
VISER VEJ I FORM  
OG FUNKTION.

De nye Talis®-badarmaturer – nu også  
med Select™-teknologi.
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Talis® Designhistorie

INNOVATION I HØJSÆDET. 
KVALITETSDESIGN.
Sådan lykkes det igen og igen Hansgrohe og Phoenix Design at genopfinde en klassiker.

Hansgrohe -armaturerne udspr inger al le af ét ord: 
perfektion. Det er fra den spæde star t vores mål at skabe en 
særlig æstetisk oplevelse på badet via intelligente løsninger. 
Det er grunden til, at vi siden 1970 har samarbejdet med en 
række kendte designere. Resultatet: innovativ form og funktion 
til armaturer, over 100 internationale designpriser og en fast 

topplacering i iF Design Ranking. 2002 blev året for et helt 
særligt samarbejde. Sammen med Phoenix Design opstod 
der et armatur, der med sin form vakte stor begejstring: Talis 
S. De dynamiske kroppe og vandret te pin -greb blev straks 
t i l en ægte klassiker t i l moderne håndvaske og er allerede 
blevet solgt i f lere mil l ioner eksemplarer. Med årene er 

formen blevet yderligere per fekt ioneret og suppleret med 
forskellige højder. Men det er ikke alt … Nu har vi påbegyndt 
et yderligere kapitel i Talis -succeshistorien: med nye linjer og 
en revolutionerende betjeningsteknologi. Hansgrohe Select – 
vandfornøjelse med et tryk på en knap.

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

2002 

Talis S‘ t i lblivelse. Hansgrohe og Phoenix Design 
bringer en ny enkelhed ind på badet – en succes 
lige fra star t.

2007 

Klassikeren videreudvik les . Endnu højere, 
s lankere og mere præcis . Der t i l lanceres 
Ta l i s E som e t des ignal te rna t iv t i l  de t 
moderne bad.

2016 

Præsentat ion af de hel t ny tænkte l injer Tal is S 
og Talis E – med pin -greb eller innovativ Select -
teknologi – samt i tre forskellige armaturhøjder.

2012 

In t roduk t ion a f  Comfor tZone .  For ske l l ige 
armaturhøjder giver brugeren så meget fr ihed, 
som der er brug for ved håndvasken. Her til en 
roterbar tud, som leder vandstrålen blidt opad 

– for komfor tabel hårvask eller mundskylning.
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Talis®  Designhistorie 

 Brænder  for  det  gode  design:  Managing 
partner  Tom  Schönherr  grundlagde  i  1987 
Phoenix  Design  sammen  med  Andreas 
Haug. 

 Vores drivkraft. 
 Fremragende design kombineret med 
perfekt funktion – det er målet og kravet 
for og endda lidenskaben bag hver t af 
vores produkter. 
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Talis® Select - teknologi

SELECT  ™ – DIN VANDFORNØJELSE.
Select™ - teknologien – opfundet af Hansgrohe.
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Talis®  Select - teknologi 

 Du åbner og  lukker for vandet 
med  et  t ryk  på  knappen  og 
f inder  d in  ønsketemperatur 
ved at dreje. 

 I en verden, hvor alt synes at blive mere kompliceret, 
er det t i t de mest enkle t ing, der gør livet smukkere. Vi har 
derfor spurgt os selv: Hvordan kan vi gøre din hverdag mere 
komfor tabel? Vi fandt svaret med inspiration fra knappernes 
verden – her forenkler et tryk på knappen funktionen – som 
f.eks. t i l/fra -knappen på kaf femaskinen eller star tknappen 

i bi len. I samarbejde med Phoenix Design har v i med 
udgangspunkt i det te udvik let en både genial og enkel 
produktinnovation. Et l i l le ekstra med stor ef fekt – Select -
knappen. Den har sidenhen revolutioneret brugen af vand og 
sat nye standarder inden for komfor t og betjening. 
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Talis® S  Design 

 ÆSTETISK KLAR PERFEKTION. 

 Det slanke pin -greb understreger det 
kompromisløse, klare design ved Talis S 

og sørger for komfor tabel betjening. 
 Et tryk på Select -knappen åbner og lukker 
for vandet på Talis Select S. Temperaturen 
styres ved at dreje mod højre eller venstre. 

Talis® S.
 Den koniske, oprejste krop og det slanke pin -greb skaber et klassisk st i l ikon. 

Talis® Select S.
 Intet fors t yrrer de harmonisk reducerede former på Talis Select S. Select -
knappen smelter sammen med det æstetiske helhedsbillede. 

Scan koden og se 
produkt f ilmen.
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Talis® E  Design 

 ELEGANCE I DEN RENESTE FORM. 

 Tuden på Talis E er per fekt 
afstemt t i l grebet med en t idløs 

elegance som resultat.   Select -knappen t il at tænde og 
slukke vandstrømmen på Talis 

Select E. Temperaturen styres ved 
at dreje mod højre eller venstre. 

Talis® E.
 Grebet giver Talis E sit unikke kendetegn gennem kombinationen af organiske 
former, præcise kanter og skinnende f lader. 

Talis® Select E.
 Klare linjer og en slank, konisk krop giver Talis Select E sin elegance sammen 
med den æstetisk smukke Select -knap. 
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Talis® Miljø

Talis Select S -armaturets yderst klare og reducerede 
design sæt ter en s t i l fuld accent i det moderne badmil jø. 
Med sine præcise l injer understø t ter den det harmoniske 
helhedsindtryk og overbeviser ikke mindst med sin innovative 
funktionalitet.

Talis® Select S 190

TALIS® SELECT  ™ S – 
ARMATUR ELLER 
SKULPTUR?
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Talis® Miljø

Talis Select E-armaturets organiske formsprog vækker 
opsigt. Med den vellykkede kombination af f lydende linjer, 
blidt svungne rundinger og den koniske krop får badet et 
særligt strejf af elegance.

Talis® Select E 240

TALIS® SELECT  ™ E – 
E FOR ELEGANCE.
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Talis® Comfor tZone

TIL BEHOV I ENHVER 
HØJDE – TALIS® S.

Komfort ef ter mål opnås med den optimale kombination 
af armatur og håndvask. Derfor findes Talis S i tre forskellige 
s tørrelser – de såkaldte Comfor tZoner. Hel t ef ter dine 
individuelle ønsker. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige 

Talis S -armatur med Comfor tZone - testen. På den måde kan 
du hur t igt og nemt f inde det r igt ige Talis S -armatur t i l din 
ønskehåndvask.

Hvilket armatur passer t i l hvilken håndvask? 
Hvor højt eller lav t skal et armatur være for 
ikke at afgive i r r i terende s tænk? Og hvor 
meget plads skal der være mellem armatur 
og håndvask for at skabe opt imal komfor t? 
Hansg rohe ha r  med s i n  Comfo r tZone -
tes t a fprøvet over 12.000 kombinat ioner 
a f  H a n s g r o h e - a r m a t u r e r  o g  f ø r e n d e 
producenters mest almindelige håndvaske i 
et specielt udviklet virkelighedstro test forløb. 
Herved afprøves pladsen mellem armatur og 
håndvask , s tænkadfærden ved forskel l ige 
vandtryk og stænkadfærden, når der vaskes 
hænder. Resu l ta te rne og anbefa l ingerne 
f inder du på:
www.hansgrohe.dk/comfortzone-test

Comfor tZone – definerer afstanden 
mellem vandets udløb og armaturets 
nederste kant. Jo højere armaturet 
er, des større er Comfor tZone.
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Talis® Comfor tZone

SKRÆDDERSYET KOMFORT –  
TALIS® E.

Der er forskell ige krav t i l et armatur. Med Talis E 
behøver du ikke a t  gå på kompromis i  forho ld t i l 
funkt ion og komfor t. Find ud af, hvor høje krav du har t i l 
bevægelsesfr iheden mellem tuden og armaturets nederste 

kant, og vælg det per fekte Talis E-armatur t il dit bad blandt 
de tre forskellige ComfortZoner.

Tre forskellige Comfor tZoner giver dig 
maksimale kombinationsmuligheder 

af håndvask og armatur.
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Talis®  Sor t iment 

Talis® S 100
 1-grebs håndvaskarmatur 
# 72020, -000  med løf t -op bundventil 
# 72021, -000  uden bundventil 
# 72022, -000  CoolStar t med løf t -op 
bundventil   (ikke vist) 
# 72023, -000  CoolStar t uden 
bundventil   (ikke vist) 
# 72024, -000  LowFlow med løf t -op 
bundventil 
# 72025, -000  LowFlow uden 
bundventil 
 Tilgængelig fra Q2/2016. 

Talis® S 
 1-grebs håndvaskarmatur 
t i l vægmontering 
# 72110, -000 165  mm 
# 72111, -000 225  mm   (ikke vist) 
# 13622180  Indbygningsdel 
# 96362000 Lækagesikringer ½"
 Tilgængelig fra Q3/2016. 

Talis® S 
 3 -huls håndvaskarmatur  
# 72130, -000
 Tilgængelig fra Q4/2016. 

Talis® S 210
 1-grebs håndvaskarmatur 
med svingtud 120° 
# 72105, -000  med løf t -op 
bundventil 
 Tilgængelig fra Q4/2016. 

Talis® S 250
 1-grebs håndvaskarmatur 
# 72115, -000  med løf t -op bundventil 
# 72116, -000  uden bundventil 
 Tilgængelig fra Q4/2016. 

Talis® S 140
 1-grebs håndvaskarmatur 
# 72113, -000  med løf t -op bundventil 
# 72114, -000  uden bundventil 
 Tilgængelig fra Q4/2016. 

Talis® S 190
 1-grebs håndvaskarmatur 
# 72031, -000  med løf t -op bundventil 
# 72032, -000  uden bundventil 
 Tilgængelig fra Q2/2016. 

Talis® S 80
 1-grebs håndvaskarmatur 
# 72010, -000  med løf t -op bundventil 
# 72011, -000  med Push -Open 
# 72012, -000  uden bundventil 
# 72013, -000  CoolStar t med løf t -op 
bundventil   (ikke vist) 
# 72014, -000  CoolStar t u/ventil  
# 72015, -000  LowFlow med løf t -op 
# 72018, -000  LowFlow u/ventil 
# 72017, -000  Koldtvandshane  
 (ikke vist) 
 Tilgængelig fra Q2/2016. 

Talis® S
 4 -huls karkantsarmatur 
# 72418, -000
# 13444180  Indbygningsdel  
 Tilgængelig fra Q3/2016. 

Talis® S
 3 -huls karkantsarmatur 
# 72415, -000
# 13233180  Indbygningsdel  
 Tilgængelig fra Q1/2016. 

Talis® S
 3 -huls karkantsarmatur 
# 72416, -000
# 13437180  Indbygningsdel  
 Tilgængelig fra Q1/2016. 

Talis® S
 1-grebs kararmatur, gulvmonteret, 
med Axor Starck stavhåndbruser 
# 72412, -000
# 10452180 Indbygningsdel
# 96362000 Lækagesikringer ½"
 Tilgængelig fra Q1/2016. 

Talis® S.

 Håndvask   Kar 
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Talis®  Sor t iment 

Talis® Select S 
 Bidetarmatur  
# 72202, -000

Talis® Select S 190
 Håndvaskarmatur 
# 72044, -000  med løf t -op bundventil 
# 72045, -000  uden bundventil 
 Tilgængelig fra Q2/2016. 

Talis® Select S 100
 Håndvaskarmatur 
# 72042, -000  med løf t -op 
bundventil 
# 72043, -000  uden bundventil 
 Tilgængelig fra Q2/2016. 

Talis® Select S 80
 Håndvaskarmatur 
# 72040, -000  med løf t -op bundventil 
# 72041, -000  uden bundventil 
 Tilgængelig fra Q2/2016. 

Talis® S
 1-grebs bidétarmatur  
# 72200, -000

Talis® S
 1-grebs kararmatur frembygget 
# 72400, -000

Talis® S
 Kar tud frembygget 
# 72410, -000

Talis® S
 1-grebs kararmatur indbygget 
# 72405, -000

Talis® S
 1-grebs brusearmatur frembygget 
# 72600, -000

Talis® S
 1-grebs brusearmatur indbygget 
# 72605, -000 
# 72607, -000 Highflow  (ikke vist) 

Talis® Select S.

 Håndvask 

 Bidet  Bidet  Brus 

 Kar 
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Talis® E.

Talis® E 80 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 71700, -000 med løf t -op bundventil 
# 71701, -000 med Push -Open 
# 71702, -000 uden bundventil 
# 71703, -000 CoolStar t med løf t -op bundventil 
(ikke vist) 
# 71704, -000 CoolStar t uden bundventil 
(ikke vist) 
# 71705, -000 LowFlow med løf t -op bundventil 
# 71706, -000 Koldtvandshane (ikke vist) 
Tilgængelig fra Q2/2016.

Talis® E 150 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 71754, -000 med løf t -op bundventil 
# 71755, -000 uden bundventil 
Tilgængelig fra Q4/2016.

Håndvask Kar

Talis® E 110 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 71710, -000 med løf t -op bundventil 
# 71711, -000 med Push -Open 
# 71712, -000 uden bundventil 
# 71713, -000 CoolStar t med løf t -op  
bundventil (ikke vist) 
# 71714, -000 CoolStar t uden  
bundventil (ikke vist) 
# 71715, -000 LowFlow med løf t -op  
bundventil 
Tilgængelig fra Q2/2016.

Talis® E 240 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 71716, -000 med løf t -op bundventil 
# 71717, -000 uden bundventil 
Tilgængelig fra Q2/2016.

Talis® E 
1-grebs håndvaskarmatur 
t i l vægmontering 
# 71732, -000 165 mm 
# 71734, -000 225 mm (ikke vist) 
# 13622180 Indbygningsdel
# 96362000 Lækagesikringer ½"
Tilgængelig fra Q3/2016.

Talis® E 
3 -huls håndvaskarmatur 
# 71733, -000 
Tilgængelig fra Q4/2016.

Talis® E 
4 -huls karkantsarmatur  
# 71748, -000 
# 13244180 Indbygningsdel  
Tilgængelig fra Q1/2016.

Talis® E 
3 -huls 1-grebs karkantsarmatur 
# 71730, -000 
# 13437180 Indbygningsdel  
Tilgængelig fra Q1/2016.

Talis® E 
1-grebs kararmatur frembygget  
# 71740, -000

Talis® E 
3 -huls karkantsarmatur  
# 71747, -000 
# 13233180 Indbygningsdel  
Tilgængelig fra Q1/2016.

Talis® Sor t iment
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Talis® Select E.

Kar

BidetBrus

Håndvask

Talis® E 
1-grebs kararmatur indbygget 
# 71745, -000

Talis® E 
Kar tud frembygget  
# 71410, -000

Talis® E 
1-grebs brusearmatur indbygget  
# 71765, -000 
# 71768, -000 Highflow (ikke vist)

Talis® E 
1-grebs brusearmatur frembygget  
# 71760, -000

Talis® E  
1-grebs bidétarmatur 
# 71720, -000 med løf t -op bundventil 
# 71721, -000 med Push -Open

Talis® Sor t iment

Talis® Select E 240 
Håndvaskarmatur 
# 71752, -000 med løf t -op bundventil 
# 71753, -000 uden bundventil 
Tilgængelig fra Q2/2016.

Talis® Select E 110 
Håndvaskarmatur 
# 71750, -000 med løf t -op bundventil 
# 71751, -000 uden bundventil 
Tilgængelig fra Q2/2016.
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Talis®  Teknologier 

 ECOSMART-TEKNOLOGI. 
 Masser af glæde ved lavt vandforbrug. 

 Hansgrohe - arma ture r  gør  de t  mu l ig t  a t  spare mas se r  a f 
vand ved dagl igdagens badrut iner – takket være EcoSmar t . 
Teknologien betyder, at vi som standard har kunnet sænke vores 
håndvaskarmaturers vandforbrug til blot fem liter i minut tet. 

 EcoSmar t - teknologien er usynligt integreret i 
produktet og reducerer vandgennemstrømningen 
til fem liter i minut tet. Det sparer både vand og 
energi – for bæredygtig brug af vand. 

 EcoSmart 
teknologi 
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Talis®  Teknologier 

 AIRPOWER-TEKNOLOGI. 
 Mere glæde og højere ef fektivitet med AirPower. 

 Dit AirPower-armatur blander luf t i vandet, før det løber ud af tuden. 
Det betyder en fyldig vandstråle uden irriterende stænk. 

 AirPower- teknologien t i l fører masser af luf t t i l 
vandet. For en blid og stænkfri vandstråle. 
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Talis®  Teknologier 

 QUICKCLEAN-TEKNOLOGI. 
 Den hurtige løsning for enklere rengøring. 

 For at let te rengøringen af badarmaturerne er luf tblanderne på 
vores armaturer udstyret med fleksible silikonelameller. Gnub let med 
fingeren, så løsnes eventuelle kalkaflejringer. Armaturerne holder sig 
ikke kun pæne i længere tid, de fungerer også længere. 

 Med den praktiske QuickClean- teknologi fjerner 
du nemt kalkaflejr inger ved at gnubbe let med 
fingeren. 
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Talis®  Teknologier 

 COOLSTART-TEKNOLOGI. 
 CoolStart til automatisk energibesparelse. 

 Størst mulig bæredygtighed med CoolStar t. Der f lyder koldt vand i 
grebets midterposition. Varmt vand og den energi, der er behov for til 
det te, bruges først, når du aktivt vælger det. Du finder denne funktion 
som produktvariant blandt vores håndvaskarmaturer. 

 Når armaturet åbnes med grebet i midten, løber 
der kun koldt vand. Du bruger først varmt vand, 
når du har brug for det. Cool

Start

Hot

Cool



 Bemærk venligst, at denne brochure kun indeholder en del af vores produkter.  
 Du kan se vores komplette sortiment på vores hjemmeside www.hansgrohe.dk 

 Blander masser af luf t i vandet. 
For en blid, stænkfri vandstråle. 

 Når armaturets greb åbnes 
i midterposit ion, løber kun 
koldt vand. Du bruger først 
varmt vand, når du rent 
faktisk har brug for det. 

 Styrer vandstrømmen med et 
tryk på knappen: Legende let 
at åbne og lukke for vandet. 

 Fjern kalkaflejr inger ved ganske 
enkelt at gnubbe let med f ingeren 
på den f leksible sil ikone. 

 Mindsker vandgennem-
strømningen og sparer 
således vand og energi. For 
en bæredygtig fornøjelse. 

 Det individuelle  område 
 mellem tud og vask. Til 
 behov i f lere højder. 
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 Teknologier. 

 Oplev produkterne interaktivt med Hansgrohe Showroom-appen 
Få den interaktive oplevelse af Hansgrohe -produkterne direkte hjem i din stue og ned på din iPad – 
med Hansgrohe Showroom-appen.   www.hansgrohe.dk/showroom-app 

 Planlæg med Hansgrohe@home-appen 
 Opdag vir tuelt via iPhone, iPad eller Android -Smartphone, hvor perfekt Hansgrohe -armaturerne og bruserne passer 
hjemme hos dig til din håndvask eller i bruseren, på www.hansgrohe.dk/home-app 

Select
Cool
Start

Hot

Cool

 Hansgrohe · Jegstrupvej 6 · DK-8361 Hasselager
Telefon +45 86 287400 · Telefax +45 86 287401 · info@hansgrohe.dk · www.hansgrohe.dk 


