
ŞEKIL VE FONKSIYONUYLA 
ÖNCÜ.

Yeni Talis® banyo bataryaları, şimdi Select™ teknolojisiyle.
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Talis® Tasarım tarihçesi

MÜKEMMEL YENILIK 
ÜSTÜN TASARIM.
Hansgrohe ve Phoenix tasarımının bir klasiği yeniden keşfetmesi.

Hansgrohe armatür ler inin geçmişi tek bir kelimeyle 
başladı: Mükemmeliyet. Başlangıçtan beri, banyoda özellikle 
estetik bir deneyim oluşturmak için akıllı çözümler kullanmak 
hedef imiz o lmuş tur.  Bu nedenle,  1970’den ber i  ün lü 

tasarımcılarla birlikte çalışt ık. Sonuç: Armatürlerde yenilikçi 
şekil ve fonksiyon, 100’den fazla uluslararası tasarım ödülü 
ve iF tasarım sıralamasında en üst s ıralarda. 2002 yıl ında 
çok özel bir işbirliği yapıldı. Phoenix Design ile yapılan or tak 

çal ışmayla, sanatsal etk i ler iyle mükemmel görünümlü bir 
armatür or taya çıkt ı: Talis S. Dinamik hatları ve yatay saplı 
tasarımıyla modern lavabolarda klasik tarzın bir temsilcisi 
olduğunu, şimdiye kadar milyonları bulan satışıyla kanıtladı.

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

2002 

Yı l lar iç inde şek l i sürek l i gel iş t i r i ld i ve fark l ı 
yüksek l i k le r ek lend i .  Ancak , h içb i r  şek i lde 
sonlandır ı lmadı. Talis’ in başar ı l ı geçmişine yeni 
b i r say fa aç ıyoruz : yeni hat lar ve devr imsel 
nitelikli kontrol teknolojisi. Hansgrohe Select - tek 
bir dokunuşla duş keyfi.

2007 

Klasik Tal is gel işmeye devam etmektedir. 
Ince, daha hassas, daha da yüksek. Talis E 
piyasaya tanıt ı ldı ve modern banyo için bir 
tasarım alternatif i başlat t ı.

2015 

Tamamen yeni tasarlanmış Talis S ve Talis E ürün -
leri - pim saplı veya yenilikçi Select teknolojisiyle - 
ve üç farklı armatür yüksekliği ile.

2012 

C o m f o r t Z o n e  s u n u m u .  F a r k l ı  a r m a t ü r 
yüksek l ik le r i  ku l lan ıc ıya lavaboda gerek l i 
olduğu kadar serbest l ik sunmaktadır. Bundan 
başka suyu yumuşakça ileten döner püskür tme 
baş l ığ ı , saç lar ın ız ı y ıkarken ya da ağzınız ı 
çalkalarken büyük kolaylık sunmaktadır.
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Talis®  Tasarım tarihçesi 

 Yeni  tasarım  ateşi:  Phoenix  Design  1987 
yılında  Yönetici  Ortak  Tom  Schönherr  ile 
Andreas Haug tarafından kuruldu. 

 Bizi teşvik eden 
 Ödüllü tasarım ve mükemmel fonksiyon 
hedef imizdir, evet hat ta ürünler imizin 
her parçası için tutkumuzdur. 
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Talis® Select teknolojisi

BUTONA DOKUNMA KEYFI.
Hansgrohe tarafından bulunan Select™ teknolojisi.
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Talis®  Select teknolojisi 

 B ir  butona  dokunarak  suyu 
aç ı p  ka pa t a bi l i rs i n iz .   Ç ev i -
rerek ,  is tediğ in iz  ıs ıy ı  e lde 
edersiniz. 

 Her şeyin gi t t ikçe karmaşık hale geldiği dünyada, 
hayat ı daha güzel yapan genel l ik le basi t şeylerdir. Bu 
nedenle kendimize soruyoruz; hayat ınız ı bir değiş ik l ik le 
nası l daha rahat hale get irebil ir iz? Sorunun cevabı iç in, 
bir dokunuşla kolaylık sağlayan butonlardan i lham aldık- 
bir kahve makinesindeki Açma/Kapama butonu ya da bir 

otomobilin çalışt ırma butonu gibi - Phoenix Design ile birlikte, 
basit olduğu kadar mükemmel olan ürün yeniliğini geliştirdik. 
Büyük etkisi olan küçük bir şey- Select butonu. O zamandan 
beri, suyu kullanma tarzımızda bir devrim yarat tı ve konfor ve 
kullanımda yeni standartlar or taya koydu. 
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Talis® S  Tasarım 

 ESTETIK NETLIK VE MÜKEMMELLIK. 

 İnce pim sap, Talis S için tavizsiz 
belirgin bir tasarım sağlamakta ve 
rahat kullanım imkanı vermektedir. 

 Talis Select S su akışını açmak ve kapamak 
için Select butonu. Su sıcaklığı sağa 

ve sola çevrilerek ayarlanmaktadır. 

Talis® S.
 Konik olarak yukarıya doğru uzanan gövde ve ince pim sap, klasik bir ikon 
oluşturmaktadır. 

Talis® Select S.
 Talis S‘nin uyumlu şeklini hiçbir şey etkilememekte. Select butonu estetik genel 
görünümde kesintisiz olarak or taya çıkmaktadır. 

Kodu tarayın ve ürün 
f ilmini izleyin.



7

Talis® E  Tasarım 

 SAF KÜLTÜR IÇINDE ŞIKLIK. 

 Akışa mükemmel şekilde uyumu ile 
Talis E zamanın ötesinde bir dokunuş.  Talis Select E su açma kapama için, 

Select butonu. Su sıcaklığı sağa ve 
sola çevrilerek ayarlanmaktadır. 

Talis® E.
 Kollu Talis E organik şekil, hassas kenarlar ve parlak yüzeyiyle kendine özgü 
karaktere sahip. 

Talis® Select E.
 Tal is E açık ç izgi ler i ve ince, konik şeki l l i gövdesi, es tet ik Select butonla 
bir likte ş ık görünüm vermektedir. 
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Talis® Stil Dünyası

Talis Select S armatürün ultra net, açık tasarımı, modern 
banyo or tamlar ına eks t ra bir tarz vurgusu yapmaktadır.
Hassas kenarlarıyla genel görünüşü etkilemekte ve yenilikçi 
fonksiyonu öne çıkmaktadır.

Talis® Select S 190

TALIS® SELECT  ™ S – 
ARMATÜR MÜ 
YOKSA HEYKEL MI?



9

Talis® Stil Dünyası

Talis Select E armatürün organik tasarım dili i le gurur 
duyuyoruz. Akan çizgiler in akı l l ı kombinasyonu, yumuşak 
eğr i ler i ve konik gövdesiy le banyolara özel l ik le ş ık bir 
görünüm sunmaktadır.

Talis® Select E 240

ŞIKLIK IÇIN 
TALIS® SELECT  ™ E
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Talis® Comfor tZone

HER MÜŞTERIYE 
UYGUN – TALIS® S.

Armatür ve lavabonun opt imum kombinasyonu i le 
özelleş t ir i lmiş rahat l ık . Bu nedenle Talis S, Comfor tZones 
olarak bilinen üç farklı büyüklüğe sahiptir. İsteğinize göre. 

Doğru Talis S ürününü seçmeniz için Comfor tZone test i i le 
yardımcı oluyoruz.

Hangi armatür, hangi lavaboya uygundur? 
Suyun sıçramaması için armatürün yüksekliği 
nasıl olmalıdır? Optimum rahatlık için batarya 
ve lavabo arasındaki mesafe nasıl olmalıdır? 
Gerçek koşul lar ı s imüle eden Comfor tZone 
testi i le Hansgrohe bataryaları ile önde gelen 
üreticilerin lavabolarının 12000 kombinasyo -
nunu analiz et t i. Test lerde batarya ve lavabo 
arasındaki serbest alan, farklı su basınçların -
daki ve el yıkamadaki sıçrama alanı inceledi. 
Sonuçları web sayfamızda bulabilirsiniz:
www.hansgrohe.com.tr/
comfortzone-testi

Comfor tZone suyun çıkış ı i le 
armatürün alt kenarı arasındaki 
mesafeyi belir lemektedir. 
Armatür ne kadar yüksek olursa, 
Comfor tZone o kadar büyük olur.
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Talis® Comfor tZone

TALIS® E ÖZELLEŞTIRILMIŞ 
KONFOR.

B i r  a r m a t ü r  g e n i ş  m e s a f e l i  g e r e k s i n i m l e r i 
karşılayabilmelidir. Talis E ile fonksiyon ve rahatlıktan taviz 
vermenize gerek yoktur. Suyun çıkış ıyla armatürün alt kısmı 

aras ında hareket serbest l iği bakımından gereksiniminize 
karar verin ve banyonuz için üç farklı ComfortZone arasından 
en uygun Talis E armatürünü seçin.

Üç farklı Comfor tZones lavabo ve armatürde 
maksimum kombinasyonu sunmaktadır.
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Talis®  Ürün çeşit leri 

Talis® S 100
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 72020, -000  Sifon kumandası ile 
# 72021, -000  Kumandasız 
# 72022, -000  CoolStar t Kumandalı  
 (resmi yok) 
# 72023, -000  CoolStar t Kumandasız  
 (resmi yok) 
# 72024, -000  LowFlow Kumandalı 
# 72025, -000  LowFlow Kumandasız 

Talis® S 
 Ankastre tek kollu 
lavabo bataryası 
# 72110, -000 165  mm 
# 72111, -000 225  mm   (resmi yok) 
# 13622180  Iç set 

Talis® S 
 3 -delikli lavabo bataryası  
# 72130, -000

Talis® S 210
 120° Döner gagalı tek kollu 
lavabo bataryası 
# 72105, -000  Sifon kumandası ile 

Talis® S 250
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 72115, -000  Sifon kumandası ile 
# 72116, -000  Kumandasız 

Talis® S 140
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 72113, -000  Sifon kumandası ile 
# 72114, -000  Kumandasız 

Talis® S 190
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 72031, -000  Sifon kumandası ile 
# 72032, -000  Kumandasız 

Talis® S 80
 Tek kollu lavabo bataryası 
# 72010, -000  Sifon kumandası ile 
# 72011, -000  Bas -aç özellikli 
# 72012, -000  Kumandasız 
# 72013, -000  CoolStar t Kumandalı  
 (resmi yok) 
# 72014, -000  CoolStar t Kumandasız  
 (resmi yok) 
# 72015, -000  LowFlow Kumandalı 
# 72018, -000  LowFlow Kumandasız 
# 72016, -000  açık su ıs ı t ıc ıları için 
# 72017, -000  Soğuk su valf i  
 (resmi yok) 

Talis® S
 4 -delikli küvet kenarı banyo bataryası 
# 72418, -000
# 13444180  Iç set  
# 72419, -000  (resmi yok) 
# 13244180  Iç set 

Talis® S
 3 -delikli küvet kenarı banyo bataryası 
# 72415, -000
# 13233180  Iç set  

Talis® S
 3 -delikli küvet kenarı banyo bataryası 
# 72416, -000
# 13437180  Iç set  
# 72417, -000  (resmi yok) 
# 13439180  Iç set 

Talis® S
 Axor Starck baton t ipi el duşu 
ile zemin standlı tek kollu 
banyo  bataryası 
# 72412, -000
# 10452180  Iç set 

Talis® S.

 Lavabo   Banyo bataryası 
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Talis®  Ürün çeşit leri 

Talis® Select S 
 Bide bataryası  
# 72202, -000

Talis® Select S 190
 Lavabo bataryaları 
# 72044, -000  Sifon kumandası ile 
# 72045, -000  Kumandasız 

Talis® Select S 100
 Lavabo bataryaları 
# 72042, -000  Sifon kumandası ile 
# 72043, -000  Kumandasız 

Talis® Select S 80
 Lavabo bataryaları 
# 72040, -000  Sifon kumandası ile 
# 72041, -000  Kumandasız 

Talis® S
 Tek kollu bide bataryası  
# 72200, -000

Talis® S
 Aplike tek kollu banyo  bataryası 
# 72400, -000

Talis® S
 Küvet gagası 
# 72410, -000

Talis® S
 Ankastre tek kollu banyo  bataryası 
# 72405, -000
# 72406, -000  Güvenlik fonksiyonu ile 

Talis® S
 Aplike tek kollu duş  bataryası 
# 72600, -000

Talis® S
 Ankastre tek kollu duş bataryası 
# 72605, -000 
# 72607, -000 Highflow  (resmi yok) 

Talis® Select S.

 Lavabo 

 Bide  Bide  Duş 

 Banyo bataryası 
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Talis® E.

Talis® E 80 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71700, -000 Sifon kumandası ile 
# 71701, -000 Bas -aç özellikli 
# 71702, -000 Kumandasız 
# 71703, -000 CoolStar t Kumandalı (resmi yok) 
# 71704, -000 CoolStar t Kumandasız 
(resmi yok) 
# 71705, -000 LowFlow Kumandalı 
# 71707, -000 açık su ıs ı t ıc ıları için 
# 71706, -000 Soğuk su valf i (resmi yok)

Talis® E 150 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71754, -000 Sifon kumandası ile 
# 71755, -000 Kumandasız 

Lavabo Banyo bataryası

Talis® E 110 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71710, -000 Sifon kumandası ile 
# 71711, -000 Bas -aç özellikli 
# 71712, -000 Kumandasız 
# 71713, -000 CoolStar t Kumandalı  
(resmi yok) 
# 71714, -000 CoolStar t Kumandasız  
(resmi yok) 
# 71715, -000 LowFlow Kumandalı

Talis® E 240 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71716, -000 Sifon kumandası ile 
# 71717, -000 Kumandasız

Talis® E 
Ankastre tek kollu  
lavabo bataryası 
# 71732, -000 165 mm 
# 71734, -000 225 mm (resmi yok) 
# 13622180 Iç set

Talis® E 
3 -delikli lavabo bataryası 
# 71733, -000 

Talis® E 
4 -delikli küvet kenarı banyo 
bataryası  
# 71748, -000 
# 13244180 Iç set  

Talis® E 
3 delikli kenara monte küvet 
bataryası 
# 71730, -000 
# 13437180 Iç set  
# 71731, -000 (resmi yok) 
# 13439180 Iç set 

Talis® E 
Aplike tek kollu banyo  bataryası  
# 71740, -000

Talis® E 
3 -delikli küvet kenarı banyo 
bataryası  
# 71747, -000 
# 13233180 Iç set  

Talis® Ürün çeşit leri
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Talis® Select E.

Banyo bataryası

BideDuş

Lavabo

Talis® E 
Ankastre tek kollu banyo  bataryası 
# 71745, -000 
# 71474, -000 Güvenlik fonksiyonu 
ile

Talis® E 
Küvet gagası  
# 71410, -000

Talis® E 
Ankastre tek kollu duş bataryası  
# 71765, -000 
# 71768, -000 Highflow  
(resmi yok)

Talis® E 
Aplike tek kollu duş  bataryası  
# 71760, -000

Talis® E  
Tek kollu bide bataryası 
# 71720, -000 Sifon kumandası ile 
# 71721, -000 Bas -aç özellikli

Talis® Ürün çeşit leri

Talis® Select E 240 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71752, -000 Sifon kumandası ile 
# 71753, -000 Kumandasız 

Talis® Select E 110 
Tek kollu lavabo bataryası 
# 71750, -000 Sifon kumandası ile 
# 71751, -000 Kumandasız 



16

Talis®  Teknolojiler 

 ECOSMART TEKNOLOJISI. 
 Düşük su tüketimiyle bol eğlence. 

 Hansgrohe armatür ler inde kul lanı lan EcoSmar t, günlük banyo 
kullanımınızda önemli ölçüde su tasarrufu sağlayabilir. Bu teknoloji 
sayesinde, armatürlerimizin su tüketimini standar t olarak dakikada 
beş litreye azaltabildik. 

 Üründe görünmez olarak yerleştir ilen EcoSmart 
teknolojis i ener j i tasarrufu sağlamakta ve su 
tüket imini dakikada 5 l i t reye indirmek tedir. 
Suyun sürdürülebilir olarak kullanımı için. 

 EcoSmart 
teknolojisi 
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Talis®  Teknolojiler 

 AIRPOWER TEKNOLOJISI. 
 AirPower ile daha fazla keyif ve daha fazla etkinlik 

 AirPower armatürünüz akan suyu hava ile karışt ır ır. Bu şekilde tam su 
püskür tmesi sağlanırken, suyun sıçraması önlenir. 

 AirPower teknoloj is i suya bol mik tarda hava 
karışt ır ır. Yumuşak, sıçramasız su akışı için. 
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Talis®  Teknolojiler 

 QUICKCLEAN TEKNOLOJISI. 
 Daha fazla temizlik için hızlı çözümler. 

 Banyo armatürlerini daha kolay temizleyebilmek için, armatürlerimiz-
deki havalandır ıcılar esnek silikon çubuklarla donatılmışt ır. Parma-
ğınızla ovalamanız kireç kalınt ılarını temizlemeye yeter. Bu şekilde 
armatürünüz sadece uzun zaman temiz kalmayacak, aynı zamanda 
uzun süreli kullanılabilir olacaktır. 

 Prat ik QuickClean teknoloj is i k ireç kal ını t ı la -
r ın ı  parmaklar ın ız la kolayca temiz lemeniz i 
sağlamaktadır. 
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Talis®  Teknolojiler 

 COOLSTART TEKNOLOJISI. 
 CoolStart ile otomatik olarak enerji tasarrufu. 

 CoolStar t i le maksimum sürdürülebil ir l ik . Temel konumda soğuk 
su akar. Aktif olarak başlatmadığınız sürece sıcak suyu ve bunun 
iç in gerekl i olan ener j iy i kul lanmazsınız. Bu fonksiyon lavabo 
armatürlerimizde bir seçenek olarak sunulmaktadır. 

 A rmatür aç ı ld ığ ında, temel ayarda soğuk 
su akar, is tediğiniz zamana kadar s ıcak su 
kullanmazsınız. Cool

Start

Hot

Cool



 Bu kataloğumuz sadece seçili ürünlerimizi kapsamaktadır. Ürün yelpazemizin tamamını internet ten bulabilirsiniz.  
 Hansgrohe dünyası hakkında daha fazla bilgi için; www.hansgrohe.com.tr adresini tıklayın. 

 Suyu bol miktarda hava 
ile karışt ır ır. Yumuşak 
sıçratmasız su akışı sağlar. 

 Temel ayarda soğuk su akmaya 
başlar. Sıcak suyu sadece 
iht iyacınız olduğunda tüketirsiniz. 

 Tek dokunuşla su akışını 
düzenler: Armatürün açıl ıp 
kapanması çok kolaydır. 

 Esnek sil ikon uclar kireç 
kalınt ı lar ı bir parmağınızla 
ovalanarak kolayca temizlenir. 

 Su ve enerji tasarrufu 
için akış oranını azalt ır. 
Daimi memnuniyet için. 

 Lavabo ve musluk arasındaki 
kullanılan kişisel alanı tanımlar. 
Her düzey iht iyaçı için. 
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 Teknolojiler. 

 Hansgrohe Showroom’da ürünleri Interaktif olarak yaşayın 
 Hansgrohe Showroom’da evinizde Hansgrohe ürünlerini interaktif olarak yaşamanın keyfini çıkarın 
www.hansgrohe-int.com/showroom-app 

 Hansgrohe Armatür Ltd. Şti. · Ortaklar Cad. Bahçeler sok. No:17 · Mecidiyeköy İstanbul · Türkiye
Tel.: +90 212 273 07 30 PBX · Faks : +90 212 275 75 12

info@hansgrohe.com.tr · www.hansgrohe.com.tr 

 Hansgrohe@home ile planlama 
 iPhone, iPad ya da android akıllı telefonla, evinizde lavabo ya da banyonuzda Hansgrohe armatürlerinin ve 
duşlarının ne kadar mükemmel göründüğünü keşfedin. www.hansgrohe-int.com/home-app 

Select
Cool
Start

Hot

Cool


