


Hansgrohe® PuraVida®  ........................................................................................  04

Hansgrohe® Metris®  ............................................................................................  10

Hansgrohe® Talis® .................................................................................................. 16

Hansgrohe® Focus®  ..............................................................................................  20

Axor® Starck ..............................................................................................................  28

Axor® Citterio  ...........................................................................................................  34

Axor® Citterio M  ......................................................................................................  38

Axor® Uno2 .................................................................................................................  40

.........................................................................................................................................  46

.........................................................................................................................................  50

Przegląd produktów

Technologia

Armatura kuchenna

Spis treści



02
03

Dobra kuchnia musi mieć smak. Ta zasada 
dotyczy także armatury. Nasz przepis: inteli-
gentne funkcje w połączeniu z doskonałą ergonomią  
i najlepszym designem. W ten sposób powstają pro-
dukty, które przemawiają do zmysłów wzroku i dotyku. 
Armatura kuchenna Hansgrohe i Axor nie tylko wyzna-
cza nowe standardy w dziedzinie funkcjonalności i jako-
ści, to także najlepszy wybór w aspekcie długoletniego 
użytkowania. Ostatecznie armaturę kuchenną użytkuje-
my ok. 90 razy dziennie, przez co jest ona najbardziej 
eksploatowanym sprzętem kuchennym. Ale co jeszcze 
ważniejsze: Odzwierciedla ona naszą pasję wobec 
żywiołu wody.

Firma Hansgrohe z główną siedzibą 
w Schwarzwaldzie w Niemczech 
spogląda wstecz na 110-letnią tra-
dycję rodzinną. Dziś firma należy 
do wiodących producentów arma-
tury i pryszniców i na całym świecie 
jest synonimem najwyższej jakości 
designerskich produktów oraz wi-
zjonerskich koncepcji łazienkowych 
i przyjaznej dla środowiska techno-
logii sanitarnej. Obok wiodącej 
marki Hansgrohe, w 1993 roku 
powstała designerska marka Axor.



CzysTa. zmysłowa. Żywa.
FAScyNujące pOłączeNie  
DeSigNu i tecHNOlOgii.
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puraVida ‒ nazwa armatury wyraża purystyczny kod desi-
gnu i przyjemność w kontakcie z wodą jednocześnie. in-
trygujący dla oka element zlewu o unikalnej powierzchni 
DualFinish – korpus armatury w kolorze szczotkowanej 
stali szlachetnej i wylewka w kolorze polerowanej stali 
szlachetnej. projekt renomowanego biura phoenix Design 
wyposażony w inteligente funkcje przez Hansgrohe. pięk-
ny i komfortowy sposób na celebrowanie kulinarnej sztuki.
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jeden element sterujący z mnóstwem funkcji: naciśnij 1 raz, aby popłynęła zimna woda, 2 razy 
dla wody ciepłej i 3 razy dla gorącej. indywidualne ustawienie temperatury: obróć element 
sterujący. Naciśnij i obróć, aby dostosować objętość strumienia. Są jeszcze inne funkcje, które 
posiada ta armatura: tryb czyszczenia i blokada wody gorącej.

Armatura kuchenna puraVida urzeka czystością formy i prostotą. Oddzielone od korpusu elementy obsługi 
przekonują swoją estetyką i poręcznością: trzy poziomy temperatury można wstępnie zdefiniować za 
pomocą przycisku, a następnie indywidualnie dopasować poprzez jego obrót. zintegrowany pierścień 
leD kolorem sygnalizuje ustawienia. Równie precyzyjnie można regulować objętość strumienia. inne 
opcje: Moduł czyszczący i blokada wody gorącej.

Comfortzone

  Armatura Hansgrohe oferuje obszerną przestrzeń comfortzone pomiędzy wylewką  
i zlewem. W ten sposób możesz wygodnie napełnić wodą nawet wysokie naczynia  
i garnki, a wysokie wylewki oferują ci mnóstwo swobody ruchów.

Po PRosTU PIĘKNE,  
PIĘKNIE PRosTE.
tAKŻe W ASpeKcie OBSługi.

szybki wybór temperatury objętość strumieniaRegulacja temperatury

Naciśnij Obróć Naciśnij + obróć1 x 2 x 3 x
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Kolor DualFinish 
stal szlachetna

Chrom

Hansgrohe PuraVida®

Czyszczenie

Naciśnij + przytrzymaj

Armatura puraVida jest dostępna w lśniącym kolorze chrom oraz wysmakowanym kolorze  
DualFinish stal szlachetna: uzyskana w procesie pVD powierzchnia w kolorze stali szlachetnej 
czyni armaturę odporną na zarysowania. płynne przejście powierzchni od szczotkowanego  
korpusu do polerowanej wylewki podkreśla najwyższą jakość.



elektroniczna regulacja

element regulacji można umieścić
w dowolnym miejscu

Obrotowa wylewka 
(120°)

Hansgrohe PuraVida® 
2-otworowa elektroniczna bateria kuchenna

uruchamianie strumienia wody za pomocą przycisku – dokładnie o takiej 
objętości i temperaturze, jak potrzebujesz i możesz ustawić zawczasu. 
inteligentna funkcjonalność elektronicznego elementu obsługi umożliwia  
ci nie tylko najwyższy komfort w strefie zlewu, lecz pozwala także na 
optymalne umiejscowienie elementu w zasięgu ręki.

Nowa KoNCEPCJa oBsłUGI: 
pORĘczNOŚĆ, tAK jAK luBiSz.
tak w przypadku armatury elektronicznej, jak i jednouchwytowej. No-
watorska koncepcja obsługi z oddzielonym od korpusu elementem ste-
rującym daje mnóstwo przestrzeni na realizację życzeń klienta. Oprócz 
zadań czysto funkcjonalnych to rozwiązanie pozwala na dopasowanie 
armatury do indywidualnych potrzeb. czy użytkownik jest prawo- czy 
leworęczny? Wysoki czy niski? Nawet gdy masz dużo do zrobienia, 
prace kuchenne nie stanowią problemu.

Elektroniczna

Armatura z lewej strony, element 
sterujący przed umywalką

Armatura i uchwyt z prawej strony 
obok zlewu

Armatura i uchwyt za zlewem Armatura za zlewem, element 
sterujący na froncie szafki

comfortzone
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Hansgrohe PuraVida®

manualna

Armatura za zlewem, uchwyt  
z przodu zlewu

Armatura za zlewem z prawej 
strony, uchwyt obok zlewu  
z prawej strony

Armatura i uchwyt za zlewem Armatura i uchwyt z lewej strony 
obok zlewu

uchwyt można umieścić
w dowolnym miejscu

comfortzone

Obrotowa wylewka (120°)

Hansgrohe PuraVida® 
2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna

Można też klasycznie: z jednouchwytową baterią Hansgrohe puraVida 
regulacja ilości i temperatury wody odbywa się manualnie przy pomocy 
eleganckiego uchwytu. także ten model pozwala na montaż uchwytu  
w dowolnym miejscu wokół kuchennego zlewu.
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PERFEKCJa w DłoNI.
PERFEKCyJNy DEsIGN.
NOWA ARMAtuRA MetRiS.

Od imprez wśród przyjaciół po 
nowe hobby mężczyzn, gotowanie 
to od dawna więcej niż po prostu 
codzienna konieczność. gotowanie 
to kult. jednak czym byłoby gotowa-
nie bez najważniejszego elementu 
w kuchni – wody? Niczym! ze 
świadomością wagi, jaką ma woda, 
projektanci Hansgrohe stworzyli  
armaturę Metris z wyciąganą  
wylewką prysznicową i wyjątkowo 
ergonomicznym uchwytem. praw-
dziwy majstersztyk designu w ku-
chennym menu ‒ także za sprawą  
precyzyjnego, zmysłowego strumie-
nia. W kolorze kolorze chrom, jak  
i kolorze stali szlachetnej



Forma armatury jest harmonijnie  
dopasowana do zlewu

Włączaj, wyłączaj, reguluj. ergonomicznie 
wygięty uchwyt dla wygodniejszej regulacji 
objętości strumienia i temperatury ‒ idealny 
dla wszystkich grup wiekowych

Wylewka obracająca się w promieniu  
110°/150° – stwarza mnóstwo  
przestrzeni w strefie zlewu
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Hansgrohe metris®

Wyciągana wylewka prysznicowa ‒  
dla maksymalnej elastyczności  
i swobody działania

uchwyt magnetyczny MagFit ‒ wygod-
ny powrót wylewki prysznicowej do 
korpusu armatury po użytkowaniu

zmień strumień normalny na  
prysznicowy za pomocą przycisku;  
dzięki tej regulacji masz zawsze  
taki strumień jakiego potrzebujesz

comfortzone ‒ mnóstwo swobody  
podczas codziennego użytkowania



te trzy typy mają styl. podstawowy kształt nowej armatu-
ry z linii Metris jest inspirowany łagodnie opływowym  
kształtem nowoczesnych zlewów. przejście w zaokrągloną 
formę łączy w sobie zmysłową ergonomię i inteligentną 
funkcjonalność: zaczynając od uchwytu po mocowanie 
magnetyczne wylewki prysznicowej oraz dwa rodzaje 
strumienia ‒ normalny i prysznicowy ‒ które zmieniasz 
za pomocą przycisku.

oD KwaDRaTowEJ PoDsTawy 
Do oKRĄGłEJ wyLEwKI.
FuNKcjA W iNteligeNtNej FORMie.
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Hansgrohe metris®

Jednouchwytowa bateria 
kuchenna 
z wyciąganą wylewką prysznicową

indywidualnie regulowany zakres obrotu wylewki 
(110°/150°)

promień obrotu z możliwością ustawienia w trzech 
zakresach (110°/150°/360°)

Wyciągana wylewka prysznicowa (zasięg do 50 cm) 
z 2 rodzajami strumienia (normalny / prysznicowy)

Hansgrohe metris®

Jednouchwytowa bateria 
kuchenna 
z wyciąganą wylewką

Hansgrohe metris®

Jednouchwytowa bateria 
kuchenna 
z obrotową wylewką

uchwyt w pozycji pionowej

uchwyt w pozycji pionowej

MagFit uchwyt magnetyczny

MagFit uchwyt magnetyczny

comfortzone

comfortzone

comfortzone

indywidualnie regulowany zakres obrotu wylewki 
(110°/150°)

uchwyt w pozycji pionowej

Wyciągana wylewka (zasięg do 50 cm)



wszysTKIE CEChy wymaRzoNEJ 
PomoCy KUChENNEJ.
NOWOczeSNe WzORNictWO, Któ-
Re WSzĘDzie pASuje. FuNKcjONAlNe 
DetAle, KtóRe czyNią z gOtOWANiA 
pRzyjeMNOŚĆ.
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Armatura talis jest dostępna w kilku wersjach: od modelu 
podstawowego po baterię z wysoką wylewką;  
w wariancie z wyciąganą wylewką lub wyciąganą  
wylewką prysznicową. program produktów, dzięki  
którym zyskujesz więcej przestrzeni do działania  
w kuchni. A jeśli twój zlew znajduje się pod oknem? 
W takim razie wybierz armaturę z funkcją składania: 
unieś baterię, połóż ją i wygodnie otwórz okno.

Hansgrohe Talis®



uchwyt w pozycji pionowej 

Quickclean system czyszczący 

indywidualnie regulowany  
zakres obrotu wylewki 
(110°/150°/360°)

Hansgrohe Talis®s2 Variarc
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna z obrotową wylewką 

Wyciągana wylewka 

uchwyt w pozycji pionowej 

Funkcja składania – do  
montażu pod oknem 

Obrotowa wylewka (150°)

MagFit uchwyt magnetyczny

Hansgrohe Talis®s2 Variarc
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna z wyciąganą wylewką

Hansgrohe Talis®s2 Variarc / Talis®s
gdy forma i funkcja współistnieją w estetycznej symbiozie.Hansgrohe 
talis to smukła i stylowa armatura wyposażona w prosty uchwyt pin.  
jej cecha szczególna: wysoka wylewka obrotowa comfortzone, która 
daje dużo przestrzeni pod baterią dla większej swobody ruchów.

comfortzone comfortzone
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Wyciągana wylewka prysznicowa 
(zasięg do 50 cm) z 2 rodzajami 
strumienia (normalny / prysznicowy)

MagFit uchwyt magnetyczny

Obrotowa wylewka (150°)

uchwyt w pozycji pionowej 

Funkcja składania – do  
montażu pod oknem 

Obrotowa wylewka (150°)

Quickclean system czyszczący 

prosty uchwyt pin 

Hansgrohe Talis®s
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna

Wyciągana wylewka prysznicowa 
z 2 rodzajami strumienia  
(normalny / prysznicowy)

Obrotowa wylewka (150°)

Quickclean system czyszczący 

prosty uchwyt pin 

Hansgrohe Talis®s
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką prysznicową

Hansgrohe Talis®s2 Variarc
Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką prysznicową

comfortzone

comfortzonecomfortzone
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PoNaDCzasowa ELEGaNCJa.
OBROtOWA, WyciągANA ‒  
FuNKcjONAlNA!

Hansgrohe Focus to ponadczaso-
wa linia armatury z dozą dynamiki. 
Asortyment Focus zawiera zarówno 
komfortowe warianty podstawowe 
jak i modele w wysoką, obrotową 
do 360° wylewką ‒ teraz także 
absolutna nowość, z wyciąganą 
wylewką prysznicową! Armatura, 
którą możesz cieszyć się przez dłu-
gie lata. Dostępny obok koloru 
chrom wariant w stali szlachetnej 
harmonizuje z kolorami powierzch-
ni piekarników, lodówek, kominów  
i uchwytów kuchennych.



uchwyt w pozycji pionowej

Wylewka obracająca się  
w promieniu 150° – dla  

większej swobody działania
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Wyciągana wylewka prysznicowa  
(zasięg do 50 cm) z 2 rodzajami  
strumienia (normalny / prysznicowy)

Hansgrohe Focus®

uchwyt magnetyczny MagFit ‒ wygodny 
powrót wylewki prysznicowej do korpusu 
armatury po użytkowaniu

comfortzone ‒ mnóstwo swobody 
podczas codziennego użytkowania



Obrotowa wylewka (150°)

MagFit uchwyt magnetyczny

Hansgrohe Focus®

Jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką prysznicową

Hansgrohe Focus®

Jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką

uchwyt w pozycji pionowej

Wyciągana wylewka prysznicowa  
z 2 rodzajami strumienia; normalnym  
i prysznicowym

comfortzone
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promień obrotu z możliwością ustawienia w trzech 
zakresach (110°/150°/360°)

Dowolne umiejscowienie uchwytu  
(z prawej lub lewej strony)

comfortzone

Armatura Hansgrohe Focus urzeka minimalistycznym językiem formy: jej 
prostolinijny design nadaje kuchni ponadczasową nowoczesność.

Hansgrohe Focus®

Hansgrohe Focus®

Jednouchwytowa bateria 
kuchenna
z obrotową wylewką



Hansgrohe Focus® / Focus®E / Focus®s

Hansgrohe Focus®

Jednouchwytowa bateria 
kuchenna 
z obrotową wylewką

Obrotowa wylewka (360°)

Długi ergonomiczny uchwyt

Quickclean system czyszczący 

zaleta przynależna armaturze kuchennej z wysoką obrotową wylewką 
dotyczy naturalnie także modeli w wersji podstawowej i do montażu na 
ścianie: Mnóstwo funkcjonalnej przestrzeni pod armaturą.
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Obrotowa wylewka (360°)

Obrotowa wylewka (180°)

Długi ergonomiczny uchwyt

Długi ergonomiczny uchwyt

Quickclean system czyszczący 

Quickclean system czyszczący 

Długi ergonomiczny uchwyt

Obrotowa wylewka (360°)

Quickclean system czyszczący 

Hansgrohe Focus®

Jednouchwytowa bateria 
kuchenna 
do montażu w ścianie
z obrotową wylewką

Hansgrohe Focus®

Jednouchwytowa bateria 
kuchenna 
z obrotową wylewką

Hansgrohe Focus®s
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna 
z obrotową wylewką



Bezkompromisowość

Spokój

Esencja

Zmysły 
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ikona wśród baterii kuchennych  
sygnowana nazwiskiem najsłyn-
niejszego na świecie projektanta,  
philippe Starck’a, który dla mar-
ki Axor projektuje od 1994 roku. 
Armatura autorstwa francuskiego 
projektanta zasłynęła swoją ar-
chetypową formą i przejrzystą 
funkcjonalnością w duchu estetyki 
minimalizmu. charakterystycznym 
elementem kolekcji jest łatwy w ob-
słudze uchwyt typu joystick.

axor Starck



axor Starck

Jednouchwytowa bateria umywalkowa   
z wyciąganą lub klasyczną wylewką

linia kolekcji Axor Starck jest minimalistyczna i płynna – od korpusu po wylewkę,  
od wylewki po wyciąganą główkę prysznicową. Armatura Axor Starck jest dostęp-
na w dwóch wersjach: model 1 z obrotową wylewką, z możliwością ustawienia  
w trzech zakresach, w zależności od osobistych preferencji oraz model 2 wypo-
sażony w wylewkę prysznicową, która ułatwia prace kuchenne i zmywanie naczyń.

Wyciągana wylewka prysznicowa  
z 2 rodzajami strumienia  
(normalny / prysznicowy)

indywidualnie regulowany zakres 
obrotu wylewki (110°/150°/360°)

Dowolne umiejscowienie uchwytu 
(z prawej lub lewej strony)

uchwyt “joystick” 

comfortzone
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Obrotowa wylewka 
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Jednouchwytowa bateria kuchenna  
Semi-pro

Axor Starck Semi-pro to armatura dla mistrzów 
kuchni. jej minimalistyczna w wyglądzie wylew- 
ka, która obraca się w promieniu 360° pasuje 
idealnie do zlewów podwójnych oraz rozwią-
zań na zasadzie wyspy.

Obrotowa wylewka (360°)

Wyciągana wylewka prysznicowa 
z 2 rodzajami strumienia  
(normalny / prysznicowy)

comfortzone
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Włoski architekt i projektant Antonio 
citterio swoją elegancko powścią-
gliwą linią armatury składa hołd 
żywiołowi wody. jej cechą szcze-
gólną jest precyzyjnie ukształtowa-
ny uchwyt, o którego ergonomii 
decyduje długość i płaska forma. 
ten dżentelmen designu zaprojek-
tował dla marki Axor także inny 
model armatury kuchennej, która 
emanuje wielkomiejską estetyką za 
sprawą swojej wyjątkowo smukłej  
i strzelistej linii.



34
35

axor citterio



Jednouchwytowa bateria 
kuchenna Semi-pro 

Armatura Axor citterio jest dostępna w trzech 
wersjach zróżnicowanych pod względem 
funkcji, w tym jako model luksusowy wyposa-
żony w sprężynę ze stali szlachetnej wpływa-
jącą na ekstremalną elastyczność wylewki. 
cechą wspólną wszystkich baterii jest smukła 
linia i ergonomicznie ukształtowany uchwyt, 
który jest wyjątkowo wygodny w obsłudze 
nawet dla mokrych rąk.

Sprężyna ze 
stali szlachetnej 

Obrotowa wylewka  
(360°)
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Jednouchwytowa bateria 
kuchenna   
z wyciąganą wylewką prysznicową

Jednouchwytowa bateria 
kuchenna   
z obrotową wylewką 

ergonomiczny uchwyt

Wyciągana wylewka prysznicowa 
z 2 rodzajami strumienia  
(normalny / prysznicowy)

comfortzone

indywidualnie regulowany zakres 
obrotu wylewki (110°/150°/360°)

axor citterio



2-otworowa jednouchwytowa 
bateria kuchenna 

z wyciąganą wylewką prysznicową
Model Axor citterio M z wyciąganą 
wylewką prysznicową posiada dwa 
rodzaje strumienia, normalny i pryszni-
cowy.

Wyciągana 
wylewka 
prysznicowa 

indywidualnie regulowany 
zakres obrotu wylewki 
(110°/150°/360°)

Dowolne miejsce  
zamontowania uchwytu
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2-otworowa jednouchwytowa 
bateria kuchenna 
z obrotową wylewką 

przykuwającą wzrok wylewkę można 
obracać swobodnie w promieniu 360°, 
a także ustalić zakres jej obrotu na 
110° lub 150°. Oddzielny uchwyt  
można umieścić w dowolnym miejscu 
wokół zlewu. Na przykład z tyłu, poza 
zasięgiem dziecięcych rąk lub z lewej 
strony, w wygodnej pozycji dla osób 
leworęcznych – jak najwygodniej dla 
ciebie.

indywidualnie regulowany zakres 
obrotu wylewki (110°/150°/360°)

comfortzone

ergonomiczny uchwyt

uchwyt można umieścić  
w dowolnym miejscu wokół zlewua
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FoRm FoLLows EmoTIoN.
KieDy WieSz, Że ARMAtuRA jeSt  
DOBRA? gDy jeSt pRzyjeMNA  
W DOtyKu i uŻytKOWANiu.

Niemieckie biuro projektowe phoenix Design pod  
kierownictwem Andreasa Hauga i toma Schönherra 
stworzyło już wiele baterii kuchennych dla marek 
Hansgrohe i Axor. W tym portfolio znalazła się teraz 
także pierwsza bateria kuchenna do montażu na ścia-
nie marki Axor. 
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axor uno2



axor uno2

Jednouchwytowa bateria kuchenna
podtynkowa

Bateria podtynkowa uno² to kolejne z inteligentnych rozwiązań oferujące większą 
swobodę korzystania z wody w kuchni. zintegrowaną wylewkę teleskopową 
można wygodnie wyciągać i obracać, co wielokrotnie zwiększa pole manewru 
podczas codziennych czynności.

uchwyt można umieścić z prawej  
lub lewej strony

Wygodny w obsłudze  
uchwyt “joystick” 

Wylewka teleskopowa dla  
większej swobody 

Obrotowa wylewka 
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Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z obrotową wylewką

Axor uno² to kolekcja armatury kuchennej o czystej 
geometrycznej formie, która pozwala na harmonijną 
integrację w każdym kuchennym wnętrzu. 
Szczególnie wygodna podczas zmywania naczyń 
i gotowania jest obrotowa o 360° wylewka armatury.

axor uno2

Dowolne umiejscowienie  
uchwytu (z prawej lub lewej strony)

Obrotowa wylewka  
(360°)

comfortzone
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Obrotowa wylewka  
(360°)
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pRzegląD pRODuKtóW hansgrohe

2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 
# 15812, -000, -800

2-otworowa elektroniczna bateria kuchenna
# 15805, -000, -800

Hansgrohe PuraVida®

Hansgrohe metris®

jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką prysznicową 
# 14820, -000, -800

jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką 
# 14821, -000, -800

jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką 
# 14822, -000, -800
do montażu pod oknem  
# 14823000

jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą wylewką prysznicową
# 14877, -000, -800 

jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą wylewką
# 14872, -000, -800 

jednouchwytowa bateria kuchenna  
z obrotową wylewką
# 14870, -000, -800 
do przepływowych podgrzewaczy  
wody
# 14873000

jednouchwytowa bateria kuchenna  
z obrotową wylewką
z zaworem do zmywarki
# 14875000

Hansgrohe Talis®s2 Variarc
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Kuchenny zawór odcinającyHansgrohe Talis®s

 jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą wylewką prysznicową 
# 32841, -000, -800
do przepływowych podgrzewaczy  
wody
# 32842000

 jednouchwytowa bateria kuchenna 
# 32851, -000, -800 
do przepływowych podgrzewaczy  
wody 
# 32852000

 jednouchwytowa bateria kuchenna
z zaworem do zmywarki 
# 32855000

Kuchenny zawór odcinający do  
zmywarki lub pralki Hansgrohe 
i Axor 
# 10823, -000, -800

Hansgrohe Focus®

jednouchwytowa bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką prysznicową 
# 31815, -000, -800

jednouchwytowa bateria 
kuchenna 
z obrotową wylewką
# 31820, -000, -800
do przepływowych 
podgrzewaczy wody
# 31822, -000, -800

jednouchwytowa bateria 
kuchenna 
z obrotową wylewką 
z zaworem do zmywarki 
# 31823000

jednouchwytowa bateria 
kuchenna
# 31806, -000, -800
do przepływowych 
podgrzewaczy wody 
# 31804000

jednouchwytowa bateria 
kuchenna
z zaworem do zmywarki 
# 31803000

Hansgrohe Focus®sHansgrohe Focus®E

jednouchwytowa bateria kuchenna
# 31780000
do przepływowych podgrzewaczy  
wody 
# 31784000

jednouchwytowa bateria 
kuchenna
# 31786000
do przepływowych 
podgrzewaczy wody 
# 31785000

jednouchwytowa bateria 
kuchenna
z zaworem do zmywarki 
# 31783000

jednouchwytowa bateria kuchenna
do montażu na ścianie
# 31825000

jednouchwytowa bateria kuchenna
z obrotową wylewką 
# 31817, -000, -800

Kolor powierzchni chrom (-000) · Kolor powierzchni stalowy (-800) · Wszystkie wymiary w mm
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pRzegląD pRODuKtóW axor

axor Starck

axor citterio

jednouchwytowa bateria kuchenna 
Semi-pro 
# 10820000

jednouchwytowa bateria kuchenna 
Semi-pro 
# 39840, -000, -800 

jednouchwytowa bateria kuchenna
z uchwytem cylindrycznym 
# 10801000

jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą wylewką prysznicową 
# 39835, -000, -800 

jednouchwytowa bateria kuchenna  
z obrotową wylewką 
# 39850, -000, -800
do przepływowych podgrzewaczy wody  
# 39852, -000, -800

jednouchwytowa bateria kuchenna  
z obrotową wylewką
# 10822, -000, -800 

jednouchwytowa bateria kuchenna  
z wyciąganą wylewką prysznicową 
# 10821, -000, -800
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axor citterio M

axor uno2

jednouchwytowa bateria kuchenna, 
podtynkowa
# 38815, -000, -800
element podtynkowy (bez fot.)
# 13622180

jednouchwytowa bateria kuchenna  
z obrotową wylewką
# 14850000
do przepływowych podgrzewaczy wody 
# 14852000
z zaworem do zmywarki (bez fot.) 
# 14855000

jednouchwytowa bateria kuchenna  
z obrotową wylewką
# 38830, -000, -800 

2-otworowa jednouchwytowa bateria 
kuchenna z wyciąganą wylewką 
prysznicową 
# 34822, -000, -800 

2-otworowa jednouchwytowa bateria 
kuchenna
# 34820, -000, -800

Kuchenny zawór odcinający do  
zmywarki lub pralki Hansgrohe 
i Axor 
# 10823, -000, -800

Kuchenny zawór odcinający

Kolor powierzchni chrom (-000) · Kolor powierzchni stalowy (-800) · Wszystkie wymiary w mm



wyciągana wylewka / wylewka 
prysznicowa

Wyciągana wylewka lub wyciągana 
wylewka prysznicowa zwiększają pole 
manewru podczas pracy.

QuickClean system czyszczący 

Silikonowe wykończenie skutecznie  
zapobiega osadzaniu się kamienia,  
a nawet jeśli się pojawi można go łatwo 
usunąć poprzez potarcie palcem.

mieszacz ceramiczny lub typu 
“joystick” 

za sprawą specjalnie utwardzonego 
tworzywa, mieszacze “joystick”, M1  
i M2 zapewniają długą szczelność  
i funkcjonalność armatury. 

łatwy montaż 

elastyczne węże przyłączeniowe ułatwiają 
instalację baterii.

Blokada uchwytu Boltic 

Blokada Boltic gwarantuje niezawodną 
obsługę baterii i zapobiega poluzowaniom 
uchwytu.

Jakość made by hansgrohe

Kupujesz produkt wysokiej jakości, 
zaprojektowany i wyprodukowany  
przez Hansgrohe.

Funkcja obrotowej wylewki 

Baterie oferują funkcję wylewki, która obraca 
się w ustalonym zakresie (110°/120°/150°) 
albo w pełnym zakresie (360°).

węże PEX 

Węże peX są odporne na temperaturę  
oraz neutralne dla smaku i zapachu wody.

PRzEGLĄD wszysTKICh zaLET 
FUNKCJoNaLNyCh, oD wyCIĄ-
GaNEJ wyLEwKI PRyszNICowEJ 
Po zaKREs oBRoTU.

Quality made by 
Hansgrohe



Funkcja teleskopowa 

Dzięki wyciąganej wylewce teleskopowej 
masz teraz jeszcze więcej miejsca do 
działania.

Montaż przed oknem

Funkcja składania: idealne rozwiązanie  
w przypadku montażu baterii przed oknem; 
wystarczy unieść i położyć baterię, aby 
otworzyć okno.

Wylewka i uchwyt jako oddzielne 
elementy

Uchwyt można zamontować w dowolnym 
miejscu w zależności od osobistych 
preferencji.

Kolor chrom lub stal szlachetna

Powierzchnia uzyskana w procesie PVD, do 
wyboru w kolorze chrom lub stal szlachetna, 
jest wyjątkowo odporna na zarysowanie  
i ścieranie.

Kuchenny zawór odcinający 

Jako opcja do urządzeń zewnętrznych,  
takich jak zmywarka ‒ pasuje wzorniczo  
do wszystkich baterii Hansgrohe i Axor.

Dowolne umiejscowienie uchwytu

Uchwyt można zamontować z lewej lub 
prawej strony, w zależności od osobistych 
preferencji.

ComfortZone 

Ekstremalnie wysoka wylewka oferuje 
mnóstwo przestrzeni i wygodę podczas 
napełniania naczyń.

MagFit uchwyt magnetyczny 

Za sprawą funkcji MagFit wąż wraca na 
swoje miejsce niemal bezszelestnie i układa 
się precyzyjnie pośrodku otworu wylewki.

Ergonomiczne uchwyty 

Długie i płaskie uchwyty są wyjątkowo 
ergonomiczne w obsłudze.

Pionowa pozycja uchwytu 

Dzięki pionowej pozycji uchwytu tę baterię 
można zamontować w niewielkiej odległości 
od ściany. Dodatkowa zaleta – bezpieczeń-
stwo: ciepłą wodę można odkręcić, gdy 
uchwyt znajduje się w pozycji pionowej, 
która jest trudniej osiągalna dla dzieci;  
w przypadku obsługi uchwytu w poziomie 
popłynie zimna woda.

QuickConnect do węży wyciąganej 
wylewki prysznicowej 

Dzięki funkcji QuickConnect montaż węży 
jest wyjątkowo łatwy.

Wyciągana wylewka prysznicowa 
– rodzaje strumieni

Wyciągana wylewka prysznicowa posiada 
dwa rodzaje strumienia, normalny i pryszni-
cowy, z funkcją łatwego przełączania.



Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne · Infolinia 801 011 299 
Fax +48 61 8168609 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl

pl
-P

L-A
rm

at
ur

a 
ku

ch
en

na
 2

01
3/

20
14

 · 
Fo

rm
-N

r. 
84

19
02

56
 · 

07
/1

3/
5 

· P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

· W
yd

ru
ko

w
an

o 
na

 p
ap

ie
rz

e 
w

 1
00

%
 n

ie
ch

lo
ro

w
an

ym
 · 

Za
str

ze
ga

 s
ię

  
zm

ia
ny

 te
ch

ni
cz

ne
 o

ra
z 

od
ch

yl
en

ia
 k

ol
or

ys
ty

cz
ne

 z
 p

rz
yc

zy
n 

te
ch

ni
cz

ny
ch

 d
ru

ku
. K

on
ce

pc
ja

 i 
pr

oj
ek

t g
ra

fic
zn

y:
 b

ile
kj

ae
ge

r, 
St

ut
tg

ar
t; 

Pr
oj

ek
ty

: f
ön

 d
es

ig
n,

 S
ch

ra
m

be
rg

; 
Pe

te
r F

eh
re

nt
z,

 H
am

bu
rg

; F
ot

os
: K

uh
nl

e 
&

 K
nö

dl
er

, R
ad

ol
fz

el
l; 

U
li 

M
ai

er
, S

tu
ttg

ar
t; 

Re
nd

er
in

g:
 re

co
m

, O
stfi

ld
er

n;
 P

od
zi

ęk
ow

an
ia

 d
la

: A
rc

lin
ea

 F
ra

nk
fu

rt;
 D

ur
av

it,
 H

or
nb

er
g;

  
Kü

ch
en

stu
di

o 
W

ag
ne

r S
tu

ttg
ar

t; 
Ze

yk
o 

Kü
ch

en
, M

ön
ch

w
ei

le
r




