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Kucharze preferują najlepsze składniki.  
Dobrze jest zacząć od baterii kuchennej. 
Właśnie dlatego tworzymy produkty, które dostarczają 
wrażeń naszym zmysłom: przyjemne w dotyku i miłe dla 
oka. Takie podejście przyniosło nam wiele nagród za 
design. Pomimo to, wyborem armatury marki Hansgrohe 
lub Axor kieruje zawsze także głos rozsądku. Dlatego, 
że kupujesz produkt, który jest trwały i jednocześnie 
wyznacza standardy w zakresie funkcji i jakości zgodne 
z naszą kulturą innowacji – ostatecznie bateria to narzę-
dzie eksploatowane w kuchni najczęściej: korzystamy  
z niego do 90 razy dziennie. Czy nie sądzisz, że przy-
jemność gotowania powinna zacząć się od armatury? 

Tradycja firmy Hansgrohe sięga 
100 lat wstecz, dlatego od wielu 
lat jesteśmy uznawani za wiodą-
cego na świecie producenta  
armatury i pryszniców. Siedziba  
i jednocześnie kolebka naszej firmy 
mieści się w Schwarzwaldzie,  
w Niemczech. W ślad za źródłową 
marką Hansgrohe, w 1993 roku 
powstała marka Axor ukierunkowa-
na na design.
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Ikony wśród baterii kuchennych  
sygnowane 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 aranżacji kuchennej 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 wysokiej jakości precy-
zyjnie ukształtowany uchwyt, o któ-
rego ergonomii decyduje długość  
i płaska forma. Ten dżentelmen  
designu zaprojektował dla marki 
Axor także inny model armatury  
kuchennej, która emanuje wielko-
miejską estetyką za sprawą swojej 
wyjątkowo smukłej i strzelistej linii.
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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 namydlonych 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°)
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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  
w formie dźwigni można umieścić  
w dowolnym miejscu wokół zlewu.  
Na przykład z tyłu, poza zasięgiem 
dziecięcych rąk lub z lewej strony,  
w wygodnej pozycji dla osób leworęcz-
nych – 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 Uno



Axor Uno2

Jednouchwytowa bateria kuchenna
podtynkowa

bateria natynkowa 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 Uno i Axor Uno² to dwa modele armatury  
kuchennej o powściągliwym, geometrycznym wzornic-
twie, które harmonizuje z każdą aranżacją wnętrza. 
Design baterii Axor Uno² stanowi kontynuację linii 
Axor Uno, lecz jej forma jest jeszcze smuklejsza  
i bardziej minimalistyczna. Obie wersje armatury 
wyposażone są w wylewkę, która obraca się  
w promieniu 360°, ułatwiając pracę podczas  
mycia naczyń lub gotowania.

Axor Uno2/Axor Uno

Dowolne umiejscowienie  
uchwytu (z prawej lub lewej strony)

Obrotowa wylewka  
(360°)

ComfortZone
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Indywidualnie 
regulowany zakres 
obrotu wylewki 
(110°/150°/360°)



CZysTA. ZMysłOwA. ŻywA.
FASCyNUJąCE POłąCZENIE  
DESIGNU I TECHNOLOGII.
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PuraVida – nazwa tej armatury doskonale wyraża jej pu-
rystyczny design i przyjemność, jaką oferuje ona w kon-
takcie z wodą. To kluczowy punkt programu aranżacji 
kuchennej dzięki unikalnemu wykończeniu DualFinish – 
powierzchnia korpusu w kolorze szczotkowanej stali szla-
chetnej przechodzi płynnie w lustrzanie lśniącą   
powierzchnię wylewki. Stworzona we współpracy  
z renomowanym biurem projektowym Phoenix Design  
i wyposażona przez Hansgrohe w inteligentne funkcje.  
Piękno i wygoda, aby gotowanie było celebracją.
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Elektroniczna regulacja
Element regulacji można umieścić  
w dowolnym miejscu 

Powierzchnia DualFinish  
z efektem stali szlachetnej 

Obrotowa wylewka (120°)

2-otworowa elektroniczna bateria kuchenna 

Woda płynie za dotknięciem przycisku. Dokładnie taka ilość i temperatura, jakiej 
potrzebujesz. Możesz zaprogramować swoje preferowane ustawienia objętości 
strumienia i temperatury wody. Innymi słowy: inteligentna funkcjonalność dostarcza 
Ci maksymalnej wygody w kuchni. Elektroniczny element sterujący możesz umieścić 
w dowolnym punkcie wokół zlewu – liczy się przede wszystkim Twoja wygoda. 

ComfortZone

baterie Hansgrohe oferują nadzwyczajną strefę komfortu. Wysokie wylewki 
stwarzają mnóstwo przestrzeni na swobodę ruchów i czynią napełnianie  
nawet wysokich naczyń lub wazonów bardzo wygodnym.

Hansgrohe PuraVida®

ComfortZone
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1 x Naciśnij Naciśnij + obróć Obróć Naciśnij + 
przytrzymaj 

2 x 3 x

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 czyszczący i blokada wody gorącej.

szybki wybor temperatury Objętość 
strumienia

Regulacja 
temperatury

Czyszczenie 



Powierzchnia Dualfinish z efektem stali 
szlachetnej

Armatura kuchenna PuraVida w unikalnym wykończeniu 
DualFinish w każdej kuchni przyciąga spojrzenia: płyn-
ność przenikania się dwóch rodzajów powierzchni – od 
szczotkowanego korpusu po lśniącą wylewkę – podkreśla 
najwyższą jakość wykonania. Jednocześnie dzięki technolo-
gii PVD powierzchnia baterii jest ekstremalnie odporna na 
codzienne obciązenia.



26
27

Uchwyt można umieścić 
w dowolnym miejscu

Obrotowa wylewka (120°)

2-otworowa jednouchwytowa bateria 
kuchenna 

Można też klasycznie: z jednouchwytową baterią 
Hansgrohe PuraVida regulacja ilości i temperatury 
wody odbywa się manualnie przy pomocy ele-
ganckiego uchwytu w kształcie dźwigni. Także ten 
model pozwala na montaż uchwytu w dowolnym 
miejscu wokół kuchennego zlewu.

Hansgrohe PuraVida®

ComfortZone



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 funkcja antywapienna 

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 
stwarza 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 funkcja antywapienna 

Prosty uchwyt pin 

Hansgrohe Talis®s
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna

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

Obrotowa wylewka (150°)

QuickClean funkcja antywapienna 

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



ELEGANCJA w KOLORZE ChROM. 
GDy ESTETyKA łąCZy SIę  
Z FUNKCJONALNOśCIą.
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Przez żołądek do głowy?  
Hansgrohe Focus to program 
ponadczasowej armatury  
z temperamentem. I z głową: 
asortyment obejmuje modele  
z wysoką wylewką, która obraca 
się w promieniu 360° oraz  
wygodne w obsłudze mode- 
le podstawowe. Ta armatura  
uprzyjemnia kuchenne prace.  
Jest dostępna w kolorach chrom  
i stal szlachetna harmonizujących 
z wykończeniem wyposażenia 
kuchni, jak piekarnik, lodówka, 
komin wentylacyjny czy uchwyty 
szafek.

Hansgrohe focus®



Hansgrohe focus®E
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna 

Hansgrohe focus®

Jednouchwytowa bateria 
kuchenna 

Obrotowa wylewka  (360°) Obrotowa wylewka  (360°)

Długi ergonomiczny uchwytDługi ergonomiczny uchwyt

QuickClean funkcja  
antywapienna 

QuickClean funkcja  
antywapienna 
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Hansgrohe focus® 
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna 

Hansgrohe focus®s
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna 

Hansgrohe focus®/ focus®E / focus®s

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

Długi ergonomiczny uchwyt

Obrotowa wylewka  (360°)

QuickClean funkcja  
antywapienna 

Dowolne umiejscowienie uchwytu 
(z prawej lub lewej strony)

baterie Hansgrohe Focus z wysoką obrotową wylewką – w sam raz  
dla mistrzów kuchni, którzy cenią sobie swobodę ruchów podczas 
gotowania. Nawet wysokie naczynia można bez problemu umieścić  
pod wylewką i wygodnie napełnić. Komfort większej przestrzeni 
odczujesz także wybierając model podstawowy.

ComfortZone
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Axor Starck

1  Jednouchwytowa bateria kuchenna 
 z wyciąganą wylewką prysznicową

 # 10821, -000, -800

2 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
 z obrotową wylewką
 # 10822, -000, -800 

3 Jednouchwytowa bateria kuchenna Semi-Pro 
 # 10820000

4   Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z uchwytem cylindrycznym 
# 10801000

Axor Citterio

5 Jednouchwytowa bateria kuchenna Semi-Pro
 # 39840, -000, -800 

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

7 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
 z obrotową wylewką 
 # 39850, -000, -800
 Do przepływowych ogrzewaczy wody 
 # 39852, -000, -800

Axor Citterio M

8  2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką prysznicową 
# 34822, -000, -800 

9 2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 
 # 34820, -000, -800

Axor Uno2 

10 Jednouchwytowa bateria kuchenna, podtynkowa
 # 38815, -000, -800
 Element podtynkowy (bez fot.)
 # 13622180
 
11 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
 z obrotową wylewką
 # 38830, -000, -800  

Axor Uno

12 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
 z obrotową wylewką
 # 14850000
 Do przepływowych ogrzewaczy wody
 # 14852000
 Z zaworem odcinającym (bez fot.) 
 # 14855000

Kuchenny zawór odcinający do baterii Hansgrohe  
i Axor (bez fot.)
# 10823, -000, -800

Axor Starck

Axor Citterio M
Axor Citterio

Axor UnoAxor Uno2

PrZEGLąD PrODUKTóW Axor

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

1 2-otworowa elektroniczna bateria kuchenna 
 # 15805, -000, -800

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

Hansgrohe Talis s

3  Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką prysznicową
# 32841, -000, -800

  Do przepływowych ogrzewaczy wody
# 32842, -000

 

4  Jednouchwytowa bateria kuchenna
# 32851, -000, -800 

  Do przepływowych ogrzewaczy wody
# 32852000

  Z zaworem odcinającym (bez fot.)
# 32855000

Hansgrohe Talis s2 Variarc

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

6  Jednouchwytowa bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką. 

 # 14872, -000, -800 

7 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
 z obrotową wylewką
 # 14870, -000, -800 
 Do przepływowych ogrzewaczy wody
 # 14873000
 Z zaworem odcinającym (bez fot.)
 # 14875000

Hansgrohe focus

8 Jednouchwytowa bateria kuchenna 
 z obrotową wylewką
 # 31820, -000, -800
 Do przepływowych ogrzewaczy wody
 # 31822, -000, -800

9 Jednouchwytowa bateria kuchenna
 # 31806, -000, -800
 Do przepływowych ogrzewaczy wody
 # 31804000
 Z zaworem odcinającym (bez fot.)
 # 31803000

Hansgrohe focus E

10 Jednouchwytowa bateria kuchenna
 # 31780000
 Do przepływowych ogrzewaczy wody
 # 31784000

Hansgrohe focus s

11 Jednouchwytowa bateria kuchenna
 # 31786000
 Do przepływowych ogrzewaczy wody
 # 31785000
 Z zaworem odcinającym (bez fot.)
 # 31783000

Hansgrohe PuraVida® Hansgrohe Talis®s

Hansgrohe focus®

PrZEGLąD PrODUKTóW hansgrohe

Hansgrohe Talis®s2 Variarc

Hansgrohe focus®E Hansgrohe focus®s

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 

Silikonowe wykończenie skutecznie  
zapobiega osadzaniu się kamienia,  
a nawet jeśli – można ją łatwo oczyścić 
przez potarcie.

Mieszacz ceramiczny lub typu 
“joystick” 

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

łatwy montaż 

Elastyczne przyłącza ułatwiają instalację 
baterii.

Blokada uchwytu Boltic 

blokada klinowa boltic gwarantuje niezawodną 
obsługę baterii i zapobiega poluzowaniom 
uchwytu.

Jakość made by hansgrohe

Kupujesz produkt jakościowy 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  
i neutralne dla smaku i zapachu wody.

PRZEGLąD wsZysTKICh ZALET 
fuNKCJONALNyCh, OD wyCIą-
GANEJ wyLEwKI PRysZNICOwEJ 
PO ZAKREs OBROTu.

Quality made by 
Hansgrohe
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Funkcja teleskopowa 

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

Montaż pod oknem

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

Wylewka i regulacja jako oddzielne 
elementy

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

Efekt stali szlachetnej PVD

Powierzchnia w kolorze stalowym wykonana 
jest w technologii PVD i jest szczególnie 
trwała oraz odporna na zarysowania.

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 0801 011 299 
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