
FORMA E FUNCIONALIDADE 
INOVADORA.

As novas torneiras de casa de banho Talis® –  
agora com tecnologia Select™.
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Talis® Design -História

INOVAÇÃO EXCECIONAL. 
DESIGN DE ALTA QUALIDADE.
Como a Hansgrohe e a Phoenix Design insistem em reinventar um clássico.

A his tór ia das torneiras Hansgrohe começa com 
uma palavra: per feição. Visamos desde o início criar uma 
exper iência par t icularmente estét ica na casa de banho 
com soluções in te l igentes . Por is so, cooperamos com 
designers conhecidos desde 1970. Daí resultam uma forma 
e funcionalidade inovadoras para torneiras, mais de 100 
prémios de design internacionais e um lugar cimeiro fixo no 

ranking de design iF. Em 2002 teve lugar uma colaboração 
muito especial. Juntamente com a Phoenix Design criamos 
uma torneira extremamente apelat iva do ponto de vis ta 
formal com influências ar tísticas: a Talis S que se tornou um 
verdadeiro clássico instantâneo para lavatórios modernos 
com milhões de unidades vendidas até hoje, graças às suas 
dinâmicas linhas oblíquas e ao manípulo de pino horizontal. 

Ao longo dos anos a forma foi aperfeiçoada continuamente 
e acrescida de várias alturas. Mas isso foi apenas o início. 
Abrimos agora um novo capítulo da his tór ia de sucesso 
da Talis: com linhas inéditas e uma tecnologia de controlo 
revolucionária. Hansgrohe Select – a alegria ao alcance de 
um toque.

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

2002 

O nasc imento da Tal is S . A Hansgrohe e a 
Phoenix Design conferem uma nova simplicidade 
à casa de banho – um êxi to desde a pr imeira 
hora.

2007 

O clássico aper feiçoa -se. Ainda mais alta, 
elegante e precisa. Além disso, a Tal is E 
estabelece no mercado uma alternativa de 
design para a casa de banho moderna.

2015 

Apresentação das l inhas totalmente reconf igura -
das Talis S e Talis E – com manípulo de pino ou 
tecnologias Select inovadoras e t rês al turas de 
torneira diferentes.

2012 

Introdução da Comfor tZone. As diversas al tu -
ras de torneira dão ao utilizador o espaço livre 
de que necessita no Lavatório. Há também uma 
bica giratór ia que direciona o jato de água 
para cima com suavidade para lavar os cabe -
los ou enxaguar a boca confor tavelmente.
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Talis®  Design -História 

 Um  apaixonado  por  design  de  qualidade: 
o  Sócio - Gerente  Tom  Schönherr  fundou 
a  Phoenix  Design  em  1987  com  Andreas 
Haug. 

 O que nos move. 
 Design excelente e funcionalidade per-
feita em cada um dos nossos produtos, 
eis o nosso objetivo, a nossa exigência 
e até mesmo a nossa paixão. 
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Talis® Tecnologia Select

O PRAZER À DISTÂNCIA DE UM BOTÃO.
Tecnologia Select™ inventada pela Hansgrohe.
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Talis®  Tecnologia Select 

 Basta  ac ionar  o  botão  para 
l igar  e  des l igar  o  f luxo  de 
água.  Ao  rodar,  regule  a  tem-
peratura desejada. 

 Num mundo, onde tudo parece complicar-se, são muitas 
vezes as coisas simples que tornam a vida mais bela. Por 
isso, perguntamo-nos o seguinte: Como podemos tornar o seu 
dia -a -dia mais cómodo com uma mudança? Para encontrar a 
resposta, deixamo-nos inspirar por botões que simplif icam as 
coisas, como o botão on/off na máquina de café ou o botão 

de arranque no automóvel. Assim, desenvolvemos juntamente 
com a Phoenix Design um produto inovador tão genial quanto 
simples. Um extra pequeno de grande efeito – o botão Select. 
Desde então revolucionou a forma como se lida com a água, 
definindo novos padrões mesmo ao nível do confor to e do 
manuseamento. 
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Talis® S  Design 

 PERFEIÇÃO E DEFINIÇÃO ESTÉTICA. 

 O manípulo de pino elegante sublinha 
o design de clareza absoluta da Talis S e 

garante um manuseamento confor tável. 
 Botão Select para ligar e desligar 
o f luxo de água da Talis Select S. 

A temperatura é regulada, rodando 
para a direita ou esquerda. 

Talis® S.
 O corpo cónico ver t ical e o manípulo de pino elegante formam um clássico 
ícone estil ís t ico. 

Talis® Select S.
 Nada per turba as formas harmoniosamente minimalis tas da Talis Select S. 
O seu botão Select adapta -se per feitamente ao visual estético global. 

Basta digitalizar o código para 
assist ir ao vídeo do produto.
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Talis® E  Design 

 ELEGÂNCIA PURA. 

 O manípulo de alavanca, que 
é per feitamente harmonizado 

com a bica, torna a Talis E 
intemporal e elegante.  Botão Select para ligar e desligar 

o f luxo de água da Talis Select E. 
A temperatura é regulada, rodando 

para a direita ou esquerda. 

Talis® E.
 A combinação de formas orgânicas, arestas precisas e super f ícies brilhantes 
conferem à Talis E com manípulo de alavanca um caráter inconfundível. 

Talis® Select E.
 Os contornos def inidos e o corpo cónico e delgado dão elegância à Talis 
Select E com botão Select de formato estético. 
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Talis® Ambiente

O design extremamente claro e minimalista da torneira 
Talis Select S confere est i lo aos ambientes modernos de 
casa de banho. Ela convence também pela funcionalidade 
inovadora com as suas l inhas exatas que realçam o 
harmonioso efeito global.

Talis® Select S 190

TALIS® SELECT  ™ S – 
TORNEIRA OU 
ESCULTURA?
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Talis® Ambiente

A l inguagem orgânica do design da torneira Talis 
Select E é muito eficaz. Ela dá especial elegância à casa de 
banho com uma combinação eficaz de linhas fluidas, curvas 
suaves e um corpo cónico e delgado.

Talis® Select E 240

TALIS® SELECT ™ E – 
E DE ELEGÂNCIA.
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Talis® Comfor tZone

VERSATILIDADE E CONFORTO DE USO 
EM QUALQUER ALTURA – TALIS® S.

Só a combinação ideal de torneira e lavatór io 
garante um confor to à medida. Por conseguinte, a Talis S 
está disponível em três tamanhos diferentes – a chamada 
Comfor tZone. Totalmente de acordo com os seus desejos 

individuais. Ajudamo- lo a escolher a torneira Talis S cer ta 
com o tes te Comfor tZone. Ass im encont rará rápida e 
facilmente a torneira Talis S adequada para o lavatório.

Qual a torne i ra que se adapta a qual 
lavatór io? A que al tura deverá es tar uma 
torneira, para evitar os irr i tantes salpicos? E 
quanto espaço livre é preciso entre a torneira 
e o lavatór io, para o máximo confor to? 
Com o tes te Comfor tZone, num método de 
ensaio própr io desenvolvido para o efei to 
e semelhante à real idade, a Hansgrohe 
testou o compor tamento de mais de 12 000 
combinações de torneiras Hansgrohe com 
os lavatór ios mais comuns dos fabr icantes 
l íderes . É tes tado o espaço l iv re ent re a 
torne i ra e o lava tór io, os sa lp icos com 
diferentes pressões de água e os salpicos ao 
lavar as mãos. Poderá encontrar os resultados 
e as recomendações abaixo:
www.hansgrohe.es/comfortzone-test

A Comfor tZone define a 
distância entre a saída da água 
e o rebordo inferior da torneira. 
Quanto mais alta for a torneira, 
maior será a Comfor tZone.
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Talis® Comfor tZone

CONFORTO POR  
MEDIDA – TALIS® E.

Os requisitos para uma torneira variam. Com a Talis E 
não terá de prescindir da funcionalidade nem do confor to. 
Decida você mesmo quais são as suas exigências em termos 

de liberdade de movimento entre a saída da água e o rebordo 
inferior da torneira e selecione a torneira Talis E ideal para 
a sua casa de banho de entre as três ComfortZone diferentes.

Que lhe oferecem a máxima possibilidade 
de combinação de lavatório e torneira.
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Talis®  Coleção 

Talis® S 100
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 72020, -000  com válvula automática 
# 72021, -000  sem válvula 
# 72022, -000  CoolStar t com válvula 
automática   (sem imagem) 
# 72023, -000  CoolStar t sem 
válvula   (sem imagem) 
# 72024, -000  LowFlow com 
válvula automática 
# 72025, -000  LowFlow sem válvula 

Talis® S 
 Misturadora monocomando 
de lavatório para f ixação à parede 
# 72110, -000 165  mm 
# 72111, -000 225  mm  
 (sem imagem) 
# 13622180  Unidade básica 

Talis® S 
 Misturadora de lavatório 
com 3 furos  
# 72130, -000

Talis® S 210
 Misturadora monocomando 
de lava - louça 
com bica  giratória de 120° 
# 72105, -000  com válvula 
automática 

Talis® S 250
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 72115, -000  com válvula automática 
# 72116, -000  sem válvula 

Talis® S 140
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 72113, -000  com válvula automática 
# 72114, -000  sem válvula 

Talis® S 190
 Misturadora Monocomando 
de lavatório 
# 72031, -000  com válvula automática 
# 72032, -000  sem válvula 

Talis® S 80
 Misturadora monocomando 
de lavatório 
# 72010, -000  com válvula automática 
# 72011, -000  com Push -Open 
# 72012, -000  sem válvula 
# 72013, -000  CoolStar t com válvula 
automática   (sem imagem) 
# 72014, -000  CoolStar t sem 
válvula   (sem imagem) 
# 72015, -000  LowFlow com 
válvula automática 
# 72018, -000  LowFlow sem válvula 

Talis® S
 Misturadora de 4 furos 
para aba de banheira 
# 72418, -000
# 13444180  Unidade básica  
# 72419, -000  (sem imagem) 
# 13244180  Unidade básica 

Talis® S
 Misturador de água com 
3 per furações, com montagem 
na super f ície da parede 
# 72415, -000
# 13233180  Unidade básica  

Talis® S
 Misturador de água 
com 3 per furações, com montagem 
na super f ície da parede 
# 72416, -000
# 13437180  Unidade básica  
# 72417, -000  (sem imagem) 
# 13439180  Unidade básica 

Talis® S
 monocomando de banheira, 
de chão, com chuveiro de mão 
Axor Starck 
# 72412, -000
# 10452180  Unidade básica 

Talis® S.

 Lavatório   Banheira 
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Talis®  Coleção 

Talis® Select S 
 Misturadora para bidé  
# 72202, -000

Talis® Select S 190
 Misturadora 
# 72044, -000  com válvula automática 
# 72045, -000  sem válvula 

Talis® Select S 100
 Misturadora 
# 72042, -000  com válvula 
automática 
# 72043, -000  sem válvula 

Talis® Select S 80
 Misturadora 
# 72040, -000  com válvula automática 
# 72041, -000  sem válvula 

Talis® S
 Misturadora monocomando 
para bidé  
# 72200, -000

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de banheira de instalação 
exterior 
# 72400, -000

Talis® S
 Bica de banheira 
# 72410, -000

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de banheira de instalação 
embutida 
# 72405, -000
# 72406, -000  com combinação 
de segurança 

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de duche de instalação 
exterior 
# 72600, -000

Talis® S
 Misturadora monocomando 
de duche de instalação 
embutida 
# 72605, -000 
# 72607, -000 Highflow 
 (sem imagem) 

Talis® Select S.

 Lavatório 

 Bidé  Bidé  Duche 

 Banheira 
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Talis® E.

Talis® E 80 
Misturadora monocomando de lavatório 
# 71700, -000 com válvula automática 
# 71701, -000 com Push -Open 
# 71702, -000 sem válvula 
# 71703, -000 CoolStar t com válvula automática 
(sem imagem) 
# 71704, -000 CoolStar t sem  
válvula (sem imagem) 
# 71705, -000 LowFlow com  
válvula automática

Talis® E 150 
Misturadora monocomando de lavatório 
# 71754, -000 com válvula automática 
# 71755, -000 sem válvula 

Lavatório Banheira

Talis® E 110 
Misturadora monocomando de lavatório 
# 71710, -000 com válvula automática 
# 71711, -000 com Push -Open 
# 71712, -000 sem válvula 
# 71713, -000 CoolStar t com válvula 
automática (sem imagem) 
# 71714, -000 CoolStar t sem  
válvula (sem imagem) 
# 71715, -000 LowFlow com válvula automática

Talis® E 240 
Misturadora monocomando  
de lavatório 
# 71716, -000 com válvula 
automática 
# 71717, -000 sem válvula

Talis® E 
Misturadora monocomando  
de lavatório para f ixação à parede 
# 71732, -000 165 mm 
# 71734, -000 225 mm (sem imagem) 
# 13622180 Unidade básica

Talis® E 
Misturadora de lavatório  
com 3 furos 
# 71733, -000 

Talis® E 
Misturadora de 4 furos  
para aba de banheira  
# 71748, -000 
# 13244180 Unidade básica  

Talis® E 
Misturadora de 3 furos  
para aba da banheira 
# 71730, -000 
# 13437180 Unidade básica  
# 71731, -000 (sem imagem) 
# 13439180 Unidade básica 

Talis® E 
Misturadora monocomando  
de banheira de instalação  
exterior  
# 71740, -000

Talis® E 
Misturador de água  
com 3 per furações, com montagem 
na super f ície da parede  
# 71747, -000 
# 13233180 Unidade básica  

Talis® Coleção
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Talis® Select E.

Banheira

BidéDuche

Lavatório

Talis® E 
Misturadora monocomando  
de banheira de instalação  
embutida 
# 71745, -000 
# 71474, -000 com combinação 
de segurança

Talis® E 
Bica de banheira  
# 71410, -000

Talis® E 
Misturadora monocomando  
de duche de instalação  
embutida  
# 71765, -000 
# 71768, -000 Highflow 
(sem imagem)

Talis® E 
Misturadora monocomando  
de duche de instalação  
exterior  
# 71760, -000

Talis® E  
Misturadora monocomando  
para bidé 
# 71720, -000 com válvula automática 
# 71721, -000 com Push -Open

Talis® Coleção

Talis® Select E 240 
Misturadora de lavatório 
# 71752, -000 com válvula automática 
# 71753, -000 sem válvula 

Talis® Select E 110 
Misturadora de lavatório 
# 71750, -000 com válvula automática 
# 71751, -000 sem válvula 



16

Talis®  Tecnologias 

 TECNOLOGIA ECOSMART. 
 Todo o prazer com baixíssimo consumo de água. 

 Nas torneiras Hansgrohe, o EcoSmar t permite poupar muita água 
nas rot inas diárias na casa de banho. Graças a esta tecnologia, 
conseguimos reduzir o consumo de série das nossas torneiras de 
lavatório para apenas cinco litros por minuto. 

 A tecnologia EcoSmar t, que vem integrada 
de forma invisível no produto, poupa energia 
e reduz o f luxo de água para c inco l i t ros 
por minuto. Para l idar com a água de forma 
sustentável. 

 Tecnologia 
EcoSmart 
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Talis®  Tecnologias 

 TECNOLOGIA AIRPOWER. 
 Mais prazer e eficiência com AirPower. 

 A torneira AirPower mistura a água que entra com o ar, o que garante 
um jato de água mais cheio e evita os salpicos de água durante a 
utilização. 

 Com a tecnologia AirPower, o ar é misturado 
abundantemente com água. Para um jato de 
água suave e sem salpicos. 
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Talis®  Tecnologias 

 TECNOLOGIA QUICKCLEAN. 
 A solução rápida para maior limpeza. 

 Para faci l i tar a l impeza das torneiras de casa de banho, os 
arejadores das nossas torneiras estão equipados com lamelas de 
si l icone f lexíveis . Basta esfregar l igeiramente com o dedo para 
dissolver eventuais depósitos de calcário. As suas torneiras não só 
se mantêm mais bonitas durante mais tempo como também funcionam 
mais tempo. 

 Com a prática tecnologia QuickClean, é fácil 
remover depósitos calcários esfregando com o 
dedo. 
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Talis®  Tecnologias 

 TECNOLOGIA COOLSTART. 
 Poupar energia automaticamente com CoolStart. 

 Máxima sustentabilidade com CoolStar t. Na posição inicial corre 
água fria. Só utiliza a água quente e a respetiva energia necessária, 
quando ativar essa opção. Pode encontrar esta funcionalidade como 
variante do produto nas nossas torneiras de lavatório. 

 Ao abrir a torneira, corre água fria na posição 
inicial. Só consome água quente quando for 
mesmo preciso. Cool

Start

Hot

Cool



 Este catálogo contém apenas uma seleção dos nossos produtos.   A nossa gama completa está disponível no nosso 
site. Saiba mais sobre o mundo da Hansgrohe em: www.hansgrohe.es 

 Mistura ar com água, de forma 
generosa. Para um jato de 
água suave e sem salpicos. 

 Quando aber to na configuração 
básica, corre água fr ia. 
Só consome água quente 
quando for preciso. 

 Regula o f luxo de água, bastando 
premir o botão: a torneira é 
fácil de ligar e desligar. 

 Emulsor em silicone que evita 
a acumulação de calcário, 
permit indo que este elemento 
saia da super f ície com uma 
simples passagem do dedo. 

 Reduz o caudal para poupar 
água e energia. Para um 
prazer duradouro. 

 Define a zona util izável 
individualmente entre o lavatório 
e a misturadora, para atender 
a todas as exigências. 
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 Tecnologias. 

 Experimente produtos interativamente usando o aplicativo „Hansgrohe Showroom“ 
 Desfrute da experiência interativa dos produtos Hansgrohe em sua casa usando o aplicativo „Hansgrohe Showroom“ 
www.hansgrohe.es/showroom-app 

Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona
Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

 Projete usando o aplicativo „Hansgrohe@home“ 
 Descubra, vir tualmente por iPhone, iPad ou smartphone Android, o quão perfeitamente as torneiras e os chuveiros 
Hansgrohe se adequam ao lava- loiças ou duche em sua casa, em www.hansgrohe.es/home-app 

Select
Cool
Start

Hot

Cool


