Select ™ kjøkkenarmaturer.
Nyvunnet frihet på kjøkkenet.

Metris ® Select ™ 320 med uttrekkstut

Select-teknologi.

En knapp foran på
kjøkkenet.

Slå armaturet på og av.
Du starter og stanser vannstrømmen
med Select-knappen, nøyaktig
på knappetr ykket.

Det nye Metris ® Select ™ 320 armaturet med
uttrekkstut og Select ™ -teknologi.

Både ut trekkstuten og Select - teknologien gir deg
maksimal bevegelsesfrihet. Du begynner med
å åpne armaturet med grepet. Et terpå åpner
og stenger du for vannet presist og enkelt med tommelen på tuten.

Uttrekksfunksjonen gir deg opptil 50 cm
større bevegelsesfrihet.
Skann koden, og se den
forklarende filmen.

Arbeidsflyten har mye å si for hverdagen på kjøkkenet
og især ved kjøkkenbenken. Jo større flyt i arbeidet, jo bedre.
Det nye Metris Select 320 kjøkkenarmaturet med uttrekkstut
øker ef fektiviteten med et knappetr ykk. Ut trekksfunksjonen
m e d e rg o no m is k d e s ig n g ir s t o r b eve g e ls e s f r ih e t. M e d
Select - knappen på tuten slår du av og på vannstrømmen
presist. På denne måten kombinerer du flere arbeidstrinn uten
problemer, med bare én hånd.

Tuten med det ergonomiske
grepet gjør arbeidet ved
kjøkkenbenken optimalt.

ComfortZone-teknologi.

Skann koden, og se den
forklarende filmen.

Åpne armaturet.
Du slår på armaturet med det ergono misk ut formede grepet når du går i gang
med kjøkkenarbeidet. Her stiller du
også inn den temperaturen du fore trekker. Grepet vil stå i åpen posisjon,
mens vannstrømmen heret ter kan st yres
med Select - knappen på tuten, eller med
grepet som vanlig.

Høyde.
Comfor tZone med en fri avstand på cirka 320 mm
mellom tuten og armaturets nedre kant. Egner seg
ideelt til å f ylle på høye vaser og gr y ter.

Tuten kan svinges 150° – og gir
deg dermed enda større komfort
og bevegelsesfrihet.

Svingfunksjon.
A r m a t u re t h a r e n s v in g ra d ius p å 150°. D e t e r
spesielt praktisk når du skal gjøre noe til høyre og
venstre for armaturet.

Uttrekkstut.

Metris ® Select 320

Ut trekkstuten gir deg større bevegelsesfrihet ved
kjøkkenvasken. Det er en fordel når du for eksempel
skal vanne planter.

Armaturets kantede grunnform
føyer seg sømløst inn i den firkantede
kjøkkenvaskens design.

Skann koden, og se produktfilmen
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Metris ® Select ™ 320 med uttrekkstut

Metris ® Select ™ 320 med svingtut

Slå armaturet på og av.
Select-knappen i front bruker du til å starte og
strømme vannstrømmen presist på knappetrykket. Bruk fingeren, håndbaken eller albuen.

Det er herlig når alt skjer
med ett knappetrykk.
Det nye armaturet Metris ® Select ™ 320 med
svingtut og Select ™ -teknologi.

Metris Select 320 kjøkkenarmaturet med svingtut lar seg
praktisk talt betjene i farten ved å tr ykke på Select-knappen
i front. Og fordi Select-knappen også kan betjenes med håndbaken eller albuen, holdes armaturet rent. Selv når du ikke er
ren på hendene. Hansgrohe Select fungerer rent mekanisk så
det kreves ikke strøm eller tilleggsutstyr i kjøkkenbenken.

Grepets ergonomiske design gjør
det enklere å regulere temperaturen
og vannmengden. Først slår du på
armaturet med grepet og velger
temperatur. Deret ter kan du lekende
let t slå av og på vannet med
Select- knappen når grepet er åpent.

Tuten som kan svinges 360°, gjør
at du kan jobbe komfortabelt på
alle sider av kjøkkenvasken.

Armaturets kantede grunnform føyer
seg sømløst inn i den firkantede kjøkkenvaskens design.

Metris ® Select 320
Skann koden, og se produktfilmen.
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Select-teknologi.
Select gjør at du kan åpne og stenge for vannet
foran på armaturtuten. Lekende lett, med albue eller
håndbak, slik at armaturet holdes rent hele veien.

Skann koden, og se den
forklarende filmen.
Du kan til og med betjene Select-knappen i front med underarmen.

ComfortZone-teknologi.
Det te er spesielt praktisk når du har begge hendene fulle, for
eksempel når du skal f ylle en kjele med vann.

Skann koden, og se den
forklarende filmen.

Høyde.
Comfor tZone med en fri avstand på cirka 320 mm
mellom tuten og armaturets nedre kant. Egner seg
ideelt til å f ylle på større kar.

Ett tr ykk med håndbaken er nok til å stanse vannet.

Svingfunksjon.
Armaturene er tilgjengelige både med svingbegrensing (110°/150°) og full svingradius (360°). Du velger ganske enkelt den svingradiusen som passer til
din kjøkkeninstallasjon.

Dermed holdes armaturet rent, og du blir ikke avbrutt i arbeidet.

Metris ® Select ™ 320 med svingtut

Talis ® S 20 0 med uttrekksdusj

Produktoversikt

En estetisk allrounder.

Alle kjøkkennyheter samlet.

Talis ® S 200 med uttrekksdusj.

Metris ®
Den k vadratiske grunnformen til Metris - armaturene passer spesielt godt til en firkantet kjøkkenvask. Det ergonomisk ut formede
grepet og en fri avstand på cirka 320 mm mellom tuten og armaturets underside gjør armaturene komfortable i bruk.

Armaturet Talis S 200 er et ele gant innslag på kjøkkenet. Den hø ye
tuten går sømløst over i det kjegleformede armaturet, mens det store grepet

sørger for at armaturet er behagelig
å betjene. Den største fordelen er likevel
ut trekksdusjen, som er utst yr t med to
stråletyper. Enten du f yller en kjele med

vann eller skyller salaten, kan du ved
hjelp av omstillingsknappen skif te mel lom normal stråle og dusjstråle.

Metris ® Select 320
Ett- greps kjøkkenarmatur
med uttrekkbar tut
Svingtut 150°
# 14884, - 000, - 800

Metris ® Select 320
Ett- greps kjøkkenarmatur
Svingtut 110°/150°/360°
# 14883, - 000, - 800

Talis ®
Den runde grunnformen og det dråpeformede grepet gjør Talis Select-armaturene til en stilsikker designvariant av Metris-armaturene.
Og ComfortZone med en høyde på cirka 300 mm gjør arbeidet enklere.

Talis ® Select S 300
Ett- greps kjøkkenarmatur
med uttrekkbar tut
Svingtut 150°
# 72821, - 000, - 800

Du åpner armaturet og regulerer
vanntemperaturen med det ergonomiske og dråpeformede grepet.

Et kor t tr ykk på omstil lingsknappen er alt
som skal til for å skif te
mellom normal stråle
og dusjstråle.

Tuten kan svinges 150° grader.
Det gir deg større bevegelsesfrihet
når du vasker opp.

Talis ® Select S 300
Ett- greps kjøkkenarmatur
Svingtut 110°/150°/360°
# 72820, - 000, - 800

Talis S -armaturene har en ComfortZone på cirka 200 eller 260 mm, og den harmonisk formfullendte tuten med den runde grunnformen
passer perfekt til runde kjøkkenvasker.

Talis ® S 200
Ett- greps kjøkkenarmatur
med uttrekkbar dusj, 2 stråler
Svingtut 110°/150°
# 72813, - 000, - 800

Talis ® S 260
Ett- greps kjøkkenarmatur
Svingtut 110°/150°/360°
# 72810, - 000, - 800

Logis ®
Det store grepet og de fine, bueformede flatene med klare kanter gir Logis- armaturene et mykt, men likevel presist ytre som
matcher mange kjøkkenvasker.
En Comfor tZone på cirka
200 mm gjør det behage lig å jobbe ved kjøkken benken og enkelt å f ylle
kjeler og kar med vann.

Logis ® 260
Ett- greps kjøkkenarmatur
Svingtut 110°/150°/360°
# 71835, - 000

Logis ® 160
Ett- greps kjøkkenarmatur
Svingtut 360°
# 71832, - 000
# 71833, - 000 til montering foran vinduet (ikke vist)
# 71834, - 000 med stengeventil (ikke vist)
# 71839, - 000 CoolStart Eco (ikke vist)

Logis ®
Ett- greps kjøkkenarmatur
til veggmontering
Svingtut 180°
# 71836, - 000

Logis ® 120
Ett- greps kjøkkenarmatur
Svingtut 360°
# 71830, - 000
# 71837, - 000 CoolStart Eco (ikke vist)

Den runde grunnformen passer
ideelt til den runde kjøkkenvasken.
Talis ® S 200

Skann koden, og se produktfilmen.
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Teknologier.

Styr vannstrømmen med et enkelt
tr ykk på knappen: Vannet slås
lekende lett på og av.

Definerer den frie avstanden på
alle sider av armaturet: i høyden,
på sidene og – med uttrekksfunksjonen – i lengden.

Kalkavleiringer fjernes på en
enkel måte når du gnir de
fleksible silikonknot tene let t
med fingeren.

Luft tilsettes i vannet. Vannstrålen
blir spesielt ensartet og sprutfri.

Når du åpner armaturet med
grepet i midtstilling, vil det renne
kaldt vann. Varmt vann kommer
først når du trenger det.

Overflater
Hvert bestillingsnummer (#) blir åttesifret inkl.
angivelse av overflaten,
for eksempel 28500, - 000 = krom.
000 krom | 800 rustfritt stål

Hansgrohe Showroom App.
Med Hansgrohe Showroom appen kan du oppleve våre dusjer og armaturer interaktivt. Skift mellom armaturenes forskjellige ComfortZoner,
se hvordan et nytt Hansgrohe-produkt vil fungere i ditt eget hjem, eller
finn din nærmeste forhandler med det integrerte forhandlersøket.
Interaktive funksjoner:
• F otofunksjon som viser hvordan produktet tar seg ut
live på badet ditt
• Videoer om teknologier og stråletyper
• Favorittliste med dine favorittprodukter fra Hansgrohe
• Søk etter forhandlere

Hansgrohe@home App
Hansgrohe@home - appen er en intelligent løsning for deg som ønsker
å se hvordan en ny armatur eller dusjløsning vil ta seg ut hjemme hos
deg. Ta ganske enkelt et bilde av ditt eksisterende bad eller kjøkken,
marker eksisterende armatur eller dusj med fingeren og erstat t dem
med et produkt fra Hansgrohe. Et integrer t forhandlersøk viser deg
straks nærmeste forhandler dersom du ønsker det.

w w w.hansgrohe -int.com/showroom - app
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