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Bom gosto é essencial para uma boa cozinha,
assim como para os monocomandos. Nossa receita alia funcionalidade, ergonomia perfeita e o melhor
design. Mas estes não são os únicos atributos dos monocomandos Hansgrohe e Axor. A qualidade e durabilidade
dos produtos são refletidas em cada detalhe, afinal eles
são usados até cerca de 90 vezes ao dia. A inovação
tecnológica é outro diferencial que trará revolução para
dentro da sua cozinha através do botão Select. Ele faz
com que as tarefas realizadas na sua cozinha se tornem
um tanto quanto mais fácil. É possível manuseá-lo intuitivamente: basta um pequeno toque no botão para ligar ou
desligar.

A empresa Hansgrohe, com sede
na Floresta Negra, Alemanha, tem
como base uma tradição familiar
de 113 anos. Atualmente a empresa
é fabricante líder de misturadores
e chuveiros, mundialmente reconhecida por produtos de alta qualidade, orientados para o design,
assim como para conceitos como
o banheiro do futuro e tecnologias
ecológicas para sanitários. Além
da grife premium Hansgrohe, em
1993 foi criada a marca design
Axor.
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PRATICIDADE COM O
TOQUE DE UM BOTÃO.
NUNCA FOI TÃO FÁCIL USAR
A COZINHA.

Hansgrohe Metris® Select
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Metris Select aumenta o seu padrão de conforto na cozinha. Agora você
poderá contar com um suporte ainda maior durante a realização de suas
atividades através do botão Select posicionado inteligentemente na parte
frontal do produto. Ligar ou desligar o seu monocomando, mesmo
quando suas mãos estiverem ocupadas ou sujas, não será problema.
E para ter esta função extra você não necessitará de nenhuma forma de
energia ou aplicativo instalado dentro do seu armário. O botão funciona de forma completamente mecânica.

Digite: youtube.com/hansgrohe ou escaneie
o código QR para ver um video explicativo
sobre todas as funções do botão.

Select: um pequeno botão para
garantir grande liberdade de
movimento. Se as suas mãos estiverem
ocupadas, você poderá acionar o monocomando de outras formas.

O botão Select – liga e desliga seu monocomando com o simples apertar de um botão.
A alavanca de abertura permanece aberta
e a temperatura e a quantidade de água
selecionada anteriormente são mantidas

ComfortZone – maior espaço para aumentar
sua liberdade ao redor da pia

A base da torneira gira cerca de 150° – para
permitir absoluta liberdade de movimento na
sua cozinha

Abra o monocomando, selecione a temperatura
desejada e depois, simplesmente use o botão
Select para interromper ou iniciar o fluxo de água.
Abra e feche o monocomando. A alavanca é
ergonomicamente arredondada, para um melhor
controle da temperatura e da quantidade de
água. Adequada a clientes de todas as idades

O formato robusto do monocomando
é adaptável ao formato das pias modernas
existentes no mercado

Hansgrohe Metris® Select
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Hansgrohe Metris®

MANUSEIO PERFEITO.
DESIGN PERFEITO.
MONOCOMANDOS METRIS.

Das reuniões com amigos ao novo
hobby do mundo masculino, cozinhar se tornou muito mais que uma
tarefa diária. Cozinhar é um ritual.
Mas o que seria desta deliciosa
prática sem o elemento essencial
da cozinha ‒ a água? Nada! Foi
pensando nisso que os desenvolvedores da Hansgrohe criaram os
novos monocomandos Metris, com
bica móvel e retrátil, assim como
alavanca especialmente ergonômica. O design elevado ao máximo
para qualquer cozinha. Tudo isso
está presente tanto na versão com
efeito de aço inoxidável quanto na
cromada.
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Gire a bica em 110°/150° – para
conseguir um grande espaço na pia

Abra, feche, regule. Alavanca curvada
ergonômica para controlar melhor
a quantidade de água e temperatura –
de crianças a adultos, todos podem
manusear facilmente

A forma básica do monocomando:
adaptada de maneira harmoniosa
à forma da pia

Hansgrohe Metris®
Mude de jato com o toque de um
botão: assim, a água tem sempre
a forma que você precisa

Suporte magnético MagFit – para fixação
confortável da bica retrátil ao corpo do
monocomando, após utilização
Bica móvel e retrátil – para flexibilidade
e máxima liberdade de movimentos

ComfortZone – muito espaço livre
para uso diário
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Jato abundante
Large
water spray
para
for lavar
thoroughly
alimentos
ecleaning
a louçadishes
com facilidade
and saucepans or
for watering plants

FUNÇÕES INTELIGENTES.
FACILIDADE DE USO.
Quatro possibilidades diferentes com a ergonomia de
uso como mote principal. Os monocomandos Metris
trazem beleza, conforto de uso, design e funcionalidades inteligentes para sua cozinha jamais vistas no
mercado como o prático botão Select.

Hansgrohe Metris®
Monocomando com bica móvel

Botão Select – funciona de
forma mecânica

ComfortZone
Base giratória (150°)

Posição vertical da alavanca

Hansgrohe Metris®
Monocomando para cozinha
com bica móvel e retrátil

Bica retrátil (extraível até 50 cm) com
2 tipos de jato (normal/ducha)
ComfortZone
Suporte magnético MagFit
Alcance giratório ajustável
individualmente (110°/150°)
Alavanca na posição vertical

Hansgrohe Metris®
Monocomando para cozinha
com bica móvel e retrátil

Bica retrátil (extraível até 50 cm)
ComfortZone
Suporte magnético MagFit
Alcance giratório ajustável
individualmente (110°/150°)
Alavanca na posição vertical

Hansgrohe Metris®
Monocomando para cozinha
com bica móvel

ComfortZone
Três ângulos de rotação (110°/150°/360°)

Alavanca na posição vertical
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PURA. CRISTALINA. PRÁTICA.
UMA FASCINANTE COMBINAÇÃO
DE DESIGN E TECNOLOGIA.

Hansgrohe PuraVida®

Bica giratória (120°)
ComfortZone
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Instalação flexível
da alavanca

Hansgrohe PuraVida®
Monocomando de cozinha com bica móvel
Com o monocomando Hansgrohe PuraVida, você controla quantidade
e temperatura da água manualmente com uma elegante alavanca. Você
também pode instalar a alavanca em qualquer área da pia.

Manual

Monocomando na parte superior
e alavanca de controle à frente da
pia

Monocomando e alavanca de
controle no canto direito da pia

Monocomando e alavanca de
controle na parte superior da pia

Monocomando e alavanca de
controle no lado esquerdo da pia

TUDO O QUE VOCÊ SEMPRE QUIS
NA COZINHA.
DESIGN MODERNO QUE FUNCIONA
EM QUALQUER ESPAÇO. DETALHES
FUNCIONAIS QUE TRANSFORMAM
A COZINHA EM ARTE.

Hansgrohe Talis®
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A linha Talis está disponível em diversas versões: da básica ao monocomando com bica alta, passando pelas
versões com bica móvel e retrátil e bica móvel. Uma linha
de monocomandos que amplia as suas possibilidades
e facilita a sua vida na cozinha.

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
Forma e funcionalidade entram em sintonia perfeita. A linha Talis
da Hansgrohe transmite estilo, é elegante e vem equipada com
uma alavanca simples e ergonômica. Recurso especial: a bica alta
e giratória com ComfortZone deixa bastante espaço livre entre
o monocomando e a pia e oferece maior liberdade de movimento.

Monocomando Hansgrohe
Talis®S2 Variarc para
cozinha com bica retrátil

Monocomando Hansgrohe
Talis®S2 Variarc para
cozinha com bica giratória

Bica giratória (150°)

Três ângulos de rotação
(110°/150°/360°)
ComfortZone

Suporte magnético MagFit
ComfortZone
Bica retrátil
Alavanca na posição vertical

Função QuickClean anti-calcárioo
Alavanca na posição vertical

Monocomando Hansgrohe
Talis®S2 Variarc para
cozinha bica móvel e retrátil

Bica giratória (150°)

Suporte magnético MagFit
Bica retrátil (move-se até 50 cm)
com dois tipos de jato
(normal/ducha)
ComfortZone

Alavanca na posição vertical
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Hansgrohe Focus®

ELEGÂNCIA COM INTELIGÊNCIA.
DIRECIONÁVEL, RETRÁTIL, FUNCIONAL

A Hansgrohe Focus é a linha atemporal de monocomandos com liberdade de movimento. A categoria Focus abrange tanto versões
básicas confortáveis quanto bicas
altas e direcionáveis. Até 360° –
e agora com uma novidade: a bica
móvel e retrátil. Monocomandos
que são, há muito tempo, fonte de
satisfação para você. A aparência
de aço inoxidável disponível além
do cromado harmoniza com as cores de superfícies de fornos, geladeiras, exaustores ou puxadores.
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Gire a bica em 150° –
para mais liberdade de
movimento na cozinha

Alavanca na posição vertical

Hansgrohe Focus®

Bica retrátil (removível até 50 cm) com
2 tipos de jato (normal/ducha) – para mais
flexibilidade e liberdade de movimento

Suporte magnético MagFit – para
fixação confortável da ducha no corpo
do misturador, após utilização

ComfortZone – muito espaço livre
para uso diário

Jato de água – ideal
para enxaguar utensílios
grandes e pequenos
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MagFit
Bica retrátil (removível até 50 cm)
com 2 tipos de jato (normal/ducha)
ComfortZone
Bica giratória (150°)

Alavanca na posição vertical

Monocomando Hansgrohe
Focus® para cozinha
com bica móvel e retrátil

Monocomando Hansgrohe
Focus® para cozinha
com bica móvel

Hansgrohe Focus®
O monocomando Hansgrohe Focus se destaca pela sua linguagem de
formas minimalista: com seu design retilíneo, concede à cozinha uma
modernidade atemporal.

Monocomando Hansgrohe
Focus® para cozinha
com bica retrátil

ComfortZone

Três ângulos de rotação (110°/150°/360°)

Alavanca em posição variável
(lado direito ou esquerdo)
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Hansgrohe Focus®
Monocomandos de cozinha Focus: liberdade de movimento.

Monocomando Hansgrohe
Focus® para cozinha
com bica giratória

Alavanca ergonômica longa
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Bica giratória (360°)
Função QuickClean anti-calcário

Sentidos

Essencial

Fácil

Determinado

Simples

Tranquilidade
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Axor Starck

Belos monocomandos – que se tornaram ícones – foram criados por
aquele que é, provavelmente,
o designer mais famoso do mundo.
Philippe Starck desenvolve projetos
para a Axor desde 1994. Os monocomandos do designer francês
são notáveis por suas formas elementares e funcionalidade intuitiva,
seguindo o princípio da estética
minimalista. A característica mais
marcante da coleção é a prática
alavanca em forma de joystick.

Axor Starck
Três ângulos de rotação
(110°/150°/360°)
Bica retrátil com 2 tipos de jato
(normal/ducha)
ComfortZone
Alavanca joystick

Posição variável da alavanca
(lado direito ou esquerdo)

Moncomando para cozinha
com bica móvel e retrátil
A coleção Axor Starck é minimalista – da base à bica retrátil. A linha
é apresentada em duas versões de monocomandos funcionais: a primeira,
com bica giratória, pode ser ajustada em três níveis, conforme a sua preferência,
e a segunda, também com bica retrátil, permite alcançar qualquer parte da cuba
e lavar a louça com facilidade.

Bica giratória
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Semi-Pro

Axor Starck

Bica giratória (360°)

Bica retrátil com 2 tipos de jato
(normal/ducha)

ComfortZone

Semi-Pro monocomando para cozinha
Axor Starck Semi-Pro é o moncomando para
todos aqueles que levam o prazer de cozinhar
a sério. Com bica giratória 360° e design
minimalista, é ideal para pias duplas e unidades
de pia integradas à cozinha como soluções
isoladas.
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MODERNITÀ

PIACERE

ELEGANZA

ERGONOMIA
O arquiteto e designer italiano
Antonio Citterio faz a sua reverência
ao elemento água com uma linha
de monocomandos para a cozinha
que é, ao mesmo tempo, elegante
e sóbria. O desenho da alavanca
é preciso e o efeito, marcante. O seu
comprimento e forma conferem um
caráter ergonômico de extremo
conforto aos produtos. O mestre do
design também projetou um segundo monocomandos para a cozinha,
com linhas longas e estética urbana.
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Axor Citterio

Semi-Pro monocomando
para cozinha

Mola em aço
inoxidável

Bica giratória
(360°)

Axor Citterio está disponível em três diferentes
versões, alcançando até a funcionalidade
top de linha, equipada com uma mola em
aço inoxidável que proporciona flexibilidade
máxima à bica. Todas as versões compartilham as mesmas linhas luxuosas e a alavanca
ergonômica que é muito fácil de usar, mesmo
com as mãos sujas ou ensaboadas.

Axor Citterio
Bica retrátil com dois tipos de
jato (normal/ducha)
36
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ComfortZone
Três ângulos de rotação
(110°/150°/360°)
Alavanca ergonômica

Monocomando para cozinha
com bica retrátil

Monocomando para cozinha
com bica móvel

A FORMA SEGUE A EMOÇÃO.
DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA.

O estúdio de design alemão Phoenix Design, sob
a orientação de Andreas Haug e Tom Schönherr, projetou diversos monocomandos para as linhas Hansgrohe
e Axor. Agora, eles desenvolveram o primeiro monocomando de cozinha da Axor para instalação em parede.

38
39

Axor Uno2

Axor Uno2
A alavanca pode ser posicionada
no lado direito ou no esquerdo
Alavanca joystick
de fácil uso
Bica giratória

Bica telescópica para
mais liberdade

Monocomando para cozinha
embutido
O monocomando de parede Axor Uno² é outra solução inteligente que proporciona maior liberdade de movimentação. A bica telescópica integrada é fácil de
remover e de girar, ampliando bastante o alcance ao redor da pia.
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VISÃO GERAL DOS PRODUTOS Hansgrohe

Hansgrohe Metris® Select

Hansgrohe Metris®
237

Monocomando para cozinha com
bica móvel e botão Select
Código 14883, -000, -800

Monocomando para cozinha
com bica móvel e retrátil
Código 14820, -000, -800

Monocomando para cozinha
com bica móvel e retrátil
Código 14821, -000, -800

315

356

219

315

356

315

319

365

430

219

Monocomando para cozinha
com bica móvel
Código 14822, -000, -800

Hansgrohe PuraVida®

229

295

Ø 53
45

45

262

Ø
Ø 50
53
24

295

262

229

Monocomando para cozinha
com bica móvel e 2 furos
Código 15812, -000, -800

Hansgrohe Talis® S2 Variarc
222

209

Monocomando para cozinha
Código 14870, -000, -800

272

353
272

411
260

411

Monocomando para cozinha
com bica móvel e retrátil
Código 14872, -000, -800

226
Monocomando para cozinha
com bica móvel e retrátil
Código 14877, -010, -800

353

178

178

356

219

307

257

Hansgrohe Focus®
220
204
237

338

220

40
229

224

268
169

224

230
165

411

224

155

224

227
219
305
274

222

53
Monocomando para cozinha
com bica móvel e retrátil
Código 31815, -000, -800

Monocomando para cozinha
com bica móvel
Código 31820, -000, -800

Monocomando para cozinha
com bica móvel
Código 31817, -000, -800

Monocomando para cozinha
Código 31806, -010, -800

220
204

204

221

188

305

338

227

230

268

268

338

411

71

237

200

Acabamento cromado (-000/-010) · Acabamento com efeito de aço inoxidável (-800/-810) · As medidas são dadas em milímetros

223

223

155

234

220

215

220

279
215

155

220

155

220

229

220
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VISÃO GERAL DOS PRODUTOS Axor

Axor Starck
235

265

300

449

450

216

Monocomando para cozinha
com bica retrátil
Código 10821, -000, -800

270

130

244

222

656

220

Monocomando para cozinha Semi-Pro
com bica móvel e retrátil
Código 10820000

Monocomando para cozinha
com bica móvel
Código 10801000

Axor Citterio
270

220

Monocomando para cozinha Semi-Pro
com bica móvel e retrátil
Código 39840, -000, -800

Monocomando para cozinha
com bica móvel e retrátil
Código 39835, -000, -800

342

263

246

225

427

637

204

Monocomando para cozinha
com bica móvel
Código 39850, -000, -800

Axor Uno2
221
204

170

Ø 60
319
240

116

330–500

Ø 60

116

223

405

70

22

Moncomando de parede para cozinha
com bica telescópica
Código 38815, -000, -800
Obrigatório o uso da base
nº 13622180

170

241

214

330–500

40

53

Acabamento cromado (-000/-010) · Acabamento com efeito de aço inoxidável (-800/-810) · As medidas são dadas em milímetros.

300
225

245

368

70

22
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VISÃO GERAL DOS BENEFÍCIOS
DOS PRODUTOS.

Botão Select

Trava de alavanca Boltic

QuickClean

Fácil instalação

O botão funciona de forma completamente
mecânica trazendo praticidade para sua
cozinha.

O formato da trava de alavanca garante
controle e estabilidade.

Garante a durabilidade do seu produto por
muito mais tempo. Basta esfregar o dedo nos
crivos de silicone para remover o calcário
depositado.

Ligações flexíveis facilitam a instalação do
monocomando.

Quality made by

Hansgrohe
ANOS DE
GARANTIA TOTAL

Ligações flexíveis

Qualidade made by Hansgrohe

Função giratória

Bica retrátil

As ligações flexíveis Hansgrohe
já acompanham o produto e são
extremamente resistentes a dobra,
garantindo uma perfeita instalação.

Qualidade alemã superior desde 1901.

Os monocomandos oferecem um alcance
giratório limitado (110°/120°/150°) ou
liberdade total de movimentação (360°).

As bicas retráteis de todos os monocomandos
de cozinha Hansgrohe e Axor voltam ao lugar
de forma silenciosa.

Suporte magnético MagFit
Graças à função MagFit, a mangueira
desliza quase silenciosamente, e se encaixa
novamente no lugar, no centro da bica do
monocomando.

Alavanca na posição vertical

QuickConnect para mangueiras de
bica retrátil
Graças à função QuickConnect, as
mangueiras são especialmente fáceis
de instalar.

Posicionamento variável da
alavanca

Graças à posição vertical da alavanca, este
item também pode ser instalado quando há
pouco espaço entre o monocomando
e a parede.

A alavanca pode ser instalada no lado direito
ou no esquerdo, conforme sua preferência
e necessidade.

Instalação junto à janela

Cromado ou aço inoxidável

Função dobrável: ideal para instalação
na frente de uma janela; levante
o monocomando apenas quando
necessário e ajuste-o.

As superfícies em aço inoxidável são especialmente resistentes a riscos e a abrasão.

Bica retrátil com 2 tipos de jato

Alavancas ergonômicas

A bica retrátil também oferece dois tipos de
jato (normal e ducha). É muito fácil alternar
entre eles.

Alavancas longas e ergonômicas para
controle mais confortável.

ComfortZone

Função telescópica

A bica alta oferece muito espaço, e é ideal
para encher recipientes.

Uma remoção telescópica proporciona
ainda mais espaço na pia.
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