
hansgrohe
Csaptelep újdonságok

hansgrohe Novus® család

Otthon minden modern  
fürdőszobában



Novus® 70 Novus® 100 Novus® 240

 Legyen szó nagyobb mozgásszabadságról 
kézmosáskor, kényelmes hajmosásról vagy 
edények töltéséről: Minél magasabb a csap-
telep, annál rugalmasabb a vízfelhasználás 
a mindennapokban. Ezt a csaptelep és a 

kerámia közötti, egyénileg használható teret 
úgy hívjuk: ComfortZone. A Novus csapte-
lep család négyféle magasságban kapható 
(70, 100, 230 és 240). A nagyobb kényele-
mért. A nagyobb mozgástérért. Mindennap. 

Novus® 230

 Egyéni mozgásszabadság
Novus® ComfortZone 



 Nyűgözze le ügyfeleit modern és egyedi 
kialakítású fürdőszobával. A hansgrohe 
Novus csaptelep családot a precíz vonal-
vezetés és a szerves formák összjátéka 
jellemzi, ami élettel teli formavilágot visz 
minden modern fürdőszobába. A Novus 

csaptelepekhez különböző kivitelű mosdó-
kagylók, fürdőkádak és zuhanyok széles 
választéka kapható. A dizájn és a széles 
választék harmonikusan kombinálható a leg-
különfélébb kerámiákkal, és lendületet visz 
a modern fürdőszobákba. Az olyan inno-

vatív technológiák, mint az EcoSmart, az 
AirPower és a QuickClean mellett a Novus 
csaptelepek vonzó ára is gondoskodik a 
hosszan tartó örömről és elégedettségről. 

 Mosdókagyló 

Novus® 230
 Egykaros mosdócsaptelep 
# 71123, -000  automata 
lefolyó-garnitúrával 
# 71124, -000  Lefolyó-
garnitúra nélkül 

 Szerelési példa 
Novus® 100
 Egykaros mosdócsaptelep húzórudas 
lefolyógarnitúrával 
# 71030, -000

 Szerelési példa 
Novus® 70
 Egykaros mosdócsaptelep húzórudas 
lefolyógarnitúrával 
# 71020, -000

Novus® 70
 Egykaros mosdócsaptelep 
# 71020, -000  automata 
lefolyó-garnitúrával 
# 71021, -000  Lefolyógarnitúra 
nélkül 
# 71022, -000  CoolStart 
 Push-Open lefolyó-garnitúrával 
# 71024, -000  LowFlow 3,5 l/perc 
Push-Open lefolyó- garnitúrával 

Novus® 100
 Egykaros mosdócsaptelep 
# 71030, -000  automata 
lefolyó-garnitúrával 
# 71031, -000  Lefolyó garnitúra 
nélkül 
# 71032, -000  CoolStart  
Push-Open lefolyó-garnitúrával 
# 71034, -000  LowFlow 3,5 l/perc 
Push-Open lefolyó-garnitúrával 
# 71036, -000  nyílt rendszerű 
vízmelegítőkhöz Push-Open 
 lefolyó-garnitúrával 

 Élettel teli dizájn minden 
modern fürdőszobába 
 Novus® csaptelepek 



 
 Szerelési példa 
Novus®

 Egykaros falsík alatti fali 
mosdócsaptelep 195 mm-es 
kifolyóval 
# 71127, -000

 Logis® Törülközőtartó 
# 40516, -000

 Szerelési példa 
Novus®

 3-lyukú mosdócsaptelep 100
húzórudas lefolyógarnitúrával 
# 71140, -000

Novus® 100
 3-lyukú mosdócsaptelep 
# 71140, -000  automata 
 lefolyó-garnitúrával 

Novus®

 Egykaros falsík alatti fali 
mosdócsaptelep 195 mm-es 
kifolyóval 
# 71127, -000

Novus® 240
 Egykaros mosdócsaptelep 
120°-os lengő kifolyóval 
# 71126, -000  automata 
 lefolyó-garnitúrával 
# 71128, -000  Lefolyógarnitúra nélkül 

Novus® 70
 Egykaros bidécsaptelep 
# 71142, -000  automata 
 lefolyó-garnitúrával 

 Szerelési példa 
Novus® 240
 Egykaros mosdócsaptelep 
120°-os kifolyóval, húzórudas 
lefolyó garnitúrával 
# 71126, -000



 Fürdőkád 

Novus®

 4-lyukú peremre szerelhető 
kádcsaptelep Croma Select S 1jet 
kézizuhannyal (# 26804, -400) 
# 71333, -000

Novus®

 Egykaros kádcsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez 
# 71040, -000

Novus®

 Kádtöltő 
# 71320, -000

Novus®

 Egykaros falsík alatti kádcsaptelep 
# 71045, -000
# 71046, -000  biztonsági funkcióval 

 Szerelési példa 
Crometta® S 240 1jet  Showerpipe 
# 27267, -000

Logis®  Egyes kampó 
# 40511, -000

 Szerelési példa 
Novus® 100
 Egykaros mosdócsaptelep húzórudas 
lefolyógarnitúrával 
# 71030, -000

 Szerelési példa 
Novus®

 Egykaros kádcsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez 
# 71040, -000

 Crometta® 1jet Porter szett 1,25 m 
# 26690, -400



Novus®

 Egykaros zuhanycsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez 
# 71060, -000

 Szerelési példa 
Novus®

 Egykaros falsík alatti 
kádcsaptelep 
# 71045, -000

 Crometta® 100 1jet Kézizuhany 
# 26825, -400

 FixFit® Porter S 
# 26487, -000

Isifl ex®  Zuhanycső 1,25 m 
# 28272, -000

 Zuhany 

Novus®

 Egykaros zuhanycsaptelep 
falsík alatti szereléshez 
# 71065, -000
# 71066, -000 Highflow

 Szerelési példa 
Novus®

 Egykaros zuhanycsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez 
# 71060, -000

 Crometta® Vario 
zuhanyszett 0,65 m Casetta® 
szappantartóval 
# 26553, -400



 Előnyök 

 Előnyök 

 A QuickClean lehetővé teszi, hogy egy kézmozdulattal eltávolítsa a vízkőlerakódásokat. A 
rugalmas szilikon gomboknak köszönhetően a maradványok egész egyszerűen ledörzsölhetők. 

 EcoSmart/AirPower Míg az EcoSmart az átfolyást csökkenti, s ezáltal vizet és energiát 
takarít meg, addig az AirPower levegővel dúsítja a beáramló vizet, hogy teltebbé, könnye-
debbé, lágyabbá tegye a vízsugarat. 

 Még több technológia és 
kényelem ügyfelei számára 

 EcoSmart 
technológia 

 Víz iránti szenvedélyünkkel és precíz német mérnöki 
munkával olyan innovatív termékeket fejlesztünk, melyek 
örömet okoznak, és tovább növelik ügyfeleink életminősé-
gét – termékek a legmagasabb elvárásokhoz. 

 ▪  Csupán 5 l/perc vízfogyasztás, ezáltal 
víztakarékos, és segít az épület tanúsítá-
sának teljesítésében, pl. LEED 

 ▪  Különböző víznyomások mellett is 
állandó átfolyás a precíziós O-gyűrűnek 
köszönhetően 

 ▪  Telt, pezsgő vízsugár a levegővel való 
dúsításnak köszönhetően, ezáltal keve-
sebb fröccsenő víz 

 ▪  Gyors és egyszerű tisztítás 

 ▪  Hosszú élettartam és működés 



 Kiváló minőségű megjelenés 
a dinamikusan felfelé mutató kar-
nak és a kifolyónak köszönhetően 

 Letisztult forma a precíz éleknek 
köszönhetően 

 Érzékiség a szerves és 
lendületes formák révén 

 A hengeres, karcsú alaptest 
 eleganciát sugároz 

 Dinamikus dizájn
A lábazattól a kifolyóig 

 Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13.
Telefon +36 1 2369090 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu 
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