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Et godt køkken kræver god smag. Og det
gælder også for armaturerne. Vores opskrift: intelligent funktion kombineret med fuldkommen ergonomi og det
bedste design. Køkkenarmaturerne fra Hansgrohe og Axor
sætter ikke kun standarder i forhold til funktionalitet og kvalitet, men er også altid lig maksimal levetid. De betjenes
op til 90 gange dagligt – og er således det mest benyttede køkkenudstyr. Og vores teknologiske nyhed kommer
med svar på tiltale: den lille Select-knap, som skaber stor
bevægelse. Den gør arbejdet i køkkenet en del lettere.
Betjeningen er helt intuitiv: Et let tryk på knappen med
hånden, håndryggen eller albuen får vandet til at stoppe
eller løbe.

Virksomheden Hansgrohe med
hjemsted i Schwarzwald, Tyskland,
kan se tilbage på en 110 år lang
familietradition. I dag er virksomheden blandt de førende armatur- og
bruseproducenter og sættes globalt
lig med designorienterede produkter
af højeste kvalitet samt fremtidsorienterede badkoncepter og miljøvenlig
sanitetsteknik. Som supplement til
premiummærket Hansgrohe kunne
man i 1993 lancere designermærket Axor.
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LIGEFREM BETJENING.
EN KNAP, DER LETTER
ARBEJDET I KØKKENET.

Hansgrohe Metris® Select
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Metris Select skaber øget betjeningskomfort i køkkenet. Det nye
Select-køkkenarmatur med Select-knap på fronten er den effektive
hjælper på sidelinjen. Det åbner og lukker nærmest på kommando
for vandet uden at afbryde arbejdsstrømmen unødigt. Og armaturet
holdes helt rent, da Select-knappen også kan betjenes med håndryggen eller albuen. Dette plus inden for køkkenkomforten kræver
for øvrigt hverken strøm eller ekstraudstyr i underskabet: Knappen
fungerer rent mekanisk.

En funktionsvideo, der viser, hvad knappen kan,
findes på youtube.com/hansgrohe eller ved at
scanne QR-koden.

Select: lille knap – stor
bevægelsesfrihed.
Armaturet er også nemt at betjene med
håndryggen eller albuen, når man ikke
lige har en hånd fri.

Select-knap – vandet åbnes og lukkes med et
tryk på knappen. Forudindstil blot temperatur
og vandmængde på grebet og lad det stå
åbent.

ComfortZone – højt frirum og stor aktionsradius ved det daglige køkkenarbejde

Tud 150° svingbar – for en øget
bevægelsesfrihed

Åbning af armaturet: Tænd armaturet en enkelt
gang, og vælg den ønskede temperatur. Herefter
bruges Select-knappen til at få vandet til at stoppe
eller løbe
Ergonomisk formet greb: På den måde kan alle
aldersgrupper styre temperatur og vandmængde på komfortabel vis

Armaturets grundform: harmonisk tilpasset
vaskens moderne form

Hansgrohe Metris® Select
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Hansgrohe Metris®

PERFEKT I HÅNDEN.
PERFEKT I DESIGNET.
METRIS ARMATURERNE.

Lige fra den sociale begivenhed
med vennerne til den nye mandehobby er madlavning blevet til
langt mere end en handling, der
hører dagligdagen til. Madlavning
er in. Men hvad er madlavning
uden det vigtigste element i køkkenet – nemlig vand? Ingenting! Netop derfor har Hansgrohe-udviklerne designet Metris armaturerne
med udtrækkelig bruser og et særligt ergonomisk greb. Et ægte design-highlight i ethvert køkken –også
takket være den klare, sanselige
vandstråle. Fås i krom eller rustfrit
stål-optik.
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110°/150° svingbar tud – til omfattende
spillerum ved vasken

Tænd, sluk, reguler. Ergonomisk bøjet greb
for en bedre betjening af vandmængde og
temperatur – perfekt til alle aldersgrupper

Armaturets grundform: harmonisk
tilpasset vaskens form

Hansgrohe Metris®
Gå fra normalstråle til brusestråle via tryk
på knappen: Således har vandet altid den
form, man lige står og har brug for

MagFit magnetisk holder – til
komfortabel bruserfastgørelse
i armaturtuden efter brug
Udtrækkelig bruser – for maksimal
fleksibilitet og bevægelsesfrihed

ComfortZone – masser af spillerum ved
den daglige brug
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Brusestråle med stor flade til grundig
rengøring af service og gryder eller
blomstervanding

FRA DET KANTEDE TIL DET RUNDE.
FUNKTION I INTELLIGENT FORM.
Disse fire typer har format. Grundformen i Metris-linjen
er inspireret af moderne vaskes blidt afrundede form.
Overgangen til det runde forener den sanselige ergonomi
med den intelligente funktionalitet: Det starter med det
praktiske greb, fortsætter med den magnetiske holder
til den udtrækkelige bruser og går videre til de to stråletyper, der betjenes ved tryk på knappen – normal- og
brusestråle. Armaturet med Select-knap er legende let
at betjene og forener på smukkeste vis funktion og form.

Hansgrohe Metris® Select
1-grebs køkkenarmatur
med svingtud

Select-knap med mekanisk betjening

ComfortZone
Svingtud (150°)

Lodret grebsposition

Hansgrohe Metris®
1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser

Udtrækkelig bruser (kan trækkes op til 50 cm ud)
med 2 stråletyper (normal-/brusestråle)
ComfortZone
MagFit magnetisk holder
Individuelt indstilleligt svingningsområde
(110°/150°)
Lodret grebsposition

Hansgrohe Metris®
1-grebs køkkenarmatur
med udtrækstud

Udtrækkelig tud (kan trækkes op til 50 cm ud)
ComfortZone
MagFit magnetisk holder
Individuelt indstilleligt svingningsområde
(110°/150°)
Lodret grebsposition

Hansgrohe Metris®
1-grebs køkkenarmatur
med svingtud

ComfortZone
Individuelt indstilleligt svingningsområde
(110°/150°/360°)
Lodret grebsposition
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PUR. SENSUEL. LEVENDE.
DEN FASCINERENDE KOMBINATION
AF DESIGN OG TEKNOLOGI.

Hansgrohe PuraVida

®
PuraVida – armaturets navn giver udtryk for det puristiske
formsprog og samtidig for nydelse ved omgangen med
livselementet vand. Blikfanget til vasken med sin unikke
DualFinish – børstet rustfrit stål-optik på armaturkroppen
og poleret overflade i rustfrit stål ved udløbet møder hinanden – er udviklet i samarbejde med det ansete Phoenix
Design-bureau og forfinet med intelligente funktioner ved
Hansgrohe. En smuk og komfortabel måde at fejre madlavningen på.
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GANSKE ENKELT FANTASTISK.
FANTASTISK ENKEL.
OGSÅ AT BETJENE.
PuraVida-køkkenarmaturerne vækker begejstring med deres klarhed og enkelhed. Betjeningsenheden, som
er adskilt fra armaturet, overbeviser med sin æstetik og brugervenlighed: Ved tryk på knappen vælges
mellem de tre forhåndsindstillede temperaturer, og ved at dreje knappen indstilles temperaturen individuelt.
LED lampen viser indstillingerne i forskellige farver. Lige så enkelt er det at regulere vandvolumen.
Yderligere valgfri funktioner: rengøringsmodus og varmtvandsbegrænser.

Hurtigt temperaturvalg
Tryk

1x

2x

Temperaturvalg

Vandmængde

Drej

Tryk + drej

3x

Et betjeningselement med flere funktioner: 1 tryk for koldt vandt, 2 tryk for blandet vand, 3 tryk
for varmt vand. Drej betjeningselementet for individuel indstilling af temperaturen. Tryk og drej
for at regulere vandmængden. Og armaturet indeholder endnu mere: rengøringsmodus og
varmtvandsbegrænser.

Hansgrohe PuraVida®
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Rengøring

DualFinish-optik
i rustfrit stål

Krom

Tryk + hold nede

PuraVida-armaturet, som er tilpasset alle de gængse vaske, findes både i skinnende krom og i kvalitativ
DualFinish-optik i rustfrit stål: Overfladen i rustfrit stål, som fremstilles ved hjælp af en PVD-proces, gør
armaturet yderst modstandsdygtigt over for alle belastninger. Den sømløse materialeovergang fra den
børstede armaturkrop til det polerede udløb understreger den høje kvalitet.

NYT BETJENINGSKONCEPT:
BETJENING LIGE EFTER DIT EGET HOVED.
Uanset om der er tale om et elektronisk eller et 1-grebs armatur: Det
moderne betjeningskoncept med en betjeningsenhed, der er placeret
adskilt fra armaturet, giver frit spillerum til brugerens ønsker. Ud over
de typiske arbejdsforløb kan der herved også tages hensyn til helt
individuelle fysiske forudsætninger. Er brugeren højre- eller venstrehåndet? Høj eller lav? Selv med hænderne fulde bliver køkkenarbejdet
således til en leg.

Svingtud (120°)
ComfortZone

Elektronisk betjening
Betjeningsenhed kan installeres fleksibelt

Hansgrohe PuraVida®
2-huls elektronisk køkkenarmatur
Via tryk på knappen flyder vandet – nøjagtigt i den mængde og med
den temperatur, du ønsker: med forhåndsindstillelig temperatur og
vandmængde. Den elektroniske betjeningsenheds intelligente funktionalitet sikrer både den højeste komfort ved vasken og samtidig installation
i den mest optimale position for dig ved vasken.

Elektronisk

Armatur til venstre, betjeningsenhed
foran vasken

Armatur og betjeningsenhed bag
vasken

Armatur og betjeningsenhed til
højre ved siden af vasken

Armatur bag vasken, betjeningsenhed på højkant ved køkkenfronten

Hansgrohe PuraVida®

Svingtud (120°)
ComfortZone
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Fleksibel placering af
greb

Hansgrohe PuraVida®
2-huls 1-grebs køkkenarmatur
Det fås også klassisk: Med Hansgrohe PuraVida som 1-grebs-variant, hvor
vandmængde og –temperatur styres manuelt med et elegant vingegreb.
Også her kan grebet installeres efter dine ønsker på en hvilken som helst
side af vasken.

Manuel

Armatur bag vasken, betjeningsgreb foran vasken

Armatur bagest til højre i siden,
betjeningsgreb til højre ved siden
af vasken

Armatur og betjeningsgreb bag
vasken

Armatur og betjeningsgreb til
venstre ved siden af vasken

ALT, HVAD DER KENDETEGNER EN
FREMRAGENDE KØKKENHJÆLP.
MODERNE DESIGN, DER PASSER IND
OVERALT. FUNKTIONELLE DETALJER, DER
GØR MADLAVNINGEN TIL EN NYDELSE.

Hansgrohe Talis®
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Talis findes i forskellige varianter: fra basismodellen til
et armatur med høj svingtud, fra udtrækstud til udtræksbruser. En armaturlinje, der udvider din aktionsradius
ved vasken. Eller er din vask foran et vindue? Så vælg
et flytbart armatur: Løft armaturet op, læg det ned og
åbn vinduet.

Hansgrohe Talis® S2 Variarc / Talis® S
Hvor form og funktionalitet indgår i en æstetisk symbiose. Hansgrohe
Talis er slank, stilfuld og udstyret med et enkelt pin-greb. Den høje,
svingbare tud med ComfortZone giver et komfortabelt frirum mellem
armatur og vask og dermed mere bevægelsesfrihed.

Hansgrohe Talis® S2 Variarc
1-grebs køkkenarmatur
med udtrækstud

Hansgrohe Talis® S2 Variarc
1-grebs køkkenarmatur
med svingtud

Svingtud (150°)

Individuelt indstilleligt svingningsområde (110°/150°/360°)
ComfortZone

MagFit magnetisk holder
ComfortZone
Tuden kan trækkes ud
Lodret grebsposition
Flytbart, så det kan stå foran et
vindue, der åbnes indad

QuickClean anti-kalk-funktion
Lodret grebsposition

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser

Svingtud (150°)

MagFit magnetisk holder
Udtræksbruser (kan trækkes
50 cm ud) med 2 stråletyper
(normal-/brusestråle)
ComfortZone

Lodret grebsposition
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Flytbart, så det kan stå foran et
vindue, der åbnes indad

Hansgrohe Talis® S
1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser

Hansgrohe Talis® S
1-grebs køkkenarmatur
med svingtud

Enkelt pin-greb

Enkelt pin-greb

Udtræksbruser med 2 stråletyper
(normal-/brusestråle)
ComfortZone
QuickClean anti-kalk-funktion

ComfortZone
QuickClean anti-kalk-funktion

Svingtud (150°)

Svingtud (150°)

Hansgrohe Focus®

INTELLIGENT ELEGANCE.
SVINGBAR, UDTRÆKKELIG –
FUNKTIONEL!

Hansgrohe Focus er den tidløse
armaturlinje med elegance. Og
med intelligens! Focus-sortimentet
omfatter både de komfortable
basisvarianter og den høje og op
til 360° svingbare tud – og som
nyhed: også med udtrækkelig
bruser! Armaturer, som giver langvarig glæde. Ud over krom findes
armaturerne i rustfrit stål-optik, som
harmonerer med ovnens, køleskabets, emhættens eller grebets
overfladefarve.
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150° svingbar tud –
for større frihed i køkkenet

Lodret grebsposition

Hansgrohe Focus®

Udtrækkelig bruser (kan trækkes op til 50 cm ud)
med 2 stråletyper (normal-/brusestråle)
for større fleksibilitet og bevægelsesfrihed

MagFit magnetisk holder – til komfortabel
bruserfastgørelse i armaturtuden efter brug

ComfortZone – masser af spillerum ved
den daglige brug

Brusestråle – perfekt til at
skylle store flader grundigt
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MagFit magnetisk holder
Udtrækkelig bruser (kan trækkes op til
50 cm ud) med 2 stråletyper (normal-/
brusestråle)
ComfortZone
Svingtud (150°)

Lodret grebsposition

Hansgrohe Focus®
1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser

Hansgrohe Focus®
1-grebs køkkenarmatur
med svingtud (L-tud)

Hansgrohe Focus®
Hansgrohe Focus-armaturet vækker begejstring med sit minimalistiske
formsprog: Det lineære design giver køkkenet en tidløs modernitet.

Hansgrohe Focus®
1-grebs køkkenarmatur
med svingtud

ComfortZone

Svingområde til indstilling i 3 trin
(110°/150°/360°)

Variabel placering af greb
(til højre eller til venstre)
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Hansgrohe Focus® / Focus® E / Focus® S
Det, der gælder for Focus-køkkenarmaturerne med høj svingtud, gælder
selvfølgelig også for basisversionen og ved den vægmonterede løsning:
Masser af bevægelsesfrihed under armaturet.

Hansgrohe Focus®
1-grebs køkkenarmatur
med svingtud

Langt, ergonomisk greb

Svingtud (360°)
QuickClean anti-kalk-funktion

Hansgrohe Focus®
1-grebs køkkenarmatur
til vægmontering
med svingtud
Langt, ergonomisk greb
Svingtud (180°)

QuickClean anti-kalk-funktion

Hansgrohe Focus® E
1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
Langt, ergonomisk greb
Svingtud (360°)

QuickClean anti-kalk-funktion

Hansgrohe Focus® S
1-grebs køkkenarmatur
med svingtud

Langt, ergonomisk greb
Svingtud (360°)

QuickClean anti-kalk-funktion

30
31

Sanser

Væsentlig

Ligetil

Kompromisløs

Enkel

Ro
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Axor Starck

Ikoner til køkkenvasken fra verdens
nok mest berømte designer. Philippe
Starck har designet for Axor siden
1994. Franskmandens armaturer skiller sig ud via de elementære former
og klare funktioner, der følger princippet for minimalistisk æstetik. Et
karakteristisk kendetegn ved kollektionen er joystick-grebet, som er let
at betjene.

Axor Starck
Individuelt indstilleligt svingningsområde (110°/150°/360°)
Udtræksbruser med 2 stråletyper
(normal-/brusestråle)
ComfortZone
Joystick-greb

Variabel placering af greb
(til højre eller til venstre)

1-grebs køkkenarmatur
med eller uden udtræksbruser
Axor Starck-designet er minimalistisk og flydende – fra armaturkroppen til tuden og
fra tuden til udtræksbruseren. Axor Starck findes i to funktionelle armaturvarianter:
Variant 1 med svingtud, der kan indstilles i tre svingningstrin, alt efter hvad du
foretrækker. Eller variant 2, som også har en udtræksbruser, der gør det bekvemt
at nå alle dele af vasken og gør det let at skylle tallerkener af.

Svingtud
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Axor Starck Semi-Pro

Svingtud (360°)

Udtræksbruser med 2 stråletyper
(normal-/brusestråle)

ComfortZone

1-grebs køkkenarmatur Semi-Pro
Axor Starck Semi-Pro er armaturvarianten
for den ambitiøse hobby-kok. Med sin 360°
svingbare tud og sit samtidig minimalistiske
design egner den sig især til dobbeltvaske
og vaske, der er integreret i køkkenet som en
ø-løsning.
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MODERNITÀ

PIACERE

ELEGANZA

ERGONOMIA
Den italienske arkitekt og designer
Antonio Citterio bøjer sig for elementet vand med et elegant-tilbageholdende køkkenarmaturprogram.
Særligt markant er det præcist
udformede greb i høj kvalitet. Det er
langt og fladt og derfor særdeles
ergonomisk i betjeningen. Antonio
Citterio har også designet et andet
køkkenarmatur for Axor, der med
sine yderst slanke og høje former
antager en urban æstetik.
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Axor Citterio

1-grebs køkkenarmatur Semi-Pro
Fjeder af rustfrit stål

Svingtud
(360°)

Axor Citterio findes i tre forskellige funktionelle
udformninger – op til High-End-funktionalitet
med en fjeder i rustfrit stål, der gør tuden
særdeles bevægelig. De har alle en slank
formgivning og det særligt ergonomisk
udformede greb tilfælles, der også med
beskidte og indsæbede hænder er let som
ingenting at betjene.

Axor Citterio
Udtræksbruser med 2 stråletyper
(normal-/brusestråle)
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ComfortZone
Individuelt indstilleligt
svingningsområde (110°/150°/360°)
Ergonomisk greb

1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud

Udtræksbruser

Individuelt indstilleligt
svingningsområde
(110°/150°/360°)

Greb kan fleksibelt installeres
i vaskens omgivelser

2-huls 1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser
Axor Citterio M med udtræksbruser
har en normalstråle og en brusestråle.

Axor Citterio M

ComfortZone

Individuelt indstilleligt
svingningsområde
(110°/150°/360°)
Ergonomisk greb

Greb kan fleksibelt installeres
i vaskens omgivelser

2-huls 1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
Den markante tud kan enten frit svinge
360° eller efter ønske stoppe ved 110°
eller 150°. Det separate greb kan
installeres på en hvilken som helst side
af vasken. For eksempel bag vasken,
langt fra små barnehænder, eller ergonomisk korrekt for venstrehåndede på
venstre side af vasken – præcis som du
ønsker det.
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FORM FOLLOWS EMOTION.
HVORNÅR ER ET ARMATUR RIGTIGT
GODT? DET ER DET, NÅR VI GERNE
VIL RØRE VED DET OG BRUGE DET.

Den tyske designgruppe Phoenix Design, der består af
Andreas Haug og Tom Schönherr, har i forvejen designet talrige køkkenarmaturer for Hansgrohe og Axor.
Dertil hører nu også det første Axor køkkenarmatur
til vægmontering.
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Axor Uno2

Axor Uno2
Grebet kan monteres til højre
eller til venstre
Enkel betjening med joystick-grebet
Svingtud

Teleskoptuden giver meget frirum

1-grebs køkkenarmatur
Til indbygning
Axor Uno² vægarmaturet er endnu en intelligent løsning til mere bevægelsesfrihed
ved vasken. Den integrerede teleskoptud kan bekvemt trækkes ud og svinges, så
din aktionsradius ved vasken gøres meget større.
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Axor Uno2

Svingtud
(360°)

ComfortZone

Variabel placering af greb
(til højre eller til venstre)

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
Axor Uno² er en køkkenarmaturlinje med et klart
geometrisk formsprog, som kan integreres i alle
køkkenmiljøer. Armaturets 360° svingbare tud sikrer
den højeste komfort ved skylning og madlavning.

Svingtud
(360°)
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PRODUKTOVERSIGT Hansgrohe

Hansgrohe Metris® Select

Hansgrohe Metris®
237

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
# 14883, -000, -800

1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser
# 14820, -000, -800

1-grebs køkkenarmatur
med udtrækstud
# 14821, -000, -800

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
# 14822, -000, -800
til montering foran vindue
# 14823000

315

356

219

315

356

315

319

365

430

219

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
med afspærringsventil
# 14888000

Hansgrohe PuraVida®

229

2-huls elektronisk køkkenarmatur
# 15805, -000, -800

Ø 53
45

295

262

Ø 50
24

295

262

229

2-huls 1-grebs køkkenarmatur
# 15812, -000, -800

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
222

209

1-grebs køkkenarmatur
med udtrækstud
# 14872, -000, -800

272

353
272

260

411

411
226
1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser
# 14877, -000, -800

353

178

178

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
# 14870, -000, -800

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
med afspærringsventil
# 14875000

356

219

307

257

Hansgrohe Talis®S

Køkken
afspærringsventil

222

224

224

274

169

219

224

224

165

40

53
 -grebs køkkenarmatur
1
med udtræksbruser
# 32841, -000, -800

 -grebs køkkenarmatur
1
# 32851, -000, -800

Køkken afspærringsventil til
Hansgrohe og Axor
køkkenarmaturer
# 10823, -000, -800

 -grebs køkkenarmatur
1
med afspærringsventil
# 32855000

Hansgrohe Focus®
220
204

204

221

188

305

338

227

230

268

268

338

411

71

237

200

1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser
# 31815, -000, -800

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
# 31820, -000, -800

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
med afspærringsventil
# 31823000

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud (L-tud)
# 31817, -000, -800

1-grebs køkkenarmatur
til vægmontering
# 31825000

Hansgrohe Focus®S

1-grebs køkkenarmatur
med afspærringsventil
# 31803000

Overflade krom (-000) · Overflade Steel-optik (-800) · Alle angivelser er i mm

155

155
1-grebs køkkenarmatur
# 31780000

223

234

220

1-grebs køkkenarmatur
# 31786000

223

220

279
215

155
1-grebs køkkenarmatur
# 31806, -000, -800

220

215

220

229

220

1-grebs køkkenarmatur
med afspærringsventil
# 31783000

50
51

PRODUKTOVERSIGT Axor

Axor Starck
235

265

300

449

450

216

1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser
# 10821, -000, -800

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
# 10822, -000, -800

270

130

244

222

656

220

1-grebs køkkenarmatur Semi-Pro
# 10820000

1-grebs køkkenarmatur med pin-greb
# 10801000

Axor Citterio
270

220

1-grebs køkkenarmatur Semi-Pro
# 39840, -000, -800

1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser
# 39835, -000, -800

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
# 39850, -000, -800

342

263

246

225

427

637

204

Axor Citterio M
221

Ø 60
240

319

Ø 60

2-huls 1-grebs køkkenarmatur med
udtræksbruser
# 34822, -000, -800

116

116

223

405

204

2-huls 1-grebs køkkenarmatur
# 34820, -000, -800

Axor Uno2

170

241

214

300
225

245

368

70

22

330–500
1-grebs køkkenarmatur Indbygning
# 38815, -000, -800
Indbygningsdel (ikke vist)
# 13622180

1-grebs køkkenarmatur
med svingtud
# 38830, -000, -800

Køkken
afspærringsventil

40

53

Køkken afspærringsventil til
Hansgrohe og Axor
køkkenarmaturer
# 10823, -000, -800

Overflade krom (-000) · Overflade Steel-optik (-800) · Alle angivelser er i mm

1-grebs køkkenarmatur med svingtud
# 14850000
med afspærringsventil (ikke vist)
# 14855000
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ET OVERBLIK OVER ALLE PRODUKTFORDELE FRA UDTRÆKSBRUSER TIL SVINGNINGSOMRÅDE.

Select-knap
Select-teknologien sørger for en komfortabel
betjening: Vandet lukkes og åbnes igen
med et enkelt klik. Legende let med albue
eller håndryg – på den måde forbliver
armaturet rent.

Keramik-eller joystickkartusche
med Boltic-grebsbefæstigelse
Takket være specielt hærdede kunststoffer
sikrer Joystick-, M1- og M2-kartuscherne
en lang funktionstid for armaturet. Med sin
kegleformede styrepind sørger Boltic grebsbefæstigelsen for en vakkelfri betjening.

QuickClean

Nem og stabil montering

På de elastiske skiver har kalk svært ved at
sætte sig fast. Skulle der alligevel forekomme
kalkrester, kan de gnides væk med et let
fingerstrøg.

Fleksible tilslutninger og den integrerede
stabiliseringsklods til tynde håndvaske af
rustfrit stål gør det let at montere armaturet
og sørger for en sikker installation.

Quality made by

Hansgrohe

PEX-slanger

Quality made by Hansgrohe

Svingningsområde

Udtræksbruser/-tud

PEX-slangerne er temperaturbestandige samt
smags- og lugtneutrale.

Du får et kvalitetsprodukt, der er udviklet og
fremstillet af Hansgrohe.

Armaturerne giver et begrænset
svingningsområde (110°/120°/150°)
eller fuld bevægelsesfrihed (360°).

En udtræksbruser eller -tud udvider din
aktionsradius ved vasken.

MagFit magnetisk holder

QuickConnect til udtræksbruserslanger

Stråletyper udtræksbruser

Ergonomiske greb

Takket være MagFit-funktionen glider slangen
nærmest lydløst tilbage og fikserer sig midt
i armaturtuden.

Takket være QuickConnect-funktionen er
slangerne særligt lette at montere.

Udtræksbruseren har desuden 2 stråletyper
– normalstråle og brusestråle, som er meget
lette at skifte imellem.

Lange, flade greb gør betjeningen særligt
ergonomisk.

Lodret grebsposition

Adskillelse af tud og betjeningsenhed

Variabel grebsplacering

ComfortZone

Den lodrette grebsposition gør også
installation mulig, hvor der kun er lidt
plads mellem armatur og væg. Og: Når
grebet står i lodret position, hvor det er
svært for børn at nå, er vandet varmt.
Åbner man for vandet med grebet
i vandret position, er vandet koldt.

Grebet kan installeres fleksibelt, så det passer
til personlige præferencer.

Grebet kan valgfrit placeres til højre eller til
venstre på armaturet.

Ekstra høj tud giver særligt meget frirum
og er ideel, når du skal fylde gryder, skåle
og vaser.

Teleskopfunktion

Flytbart armatur

Krom eller rustfrit stål-optik

Køkken-afspærringsventil

Med et teleskopudtræk får du endnu mere
frirum under vandhanen.

Ideelt til montering foran et vindue der åbnes
indad. Armaturet kan uden besvær løftes op
og lægges ned.

Valgfrit i krom eller rustfrit stål-optik –
overfladen i rustfrit stål, som er fremstillet
ved PVD-proces, er yderst ridsefast og
modstandsdygtig over for slid.

Valgfrit tilvalg i passende design til alle
Hansgrohe og Axor køkkenarmaturer til
eksterne apparater, til afbrydelse af for
eksempel opvaskemaskiner.
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