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Dobrá kuchyně musí být vkusná. To platí 
také pro baterie. Náš recept: inteligentní funkce 
spárovaná s dokonalou ergonomií a nejlepším de-
signem. Jen tak vznikají produkty, které lahodí všem  
smyslům, na pohled i na dotek. Kuchyňské baterie  
od Hansgrohe nebo Axor nejenže nastavují standard 
ohledně funkčnosti a kvality, vždy také představují  
rozhodnutí pro maximální životnost. Koneckonců je  
budete obsluhovat až 90krát denně a tím se stávají  
nejčastěji používaným kuchyňským nářadím. Ale co  
je snad ještě důležitější: Ukázat vám naši vášeň pro  
prvek vody.

Společnost Hansgrohe se sídlem ve 
Schwarzwaldu, Německo, má za  
sebou 110letou rodinnou tradici. 
Dnes patří společnost k předním vý-
robcům baterií a sprch a je celosvě- 
tově proslulá vysokou kvalitou, pro-
dukty orientovanými na design, 
koncepcemi koupelen odkazujících 
na budoucnost a sanitárními techno- 
logiemi šetrnými k životnímu prostředí. 
Vedle prémiové značky Hansgrohe 
vznikla v roce 1993 designová 
značka Axor.



ČISTÉ. JASNÉ. SMYSLNÉ.
FASCINUJÍCÍ SPOJENÍ DESIGNU
A TECHNOLOGIE.
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PuraVida – název baterie vyjadřuje stylovou čistotu forem 
a současně požitek z využívání živlu – vody. Ozdobu dře-
zu s jedinečným povrchem DualFinish – kartáčovaná 
ušlechtilá ocel se na těle baterie setkává s leštěnou ocelí 
nahoře na výtoku – navrhla renomovaná kancelář Phoenix 
Design a Hansgrohe ji zdokonalilo inteligentními funkce-
mi. Pěkný a pohodlný způsob, jak oslavit vaření.
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Ovládací jednotka s vícenásobnou funkcí: 1x stisknout pro studenou vodu, 2 x stisknout pro 
smíšenou vodu, 3 x stisknout pro teplou vodu. Pro individuální regulaci teploty: otočit ovládacím 
prvkem. Stisknout a otočit – a regulujete množství vody. Baterie umí ještě více: čisticí režim  
a blokování horké vody.

Kuchyňské baterie PuraVida fascinují svou čistotou a jednoduchostí. Ovládací jednotka oddělená od 
základního těla přesvědčí svou estetikou a lehkým ovládáním: Stisknutím tlačítka můžete volit mezi třemi 
přednastavenými teplotami, otočením nastavit tu individuální. Tuto teplotu barevně indikuje LED světelný 
kroužek. Objem vody se reguluje současným stisknutím a otáčením. Čistící režim se aktivuje, když podržíte 
tlačítko delší dobu stisknuté. Potom je možné ovládací prvek jednoduše vyčistit, aniž by z baterie vytékala 
voda. Kromě toho je možné uložit požadovanou teplotu.

ComfortZone

  Baterie Hansgrohe vám nabízí velkou komfortní zónu ComfortZone mezi výtokem  
a dřezem. Takže můžete pohodlně napustit vodou také vysoké hrnce a nádoby  
a vysoké vývody vám zajistí velkou svobodu pohybu.

JEDNODUŠE HEZKÉ,  
HEZKY JEDNODUCHÉ.
TAKÉ PŘI OVLÁDÁNÍ.

Rychlý výběr teploty ObjemRegulace teploty

Stisknout Otočit Stisknout + otočit1 x 2 x 3 x
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Povrch:  
DualFinish chrom  
a vzhled nerezu

Chrom

Hansgrohe PuraVida®

Čištění

Stisknout + podržet

Baterie PuraVida je přizpůsobitelná na všechny běžné dřezy jak v lesklém chromu tak i ve vysoce 
kvalitním vzhledu nerezové oceli DualFinish: Povrch vyrobený z nerezové oceli technologií PVD 
dělá baterii extrémně odolnou vůči všem zátěžím. Přechod materiálu broušené základní jednotky  
k leštěnému výtoku je bez spár a zdůrazňuje vysokou kvalitu.



Elektronické ovládání

Ovládací jednotku je možné instalovat flexibilně

Otočný výtok (120°)

Hansgrohe PuraVida® 
Dvouotvorová elektronická kuchyňská baterie

Stisknutím tlačítka necháte téct přesně tolik vody a tak teplou, jakou 
chcete: s předem nastavenou teplotou a množstvím vody. Inteligentní 
funkce elektronické ovládací jednotky vám zajišťuje nejen vyšší komfort 
kolem dřezu, můžete si také dřez namontovat do optimální výšky.

NOVÝ KONCEPT OVLÁDÁNÍ: 
MANIPULACE, JAKOU VYŽADUJETE.
Nezáleží na tom, zda je baterie elektronická nebo páková. Nový  
způsob konceptu s ovládací jednotkou oddělenou od baterie dává 
spoustu volného prostoru pro přání zákazníků. Vedle typických pracov-
ních postupů lze brát ohledy také na individuální tělesné předpoklady. 
 Je uživatel pravák nebo levák? Velký nebo malý? I s plnýma rukama 
není práce v kuchyni žádný problém.

Elektronické

Baterie vlevo, ovládací jednotka 
před dřezem

Baterie a ovládací jednotka vpravo 
vedle dřezu

Baterie a ovládací jednotka  
za dřezem

Baterie za dřezem, ovládací 
jednotka na výšku v čele kuchyně

ComfortZone
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Hansgrohe PuraVida®

Ruční

Baterie za dřezem, ovládací páka 
před dřezem

Postranní baterie vzadu vpravo, 
ovládací páka vpravo vedle dřezu

Baterie a ovládací páka za 
dřezem

Baterie a ovládací páka vlevo 
vedle dřezu

Rukojeť je možné
flexibilně instalovat

ComfortZone

Otočný výtok (120°)

Hansgrohe PuraVida® 
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 

Jde to i klasicky: S kuchyňskou baterií Hansgrohe PuraVida v pákové 
variantě, u které množství a teplotu vody ovládáte ručně prostřednictvím 
elegantní pákové rukojeti. I zde můžete instalovat rukojeť na okraj dřezu 
zcela dle svého přáni.
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PERFEKTNÍ V RUCE.
PERFEKTNÍ V DESIGNU.
NOVÉ BATERIE METRIS.

Od společenské události mezi přá-
teli až po nový pánský koníček, 
vaření je mnohem víc než činnost, 
která patří k všednímu dni. Vaření je 
kult. Čím by bylo vaření bez nejdů-
ležitějšího prvku v kuchyni, vody? 
Ničím! Právě proto koncipovali vý-
vojáři společnosti Hansgrohe nové 
baterie Metris s vytahovací sprškou 
a obzvláště ergonomickou rukojetí. 
Pravý design Highlight pro každou 
kuchyň, také díky jasnému, smyslné-
mu vodnímu proudu. Nezáleží na 
tom, zda v chromu nebo se vzhle-
dem nerezové oceli.



Základní tvar baterie harmonicky 
přizpůsobený tvaru dřezu

Zapnout, vypnout, regulovat.  
Ergonomicky zakřivená rukojeť  
pro lepší ovládání množství a teploty  
vody, ideální pro všechny věkové skupiny

Otočný vývod otočný o 110°/150°  
pro dostatek volného prostoru u dřezu
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Hansgrohe Metris®

Vytahovací sprška pro maximální  
flexibilitu a svobodu pohybu

Magnetický držák MagFit k pohodlné 
fixaci spršky v těle baterie

Přepínání normálního proudu na sprchový 
proud stisknutím tlačítka: Tak, že voda má 
vždy formu, kterou zrovna potřebujete

ComfortZone – spousta volného  
prostoru pro denní používání



Tyto tři typy mají formát. Základní tělo nové řady Metris  
je inspirováno jemným zaobleným tvarem moderních 
dřezů. Zaoblené přechody spojují smyslnou ergonomii  
s inteligentní funkčností: od praktické rukojeti přes 
magnetický držák výsuvné spršky, až po dva typy  
trysek – normální a sprchový proud, obsluhovatelné 
stisknutím tlačítka.

OD HRANATÉHO K ZAOBLENÉMU.
FUNKCE V INTELIGENTNÍ PODOBĚ.
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Hansgrohe Metris®

Páková kuchyňská baterie
s vytažitelnou sprškou

Individuálně nastavitelná oblast otáčení  
(110°/150°)

Oblast otáčení nastavitelná ve třech krocích  
(110°/150°/360°)

Vytažitelná sprška (možnost vytažení až na 50 cm)  
se 2 druhy proudu (normální proud/sprchový proud)

Vytahovací vývod (možnost vytažení až na 50 cm)
Hansgrohe Metris®

Páková kuchyňská baterie
s vytažitelným výtokem

Hansgrohe Metris®

Páková kuchyňská baterie
s otočným výtokem

Svislé umístění rukojeti

Svislé umístění rukojeti

Magnetické upevnění MagFit

Magnetické upevnění MagFit

ComfortZone

ComfortZone

ComfortZone

Individuálně nastavitelná oblast otáčení  
(110°/150°)

Svislé umístění rukojeti



VŠE, CO DěLÁ VYNIKAJÍCÍHO  
POMOCNÍKA V KUCHYNI.
MODERNÍ DESIGN, KTERý SE VšEMU 
PŘIZPůSOBÍ. FUNKČNÍ DETAILY, KTERÉ  
Z VAŘENÍ DĚLAJÍ POŽITEK.
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Talis nabízí různé varianty: od základního modelu  
až po baterie s otočným výtokem, od vytažitelného 
výtoku až po vytažitelnou spršku. Řada baterií, díky  
které pohodlně rozšíříte svůj akční rádius kolem dřezu. 
Nebo stojí Váš dřez před oknem? Potom si vyberte 
baterii se sklopnou funkcí: baterii nadzvednout, sklopit  
a otevřít okno.

Hansgrohe Talis®



Svislé umístění rukojeti

Funkce proti usazování vodního 
kamene QuickClean

Individuálně nastavitelný úhel 
otáčení (110°/150°/360°)

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
Páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem

Vytažitelný výtok

Svislé umístění rukojeti

Sklopná funkce  
pro montáž před okno

Otočný výtok (150°)

Magnetické upevnění MagFit

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
Páková kuchyňská baterie 
s vytažitelným výtokem

Hansgrohe Talis®S2 Variarc / Talis®S
Kde se esteticky snoubí forma a funkce. Baterie Hansgrohe Talis je štíhlá, 
stylová a opatřená kolíkovou rukojetí. Zvláštní vybavení: vysoký, otočný 
výtok s komfortní zónou, který vytváří pohodlný prostor mezi baterií  
a dřezem a umožňuje svobodu pohybu.

ComfortZone ComfortZone
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Vytažitelná sprška (možnost vytažení 
až na 50 cm) se 2 druhy proudu 
(normální proud/sprchový proud)

Magnetické upevnění MagFit

Otočný výtok (150°)

Svislé umístění rukojeti

Sklopná funkce  
pro montáž před okno

Otočný výtok (150°)

Jednoduchá kolíková rukojeť

Hansgrohe Talis®S
Páková kuchyňská baterie 

Vytažitelná sprška se 2 druhy proudu 
(normální proud/sprchový proud)

Otočný výtok (150°)

Jednoduchá kolíková rukojeť

Hansgrohe Talis®S
Páková kuchyňská baterie 
s vytažitelnou sprškou

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
Páková kuchyňská baterie 
s vytažitelnou sprškou

Funkce proti usazování vodního 
kamene QuickClean

Funkce proti usazování vodního 
kamene QuickClean

ComfortZone

ComfortZoneComfortZone
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ELEGANCE S HLAVOU.
OTOČNÁ, VýSUVNÁ, FUNKČNÍ!

Hraje hlava právě tak velkou roli 
jako břicho? Hansgrohe Focus je 
nadčasová řada baterií s hybností. 
Sortiment Focus zahrnuje jak kom-
fortní základní varianty, tak vysoký 
a o 360 ° otočný výtok, a teď zce-
la nově také s vytahovací sprškou. 
Baterie, ze kterých máte dlouho 
radost. Vedle chromu jsou dostup-
né ve vzhledu nerezové oceli, ladí  
s barvami povrchu trouby, ledničky, 
digestoře nebo úchytek.



Svislé umístění rukojeti

Otočení výtoku o 150° –  
pro větší volnost v kuchyni
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Vytažitelná sprška (možnost vytažení až na 50 cm)  
se 2 druhy proudu (normální proud/sprchový proud) 
pro maximální flexibilitu a volnost pohybu

Hansgrohe Focus®

Magnetický držák MagFit k pohodlné 
fixaci spršky podle potřeby v těle baterie

ComfortZone – spousta volného prostoru 
pro denní používání



Otočný výtok (150°)

Magnetické upevnění MagFit

Hansgrohe Focus®

Páková kuchyňská baterie
s vytažitelnou sprškou

Hansgrohe Focus®

Páková kuchyňská baterie
s otočným výtokem (tvar „L“)

Svislé umístění rukojeti

Vytažitelná sprška (možnost vytažení až 
na 50 cm) se 2 druhy proudu (normální 
proud/sprchový proud)

ComfortZone
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Oblast otáčení nastavitelná ve třech krocích 
(110°/150°/360°)

Variabilní umístění rukojeti
(vpravo nebo vlevo)

ComfortZone

Baterie Focus od Hansgrohe okouzlí svou minimalistickou řečí tvaru: Svým 
přímočarým designem propůjčuje kuchyni nadčasový moderní vzhled.

Hansgrohe Focus®

Hansgrohe Focus®

Páková kuchyňská baterie
s otočným výtokem



Hansgrohe Focus® / Focus®E / Focus®S

Hansgrohe Focus®

Páková kuchyňská baterie
s otočným výtokem

Otočný výtok (360°)

Dlouhá, ergonomická rukojeť

Funkce proti usazování vodního
kamene QuickClean

Co platí pro kuchyňské baterie Focus s vysokým otočný vývodem, platí 
samozřejmě také v základní verzi a při řešení instalace na stěnu. Velká 
svoboda pohybu pod baterií.
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Otočný výtok (360°)

Otočný výtok (180°)

Dlouhá, ergonomická rukojeť

Dlouhá, ergonomická rukojeť

Funkce proti usazování vodního
kamene QuickClean

Funkce proti usazování vodního
kamene QuickClean

Dlouhá, ergonomická rukojeť

Otočný výtok (360°)

Funkce proti usazování vodního
kamene QuickClean

Hansgrohe Focus®

Páková kuchyňská baterie
nástěnná
s otočným výtokem

Hansgrohe Focus®

Páková kuchyňská baterie
s otočným výtokem

Hansgrohe Focus®S
Páková kuchyňská baterie
s otočným výtokem



Nekompromisní

Klid

Zásadní

Smysly 
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Ikony pro dřezy navržené pravdě-
podobně nejznámějším designérem 
na světě. Philippe Starck pracuje 
pro Axor od roku 1994. Baterie  
tohoto Francouze se vyznačují pros-
tými formami a jasnými funkcemi, 
které se řídí principem minimalistické 
estetiky. Charakteristickým prvkem 
kolekce je jednoduše ovladatelná 
kartuše typu joystick.Axor Starck



Axor Starck

Páková kuchyňská baterie   
s nebo bez vytažitelné spršky

Design Axor Starck je minimalistický a plynulý – od základního tělesa po výtok  
a od výtoku až po vytažitelnou spršku. Axor Starck se představuje ve dvou funkčních 
variantách baterií: varianta 1 s otočným výtokem, který je zcela dle Vašich osobních 
představ možné nastavit ve třech otočných stupních. Nebo ve variantě 2, která 
navíc disponuje vytažitelnou sprškou, díky které se pohodlně dostanete všude  
do dřezu a pomocí které je možné pohodlně umýt také talíře.

Vytažitelná sprška se 2 druhy proudu 
(normální proud/sprchový proud)

Individuálně nastavitelný úhel 
otáčení (110°/150°/360°)

Variabilní umístění rukojeti 
(vpravo nebo vlevo)

Rukojeť typu joystick

ComfortZone
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Otočný výtok 
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Páková kuchyňská baterie Semi-Pro

Axor Starck Semi-Pro představuje variantu 
baterie pro ambiciózní amatérské kuchaře.  
S výtokem otočným v úhlu 360° a současně  
s minimalistickým designem je obzvlášť vhod- 
ná pro dvojité dřezy a dřezy, které jsou  
do kuchyně integrovány ve formě ostrůvků.

Otočný výtok (360°)

Vytažitelná sprška se 2 druhy proudu 
(normální proud/sprchový proud)

ComfortZone
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Italský architekt a designér Antonio 
Citterio se sklání před přírodním 
živlem vodou – elegantně zdrženli-
vým programem kuchyňských baterií. 
Obzvlášť nápadná je kvalitní a pre-
cizně tvarovaná rukojeť. Díky své 
délce a plochému tvaru je ob-
zvlášť ergonomická při používání.  
Pro Axor navrhnul tento gentleman 
mezi designéry kromě toho druhou 
kuchyňskou baterii, která díky velmi 
štíhlým a vysokým tvarům dosahuje 
uhlazené estetiky.
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Axor Citterio



Páková kuchyňská baterie 
Semi-Pro 

Kuchyňské baterie Axor Citterio existují  
ve třech různých funkčních variantách –  
až po High-End funkce s pružinou z ušlechtilé 
oceli, díky které je výtok velmi pohyblivý. 
Všem společné jsou štíhlé tvary a velmi  
ergonomicky tvarovaná rukojeť, kterou je 
možné velmi jednoduše ovládat i špinavý- 
ma rukama nebo rukama od mýdla.

Pružina z ušlechtilé 
oceli

Otočný výtok  
(360°)
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Páková kuchyňská baterie  
s vytažitelnou sprškou

Páková kuchyňská baterie   
s otočným výtokem

Ergonomická rukojeť

Vytažitelná sprška se 2 druhy proudu 
(normální proud/sprchový proud)

ComfortZone

Individuálně nastavitelný  
úhel otáčení (110°/150°/360°)

Axor Citterio



Dvouotvorová páková 
kuchyňská baterie 
s vytažitelnou sprškou

Varianta Axor Citterio M s vytažitelnou 
sprškou disponuje normálním proudem  
a sprchovým proudem.

Vytažitelná 
sprška

Individuálně nastavitelný 
úhel otáčení 
(110°/150°/360°)

Rukojeť je možné instalovat
flexibilně v okolí dřezu
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Dvouotvorová páková  
kuchyňská baterie 
s otočným výtokem

Nápadným výtokem je možné buď 
volně otáčet v úhlu 360° nebo jej  
podle přání zaaretovat na 110° nebo 
150°. Samostatnou rukojeť páky je 
možné instalovat na každé straně 
dřezu. Například vzadu daleko  
od dětských rukou nebo s ergono- 
micky smysluplným umístěním  
pro leváky na levém okraji dřezu –  
zcela dle Vašich přání.

Individuálně nastavitelný úhel  
otáčení (110°/150°/360°)

ComfortZone

Ergonomická rukojeť

Rukojeť je možné instalovat  
flexibilně v okolí dřezuA
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FORM FOLLOwS EMOTION.
KDY JE BATERIE VELMI DOBRÁ?  
POKUD SE JÍ RÁDI DOTýKÁME  
A RÁDI JI POUŽÍVÁME.

Německá designérská kancelář Phoenix Design kolem 
Andrease Hauga a Toma Schönherra již pro Hansgrohe 
a Axor navrhla mnoho kuchyňských baterií. K nim patří 
nyní také první kuchyňská baterie pro instalaci na stěnu.
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Axor Uno2



Axor Uno2

Páková kuchyňská baterie 
podomítková instalace

Nástěnná baterie Axor Uno² je dalším inteligentním řešením pro větší svobodu 
pohybu u dřezu. Integrovaný teleskopický výtok je možné pohodlně vytahovat  
a otáčet, takže můžete svůj akční rádius kolem dřezu hodně zvětšit.

Umístění rukojeti vpravo  
nebo vlevo

Jednoduché ovládání  
díky rukojeti tvaru joystick

Teleskopický výtok  
pro více volného prostoru

Otočný výtok 



42
43



Páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem

Axor Uno² je program kuchyňských baterií s jasnou 
geometrickou řečí tvarů, který se bez výjimky začlení 
do každého kuchyňského prostředí. Obzvláště  
příjemný při oplachování a vaření je také výtok  
baterie otočný o 360 stupňů.

Axor Uno2

Variabilní umístění rukojeti  
(vpravo nebo vlevo)

Otočný výtok  
(360°)

ComfortZone
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Otočný výtok  
(360°)
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PŘEHLED VýROBKů Hansgrohe

Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 
Obj.č. 15812, -000, -800

Dvouotvorová elektronická kuchyňská baterie
Obj.č. 15805, -000, -800

Hansgrohe PuraVida®

Hansgrohe Metris®

Páková kuchyňská baterie
s vytažitelnou sprškou 
Obj.č. 14820, -000, -800

Páková kuchyňská baterie
s vytažitelným výtokem 
Obj.č. 14821, -000, -800

Páková kuchyňská baterie
s otočným výtokem 
Obj.č. 14822, -000, -800
pro instalaci k oknu   
Obj.č. 14823000

Páková kuchyňská baterie  
s vytažitelnou sprškou
Obj.č. 14877, -000, -800 

Páková kuchyňská baterie  
s vytažitelným výtokem
Obj.č. 14872, -000, -800 

Páková kuchyňská baterie  
s otočným výtokem
Obj.č. 14870, -000, -800 
pro průtokové ohřívače vody
Obj.č. 14873000

Páková kuchyňská baterie  
s otočným výtokem
s uzavíracím ventilem spotřebičů
Obj.č. 14875000

Hansgrohe Talis®S2 Variarc



46
47

22
9

15
5

220

16
5 22

4

222

16
9

22
4

224

40

53

41
1

23
0

220

33
8

26
8

204

33
8

26
8

204

3
0

5

22
7

237
221

200

18
8

71

23
4

15
5

220

22
3

15
5

220

22
3

21
5

220

21
9

2
74

224

2
79

21
5

220

Kuchyňský uzav. ventilHansgrohe Talis®S

 Páková kuchyňská baterie  
s vytažitelnou sprškou 
Obj.č. 32841, -000, -800
 pro průtokové ohřívače vody
Obj.č. 32842000

 Páková kuchyňská baterie 
Obj.č. 32851, -000, -800 
 pro průtokové ohřívače vody 
Obj.č. 32852000

 Páková kuchyňská baterie
s uzavíracím ventilem spotřebičů 
Obj.č. 32855000

Kuchyňský uzavírací ventil vhodný pro 
Hansgrohe a Axor kuchyňské armatury
Obj.č. 10823, -000, -800

Hansgrohe Focus®

Páková kuchyňská baterie
s vytažitelnou sprškou 
Obj.č. 31815, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem
Obj.č. 31820, -000, -800
pro průtokové ohřívače vody
Obj.č. 31822, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 
s otočným výtokem 
s uzavíracím ventilem spotřebičů 
Obj.č. 31823000

Páková kuchyňská baterie
Obj.č. 31806, -000, -800
pro průtokové ohřívače vody 
Obj.č. 31804000

Páková kuchyňská baterie
s uzavíracím ventilem spotřebičů 
Obj.č. 31803000

Hansgrohe Focus®SHansgrohe Focus®E

Páková kuchyňská baterie
Obj.č. 31780000
pro průtokové ohřívače vody 
Obj.č. 31784000

Páková kuchyňská baterie
Obj.č. 31786000
pro průtokové ohřívače vody 
Obj.č. 31785000

Páková kuchyňská baterie
s uzavíracím ventilem spotřebičů 
Obj.č. 31783000

Páková kuchyňská baterie
nástěnná
Obj.č. 31825000

Páková kuchyňská baterie
s otočným výtokem (tvar „L“) 
Obj.č. 31817, -000, -800

Povrchová úprava chrom (-000) · Povrchová úprava vzhled nerezu (-800) · Všechny údaje v mm
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PŘEHLED VýROBKů Axor

Axor Starck

Axor Citterio

Páková kuchyňská baterie Semi-Pro 
Obj.č. 10820000

Páková kuchyňská baterie Semi-Pro 
Obj.č. 39840, -000, -800 

Páková kuchyňská baterie
s válcovou rukojetí 
Obj.č. 10801000

Páková kuchyňská baterie  
s vytažitelnou sprškou 
Obj.č. 39835, -000, -800 

Páková kuchyňská baterie  
s otočným výtokem 
Obj.č. 39850, -000, -800
pro průtokové ohřívače vody  
Obj.č. 39852, -000, -800

Páková kuchyňská baterie  
s otočným výtokem
Obj.č. 10822, -000, -800 

Páková kuchyňská baterie  
s vytažitelnou sprškou 
Obj.č. 10821, -000, -800
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Axor Citterio M

Axor Uno2

Páková kuchyňská baterie podomítková 
instalace
Obj.č. 38815, -000, -800
Základní těleso (bez obr.)
Obj.č. 13622180

Páková kuchyňská baterie s otočným výtokem
Obj.č. 14850000
pro průtokové ohřívače vody 
Obj.č. 14852000
s uzavíracím ventilem spotřebičů (bez obr.) 
Obj.č. 14855000

Páková kuchyňská baterie  
s otočným výtokem
Obj.č. 38830, -000, -800 

Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
s vytažitelnou sprškou 
Obj.č. 34822, -000, -800 

Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
Obj.č. 34820, -000, -800

Kuchyňský uzavírací ventil vhodný pro 
Hansgrohe a Axor kuchyňské armatury
Obj.č. 10823, -000, -800

Kuchyňský uzav. ventil

Povrchová úprava chrom (-000) · Povrchová úprava vzhled nerezu (-800) · Všechny údaje v mm



Vytahovací sprška / vytahovací 
výtok

Vytahovací sprška popř. vytahovací výtok 
rozšířují akční rádius kolem dřezu.

QuickClean 

Na elastickém materiálu se pouze obtížně 
usazuje vodní kámen. A když už k tomu 
dojde, je možné usazeniny jednoduše 
seškrábnout prstem.

Keramická resp. kartuše typu 
joystick

Díky speciálně tvrzeným plastům zajišťují 
joystickové, M1 a M2 kartuše dlouhou 
funkčnost baterie.

Jednoduchá montáž

Pružné přípojky zjednodušují montáž baterie.

Blokování rukojeti Boltic

Blokování rukojeti proti viklání.

Quality made by Hansgrohe

Kupujete kvalitní výrobek, který vyvinula  
a vyrobila společnost Hansgrohe.

Otočná funkce

Baterie Vám nabízejí buď omezený úhel 
otočení (110°/120°/150°) nebo volnost 
pohybu kolem dokola (360°).

PEX hadice

PEX hadice jsou teplotně stálé s neutrální chutí 
a zápachem.

PřEHLED VŠECH VÝHOD  
OD VYTAžITELNÉ SPRŠKY  
Až PO úHEL OTOČENÍ.

Quality made by 
Hansgrohe



Teleskopická funkce

Díky teleskopickému výtoku si vytvoříte ještě 
více volného prostoru pod dřezem.

Předokenní montáž

Sklopná funkce: Ideální pro montáž  
před oknem, v případě potřeby armaturu 
jednoduše nadzvednout a sklopit.

Oddělení výtoku a ovládací 
jednotky

Podle Vašich osobních zvyků je možné 
flexibilně instalovat rukojeť.

Chrom nebo vzhled nerezové oceli

Volitelné v chromu nebo se vzhledem 
nerezové oceli, vyrobené v rámci postupů 
PVD, jsou obzvláště odolné proti poškrábání 
a odírání.

Kuchyňský uzavírací ventil

V příslušném designu volitelně ke všem kuchy-
ňským bateriím Hansgrohe a Axor pro externí 
odstavení přístrojů, jako např. myček.

Variabilní umístění rukojeti

Podle Vašich osobních zvyků je možné 
instalovat rukojeť vpravo nebo vlevo.

ComfortZone 

Extra vysoký výtok poskytuje obzvlášť mnoho 
volného prostoru a ideálně se hodí pro plnění 
nádob.

Magnetické upevnění MagFit

Díky funkci MagFit klouže hadice nazpět 
téměř nehlučně a opět se zajistí uprostřed  
ve výtoku baterie.

Ergonomické rukojeti

Díky dlouhým, plochým rukojetím je ovládání 
obzvlášť ergonomické.

Svislé umístění rukojeti

Díky svislému umístění rukojeti je možná 
instalace i tehdy, když mezi baterií a stěnou 
smí zůstat pouze malý prostor. Když je 
rukojeť ve svislé poloze, která je obtížněji 
dosažitelná pro dětské ruce, potom teče 
teplá voda. Když se rukojetí pohybuje ve 
vodorovné poloze, teče studená voda.

QuickConnect pro hadice 
vytažitelných spršek

Díky funkci QuickConnect je možné hadice 
namontovat obzvlášť jednoduše.

Druhy proudu pro vytažitelné 
spršky

Vytažitelná sprška navíc nabízí dva druhy 
proudu – normální a sprchový proud, které  
je možné úplně jednoduše přepínat.
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