsme oddělil i 
od bater ie a umís t i l i  na přední okraj 
dřezu.

Nový koncept ovládání pro výrazně pohodlnější obsluhu.
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Nový koncept ovládání pro výrazně pohodlnější obsluhu.

Také z předního okraje dřezu můžete stisknutím 
tlačítka pohodlně spustit a zastavit vodu. Otáčením 
přitom můžete ovládat odtokovou soupravu.

Řada dřezů vyvinutá společně se studiem 
Phoenix Design představuje revoluci  
v oblasti funkčnosti a designu. Základem 
je kvalitně zpracovaná nerezová ocel. 
Velkoryse vedené linie s pravoúhlým 
základním tvarem se perfektně začleňují 
do kuchyňského prostředí. Díky široce 
formovanému okraji dřezu vypadají 
ovládací jednotka a baterie opticky  
jako jeden celek.

Pro zcela individuální koncipování kuchyně máte na výběr  
z různých tvarů dřezů.
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Dřezy: Perfektně 
sjednocený tvar  
a funkce.
Nové dřezy nabízí řadu možností ‒  
a přesně to pravé pro Vás.

 Nejrůznějš í  var iant y dřezů, od 
kompaktních jednodřezů až po velkory-
sé dvoudřezy, zaručí to správné řešení  
i pro Vaši kuchyni. Je lhostejné, pro jaké 
provedení se rozhodnete ‒ jedno mají 
všechny modely společné: mimořádnou 
kvalitu.

Kompaktní dřez s novým pojetím svobody pohybu. Vnitřní rozměry dřezu: 450 x 400 mm.

Kvalitní materiál: robustní, s dlouhou životností ‒ kvalitně zpracované 
dřezy jsou vyrobeny z materiálu o tloušťce 1 mm, oblast pro umístění 

baterie je navíc zesílená, aby se baterie nekymácela. Tvrdý nerezový 
povrch je odolný proti vysokým teplotám, hygienický a snadno se čistí.
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Dvojitý dřez pro ještě větší akční dosah. Rozměry obou vnitřních ploch: 370 × 400 mm.

Funkční dřez s odkapávací plochou pro více místa pro práci.
Vnitřní rozměry dřezu: 400 x 410 mm, rozměry odkapávací plochy: 500 x 410 mm.



8

Nová definice dřezu.
Inovační koncepty ovládání, které usnadňují práci v kuchyni.

 Díky kombinacím dřezu a různých provedení bater i í máte na výběr, jaký  
ovládací prvek chcete na předním okraji dřezu používat. Jedno však mají všechny 
společné: inovační technologii Select a ergonomickou rukojeť, se kterou jsou kuchyň-
ské práce tak snadné jako nikdy.

Díky kyvné páce na předním
okraji dřezu a integrované
technologii Select se dá bate -
r ie pohodlně obsluhovat
zepředu.

Zelený kroužek na vytahovací spršce
signalizuje, že je baterie už otevřená 

pomocí tlačítka Select a proud vody je
možné ovládat pomocí rukojeti.

Vytahovací výtok zvětšuje Váš 
akční dosah až o 76 cm, takže i 

velké hrnce a vázy můžete snadno 
naplnit vedle dřezu.

Pomocí t lačítka Select na 
vytahovacím výtoku můžete 
proud vody spustit a zastavit
v každé poloze.

Naklápěním ovládáte množství vody. Otáčením regulujete teplotu vody.
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Pomocí přepínacího tlačítka můžete  
u tohoto modelu snadno volit mezi  
dvěma typy proudů. 

Baterie s velkorysým rozsahem otáčení
usnadňuje práci u dřezu.

Ergonomickou rukojetí se dá snadno a pohodlně  
ovládat proud a teplota vody.

S technologií Select se dá voda 
spustit a zastavit pouhým 
stisknutím tlačítka.

Odtoková souprava se ovládá otáčením:
doleva se zavírá, doprava otevírá.

Možnost vy tažení  
poskytuje svobodu  
pohybu až 76 cm.
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Velká svoboda ‒ 
zcela kompaktní.
Kompaktní dřez s novým pojetím svobody pohybu.

 Toto inovační řešení pro kuchyně se perfektně začlení do moderních a funkč -
ních kuchyní a zajistí zcela nový volný prostor. V kompletním balíčku se 2otvorovou 
kuchyňskou baterií je možné regulovat množství a teplotu vody pohodlně z předního 
okraje dřezu. Vy tahovací vý tok s technologií Select dosáhne bezpečně i přes  
okraj dřezu a Vy můžete snadno naplnit například hrnce nebo nádoby na vedlejší 
pracovní ploše.

Dřez se 2-otvorovou baterií a ručně ovládaným odtokem. 
Rozměry: dřez 550 x 500 mm, vnitřní plocha 450 x 400 mm, hloubka 190 mm,  
pro kuchyňskou skříňku 600 mm.
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Nová dimenze v oblasti komfortu.
Velký dřez pro více volného prostoru ve Vaší kuchyni.

Tlačí tkem Select na vy tahovacím 
vý toku můžete proud vody přesně 
spust i t a zastavi t .

Kyvnou pákou nejprve vodu  
spustí te, resp. na závěr zastavíte,  
a volí te teplotu vody. Tlačí tkem 

Select na vytahovacím výtoku pak 
př i práci u dřezu můžete kdykoliv 
vodu zastavit, popř. znovu spusti t. 

Díky možnosti vy tažení
získáte svobodu pohybu  
až 76 cm.
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Komfortní široký dřez (660 x 400 mm) se vyznačuje promyšleným 
designem pro intuit ivní práci bez omezení. Také funkčně jsou 
baterie a samostatná rukojeť navzájem harmonicky sladěné. 
Díky technologii Select a širokému dřezu můžete klidně uspo -
řádat i velké akce, např. neplánovanou večeři s přáteli.

Souhra rukojeti a spršky umožňuje maximálně snadné ovládání  
z předního okraje dřezu.

Otočné kolínko baterie
umožňuje f lexibili tu

ve všech směrech. 

Široký okraj s pravoúhlým tvarem se velmi 
dobře uplatňuje jako optický spojovací 
prvek mezi baterií a ovládací jednotkou  

a zajišťuje stabilní upevnění.

Kuchyňské dřezy jsou volně kombinovatelné  
s dalšími bateriemi hansgrohe.

Rozměry: dřez 760 x 500 mm, vnitřní plocha 660 x 400 mm, 
hloubka 190 mm, pro kuchyňskou skříňku 800 mm.
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Dvoudřez pro dvojnásobnou  
flexibilitu.
Nové dvoudřezy.
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 S dvoudřezem hansgrohe nemá kreativita a nadšení v kuchyni žádné meze: 
zajišťuje ještě větší akční dosah a společně s inovační funkcí 2-otvorové kuchyňské 
baterie s vytahovací sprškou zaručuje maximální komfort ovládání.

Vestavný dvoudřez se 2 stejně velkými vnitřními plochami.
Rozměry: dřez 865 x 500 mm, vnitřní plocha 370 x 400 mm, hloubka 190 mm,  
pro kuchyňskou skříňku 900 mm.
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Perfektně sjednocená  
funkčnost a design.
Praktický dřez s odkapávací plochou.

 Perfektní pro moderní, funkční kuchyně: čtvercový dřez 
s odkapávací plochou je praktické řešení pro všechny, kteří se 
při mytí nechtějí vzdát místa.
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Rozměry: dřez včetně odkapávací plochy 1045 x 510 mm, vnitřní plocha 450 x 410 mm  
a hloubka 190 mm, odkapávací plocha 500 x 410 mm, pro kuchyňskou skříňku 600 mm.
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Vestavné dřezy:
montáž bude snažší a pěknější.

Vestavný dřez Kombinace dřezů

S711-F450 Vestavný jednodřez   
Hloubka 190 mm, pro kuchyňskou skříňku 600 mm 
# 43301, -800 s otvorem pro baterii 
Ruční odtoková souprava: 
# 43920, -000

 
  

S715-F450 Vestavný jednodřez s odkapávací plochou 
Hloubka 190 mm, pro kuchyňskou skříňku 600 mm 
# 43306, -800 s otvorem pro baterii 
Ruční odtoková souprava: 
# 43920, -000

 
  

 Více komfortu při obsluze, více flexibility nebo více místa: díky široké nabídce  
dřezů a volně kombinovatelných baterií může hansgrohe nabídnout ideální řešení  
pro každou kuchyni: např. s inovačním ovládáním zabudovaným do okraje dřezu, pomocí  
kterého Vám každodenní kuchyňské práce půjdou snáze od ruky. 

C71-F450 - 01 
Kombinace vestavného  
jednodřezu 450  
# 43207, -000, -800  
s tlačítkem Select

C71-F450 - 06 
Kombinace  
vestavného  
jednodřezu 450  
# 43201, -000, -800  
s kyvnou pákou 

C71-F450 - 02 
Kombinace vestavného  
jednodřezu 450  
s odkapávací plochou 
# 43208, -000, -800  
s tlačítkem Select

C71-F450 - 07 
Kombinace  
vestavného  
jednodřezu 450  
s odkapávací plochou 
# 43205, -000, -800  
s kyvnou pákou
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C71-F655- 04 
Kombinace vestavného  
dvoudřezu 180 x 450 
# 43210, -000, -800  
s tlačítkem Select

C71-F660 - 03 
Kombinace vestavného  
jednodřezu 660 
# 43209, -000, -800  
s tlačítkem Select

C71-F765- 05 
Kombinace vestavného  
dvoudřezu 370/370 
# 43211, -000, -800  
s tlačítkem Select

Všechny rozměry jsou v mm.

C71-F655- 09 
Kombinace  
vestavného dvoudřezu  
180 x 450 
# 43206, -000, -800  
s kyvnou pákou

C71-F660 - 08 
Kombinace  
vestavného  
jednodřezu 660 
# 43202, -000, -800  
s kyvnou pákou

C71-F765-10 
Kombinace  
vestavného  
dvoudřezu 370/370 
# 43203, -000, -800  
s kyvnou pákou

S711-F660 Vestavný jednodřez 
Hloubka 190 mm, pro kuchyňskou skříňku 800 mm 
# 43302, -800 s otvorem pro baterii 
Ruční odtoková souprava: 
# 43921, -000

 
   

S711-F655 Vestavný dvoudřez 
Hloubka 190 mm, pro kuchyňskou skříňku 800 mm 
# 43309, -800 s otvorem pro baterii 
Ruční odtoková souprava: 
# 43924, -000

 
  

S711-F765 Vestavný dvoudřez 
Hloubka 190 mm, pro kuchyňskou skříňku 900 mm 
# 43303, -800 s otvorem pro baterii 
Ruční odtoková souprava: 
# 43922, -000
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Dřezy pro spodní montáž:  
jednoduché a elegantní.

S719-U450 Jednodřez pro spodní montáž  
hloubka 190 mm, pro kuchyňskou  
skř íňku 600 mm 
# 43426, -800 
Ruční odtoková souprava: # 43920, -000 
Automatická odtoková souprava: # 43930, -000

S719-U500 Jednodřez pro spodní montáž 
hloubka 190 mm, pro kuchyňskou  
skř íňku 600 mm 
# 43427, -800 
Ruční odtoková souprava: # 43926, -000 
Automatická odtoková souprava: # 43936, -000

S719-U400 Jednodřez pro spodní montáž 
Hloubka 190 mm, pro kuchyňskou skříňku 500 mm 
# 43425, -800 
Ruční odtoková souprava: # 43925, -000  
Automatická odtoková souprava: # 43935, -000

 Kromě běžných dřezů určených k položení nebo zarovnané vestavbě jsou naše dřezy k dostání také  
v provedení pro spodní montáž. Jsou vhodné především pro nadstandardní pracovní desky ‒ např. pro granit. Díky 
spodní montáži jsou dřezy opticky integrované - a čištění pracovní desky je maximálně jednoduché. 

M5116 -H160 
Páková baterie  
s vytahovací sprškou,  
2 proudy, rozsah otáčení  
110°/150° 
# 73850, -000, -800

M7116 -H220 
Páková baterie  
s vytahovací sprškou,  
2 proudy, rozsah otáčení  
110°/150° 
# 73800, -000, -800

M7116 -H220 
Páková baterie  
s vytahovací sprškou,  
2 proudy, rozsah otáčení  
110°/150° 
# 73800, -000, -800

M512-H300 
Select páková baterie  
rozsah otáčení   
110°/150°/360° 
# 73854, -000, -800 
 
 

M7116 -H320 
Páková baterie  
s vytahovací sprškou,  
2 proudy, rozsah otáčení  
110°/150° 
# 73801, -000, -800

Dřezy pro spodní montáž Doporučené baterie

M5116 -H160 
Páková baterie  
s vytahovací sprškou,  
2 proudy, rozsah otáčení  
110°/150° 
# 73850, -000, -800
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S719-U660 Jednodřez pro spodní montáž, 
hloubka 190 mm, pro kuchyňskou skříňku 800 mm  
# 43428, -800 
Ruční odtoková souprava: # 43921, -000 
Automatická odtoková soupravar: # 43931, -000

S719-U655 Dvoudřez pro spodní montáž, 
hloubka 190 mm, pro kuchyňskou skříňku 800 mm  
# 43429, -800 
Ruční odtoková souprava: # 43924, -000 
Automatická odtoková soupravar: # 43934, -000

S719-U765 Dvoudřez pro spodní montáž, 
hloubka 190 mm, pro kuchyňskou skříňku 900 mm  
# 43430, -800 
Ruční odtoková souprava: # 43922, -000 
Automatická odtoková soupravar: # 43932, -000

M512-H300 
Select páková kuchyňská baterie, 
otočný výtok 110°/150° 
110°/150°/360° 
# 73854, -000, -800 
 
 

M7116 -H320 
Páková baterie  
s vytahovací sprškou,  
2 proudy, rozsah otáčení  
110°/150° 
# 73801, -000, -800

M7116 -H320 
Páková baterie  
s vytahovací sprškou,  
2 proudy, rozsah otáčení  
110°/150° 
# 73801, -000, -800

M5115-H300 
Select páková kuchyňská baterie 
s vy tahovacím výtokem, 
otočný výtok 150° 
# 73853, -000, -800

M5115-H300 
Select páková kuchyňská baterie 
s vy tahovacím výtokem, 
otočný výtok 150° 
# 73853, -000, -800

M7116 -H320 
Páková baterie  
s vytahovací sprškou,  
2 proudy, rozsah otáčení  
110°/150° 
# 73801, -000, -800

Všechny rozměry jsou v mm.
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Tak individuální jak Váš vkus:  
naše kuchyňské baterie.

 U baterií hansgrohe si každý vybere podle svého osobního stylu a vkusu ‒ od 
moderních tvarů po klasické, od geometrických po zakřivené. Náš široký sor timent 
nabízí dostatek prostoru pro real izaci každého indiv iduálního ž ivotního s t y lu  
v kuchyni. 
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Ponechá maximální volnost 
ergonomickým požadavkům.

Kyvnou pákou nejprve vodu spustí te, resp.  
na závěr zastavíte, a volíte teplotu vody. 
Tlačí tkem Select na vy tahovacím vý toku  
pak při práci u dřezu můžete kdykoliv vodu 
zastavit, popř. znovu spusti t. 

Tlačítko Select ‒ jednoduché 
spuštění a zastavení vody př i  

práci pouhým st isknutím. 

Flexibilní práce díky praktickému 
vy tahovacímu vý toku (možné  

vytáhnout až o 76 cm).

Výtok otočný až o 150°
pro větší svobodu v kuchyni.

Minimalist ický design  
se stylově začlení do 
každého prostředí.

Spousta místa pod vytahova -
cím výtokem, např. pro poho -

dlné plnění velkých hrnců.

M7119-H200
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M7119-H200 
2-otvorová páková kuchyňská baterie 
Select s vy tažit. vý tokem, 1 jet,  
rozsah otáčení 150°
# 73804, -000, -800 
 
 

     

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

Všechny rozměry jsou v mm.
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Nová ergonomie a funkcionalita
pro moderní kuchyni.

M7120-H220

Harmonicky př izpůsobené
tvaru dřezu.

Výtok otočný až o 150° pro  
větší svobodu v kuchyni.

Touto pákou nejprve vodu spustí te, resp. na 
závěr zastavíte, a volíte teplotu vody. Tlačítkem 
Select na předním okraji dřezu můžete vodu př i 

práci kdykoliv zastavit, popř. znovu spusti t.

Sprška s možností  
vy tažení až o 76 cm.

Přepínacím tlačítkem můžete u tohoto 
modelu snadno voli t mezi dvěma  

typy proudů. 

Tlačítko Select ‒ jednoduché spuštění  
a zastavení vody př i práci pouhým 
st isknutím. Odtoková souprava se  
ovládá otáčením.

Spousta místa pod vytahova -
cím výtokem, např. pro poho -

dlné plnění velkých hrnců.
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K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

Všechny rozměry jsou v mm.

M7120 -H320 
2-otvorová páková kuchyňská baterie  
s vy tažitelnou sprškou a odděleným 
Select t lačítkem, 2 proudy,
rozsah otáčení 110°/150° 
# 73806, -000, -800 
 
 

   

M7120 -H220 
2-otvorová páková kuchyňská baterie  
s vy tažitelnou sprškou a odděleným  
Select t lačítkem, 2 proudy,
rozsah otáčení 110°/150° 
# 73805, -000, -800 
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Jednoduché ovládání  
je ten nejlepší recept.

Flexibilní: Díky kombinaci intuit ivního t lačítka Select a praktického vytahovacího výtoku se jednotlivé pracovní kroky plynule spojují do jednoho ‒  
pro větší komfor t v kuchyni a př i práci u dřezu.

M7115-H320

Harmonicky př izpůsobené
tvaru dřezu.

Výtok otočný až o 150°
pro větší svobodu v kuchyni.

Spousta místa pod vysokým 
výtokem, např. pro pohodlné 

plnění velkých hrnců.

Flexibilní práce díky praktickému 
vytahovacímu výtoku (možné  

vytáhnout až o 76 cm).

Tlačítko Select ‒ jednoduché 
spuštění a zastavení vody pouhým 

st isknutím.

Touto pákou nejprve vodu spustíte, resp. na závěr zastavíte, a volíte 
teplotu vody. Tlačítkem Select na předním okraji dřezu můžete vodu 

při práci kdykoliv zastavit, popř. znovu spustit.
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M7115-H320 
Select páková kuchyňská baterie 
s vy tažitelným výtokem, 
rozsah otáčení 150°
# 73803, -000, -800  
 
 

 

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

M712-H320 
Select páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem  
110°/150°/360°
# 73810, -000, -800 
 
 

     

M712-H260 
Select páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem  
110°/150°/360°
# 73811, -000, -800 
 
 

 

M7115-H240 
Select páková kuchyňská baterie 
s vy tažitelným výtokem, 
rozsah otáčení 150°
# 73802, -000, -800 
 
 

   

Všechny rozměry jsou v mm.
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Perfektní manipulace  
a design.

M7116 -H320

Harmonicky př izpůsobené
tvaru dřezu.

Výtok otočný až o 150°
pro větší svobodu v kuchyni.

Magnetický držák MagFit na výtoku
pro snadnější upevnění spršky.

Spousta místa pod vysokým
výtokem, např. pro pohodlné

plnění velkých hrnců.

Sprška s možností  
vy tažení až o 76 cm.

Ergonomická rukojeť s plochým tvarem pro  
lepší regulaci teploty a množství.

Pomocí přepínacího tlačítka můžete  
u tohoto modelu snadno přepínat  

mezi dvěma typy proudů. 
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M7116 -H320 
Páková kuchyňská baterie 
s vytahovací sprškou, 2 proudy, 
rozsah otáčení 110°/150° 
# 73801, -000, -800 
 
 

 

M7116 -H220 
Páková kuchyňská baterie  
s vytahovací sprškou, 2 proudy, 
rozsah otáčení 110°/150° 
# 73800, -000, -800 
 
 

  

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

M7114 -H320 
Páková kuchyňská baterie 
s vy tažitelným výtokem,  
rozsah otáčení 110°/150° 
# 73812, -000, -800 
 
 

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

M711-H320 
Páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem 
110°/150°/360°      
# 73813, -000, -800 
 
 
 

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

M713-H320 
Páková kuchyňská baterie 
pro montáž před okno, 
s otočným výtokem 
110°/150°/360°      
# 73814, -000 
 
 

M714 -H320 
s uzavíracím ventilem 
# 73815, -000 
 
 
 
 
 
 

Všechny rozměry jsou v mm.
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M512-H300

Multitalent pro  
moderní kuchyni.

Elegantní a luxusní vzhled 
díky kuželovému základ -
nímu tělesu.

Jednoduché čištění díky měkkému
přechodu mezi základním tělesem  
a otočným ramenem.

Dlouhý výtok otočný o 150°
pro větší svobodu pohybu.

Spousta místa pod vysokým
výtokem, např. pro pohodlné

plnění velkých hrnců.

Komfor tní spuštění a zastavení 
vody pouhým st isknutím t lačítka.

Komfor tní obsluha 
díky velkoplošné 

rukojeti.

Univerzální: Díky t lačítku Select a vytahovací spršce 
snadno dosáhnete také na dále se nacházející nádoby  
a můžete je naplni t ‒ pohodlně jednou rukou a bez  
stř íkající vody.

Robustní: Tlačítko Select funguje čistě
mechanicky a je tak obzvláště odolné.
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M5115-H220 
Select páková kuchyňská baterie  
s vy tažitelným výtokem, 
rozsah otáčení 150° 
# 73852, -000, -800 
 
 

       
 
   

M5115-H300 
Select páková kuchyňská baterie 
s vy tažitelným výtokem, 
rozsah otáčení 150° 
# 73853, -000, -800 
 
 

     

M512-H300 
Select páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem 
110°/150°/360° 
# 73854, -000, -800 
 
 

     

K dostání také ve 
vzhledu nerezu.

K dostání také ve 
vzhledu nerezu.

K dostání také ve 
vzhledu nerezu.

Všechny rozměry jsou v mm.
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Více svobody pohybu
při vaření a mytí.

M5116 -H200

Jednoduché čištění díky měkkému
přechodu mezi základním tělesem  
a otočným ramenem.

Dlouhý, otočný výtok
pro větší svobodu pohybu.

2 typy proudu
(normální/sprchovací) 

s přepínacím t lačítkem.

Komfor tní obsluha díky 
velkoplošné rukojeti.

Elegantní a luxusní vzhled 
díky kuželovému základ -
nímu tělesu.
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M5116 -H200 
Páková kuchyňská baterie 
s vy tažitelnou sprškou, 2 proudy, 
rozsah otáčení 110°/150° 
# 73851, -000, -800 
 
 

 

M5116 -H160 
Páková kuchyňská baterie 
s vy tažitelnou sprškou, 2 proudy, 
rozsah otáčení 110°/150° 
# 73850, -000, -800 
 
 

 

M511-H260 
Páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem 
110°/150°/360° 
# 73855, -000, -800 
 
 

   

M515-H260 
Páková kuchyňská baterie 
pro průtokové ohřívače vody 
s otočným výtokem 
110°/150°/360° 
# 73856, -000 
 
 

   

M5216 -H220 
Páková kuchyňská baterie;  
s vy tažitelnou sprškou, 2 proudy, 
s rozsah otáčení 150° 
# 73863, -000, -800 
 
 

   

M521-H170 
Páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem 150° 
# 73862, -000, -800 
 
 

   

M525-H170 
Páková kuchyňská 
baterie s vy tažitelnou 
sprškou, pro průtokové 
ohřívače vody 
# 73861, -000 
 
 

   

M511-H220 
Páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem 
110°/150°/360° 
# 73857, -000, -800 
 
 

   

M514 -H220 
S otočným výtokem 
# 73858, -000 

M5214 -H260 
Páková kuchyňská baterie 
s vy tažitelným výtokem,  
rozsah otáčení 150° 
# 73864, -000, -800 
 
 

   

M521-H270 
Páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem 
110°/150°/360° 
# 73865, -000, -800 
 
 

   

M524 -H270 
S uzavíracím ventilem spotřebičů 
# 73866, -000 

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

Všechny rozměry jsou v mm.

M5216 -H170 
Páková kuchyňská baterie;  
s vytažitelnou sprškou  
2 proudy, rozsah otáčení  
150° 
# 73860, -000 
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Komfortní zázrak
s vytahovací sprškou.

Výtok otočný až o 150°
pro větší svobodu v kuchyni.

Flexibilní práce díky praktické vytahovací 
spršce (možno vytáhnout až o 76 cm).

2 typy proudu  
(normální/sprchovací)
s přepínacím t lačítkem.

M4116 -H240



220

2
3

0

41
1

222

2
7

7 3
0

5

220 220

200

204 204

15
5

15
5

2
6

8

2
6

8

2
2

9

2
2

9

3
3

8

3
3

8

37

M4116 -H240 
Páková kuchyňská baterie 
s vy tažitelnou sprškou, 2 proudy, 
rozsah otáčení 150° 
# 73880, -000, -800 
 
 

 

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

M415-H260 
Páková kuchyňská baterie 
pro průtokové ohřívače vody, 
s otočným výtokem 110°/150°/360° 
# 73883, -000 
 
 

M414 -H260 
S uzavíracím ventilem spotřebičů 
# 73884, -000 

M411-H280 
Páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem 
110°/150°/360° 
# 73881, -000, -800 
 
 

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

M411-H160 
Páková kuchyňská baterie  
s otočným výtokem 360° 
# 73885, -000, -800   
 
 
 

   

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

M415-H160 
Páková kuchyňská baterie   
pro průtokové ohřívače vody,  
s otočným výtokem 150° 
# 73886, -000 
 
 

 
   M414 -H160 

S uzavíracím ventilem spotřebičů 
# 73887, -000 

M416 -W260 
Páková kuchyňská baterie  
k montáži na stěnu  
otočný výtok 180° 
# 73888, -000 
 
 

 

M411-H260  
Páková kuchyňská baterie  
s otočným výtokem 110°/150°/360° 
# 73882, -000, -800 
 
 

   

K dostání také ve  
vzhledu nerezu.

Všechny rozměry jsou v mm.
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Více svobody pohybu 
v kuchyni.
Kuchyňské baterie hansgrohe v sobě ukrývají spoustu nápadů  
a každodenní práce v kuchyni je díky nim ještě komfortnější.

Jako součást kombinací se dřezy hansgrohe 
zaručuje sBox díky vedení hadice uvnitř 
skvělou ochranu před vnějšími překážkami 
a zajišťuje bezpečné vytažení hadice až 
76 cm namísto dosavadních 50 cm. Díky  
flexibilním možnostem instalace je vždy 
zaručeno jeho dobré upevnění ve spodních 
skříňkách od 60 cm.

ComfortZone

Otáčení.
Baterie Vám nabízí buď omezený rozsah 
otáčení (110°/150°) nebo absolutní svo-
bodu pohybu (360°). Maximálně praktické 
pro práce vpravo a vlevo od baterie.

Vytahovací sprška/výtok.
Vytahovací sprška popř. vytahovací výtok 
zvětšuje akční dosah u dřezu. To je výhoda 
například při zalévání květin, atd.

Výška.
Extra vysoký vý tok posky tuje nezvykle 
mnoho volného pros toru a ideálně se 
hodí pro plnění nádob.

sBox, držák na hadici
od hansgrohe.
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Naše každodenní motto: 
kvalita, která Vás nadchne.

Quality made by hansgrohe: 
Kvalitní materiály a dodržování mezi -
národních norem Vám dávají jistotu, že 
získáváte kvali tní produkt s dlouhou 
životností.

sBox: 
Díky vytahovacímu výtoku je akční 
dosah u dřezu větší. U sBoxu je hadice 
navíc bezpečně vedena a chráněna 
před poškozením.

Magnetický držák MagFit:
Díky funkc i MagFi t  za jede hadice 
t ém ěř  bezh luč ně zp ě t  a  z ů s tane 
upevněná uprostřed výtoku baterie.

Vytahovací sprška se
2 typy proudu: 
Vytahovací sprška je vybavena 2 typy 
proudu (běžný a sprchovací), které se 
dají zcela jednoduše přepínat.

Ergonomické rukojeti:
Díky dlouhým, plochým rukojetím
je obsluha obzvláště pohodlná.

Vertikální umístění rukojeti:
Umožňuje prostorově úspornou insta -
laci před stěnou. A rukojeť je tak hůř 
přístupná pro dětské ruky.

Variabilní umístění rukojeti:
Podle osobních preferencí je možné 
na ins ta lova t  r uko je ť  vp ravo nebo 
vlevo.

QuickClean: 
Na flexibilních silikonových lamelách 
se vodní kámen usazuje jen s těž í .  
A když, tak se usazeniny dají snadno 
odstranit prstem.

Keramická kartuše s upevněním:
Rukojet i Bolt ic: Ovládání bez viklání 
díky upevnění rukojeti zaručuje dlou -
hou životnost baterie.

PEX hadice:
PEX hadice jsou odolné vůči vysokým 
teplotám, vzhledově neutrální a bez 
zápachu.

Jednoduchá montáž:
Flexibilní připojení a zabudovaná sta -
b i l i začn í deska usnadňuj í  montáž  
a zajišťují spolehlivé spojení mezi bate-
rií a dřezem.

Výška ComfortZone:
Extra vysoký výtok poskytuje dostatek 
volného prostoru pro plnění velkých 
nádob.

ComfortZone ‒ otáčení:
Rozsah otáčení (110°/120°/150°) nebo 
neomezená pohyblivost (360°).

ComfortZone ‒ vytažení:
Vě t š í  akčn í  dosah až 76 cm d í k y 
vy tahovacímu vý toku. To je výhoda 
např. př i napouštění vody do čajové 
konvice.

5 roků záruky:
Na kvali tu hansgrohe se můžete spo -
lehnout . Pro to nabíz íme spot řebi te -
lům rozší řenou záruku v délce 5 let ‒
viz. záruční podmínky.

U společnosti hansgrohe se všechno točí kolem výroby technicky promyšlených produktů ‒  
s dlouhou životností, estetickým designem a vysokým komfortem obsluhy.

5YEAR
GUARANTEE
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Povrchová úprava.
Při uvedení povrchové úpravy je každé objednací číslo (#) osmimístné, 
např. 28500, -000 = chrom 000 chrom | 800 vzhled nerezu 

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

Mísí vodu s velkým množstvím 
vzduchu. Pro jemný a nerozstří -
kující se vodní proud.

Řídí průtok vody pouhým stisknu -
tím tlačítka: hravě snadné otevření 
a zavření baterie.

Usazeniny vodního kamene lze 
odstranit pouhým seškrábnutím  
z ohebných sil ikonových trysek.

Zarovnaná montážVestavná montáž  
na desku

Možné montáže dřezů:

Spodní montáž

Chrom Vzhled nerezu


