
BANEBRYTENDE I FORM  
OG FUNKSJON.
De nye Talis® baderomsarmaturer –  

nå også med Select™-teknologi.
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Talis® Designhistorie

EN INNOVASJON SOM SKILLER SEG UT. 
KVALITETSDESIGN.
Hansgrohe og Phoenix Design finner opp klassikere på nytt, gang på gang.

Historien til Hansgrohe-armaturer begynner med ett ord: 
Perfeksjon. Fra dag én har vi hat t som mål å gi deg en estetisk 
opplevelse på badet ved hjelp av intelligente løsninger. Vi 
har samarbeidet med kjente designere siden 1970. Resultatet 
er armaturer med nyskapende former og funksjoner, mer enn 
100 internasjonale designpriser og en fast topplassering på 

iF Design Ranking. I 2002 star tet et helt spesielt samarbeid. 
Sammen med Phoenix Design laget vi et armatur med utsøkte 
former: Talis S. Dynamiske skrå f later og et vannret t pin -
grep var komponenter som umiddelbart ga klassikerstatus til 
armaturet og salgstall i millionklassen frem til i dag. Formen 
ble perfeksjonert og suppler t med forskjellige høyder i årenes 

løp. Men det te var langt i fra slut ten. Nå for tset ter vi med et 
nyt t kapit tel i Talis‘ suksesshistorie. Stikkord er nye linjer og 
en revolusjonerende betjeningsteknologi. Hansgrohe Select – 
glede med et knappetrykk.

Talis® S Talis® S 2 og Talis® E Talis® 80 og 150 Talis® S, Talis® Select S, Talis® E og Talis® Select E

2002 

Talis S ser dagens lys . Hansgrohe og Phoenix 
Design introduserer en ny minimalisme på badet, 
en suksess fra første stund.

2007 

Klassikeren modnes. Høyere, slankere, mer 
presis. I t i l legg lanserer vi et designalterna -
t iv for det moderne badet, Talis E.

2016 

Presentasjon av ser iene Talis S og Talis E i hel t 
ny ut forming med pin -grep og nyskapende Select -
teknologi, og med armaturer i t re forsk je l l ige 
høyder.

2012 

Lansering av Comfor tZone armaturer med ulike 
høyder gir brukeren akkurat så mye plass ved 
servanten som hun eller han trenger. Tuten er 
roterbar og s t yrer vannstrålen mykt oppover. 
Det er en funksjon du vi l set te pr is på når du 
skal vaske håret eller skylle munnen.
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Talis®  Designhistorie 

 Brenner for god design: Managing partner 
Tom Schönherr stiftet Phoenix Design sam-
men med Andreas Haug i 1987. 

 Vår drivkraft. 
 Vi har sat t briljant design kombinert med 
perfekt funksjon som mål for hvert enkelt 
produkt. Det er mer enn en ambisjon, 
det er en lidenskap. 
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Talis® Select - teknologi

GLEDE MED ET KNAPPETRYKK.
Select™ - teknologi – oppfunnet av Hansgrohe.
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Talis®  Select - teknologi 

 Med  et t  t r ykk  på  knappen 
åpner  og  stenger  du  for  van-
net.  Vanntemperaturen  regu -
lerer du ved å dreie knappen. 

 I en verden som tilsynelatende blir mer kompliser t hele 
tiden, er det of te de enkle tingene som gjør livet bedre. Derfor 
spurte vi oss selv: Hva må forandres for at din hverdag skal bli 
enda mer komfortabel? På leting et ter et svar ble vi inspirert av 
knapper, av at ting kan forenkles med et knappetrykk – tenk 
bare på på/av-knappen på kaf femaskinen eller star tknappen 

i bilen. Slik gikk det t i l at vi sammen med Phoenix Design 
ut v ik let en l ike genial som enkel produkt innovasjon. En 
l i ten sak som f ikk s tor virkning, Select - knappen. Den har 
revolusjoner t bruken av vann og sat t nye s tandarder for 
komfor t og betjening. 
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Talis® S  Design 

 PERFEKSJON OG ESTETISK KLARHET. 

 Den enkle designen fremheves av 
Talis S -modellens smale pin -grep som 

sørger for komfor tabel betjening. 
 Select -knappen på Talis Select S 

brukes t i l å åpne og stenge for 
vannstrømmen. Temperaturen reguleres 

ved å dreie t i l høyre eller venstre. 

Talis® S.
 En stående konisk kropp og et smalt pin -grep fremstår som et klassisk st i l ikon. 

Talis® Select S.
 Her er det ingent ing som forstyrrer Talis Select S -modellens harmoniske og 
minimalis t iske former. Select - knappen føyer seg sømløst inn i det estet iske 
helhetsinntrykket. 

Skann koden og se 
produkt f ilmen.
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Talis® E  Design 

 RENDYRKET ELEGANSE. 

 Grepet som er per fekt 
t i lpasset t i l tuten, gir Talis E et 

t idløst elegant utseende.  Select -knappen på Talis Select 
E brukes t i l å åpne og stenge for 

vannstrømmen. Temperaturen reguleres 
ved å dreie t i l høyre eller venstre. 

Talis® E.
 Det som kjennetegner Talis E er kombinasjonen av organiske former, presise 
kanter og skinnende over f later. 

Talis® Select E.
 Det elegante utseendet t i l Tal is Select E med estet isk formet Select - knapp 
skyldes armaturets klare konturer og smale, koniske kropp. 
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Talis® Miljø

Talis Select S armaturet med sin enkle, minimalist iske 
design gir et moderne baderomsmiljø et elegant preg. De 
klare linjene fremhever det harmoniske helthetsinntrykket og 
fascinerer med sin nyskapende funksjonalitet.

Talis® Select S 190

TALIS® SELECT  ™ S – 
ARMATUR ELLER 
SKULPTUR?
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Talis® Miljø

Vi er stolt av den organiske utformingen av Talis Select E- 
armaturet. En fin kombinasjon av fly tende linjer, myke kurver 
og en konisk kropp gir badet et elegant særpreg.

Talis® Select E 240

TALIS® SELECT ™ E – 
E FOR ELEGANSE.
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Talis® Comfor tZone

TIL FREDSTILLER ALLE FOR VENTNINGER 
PÅ FLERE NIVÅ – TALIS® S.

For å få individuell komfor t, må armatur og servant 
kombineres på best mulig måte. Der for leverer vi Talis S 
i t re ul ike s tørrelser som vi kal ler Comfor tZoner, for å 
oppfylle dine individuelle behov. Når du skal velge r ik t ig 

Talis S -armatur, kan vår ComfortZone - test være til hjelp. Med 
testen finner du raskt og enkelt et passende Talis S -armatur til 
din favorit tservant.

Hvi lket armatur passer t i l hv i lken ser vant? 
Hvor høyt eller lav t skal et armatur monteres 
for å unngå uønsket sprut? Og hvor mye plass 
trenger man mellom armatur og servant for å 
få mest mulig komfor t? Hansgrohe har utar-
beidet en egen, realis t isk Comfor tZone - tes t 
som så langt har undersøkt mer enn 12 000 
kombinasjoner av armaturer og de vanligste 
ser vantene av ledende produsenter, for å 
f inne ut hvordan de påvirker sprut. Man ser 
på plassen mellom armatur og servant, dan -
nelse av sprut ved forskjel l ig vanntrykk, og 
dannelse av sprut når man vasker hendene. 
Resultatene og anbefalingene f inner du på:
www.hansgrohe.no/comfortzone-test

Med Comfor tZone menes 
avstanden mellom tuten og 
armaturets nedre kant. Jo høyere 
tuten er over servanten, desto 
større er Comfor tZone.
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Talis® Comfor tZone

SKREDDERSYDD KOMFORT –  
TALIS® E.

Et armatur skal dekke forskjellige behov. Med Talis E 
behøver du ikke å inngå kompromisser mellom funksjon og 
komfor t. Du bestemmer selv hvor stor bevegelsesfr ihet du 

trenger mellom tuten og armaturets nedre kant. Velg blant tre 
ComfortZone -alternativer og finn den beste Talis E-armaturet 
for dit t bad.

Med tre ulike Comfor tZoner får du 
mange kombinasjonsmuligheter 

mellom servant og armatur.
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Talis®  Sor t iment 

Talis® S 100
 1-greps servantarmatur 
# 72020, -000  med oppløf tventil 
# 72021, -000  uten bunnventil 
# 72022, -000  CoolStar t med 
oppløf tventil   (ikke avbildet) 
# 72023, -000  CoolStar t uten 
bunnventil   (ikke avbildet) 
# 72024, -000  LowFlow med 
oppløf tventil 
# 72025, -000  LowFlow uten 
bunnventil 
Tilgjengelig fra Q2/2016.

Talis® S 
 1-greps servantarmatur 
t i l veggmontering 
# 72110, -000 165  mm 
# 72111, -000 225  mm   (ikke avbildet) 
# 13622180 Innbyggingsdel
# 96362000 Lekkasjesikringer ½"
Tilgjengelig fra Q3/2016.

Talis® S 
 3 -hulls servantarmatur  
# 72130, -000
Tilgjengelig fra Q4/2016.

Talis® S 210
 1-greps servantarmatur
Svingbar tut 120° 
# 72105, -000  med oppløf tventil 
Tilgjengelig fra Q4/2016.

Talis® S 250
 1-greps servantarmatur 
# 72115, -000  med oppløf tventil 
# 72116, -000  uten bunnventil 
Tilgjengelig fra Q4/2016.

Talis® S 140
 1-greps servantarmatur 
# 72113, -000  med oppløf tventil 
# 72114, -000  uten bunnventil 
Tilgjengelig fra Q4/2016.

Talis® S 190
 1-greps servantarmatur 
# 72031, -000  med oppløf tventil 
# 72032, -000  uten bunnventil 
Tilgjengelig fra Q2/2016.

Talis® S 80
 1-greps servantarmatur 
# 72010, -000  med oppløf tventil 
# 72011, -000  med Push -Open  
# 72012, -000  uten bunnventil 
# 72013, -000  CoolStar t med 
oppløf tventil   (ikke avbildet) 
# 72014, -000  CoolStar t uten 
bunnventil   (ikke avbildet) 
# 72018, -000  LowFlow uten 
bunnventil 
# 72017, -000  Kaldtvannskran  
Tilgjengelig fra Q2/2016.

Talis® S
 4 -hulls armatur t i l karkant 
# 72418, -000
# 13444180  Innbyggingsdel 
Tilgjengelig fra Q1/2016.

Talis® S
 3 -hulls armatur t i l karkant 
# 72415, -000
# 13233180  Innbyggingsdel  
Tilgjengelig fra Q1/2016.

Talis® S
 3 -hulls armatur t i l karkant 
# 72416, -000
# 13437180  Innbyggingsdel  
Tilgjengelig fra Q1/2016.

Talis® S
 1-greps kararmatur, 
t i l gulvmontering, 
med Axor Starck hånddusj 
# 72412, -000
# 10452180 Innbyggingsdel
# 96362000 Lekkasjesikringer ½"
Tilgjengelig fra Q1/2016.

Talis® S.

 Servant   Kar 
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Talis®  Sor t iment 

Talis® Select S 
 Bidétarmatur  
# 72202, -000

Talis® Select S 190
 Servant armatur 
# 72044, -000  med oppløf tventil 
# 72045, -000  uten bunnventil 
Tilgjengelig fra Q2/2016.

Talis® Select S 100
 Servant armatur 
# 72042, -000  med oppløf tventil 
# 72043, -000  uten bunnventil 
Tilgjengelig fra Q2/2016.

Talis® Select S 80
 Servant armatur 
# 72040, -000  med oppløf tventil 
# 72041, -000  uten bunnventil 
Tilgjengelig fra Q2/2016.

Talis® S
 1-greps bidétarmatur  
# 72200, -000

Talis® S
 Utenpåliggende kar-/dusjarmatur 
# 72400, -000

Talis® S
 Kar tut 
# 72410, -000

Talis® S
 1-greps kararmatur
Innebygd 
# 72405, -000

Talis® S
 1-greps dusjarmatur
Utenpåliggende 
# 72600, -000

Talis® S
 1-greps dusjarmatur
Innebygd 
# 72605, -000 
# 72607, -000 Highflow 
 (ikke avbildet) 

Talis® Select S.

 Servant 

 Bidét  Bidét  Dus 

 Kar 
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Talis® E.

Talis® E 80 
1-greps servantarmatur 
# 71700, -000 med oppløf tventil 
# 71701, -000 med Push -Open bunnventil 
# 71702, -000 uten bunnventil 
# 71703, -000 CoolStar t med oppløf tventil 
(ikke avbildet) 
# 71704, -000 CoolStar t uten bunnventil 
(ikke avbildet) 
# 71705, -000 LowFlow med oppløf tventil 
# 71706, -000 Kaldtvannskran (ikke avbildet)
Tilgjengelig fra Q2/2016.

Talis® E 150 
1-greps servantarmatur 
# 71754, -000 med oppløf tventil 
# 71755, -000 uten bunnventil 
Tilgjengelig fra Q4/2016.

Servant Kar

Talis® E 110 
1-greps servantarmatur 
# 71710, -000 med oppløf tventil 
# 71711, -000 med Push -Open bunnventil 
# 71712, -000 uten bunnventil 
# 71713, -000 CoolStar t med oppløf tventil 
(ikke avbildet) 
# 71714, -000 CoolStar t uten bunnventil 
(ikke avbildet) 
# 71715, -000 LowFlow med oppløf tventil
Tilgjengelig fra Q2/2016.

Talis® E 240 
1-greps servantarmatur 
# 71716, -000 med oppløf tventil 
# 71717, -000 uten bunnventil
Tilgjengelig fra Q2/2016.

Talis® E 
1-greps servantarmatur  
t i l veggmontering 
# 71732, -000 165 mm 
# 71734, -000 225 mm (ikke avbildet) 
# 13622180 Innbyggingsdel
# 96362000 Lekkasjesikringer ½"
Tilgjengelig fra Q3/2016.

Talis® E 
3 -hulls servantarmatur 
# 71733, -000 
Tilgjengelig fra Q4/2016.

Talis® E 
4 -hulls armatur t i l karkant  
# 71748, -000 
# 13244180 Innbyggingsdel  
Tilgjengelig fra Q1/2016.

Talis® E 
3 -hulls armatur t i l karkant 
# 71730, -000 
# 13437180 Innbyggingsdel  
Tilgjengelig fra Q1/2016.

Talis® E 
Utenpåliggende kar-/dusjarmatur  
# 71740, -000

Talis® E 
3 -hulls armatur t i l karkant  
# 71747, -000 
# 13233180 Innbyggingsdel  
Tilgjengelig fra Q1/2016.

Talis® Sor t iment
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Talis® Select E.

Kar

BidétDus

Servant

Talis® E 
1-greps kararmatur 
Innebygd 
# 71745, -000 

Talis® E 
Kar tut  
# 71410, -000

Talis® E 
1-greps dusjarmatur 
Innebygd  
# 71765, -000 
# 71768, -000 Highflow 
(ikke avbildet)

Talis® E 
1-greps dusjarmatur 
Utenpåliggende  
# 71760, -000

Talis® E  
1-greps bidétarmatur 
# 71720, -000 med oppløf tventil 
# 71721, -000 med Push -Open bunnventil

Talis® Sor t iment

Talis® Select E 240 
Servantarmatur 
# 71752, -000 med oppløf tventil 
# 71753, -000 uten bunnventil 
Tilgjengelig fra Q2/2016.

Talis® Select E 110 
Servantarmatur 
# 71750, -000 med oppløf tventil 
# 71751, -000 uten bunnventil 
Tilgjengelig fra Q2/2016.
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Talis®  Teknologier 

 ECOSMART-TEKNOLOGI. 
 Stor glede med lavt vannforbruk. 

 EcoSmart i Hansgrohe -armaturer bidrar til at mye vann kan spares i 
den daglige bruken av badet. Med denne teknologien har vi klar t å 
redusere vannforbruket i våre servantarmaturer til fem liter per minut t 
som standard ved 3 bars trykk. 

 EcoSmart - teknologien er usynlig integrer t i pro -
duktet. Den reduserer vanngjennomstrømningen 
til fem liter per minut t og sparer energi for bære -
kraf tig bruk av vann. 

 EcoSmart- 
teknologi 
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Talis®  Teknologier 

 AIRPOWER-TEKNOLOGI. 
 Mer glede, mer ef fektivitet med AirPower. 

 Et AirPower-armatur blander luf t inn i vannet. Vannstrålen blir mer 
voluminøs og spruter mindre. 

 AirPower- teknologien går ut på at vannet tilset tes 
mye luf t. Vannstrålen blir myk og sprut fri. 
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Talis®  Teknologier 

 QUICKCLEAN-TEKNOLOGI. 
 Rask antikalkfunksjon. 

 For å gjøre det le t tere for deg å rengjøre badarmaturer, er 
perlatorene i armaturene utstyr t med f leksible sil ikonnupper. Gni 
let t med fingeren for å fjerne eventuelle kalkavleiringer. Armaturene 
holder seg pene og beholder funksjonaliteten lenge. 

 Med den praktiske QuickClean- teknologien kan 
du enkelt f jerne kalkavleir inger ved å gni let t 
med fingeren. 
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Talis®  Teknologier 

 COOLSTART-TEKNOLOGI. 
 Spar energi automatisk med CoolStart 

 CoolStart er bra for miljøet. Med grepet i midtstilling kommer det kaldt 
vann. Varmt vann, og energien som er nødvendig, får du først når du 
aktiv t kobler det inn. Denne funksjonen er en av produktvariantene 
av servantarmaturer. 

 Når du åpner armaturet med grepet i midtstilling, 
v i l det al l t id komme kaldt vann. Varmt vann 
kommer først når du trenger det. Cool

Start

Hot

Cool



 Denne katalogen inneholder kun et utvalg av våre produkter. Du finner vår t  komplet te sor timent på internet t.  
 Finn ut mer om Hansgrohes verden på www.hansgrohe.no 

 Luf t t i lset tes i vannet. Vannstrålen 
blir myk og sprut fr i. 

 Når du åpner armaturet med 
grepet i midtst i l l ingen, kommer det 
kun kaldt vann. Det kommer kun 
varmt vann når du selv velger det. 

 Styrer vannstrømmen med et t 
enkelt trykk: Det er lekende 
let t å slå av og på vannet. 

 Det eneste du trenger å gjøre 
for å f jerne kalkavleir inger, 
er å gni på den f leksible 
sil ikonluf tblanderen. 

 Begrenser gjennomstrømningen 
for å spare vann og energi. 
For langvarig glede. 

 Definerer det individuelle 
området mellom servant og 
kran. Forskjellige høyder 
t i l forskjellige behov. 
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 Teknologier. 

 Opplev produktene interaktivt med appen Hansgrohe Showroom 
 Last ned en interaktiv opplevelse av Hansgrohe produktene hjemme hos deg selv med appen Hansgrohe Showroom 
www.hansgrohe.no/showroom-app 

 Hansgrohe Norge · Telefon +47 32 795400
Telefax +47 32 795401 · info@hansgrohe.no · www.hansgrohe.no 

 Planlegg med appen Hansgrohe@home 
 Bruk en iPhone, iPad eller Android -smart telefon til å finne ut hvilke armaturer og dusjløsninger fra Hansgrohe 
som passer best til servanten eller dusjen hjemme hos deg på www.hansgrohe.no/home-app 

Select
Cool
Start

Hot

Cool


