
Metris®.  Talis®.  Focus®.
ComfortZone. Til behov i alle højder.



02  Hansgrohe ComfortZone

Giv dig selv mere rum.
Med Metris, Talis og Focus.

Se mere under www.hansgrohe-int.com/comfortzone

 Badeværelset er meget mere end et 
sted for personlig hygiejne. I dag er det også 
et opholdsrum. Metris, Talis og Focus giver 

dig friheden til individuelt at indrette dette 
rum. Vi har nemlig hver især vores egne ritua-
ler og vaner og vores egen smag i badeværel-

set. De mange nye armaturer opfylder disse 
forskellige krav om højde, form og funktion. 

Metris® Talis® Focus®



Find din ComfortZone.
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Behagelig: Mærkbar højere komfort  
i hverdagen.  

Praktisk: mere plads til at vaske hænder. Luksus: let at fylde selv høje beholdere.
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04  Hansgrohe ComfortZone

Se mere under www.hansgrohe-int.com/comfortzone
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Mød dine egne krav.  

Med din egen personlige ComfortZone.

 Højden på håndvaskarmaturet be-
stemmer din fleksibilitet i dagligdagen. Har 
du bare brug for mere plads når du vasker 
dine hænder eller har du brug for mere plads 
til at fylde store og høje beholdere med vand? 
En ting er sikker: Jo højere armaturet er jo 
mere fleksibilitet får du i hverdagen. 
Vi har et navn for den individuelle plads 
mellem håndvask og armatur: ComfortZone. 

Det er at have en lille smule mere komfor t 
når du børster tænder. Det er at have mulig-
heden for at vaske hår ved håndvasken. Det 
er at have friheden til at bestemme hvordan 
du ønsker at bruge vandet. 
Når du har valgt højde og dit favorit design 
kan du vælge mellem mange kombinationer 
af armatur og håndvask. Ønsker du en væg-
monteret håndvask eller en nedfældet vask? 

Fin din egen personlige løsning med Metris, 
Talis, og Focus. Eller din egen personlige 
Comfor tZone, og skab den plads du har 
brug for, for at opfylde dine behov.



06  Hansgrohe Metris

Metris®.
Til behov i alle højder. 
Se vores stilfulde armaturserie. 

 Metr is præsenterer per fekt  design 
der møder hverdagens krav t i l  komfor t . 
Opgrader dit gæstebadeværelse, få mulighed 
for at fylde høje beholdere med vand eller 

hav muligheden for at vaske hår under hånd-
vaskarmaturet. Denne armaturserie giver dig 
virkelig masser af frihed i dagligdagen – fra 
Comfor tZone 100 og den f leksible tud på 

Metris 230 til highriser med den generøse 
ComfortZone 260.

Metris® 260
1-grebs håndvaskarmatur
# 31082, -000

Metris® 230
1-grebs håndvaskarmatur
120° svingtud 
# 31087, -000

Metris® 200 
1-grebs håndvaskarmatur
# 31183, -000

Metris® 110
1-grebs håndvaskarmatur
# 31080, -000

Metris® 100 
1-grebs håndvaskarmatur
# 31088, -000

Se mere om Metris armaturserien på t www.hansgrohe.dk/metris
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Metris® 100 
3-huls håndvaskarmatur 
# 31083, -000

Metris®

1-grebs håndvaskarmatur
til vægmontering, 
225 mm # 31086, -000
165 mm # 31085, -000 (ikke vist)

Metris®

1-grebs bidétarmatur
# 31280, -000

For større komfort ved hårvask. For større frihed når du vasker dit ansigt. For større frihed når du vasker hænder. 



08  Hansgrohe Talis

Se mere om Talis armaturerne på www.hansgrohe.dk/talis

Talis®.
Til behov i enhver form.
Oplev vores sortiment af intelligente armaturer. 

 Talis er mere end et armatur. Talis er 
en sand hjælp i hverdagen. I hverdagen vil 
du hurtigt opleve hvor nyttig svingtuden er. 

Den skaber en bue-formet stråle der giver 
dig maksimum komfort – f.eks. når du børster 
tænder om morgenen. Med dette armatur 

forøges Comfor tZonen med et enkelt drej  
på tuden. 

Talis® 250
1-grebs håndvaskarmatur
60° svingtud 
med rotérbar tud 
# 32055, -000

Talis® 210 
1-grebs håndvaskarmatur
120° svingtud 
# 32082, -000

Talis® 150
1-grebs håndvaskarmatur
med rotérbar tud 
# 32052, -000

Talis® 80
1-grebs håndvaskarmatur
med rotérbar tud 
# 32053, -000

Talis® 80
1-grebs håndvaskarmatur
# 32040, -000
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 E n  l i l l e  h å n d b evæ g e l s e  g i ve r  e n  s t ø r r e 
ComfortZone: den unikke bevægelige tud er ikke kun 
god når dagen starter, men du vil blive overrasket over 
i hvor mange hverdagssituationer du kan bruge den. 

Talis® 230
3-huls håndvaskarmatur 
# 32310, -000

Talis®

1-grebs håndvaskarmatur
til vægmontering   
225 mm # 31611, -000
165 mm # 31618, -000 (ikke vist)

Talis® 

1-grebs bidétarmatur
# 32240, -000



10  Hansgrohe Focus

Se mere om Focus serien på www.hansgrohe.dk/focus

Focus®.
Til behov i ethvert hjem.
Se mere om vores praktiske armaturserie. 

 Focus er den første armaturserie der 
gør det let at kombinere designarmaturer 
med sanitet, uden at sprænge budgettet. 

Focus gør det let for dig. Let i hverdagen, 
fordi takket være en Comfor tZone 240, er 
det let at fylde høje beholdere. Og let at 

tilpasse din øvrige indretning i badeværel-
set, med dens moderne enkelhed. 



Hansgrohe Focus  11

Ultra komfortabel: høj svingtud giver masser 
af frihed til bevægelse.

Ultra fleksibel: Selv en guldfisk bowle kan let 
fyldes under udløbstuden.

Ultra praktisk: En vandkande fyldes uden  
problemer.

Focus® 240
1-grebs håndvaskarmatur
120° med svingtud 
# 31609, -000

Focus® 190
1-grebs håndvaskarmatur
# 31608, -000

Focus® 100
1-grebs håndvaskarmatur
# 31607, -000

Focus® 70 
1-grebs håndvaskarmatur
# 31730, -000

Focus®

1-grebs bidétarmatur
# 31920, -000



12  Hansgrohe Sortiment

Kombiner håndvask og armatur som det passer dig og dine ønsker og  
som passer til dit hjem på www.hansgrohe-int.com/configurator

1-grebs håndvaskarmatur 120° svingtud  
# 31087, -000

Metris® 260 Metris® 230

Talis® 250

Focus® 240

1-grebs håndvaskarmatur
# 31082, -000

Vælg den højde der  
passer dig.
Oversigt over Metris, Talis, og Focus.

 Brug denne oversigt over Metris, Talis 
og Focus for at finde den højde der passer 
dig,  dine behov og di t  h jem: din egen  

personlige Comfor tZone. Og se hvordan 
disse tre armaturserier smelter ind i miljøerne. 
Vi viser her en række eksempler for at vise 

hvor godt dit nye armatur kan se ud. 

Metris®

Talis®

Focus®

1-grebs håndvaskarmatur 120° svingtud
# 31609, -000

1-grebs håndvaskarmatur 60° svingtud med 
rotérbar tud # 32055, -000
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Metris® 200

Talis® 150

Focus® 190

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 100

Metris® 100

Talis® 80

Focus® 70

1-grebs håndvaskarmatur 
# 31183, -000

1-grebs håndvaskarmatur 
# 31080, -000

1-grebs håndvaskarmatur 
# 31088, -000

Metris® Talis® Focus®

1-grebs håndvaskarmatur
# 31608, -000

1-grebs håndvaskarmatur 
# 31607, -000

1-grebs håndvaskarmatur 
# 31730, -000

1-grebs håndvaskarmatur med rotérbar tud 
# 32052, -000

1-grebs håndvaskarmatur med rotérbar tud 
# 32053, -000

1-grebs håndvaskarmatur 
# 32040, -000



Gør dit badeværelse til 
en ComfortZone.
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Komfort betyder at 
have et valg. 
Skab dit drømmebad med disse elementer. 

Metris® kar

Talis® kar

Focus® kar

Metris®

kar-/brusearmatur 
# 31480, -000

Metris®

kar-/brusearmatur 
til indbygning  
# 31493, -000
Kombineres med iBox universal   
# 01810180 (ikke vist)

Metris®

3-huls kararmatur til 
montering i karkant  
# 31190, -000

Metris®

4-huls kararmatur til  
montering i karkant   
# 31442, -000

Ecostat® Select 
kar-/brusetermostat
# 13141, -000, -400

Talis®

kar-/brusearmatur
# 32440, -000

Focus®

kar-/brusearmatur 
# 31940, -000

Talis®

kar-/brusearmatur
til indbygning   
# 32475, -000 
Kombineres med iBox universal   
# 01810180 (ikke vist)

Focus® 
kar-/brusearmatur 
til indbygning   
# 31945, -000 
Kombineres med iBox universal   
# 01810180 (ikke vist)

Talis®

4-huls kararmatur til 
montering i karkant 
# 32314, -000

Ecostat® Comfort 
kar-/brusetermostat
# 13114, -000

Ecostat® Comfort 
kar-/brusetermostat
# 13114, -000
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Metris® brus

Talis® brus

Focus® brus

Metris®

brusearmatur  
# 31680, -000

Talis® 
brusearmatur  
# 32640, -000

Focus® 
brusearmatur 
# 31960, -000

Metris®

brusearmatur 
til indbygning 
# 31685, -000
Kombineres med iBox universal   
# 01810180 (ikke vist)

Talis®

brusearmatur 
til indbygning 
# 32675, -000
Kombineres med iBox universal   
# 01810180 (ikke vist)

Focus®

brusearmatur  
til indbygning 
# 31965, -000
Kombineres med iBox universal   
# 01810180 (ikke vist)

Ecostat® Select 
brusetermostat  
# 13161, -000, -400

Ecostat® Comfort 
brusetermostat
# 13116, -000

Ecostat® Comfort 
brusetermostat 
# 13116, -000

Raindance® Select 150/Unica’S Puro brusesæt
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400 (ikke vist)

Croma® 100 Multi/Unica’C brusesæt 
90 cm # 27774, -000 
65 cm # 27775, -000 (ikke vist)

Crometta® 85 Vario/Unica’Crometta brusesæt
90 cm # 27762, -000 
65 cm # 27763, -000 (ikke vist)



18  Hansgrohe Bæredygtige teknologier

Imødekommer dine 
krav – også til miljøet. 
Maksimal vandfornøjelse med intelligent reduceret 
vandforbrug. 

Præcisions O-ringen svarer fleksibelt : hvis vandtrykket er højt reduceres hullet i ringen, 
hvis vandtrykket er lavt øges hullet i o-ringen.  

EcoSmart  
teknologi

Luft blandet i vandet giver 
en blød vandstråle. 

Med en finger gnides  
kalken væk fra silikone-
knopperne på perlatoren. 

Begrænser vandgennem-
strømningen og sparer  
dermed vand og energi. 

Gå til www.hansgrohe-int.com/savings-calculator og se hvor meget vand og energi du kan spare med vores produkter. 

 De tre armaturserier som vi har præ-
senteret i denne brochure viser at bæredyg-
t ighed og fornøjelse godt kan forenes. 
Faktisk forener Metris, Talis og Focus betje-
ningskomfort med bæredygtige teknologier.  
Dette muliggøres ved hjælp af innovative ud-
viklinger som EcoSmart, der gør det muligt 
at reducere vores vandforbrug med op til 
60 %. En integreret præcisionsring regulerer 
vandtrykket og holder vandgennemstrømnin-

gen konstant. Ef tersom mindre vand skal var-
mes op, sparer du også på energien og der-
med udledning af CO2. Det er bare nogle af 
årsagerne til at vi også er en af de første 
virksomheder til at modtage den nye WELL 
cer ti f icering blandt den europæiske sam-
menslutning af armaturfabrikanter for vores 
produkter. WELL står for “Water Ef ficiency 
Label" (vand ef fektiviti tet label). AirPower  
er teknologi kombineret med  EcoSmart der 

tilføjer generøse mængder af luf t i vandgen-
nemstrømningen. Det gør vandstrålen kraftig 
uden at vandet sprøjter. QuickClean garan-
terer at du vi l  have glæde af produktet  
i mange år, da kalkaflejringer på tuden let 
kan gnides væk med en finger.  

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 70

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe AGHansgrohe AGHansgrohe AGHansgrohe AG
Wash basin valveWash basin valveWash basin valveWash basin valve
Single lever valveSingle lever valveSingle lever valveSingle lever valve
Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110
WA10003-20110209WA10003-20110209WA10003-20110209WA10003-20110209

Water Efficiency Criteria

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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Få flere informatoner om Hansgrohes univers 
på www.hansgrohe.dk

Kontakt din nærmeste Hansgrohe forhandler for nærmere oplysninger 
om Hansgrohes produkter og hjælp til indretning. 
Bemærk venligst at denne brochure kun indeholder et uddrag af 
vores sortiment. Vores komplette sortiment ses på www.hansgrohe.dk

Find nærmeste forhandler på 
www.hansgrohe.dk/shopfinder

Se mere om hvad Hansgrohe gør for vandet på 
www.hansgrohe.dk/baeredygtighed

Denne brochure er blevet produceret med mest mulig hensyntagen til miljøet. 
Ved at skif te til en ny type papir, har vi reduceret udledningen af CO2 
med mere end 30 %. Du kan også bidrage til bevarelsen af vores miljø, 
ved at give brochuren videre til andre, når du er færdig med den, eller 
ved at sende den til genbrug.

Gå til www.hansgrohe-int.com/savings-calculator og se hvor 
meget vand og energi du kan spare med vores produkter.

Indret med Hansgrohe@home.

Brug din iPhone eller iPad og se hvor godt din håndvask ser 
ud med Hansgrohe armaturer på 
www.hansgrohe-int.com/iphone 

Hansgrohe A/S · Jegstrupvej 6 · DK-8361 Hasselager · Tel. +45 86 287400   
Fax +45 86 287401 · info@hansgrohe.dk · www.hansgrohe.dk


