
2015

SELECT – DIN VANDFORNØJELSE.

NEWS



3

KÆRE LÆSER

Hvad er forskellen på en ægte innovation og en nyhed? Ved 
en innovat ion er der v i rke l ig noget,  der ændrer s ig. Hos 
Hansgrohe er der en lang tradit ion for innovation. Vores intu -
i t ive Select - teknologi er det bedste eksempel på netop det te. 
Teknologien blev lanceret i 2011 og har siden kunnet skr ive 
videre på sin egen succeshistorie hver t eneste år. I dag er det 
nærmest ikke ti l at forestil le sig et badeværelse eller endda et 
køkken uden Select – din vandfornøjelse. 

I  2015 s iger det endnu en gang ”k l ik ”. Rainmaker Selec t 
giver vandnydelse på højeste niveau i brusebadet. Her sæt ter 
Select - knappen både æstetisk og funktionelt nye standarder.

Samt idig s ikrer den dig en endnu s tørre bevægelsesf r ihed  
i køkkenet – for en f lydende og ef fekt iv arbejdsgang.

Sor t imentet suppleres med en ny, legende let betjening med 
et tryk på knappen: de nye Talis Select badarmaturer, der får 
premiere ved håndvasken.

På de næste sider giver vi dig et indblik i, hvordan denne lil le 
knap med sin legende lethed omdanner funktion ti l følelse.

Vi ønsker dig god opdagelses - og læselyst

Mange hilsner Richard Grohe
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SELECT – DIN 
VANDFORNØJELSE.

I vores konstante jagt på innovative løsninger er der altid ét 
spørgsmål, der går igen: Hvordan kan vi gøre din hverdag 
endnu mere komfor tabel? For at kunne besvare spørgsmå-
let, bliver man nødt til at fastlægge, hvad komfor t egentlig 

betyder. I bad og køkken er komfor t helt sikker t l ig med en 
nem betjening. Vi fandt inspiration i knapper, der ved hjælp af 
et enkelt klik pludselig gør verden til et let tere sted at være – 
lyskontakter, musetaster eller star t/stop -knappen i bilen – og 
vi beslut tede derfor at udvikle en lige så enkel og genial knap. 
I samarbejde med Phoenix Design kunne vi i 2011 lancere den 

første Raindance -håndbruser med en rent mekanisk trykknap. 
Select - knappen fra Hansgrohe har l ige siden revolut ioneret 
betjeningsmulighederne i bad og køkken. Det kræver kun et 
tryk på knappen at skif te stråletype og bruser i badet, og det 
er muligt at trække køkkenarmaturet ud med en enkelt hånd og 
tænde og slukke for det med yderste præcision. Det var ude -
lukkende et spørgsmål om tid, før denne intelligente knap også 
skulle f inde vej t i l vores badarmaturer – for en intuit iv betje -
ning og en endnu mere flydende rutine på badet.
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Der bliver i tæt samarbejde med 
Phoenix Design skabt produkter, 
der på bæredygt ig vis gør l ivet 
bedre og let tere, hvorved de  
bl iver en fast del af hverdagen.

2012

2014

2011

2013

2015

Raindance Select hånd- og hovedbruserne 
 var de første Hansgrohe - produkter med  

den nye Select - teknologi.

I køkkenet sørger  
Select - knappen for, at 

arbejdsstrømmen er  
i bevægelse, mens den  
sikrer en endnu mere  

intuit iv betjening af  
bruserarmaturerne.
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VAND I EN NY  
DIMENSION –  

RAINMAKER® SELECT.
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ET ÆGTE PRAGT-
STYKKE LIGE FRA 

DESIGNET TIL  
MATERIALET.

Rainmaker® Select overbeviser først og fremmest  
med sit design og de anvendte materialer.

I de senere år er badeværelset i højere og højere grad smeltet 
sammen med resten af boligen. På samme tid har kravene til 
selve rummet også ændret s ig: væk f ra det funkt ionelle 
vådrum og hen imod et æstet ikkens og velværets s ted.  

I samarbejde med Phoenix Design har vi taget udgangspunkt  
i denne erkendelse og skabt en helt ny vandoplevelse af højeste 
kvalitet – nemlig Rainmaker Select. Med sit enkle og strømlinede 
design scorer Rainmaker Select pluspoint fra første øjekast. Dette 
klare formsprog afspejles også i materialevalget. I ordets egent -
l ige betydning. Den store stråleskive af glas og den slanke 
kromramme giver Rainmaker Select et glansfuldt og luksuøst 

ydre. Herved understreger over f laderne af glas på en hvid 
baggrund og skinnende metal på den ene side badets naturlig -
hed. De skaber dog på samme tid en visuel forbindelse til de 
omkringliggende elementer såsom keramik, f l iser eller spejl. 
Rainmaker Select overbeviser dog ikke kun med sit helhedsindtryk 
– også den høje produktkvalitet gør indtryk. Hvert eneste af de 
over 200 huller i hovedbruserens glasplade skæres således ud 
med en præcisionslaser, hvilket er en yderst tidskrævende pro -
duktionsmetode. Men vi ved, at ægte storhed kun kan opstå 
med kærlighed for detaljen.
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Designet.
Det innovative rum- og produktkoncept er skabt  
i samarbejde med Phoenix Design.

Produktet.
Rainmaker Select lever op til de højeste kvalitetsstandarder – 
omhyggeligt testet og samlet ved håndkraf t.

Materialet.
I fremstillingen af glas-stråleskiven kombineres originalt 
materiale med den nyeste laserteknologi.
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D e for ventninger, Rainmaker Select skaber med sin 
visuelle f remtoning, indfr ies t i l  fulde, når man s tår 
under den i  brusebadet .  Den s tore s tør re lse har 
gjor t det muligt at skabe forskellige stråletyper, der 

giver endnu større bevægelsesfr ihed i brusebadet. Ud over 
RainXL-strålens behagelige bruseregn og RainStream-strålens 
s tore s t rå ler kan Rainmaker Selec t forkæle med en skøn 
tredje s trålet ype, nemlig monostrålen. Den f lyder ud af en 
enkelt stor dyse midt på hovedbruseren og danner en afslap -
pende, koncentreret s tråle. Den klare stråle med inspirat ion 
f ra den ayur vediske ol iemassage lander koncentreret men 
blidt på huden og har en beroligende og på samme tid opfris -
kende virkning.

IMPONERENDE –  
SELV VANDET FÅR  
ET NYT DESIGN MED  
RAINMAKER® SELECT.

Mono – afslappende, beroligende  
koncentreret stråle fra bruserens midte.
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RainXL – fuld bruseregn, per fekt 
t i l det daglige brusebad.

RainStream – stor og kraf t ig strømstråle 
fra det bagerste bruseområde til massage 
af skuldre og nakke.
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H ylden er 70 centimeter lang og et ægte blikfang. Den 
plane glasover flade på den forkromede metalkrop 
afrunder Showerpipens elegante helhedsbillede og 
sørger for tilstrækkeligt med plads til alt det, der skal 

til for at skabe en behagelig bruseoplevelse. Rainmaker Select 
Showerpipe kan dog også være med rent funktionelt. Hoved- og 

håndbruser og de forskellige stråletyper vælges med et enkelt 
klik på de fire Select-knapper. Og termostat-drejegrebet bruges 
til at justere ønsketemperaturen helt nøjagtigt. Selv monteringen 
af Rainmaker Select Showerpipe er komfortabel: Den monteres 
ganske enkelt på væggen.

BRUSERFORNØJELSE PÅ 
DEN STORE MÅDE.
Rainmaker® Select Showerpipe.



13

Frembygget installation
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D en nye ShowerTablet Select 700 er en sand nyhed på 
badet og skaber mere hyldeplads end nogensinde før 
– takket være sin store glasflade og den integrerede 
Select - teknologi. Det innovative ved den er, at den for 

første gang frit kan kombineres med en hvilken som helst hoved-
bruser med én stråletype. Forbindelsen mellem ShowerTablet 

Select 700 og hovedbruser er skjult inde i væggen via et for-
bindelsesrør. Resultatet: den bedste kombination af de to ver-
dener – frembygget og indbygget installation. Vi kalder denne 
innovative installat ionsløsning for en indbygget frembygget 
installation.

EN NY FORM  
FOR FRIHED.
ShowerTablet® Select 700.

Indbygget frembygget installation
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S howerSelect termostaten med glasoverflade passer takket være sit materiale 
og kvalitetsdesign per fekt t i l Rainmaker Select. Det ergonomiske drejegreb 
regulerer vandtemperaturen, mens de indbyggede Select -knapper lader dig 
styre hånd- og hovedbruser samt de op til f ire stråletyper. Herved forsvinder 

ShowerSelect termostatens innovative teknik på en elegant måde bag glasoverfladen 
af høj kvali tet.

KVALITETSDESIGN  
TIL KOMFORTABEL  
BRUSESTYRING.
ShowerSelect® termostater med glasoverflade.
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Indbygget installation
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NÅR BRUSEREN BLIVER RUMMETS 
DESIGN-HIGHLIGHT.

I ntet andet rum har de seneste år forandret sig så meget som 
badeværelset – fra et funktionelt vådrum til et æstetikkens 
og velværets sted. Badeværelset er i den forbindelse ikke 
blevet større, men det stigende behov for et design i bebo-

elsesstil og mulighed for at nyde vandet kræver nytænkning – 
både arkitektonisk og på produktplan. Bruseområdet indtager 
s tadig mere plads og bliver således det nye midtpunkt på 

badeværelset. Rainmaker Select Showerpipens størrelse gør  
i sig selv, at den kan leve op til disse krav. Samtidig betyder 
den blanke overflade af glas og krom, at bruseren på den ene 
side bliver rummets prægende element – mens den på den 
anden side passer ind i helhedsbilledet af glasvægge, spejle 
og keramik på en harmonisk måde.
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I dag er badeværelset ikke længere blot et kropsplejens sted: Det er blevet et beboelsesrum. Og dermed 
er det også blevet et idéernes sted. Materialer såsom træ og tekstil udstråler varme og hygge, og sid -
dehjørner indbyder til at slappe af og lade op. Hvorfor ikke også tænke i disse nye baner, når bruseren 
skal designes? Her bliver den store ShowerTablet Select 700 med den store hylde monteret direkte på 

vandtilslutningerne i væggen, mens forbindelsen til den énstrålede e hovedbruser skjules inde i væggen. 
Den perfekte kombination af frembygget og indbygget installation. På den måde bliver selv bruseren til et 
elegant og funktionelt møbel uden forstyrrende elementer.
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S ammensmeltningen af bruser og rum spil ler en 
afgørende rolle i det moderne baddesign. Det 
være sig med bruseområdet i plan med gulvet, 
der skaber en flydende overgang fra tør- t il våd-

område, med skillevægge af glas, som fjerner forstyrren-
de begrænsninger, eller med den sømløse integration af 
brusearmaturet. Rainmaker Select til indbygget installati -
on viser, hvordan en stor bruser kan integreres i ethver t 
bad på en fornemt afdæmpet måde i høj kvali tet. Den 
moderne teknik bliver usynlig bag væggen, mens glas -
over f laderne med hvid baggrund på hovedbruser og  
termostat er nemme og elegante at integrere i væg og 
lof t . På den måde kan der opstå s tor brusefornøjelse  
i al le bade. Bruseren opfat tes som badets midtpunkt. 
Uafhængigt af rummets egentlige størrelse.
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RAINMAKER® SELECT 
SHOWERPIPE – DEN PERFEKTE 
FREMBYGGEDE LØSNING.

Hovedbruser med  
3 stråletyper.

Vælg stråletyper komfor tabelt.

Tænd og sluk håndbruseren.

Vælg ønsket temperatur.Glashylde på hvid over f lade med 
forkromet metalramme.

Tænd og sluk for hovedbruserens 
stråletyper med et tryk på knappen.

Varmt 
vand

Koldt  
vand

Frembygget installation

Mono

Select

Select

Whirl

Select
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Varmt 
vand

Koldt  
vand

Blandet 
vand

FREMBYGGET MØDER INDBYG-
GET INSTALLATION – DEN 
INNOVATIVE BRUSERLØSNING.

Hovedbruser med én stråletype.

Indbygget frembygget installation.

ShowerTablet monteres direkte  
på de vandtilslutninger, der  

kommer ud af væggen. 

Vælg ønsket  
temperatur.

Tænd og sluk hovedbruseren.

Tænd og sluk håndbruseren.

Vælg stråletyper  
komfor tabelt.

NYHED

Select

Select

Select

Whirl
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Rainmaker
®

 Select 460 3jet Showerpipe  
med Rainmaker Select 460 3jet hovedbruser 
(RainXL: ca. 18 l/min; RainStream: ca 18 l/min; 
Mono: ca. 16 l/min), Raindance Select S 120 3jet 
håndbruser (16 l/min) og ShowerTablet  
Select 700 termostat, bruserbøjning 450 mm 
# 27106, -400 
# 27029, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 

     

   

Rainmaker
®

 Select 460 2jet Showerpipe  
med Rainmaker Select 460 2jet hovedbruser 
(RainXL: ca. 18 l/min; RainStream: ca. 18 l/min),  
Raindance Select S 120 3jet håndbruser  
(16 l/min) og ShowerTablet Select 700  
termostat, bruserbøjning 450 mm 
# 27109, -400 
# 27028, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 

     

 

Rainmaker
®

 Select 420 2jet Showerpipe  
med Raindance E 420 2jet hovedbruser 
(RainAir: ca. 18 l/min; RainFlow: ca. 20 l/min),  
Raindance Select S 120 3jet håndbruser 
(16 l/min) og ShowerTablet Select 700  
termostat, bruserbøjning 400 mm 
# 27168, -400 
 
 
 
 

     

 

Rainmaker® Select Showerpipes – Frembygget installation
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Brus

Kar

Raindance
®

 Select S 120 3jet håndbruser 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400  EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 

     

   

ShowerTablet
®

 Select 700 frembygget termostat 
t i l kar/brus 
# 13183, -400 Hvid hylde 
# 13183, -000 Krom hylde beklædt med spejl (ikke vist) 
 
 
 

 

Rainmaker
®

 Select 460 1jet hovedbruser 
(RainXL: ca. 20 l/min) 
# 24003, -400 med bruserbøjning 460 mm 
# 24013, -400 EcoSmar t 
# 24002, -400 med 100 mm lof tsbefæstigelse (ikke vist) 
# 24012, -400 EcoSmar t (ikke vist) 
 
 
 

   

Raindance
®

 Select S 120 3jet håndbruser 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 
 

       

   

ShowerTablet
®

 Select 700 frembygget termostat  
t i l brus 
# 13184, -400 Hvid hylde 
# 13184, -000 Krom hylde beklædt med spejl (ikke vist) 
 
 
 

Alle de anfør te gennemstrømsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran armaturet/bruseren.

Indbygget frembygget installation
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INDBYGGET RAINMAKER® 
SELECT LØSNING – DEN  
PERFEKTE INTEGRATION  
AF DESIGN OG TEKNIK.

Varmt 
vand

Koldt  
vand

Blandet 
vand

Klare linjer takket være  
forkromede metalrammer.

Tænd og sluk for hovedbruserens  
stråletyper med et tryk på knappen.

Tænd og sluk  
håndbruseren.

Vælg ønsket  
temperatur.

Hovedbruser med  
3 stråletyper.

Vælg stråletyper  
komfor tabelt.

Select

Select

Mono

Select

Whirl

iBox

iBox

iBox
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4 funktioner 4 funktioner

Du tænder og slukker for håndbruseren med et tryk på knappen på den nederste 
ventil, vælger hovedbruserens stråletyper med et tryk på en knap på den øverste 
vent i l og regulerer vandtemperaturen med drejegrebet. Den specielle s tråle -
type ved denne hovedbruser er den store, brusende RainStream.

Du tænder og slukker for håndbruseren med et tryk på knappen på den nederste 
ventil, vælger hovedbruserens stråletyper med et tryk på en knap på den øver-
ste venti l og regulerer vandtemperaturen med drejegrebet. Det specielle ved 
denne hovedbruser er formen og vandfaldsstrålen, som vi kalder RainFlow.

Rainmaker
®

 Select 580 3jet hovedbruser 
(RainXL: ca. 20 l/min; RainFlow: ca. 15 l/min;  
Mono: ca. 20 l/min) 
# 24001, -400 
# 24011, -400 EcoSmar t  
t i l iBox universal 
 
 
 
 
 

     

iBox

   

Rainmaker
®

 Select 460 3jet hovedbruser 
(RainXL: ca. 20 l/min; RainStream: ca. 15 l/min;  
Mono: ca. 20 l/min) 
# 24007, -400 med bruserbøjning 460 mm 
# 24017, -400 EcoSmar t 
t i l iBox universal 
# 24006, -400 med 100 mm lof tsbefæstigelse (ikke vist) 
# 24016, -400 EcoSmar t (ikke vist) 
 
 
 

     

iBox

   

ShowerSelect
®
  

Kappesæt t i l 3 funktioner 
# 15736, -400, - 600 
Glasover flade 
 
 
 
 

 

Fixfit
®

 Porter Square 
Slangetilslutning DN 5 med  
integreret bruserholder, slange  
og bruser vælges separat 
# 26486, -000

Fixfit
®

 Porter Square 
Slangetilslutning DN15 med  
integreret bruserholder, slange  
og bruser vælges separat 
# 26486, -000

ShowerSelect
®
  

Kappesæt t i l 3 funktioner 
# 15736, -400, - 600 
Glasover flade 
 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostat Highflow med  
afspærring t il 1 funktion. 
# 15735, -400, - 600  
Glasover flade 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostat Highflow med  
afspærring t il 1 funktion. 
# 15735, -400, - 600  
Glasover flade 
 
 
 

 

Raindance
®

 Select S 120 
3jet håndbruser 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

Raindance
®

 Select S 120 
3jet håndbruser 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

HER FÅR DU GLÆDEN  
VED AT VÆLGE.
Indbygget installation.
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Fixfit
®

 Porter Square 
Slangetilslutning DN15 med  
integreret bruserholder, slange  
og bruser vælges separat 
# 26486, -000

Fixfit
®

 Porter Square 
Slangetilslutning DN15 med  
integreret bruserholder, slange  
og bruser vælges separat 
# 26486, -000

ShowerSelect
®
  

Kappesæt t i l  
3 funktioner 
# 15736, -400, - 600 
Glasover flade 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostat t i l  
2 funktioner 
# 15738, -400, - 600 
Glasover flade 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostat t i l 1 funktion 
# 15737, -400, - 600 
Glasover flade 
 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostat Highflow 
# 15734, -400, - 600 
Glasover flade

Raindance
®

 Select S 120  
3jet håndbruser 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

Raindance
®

 Select S 120  
3jet håndbruser 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

Fixfit
®

 Porter Square 
Slangetilslutning DN15 med  
integreret bruserholder, slange  
og bruser vælges separat 
# 26486, -000

3 funktioner 2 funktioner 1 funktion

Du tænder og s lukker for en hånd -  og/el ler en 
hovedbruser med et tryk på knappen på ventilen og 
regulerer vandtemperaturen via drejegrebet på ter-
mostaten.

Du tænder og slukker for en hånd- og/eller 
en hovedbruser med et tryk på knappen og 
regulerer vandtemperaturen via drejegrebet.

Du tænder og s lukker for en hånd - 
el ler en hovedbruser med et t r yk på 
knappen og regulerer vandtempera -
turen via drejegrebet.

Rainmaker
®

 Select 460 2jet hovedbruser 
(RainXL: ca. 20 l/min; RainStream: ca. 15 l/min) 
# 24005, -400 med bruserbøjning 460 mm 
# 24015, -400 EcoSmar t 
t i l iBox universal 
# 24004, -400 med 100 mm lof tsbefæstigelse  
(ikke vist) 
# 24014, -400 EcoSmar t (ikke vist) 
 
 
 

     

iBox

 

Rainmaker
®

 Select 460  
1jet hovedbruser (RainXL: ca. 20 l/min) 
# 24003, -400 med bruserbøjning 460 mm 
# 24013, -400 EcoSmar t 
# 24002, -400 med 100 mm 
lof tsbefæstigelse (ikke vist) 
# 24012, -400 EcoSmar t (ikke vist) 
 
 
 
 

   

Rainmaker
®

 Select 460 1jet hovedbruser 
(RainXL: ca. 20 l/min) 
# 24003, -400 med bruserbøjning 460 mm 
# 24013, -400 EcoSmar t 
# 24002, -400 med 100 mm lof tsbefæstigelse 
100 mm (ikke vist) 
# 24012, -400 EcoSmar t (ikke vist) 
 
 
 
 

   

ShowerSelect®  
Designversioner

Bruserholder med  
slangetilslutning

Alle de anfør te gennemstrømsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran armaturet/bruseren.

Over f lade
hvid/krom (- 400)

Overf lade
sor t/krom (- 600)
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FRA POPULÆR TIL 
ELSKET MED ET 

TRYK PÅ KNAPPEN 
– DEN NYE 

CROMA® SELECT.
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ELSKET AF MILLIONER.
NU OGSÅ MED  
SELECT-FUNKTION.

Vi kan med integrationen af Select i den nye generation af 
Croma håndbrusere opfylde mange kundeønsker. Fordelene 
ved de nye Croma Select håndbrusere ligger nemlig bogstave -
ligt talt lige ved hånden. Takket være den integrerede Select - 
teknologi er det nu både ergonomisk og komfor tabel t a t  
vælge stråletype med et tr yk på knappen. Og stråleskivens  

elegante hvide farve giver det moderne design i to sti lretnin -
ger et endnu højere niveau. Derudover understreger de nye 
varianters formsprog med afrundede hjørner, at der her er tale 
om helt nye Croma håndbrusere, hvor den innovative Select - 
knap har erstat tet det at skulle dreje stråleskiven.

De nye Croma® Select håndbrusere.

Croma® Select E Multi håndbruserCroma® Select S Multi håndbruser

Nyt formsprog med  
afrundede hjørner.

Bruser i klassisk  
rundt design.

Skif t stråletype komfortabelt og  
intuit iv t med et tryk på knappen.

Select
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Croma® Select S Multi og Croma® Select E Multi håndbruser

Fuld bruseregn,
per fekt t i l hårvask.

Skif t med et enkel t t r yk 
legende let t i l en anden 
stråletype.

Skif t med et enkel t  
t r yk legende let t i l  
en anden stråletype.

En blød vandstråle, 
som indhyller kroppen  
i ren velvære.

Fuld bruseregn,
per fekt t i l hårvask.

Intens vandstråle –  
per fekt t i l at skylle 
shampoo ud af håret.

Intens vandstråle –  
per fekt t i l at skylle 
shampoo ud af håret.

En kraf t ig massage -
stråle, der st imulerer  
på målret tet vis.

Intens bruseregn med 
opkvikkende virkning.

Croma® Select S Vario og Croma® Select E Vario håndbruser

Croma® Select S 1jet og Croma® Select E 1jet håndbruser

Select

Select

Massage
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VÆLG FORNØJELSE  
FRA TOP TIL TÅ.

Den nye Select - teknologi gør Croma Select hovedbruseren til 
en ny favorit. Du kan med Select -knappen, der sidder midt på 
stråleskiven, nemt skif te mellem de forskellige stråletyper med 
en enkelt f inger. Croma hovedbruseren er også ellers yderst 
ukompliceret. Stråleskivens overflade er nem at rengøre takket 

være QuickClean-silikonenopperne – det er nok at stryge hen 
over dem. Og det bedste ved det hele: Uanset om dit valg  
falder på det klassisk runde design eller den nye form med 
afrundede hjørner, venter der dig en fantastisk bruseoplevelse.

De nye Croma® Select hovedbrusere.

Croma® Select S 180 2jet hovedbruser

Fuld bruseregn,
per fekt t i l hårvask.

Intens vandstråle – per fekt t i l 
at skylle shampoo ud af håret.

Vælg stråletyper  
komfor tabelt.

Klassisk rund form med 
hvid stråleskive.

Select
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Croma® Select E 180 2jet hovedbruser

Fuld bruseregn,
per fekt t i l hårvask.

Intens vandstråle – per fekt t i l 
at skylle shampoo ud af håret.

Nyt formsprog med  
afrundede hjørner  

og hvid stråleskive.

Vælg stråletyper  
komfor tabelt.

Select
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ATTRAKTIV BRUSEOPLEVELSE 
MED ET TRYK PÅ KNAPPEN.

På de nye Croma Select Showerpipes er alle dele afstemt med 
hinanden. Det star ter ved den komfor table bet jening takket 
være integreret Select - teknologi. Der skal der for ikke mere  
til end et let tryk på knappen for at skif te stråletype på hånd- 
og hovedbruseren. Derudover går det s imple og elegante  

farvespil i krom/hvid og det nye formsprog med afrundede 
hjørner hånd i hånd for at skabe en at traktiv bruseoplevelse 
med Croma Select Showerpipen. Det er på samme tid den per-
fekte løsning t il renovering. Monteringen foregår nemlig helt 
ukompliceret på vandstilslutningerne i væggen.

De nye Croma® Select Showerpipes.

Croma® Select S 180 2jet Showerpipe Croma® Select E 180 2jet Showerpipe

Vælg ønsket temperatur.

Det runde design passer godt 
t i l det klassiske badmiljø.

Nyt formsprog med  
afrundede hjørner.

Skif t stråletype med  
et tryk på knappen  

midt på hovedbruseren.

Ergonomisk og intuit iv 
betjening af stråletyperne 

med Select - knappen.

Select
Intense
Rain

Select Massage
Intense
Rain
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Croma® Select S

Croma
®

 Select S Vario håndbruser 
# 26802, -400 (15 l/min) 
# 26803, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select S 1jet håndbruser 
# 26804, -400 (16 l/min) 
# 26805, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
# 26806, -400 EcoSmar t (7 l/min) 
 
 
 
 

 

Croma
®

 Select S Multi sæt 
# 26560, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26561, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26570, -400 (16 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
# 26571, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select S Multi håndbruser 
# 26800, -400 (16 l/min)  
# 26801, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
 
 

     

   

Croma
®

 Select S Vario sæt 
# 26562, -400 (15 l/min) 0,65 m 
# 26563, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m  
# 26566, -400 (15 l/min) 0,65 m med Caset ta 
sæbeskål (ikke vist) 
# 26572, -400 (15 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
# 26573, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select S 1jet sæt 
# 26564, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26565, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26574, -400 (16 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
# 26575, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
 
 
 

 

Håndbrusere og håndbrusersæt
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Croma® Select E

Croma
®

 Select E Vario sæt 
# 26582, -400 (15 l/min) 0,65 m 
# 26583, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m  
# 26586, -400 (15 l/min) 0,65 m med Caset ta 
sæbeskål (ikke vist) 
# 26592, -400 (15 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
# 26593, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E Vario håndbruser 
# 26812, -400 (15 l/min) 
# 26813, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E 1jet håndbruser 
# 26814, -400 (16 l/min) 
# 26815, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 26816, -400 EcoSmar t (7 l/min) 
 
 
 
 

 

Croma
®

 Select E Multi sæt 
# 26580, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26581, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26590, -400 (16 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
# 26591, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E Multi håndbruser 
# 26810, -400 (16 l/min) 
# 26811, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E 1jet sæt 
# 26584, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26585, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26594, -400 (16 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
# 26595, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
 
 
 

 

Håndbrusere og håndbrusersæt

Alle de anfør te gennemstrømsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran armaturet/bruseren.
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Croma® Select

Croma
®

 Select S 180 2jet hovedbruser 
(Rain/IntenseRain: 17 l/min) 
# 26522, -000, -400 
# 26523, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 27413, -000 Bruserbøjning 390 mm (ikke vist) 
# 27418, -000 Lof tsbefæstigelse 100 mm (ikke vist) 
 
 
 

     

 

Hovedbrusere

Krom (- 000)

Krom (- 000)

Hvid/krom (- 400)

Hvid/krom (- 400) Croma
®

 Select E 180 2jet hovedbruser 
(Rain/IntenseRain: 17 l/min) 
# 26524, -000, -400 
# 26528, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 27446, -000 Bruserbøjning 390 mm (ikke vist) 
# 27467, -000 Lof tsbefæstigelse 100 mm (ikke vist) 
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Croma® Select

Croma
®

 Select S 180 2jet Showerpipe  
med svingbar Croma Select S 180 2jet  
hovedbruser (Rain/IntenseRain: 16 l/min),  
Croma Select S Mult i håndbruser (13 l/min) og  
Ecostat Comfor t termostat, bruserbøjning 400 mm 
# 27253, -400  
# 27254, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
# 27255, -400 med 1-grebs armatur (ikke vist) 
# 27351, -400 version t il kar (ikke vist) 
 
 
 

     

 

Croma
®

 Select E 180 2jet Showerpipe  
med svingbar Croma Select E 180 2jet  
hovedbruser (Rain/IntenseRain: 16 l/min),  
Croma Select E Mult i håndbruser (13 l/min) og 
Ecostat Comfor t termostat, bruserbøjning 400 mm 
# 27256, -400  
# 27257, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
# 27258, -400 med 1-grebs armatur (ikke vist) 
# 27352, -400 version t il kar (ikke vist) 
 
 
 

     

 

Showerpipes

Alle de anfør te gennemstrømsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran armaturet/bruseren.
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Der kan vælges op t il  
tre stråletyper med juste -
r ingsringen.

Stor stråleskive med  
elegant hvid over f lade.

Crometta® 160 1jet hovedbruser

Crometta® 100 Multi håndbruser

GANSKE ENKELT ET  
SKØNNERE BAD.

Det nye Cromet ta brusersor t iment er vokset enormt både  
s tørrelsesmæssigt og funkt ionel t. Mens hovedbruseren med 
den forstørrede stråleskive sørger for endnu mere brusekom-
for t, har håndbruseren nu op t i l  f i re s t rålet yper. Cromet ta 
Showerpipen er pragtst ykket – den forbinder hovedbruser, 
håndbruser og termostat t il én at traktiv bruseoplevelse. Det te 

produkt er yderst velegnet t i l renoveringer, da termostaten 
ganske enkelt bliver monteret på de eksisterende vandtilslut -
ninger. Cromet ta sor timentet integreres også rent visuelt godt 
på badeværelset: Produkternes overflader i hvid/krom er det 
vellykkede modstykke til håndvask, fliser og spejl.

De nye Crometta® håndbrusere, hovedbrusere og Showerpipes.

Massage
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Crometta® 100

Crometta
®

 100 Multi sæt 
# 26650, -400 (19 l/min) 0,65 m 
# 26653, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m  
# 26656, -400 (19 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
# 26659, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
 
 
 

 

   

Crometta
®

 100 Vario sæt 
# 26651, -400 (18 l/min) 0,65 m 
# 26654, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26657, -400 (18 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
# 26662, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
  
 
 

 

     

Crometta
®

 100 1jet sæt 
# 26652, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26655, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26658, -400 (16 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
# 26663, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (ikke vist) 
 
 
 

 

Crometta
®

 100 Multi håndbruser 
# 26823, -400 (19 l/min) 
# 26826, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 

 

   

Crometta
®

 100 Vario håndbruser 
# 26824, -400 (18 l/min) 
# 26827, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 

 

     

Crometta
®

 100 1jet håndbruser 
# 26825, -400 (16 l/min) 
# 26828, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 26829, -400 EcoSmar t (7 l/min) 
 
 
 
 

 

Håndbrusere og håndbrusersæt
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Alle de anfør te gennemstrømsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran armaturet/bruseren.

Crometta® 160

Crometta® 160

Crometta
®

 160 1jet Showerpipe  
med Cromet ta 160 1jet hovedbruser (Rain: 17 l/min), 
Cromet ta 100 Vario håndbruser (18 l/min) og 
Ecostat Universal termostat, bruserbøjning 350 mm  
# 27264, -400   
# 27265, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
# 27266, -400 med 1-grebs armatur (ikke vist) 
 
 
 

   

Crometta
®

 160 1jet hovedbruser 
(Rain: 17 l/min) 
# 26577, -000, -400 
# 26578, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 27412, -000 Bruserbøjning 230 mm 
# 27479, -000 Lof tsbefæstigelse 100 mm 
 
 
 

   

Hovedbrusere

Showerpipe

Hvid/krom (- 400)

Krom (- 000)
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NÅR FORM OG  
FUNKTION SMELTER 
SAMMEN MED ET 

TRYK PÅ KNAPPEN – 
TALIS® SELECT S.



49



50

EN KNAP, DER HAR SVA-
RET PÅ ALLE SPØRGSMÅL.

Designmæssig og funktionel klarhed går hånd  
i hånd ved Talis® Select S.

Vandhanen ved håndvasken har gennem-
gået en lang udvikling. Fra en vandhane 
med et enkelt greb til koldt vand – over 
hanen med to greb t i l  varmt og koldt 
vand – og til nutidens praktiske 1-grebs 
armatur. V i har i  e t samarbejde med  
Phoenix Design formået at skabe et end-
nu smukkere og mere komfor tabelt hånd-
vaskarmatur. Det te har vi gjor t med et 
armatur helt uden greb – Talis Select S. 
Det sædvanl ige greb er her udsk i f te t 
med en Select -knap. Det giver armaturet 
en unik æstet isk klarhed. Der løber en 
rød tråd gennem hele den slanke, koni -
ske krop, der bevarer æstet ikken i alle 
temperatur inds t i l l inger. Talis Select S 
overbeviser med si t reducerede design 
og den legende let te bet jening takket 
være den integrerede Select - teknologi. 
Ef ter succesen i brusebadet har denne 
knap nu også tænkt sig at revolutionere 
håndvaskarmaturerne.
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Det rene formsprog ved Talis Select S har hentet inspiration fra 
naturens forbilleder og Select -knappens enkle betjening.
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Du tænder og slukker  
for vandstrømmen med  

et tryk på knappen.

Du vælger temperatur ved  
at dreje. Den lille tap viser  
den indstillede temperatur.

Intuitiv betjening: Uanset om du renser  
negle, pudser briller ...

... eller blot vil vaske hænder.

Med det nye Talis Select S armatur har den intui t ive bet je -
ningsteknologi med trykknapper taget springet fra bruseren til 
håndvasken. Hansgrohe er således ikke alene trendsæt ter, 
men gør også hverdagen på badet let tere for dig og din fami -
lie. Talis Select S armaturet er nemlig yderst nemt at betjene 
– det skyldes den velkendte Select -knap. Du tænder og slukker 
for vandstrømmen med et tryk på knappen. Hvis det er nødven-
digt, kan du endda styre Talis Select S armaturet uden brug  

af dine hænder ved at tr ykke på knappen med armen eller 
albuen. Det er vældig prakt isk , når hænderne er snavsede 
eller fulde af sæbeskum. Du opnår din ønsketemperatur ved at 
dreje på knappen. Takket være det reducerede grebsdesign 
bevarer armaturet tilmed sin æstetik, uanset hvilken temperatur 
der er valgt. Kort sagt: Den nye Talis Select S er bedste bevis 
på, at mindre af og til er mere.

MINDRE ER MERE.
Det nye Talis® Select S armatur.
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TIL BEHOV  
I ENHVER HØJDE.

Talis Select S er andet end nem betjening – armaturet skal 
også passe per fekt ind på dit badeværelse og t i l din hånd -
vask. Du kan derfor vælge mellem tre højder – det vil sige tre 
forskellige Comfor tZoner. Hos Hansgrohe er det navnet på 
afstanden mellem tud og håndvask. To spørgsmål spiller i den 

forbindelse en afgørende rolle: Hvor meget bevægelsesfrihed 
har du brug for, og hvilken håndvask skal armaturet monteres 
på? Talis Select S armaturernes forskellige højder hjælper dig 
med at f inde den mest komfor table kombinat ion t i l dig og  
dit bad.

Talis® Select S armaturerne med ComfortZone.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Tænd og sluk for vand-
strømmen med et tryk  

på knappen.

Drej for at regulere temperaturen.

ComfortZone – betegner 
afstanden mellem armatu -
rets tud og håndvasken.
Jo højere armaturet er, des 
større er ComfortZonen.
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Med Comfor tZone - testen har Hansgrohe afprøvet over 9.000 kombinat ioner af 
vores armaturer og de mest almindelige håndvaske for at kunne anbefale de bedste 
kombinationer. Find de nyeste resultater på:
http://pro.hansgrohe.dk/comfortzone- test

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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ARMATUR ELLER 
SKULPTUR?
Talis Select S armaturets yderst klare og reducerede design 
integreres på smukkeste vis i badmiljøet. Den koniske krop og 
de elegante l injer gør armaturet t i l et æstetisk designelement 
med den mest moderne funktionalitet.
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TALIS® S – FOR DEM, 
DER FORETRÆKKER 

GREB.
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BADKOMFORT I DEN RETTE HØJDE.

Med det slanke greb er Talis S et armatur, der forbinder det 
klassiske 1-grebs armaturs funktionali tet med det moderne 
formsprog. Derudover f indes det i forskell ige højder – den 
såkaldte ComfortZone. På den måde finder du let den passende 

kombination med din drømmehåndvask, og du får mulighed for 
at vælge et armatur i den rette højde – til at vaske hænderne, til 
at skylle håret eller til at fylde vasen.

Talis® S armaturerne.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

ComfortZone – betegner 
afstanden mellem armatu -
rets tud og håndvasken.
Jo højere armaturet er, des 
større er ComfortZonen.

Vandet tændes eller s lukkes ved at f ly t te  
grebet henholdsvis op - og nedad. Ved  
at dreje det regulerer du temperaturen.



61

Med Comfor tZone - testen har Hansgrohe afprøvet over 9.000 kombinat ioner af 
vores armaturer og de mest almindelige håndvaske for at kunne anbefale de bedste 
kombinationer. Find de nyeste resultater på:
http://pro.hansgrohe.dk/comfortzone- test

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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Talis® Select S

Håndvask og bidet

Håndvask

Talis® S

Talis
®

 Select S  
Bidetarmatur 
# 72202, -000 
 
 
 
 

     

Talis
®

 Select S 190 
Håndvaskarmatur 
# 72044, -000 med løft -op bundventil 
# 72045, -000 uden bundventil 
 
 
 

       

Talis
®

 Select S 100 
Håndvaskarmatur 
# 72042, -000 med løft -op bundventil 
# 72043, -000 uden bundventil 
 
 
 

       

Talis
®

 Select S 80 
Håndvaskarmatur 
# 72040, -000 med løft -op bundventil 
# 72041, -000 uden bundventil 
 
 
 

       

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 
 
 
 
 
 
 
 

       

Talis
®

 S 80 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 72010, -000 med løf t -op bundventil 
# 72011, -000 med Push-Open  
bundventil 
# 72012, -000 uden bundventil 
# 72013, -000 CoolStar t med  
Push-open bundventil (ikke vist) 
# 72014, -000 CoolStar t uden  
bundventil (ikke vist) 
# 72015, -000 LowFlow med løf t -op 
bundventil 
# 72018, -000 LowFlow uden  
bundventil 
# 72017, -000 Koldtvandshane 
(ikke vist) 
 
 
 

       

Talis
®

 S  
2-huls håndvaskarmatur 
t i l vægmontering 
# 72110, -000 165 mm 
# 72111, -000 225 mm (ikke vist) 
# 13622180 indbygningsdel 
 
 
 

     

Talis
®

 S  
3 -huls håndvaskarmatur 
# 72130, -000 
 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 

     

Talis
®

 S 210 
1-grebs håndvaskarmatur 
Svingtud 120° 
# 72105, -000 med løf t -op bundventil 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 S 250 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 72115, -000 med løft -op bundventil 
# 72116, -000 uden bundventil 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 

     

Talis
®

 S 140 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 72113, -000 med løft -op bundventil 
# 72114, -000 uden bundventil 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 

     

Talis
®

 S 190 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 72031, -000 med løf t -op bundventil 
# 72032, -000 uden bundventil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



63

Bidet

Talis® S

Kar

Brus

Talis
®

 S 
1-grebs bidétarmatur 
# 72200, -000 
 
 
 
 

   

Talis
®

 S 
1-grebs brusearmatur 
t i l frembygning 
# 72600, -000

Talis
®

 S 
3 -huls kararmatur t i l  
montering i karkant 
# 72416, -000 
# 13437180 Indbygningsdel 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
1-grebs kar-/brusearmatur 
t i l frembygning 
# 72400, -000 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
4 -huls kararmatur t i l  
montering i karkant 
# 72418, -000 
# 13444180 Indbygningsdel 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Frembygget kar tud 
# 72410, -000 
 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
1-grebs brusearmatur 
t i l indbygning 
# 72605, -000 
# 72607, -000 Highflow

Talis
®

 S 
3 -huls kararmatur t i l  
montering i karkant 
# 72415 -000 
# 13233180 Indbygningsdel 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
1-grebs kar-/brusearmatur 
t i l indbygning 
# 72405, -000 

Talis
®

 S 
1-grebs karsøjle med Axor Starck 
håndbruser 
# 72412, -000 
# 10452180 Indbygningsdel 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
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TALIS® SELECT E –  
IMPONERENDE 

DESIGN OG  
FUNKTION.
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MED TALIS® SELECT E ER DER 
DØMT DOBBELT KOMFORT.

Talis - famil ien er blevet et medlem rigere med Talis Select E 
armaturet. Som den nye i familien puster det nyt liv i armatur-
l injen – både visuelt og funkt ionelt. Det vækker begejstr ing 
med sin intuitive betjeningskomfor t takket være den innovative 
Select - teknologi. Vandstrømmen s t yres her med et t r yk på 
knappen, mens vandtemperaturen s t yres ved at dreje på 
samme knap. Der kan vælges mellem to armaturhøjder, hvilket 
sikrer en ComfortZone på badet, der er perfekt tilpasset netop 
dine individuelle behov.

Talis® Select E armaturerne med ComfortZone.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Comfor tZone – betegner afstanden mellem armatu -
rets tud og håndvasken. Jo højere armaturet er, des 
større er Comfor tZonen.

Tænd og sluk for vand-
strømmen med et tryk  

på knappen.

Drej for at regulere temperaturen.



67

Med Comfor tZone - testen har Hansgrohe afprøvet over 9.000 kombinat ioner af 
vores armaturer og de mest almindelige håndvaske for at kunne anbefale de bedste 
kombinationer. Find de nyeste resultater på:
http://pro.hansgrohe.dk/comfortzone- test

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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E FOR ELEGANCE.
Talis Select E armaturets formsprog vækker opsigt. Den 
vellykkede blanding af præcise linjer, svævende flader og 
en let kegleformet krop understreger det moderne islæt og 
sørger for, at det passer perfekt ind på badeværelset.
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TALIS® E – 
STOR PERSONLIGHED, 

UIMODSTÅELIG  
FUNKTIONALITET.
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ALTID STYR PÅ ELEGANCE  
OG KOMFORT.

Talis E armaturet komplet terer armaturserien Talis. Den slanke 
krop, de klare linjer og et greb, der er perfekt afstemt til tuden, 
skaber et moderne look. Også rent funktionelt går Talis E på 
ingen måde på kompromis. Alt ef ter hvor høje krav du har til 

bevægelsesfriheden og håndvaskens størrelse, har Talis E med 
sine tre forskell ige Comfor tZoner den passende løsning t i l 
enhver smag.

Talis E® armaturerne med greb og ComfortZone.

Vandet tændes eller s lukkes  
ved at flyt te grebet henholdsvis 
op- og nedad. Ved at dreje det 
regulerer du temperaturen.

Med Comfor tZone - testen har Hansgrohe afprøvet over 9.000 kombinat ioner af 
vores armaturer og de mest almindelige håndvaske for at kunne anbefale de bedste 
kombinationer. Find de nyeste resultater på:
http://pro.hansgrohe.dk/comfortzone- test

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Comfor tZone – betegner afstanden mellem armaturets 
tud og håndvasken. Jo højere armaturet er, des større 
er Comfor tZonen.

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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Talis® Select E

Håndvask

Håndvask

Talis® E

Talis
®

 Select E 240 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 71752, -000 med løf t -op bundventil 
# 71753, -000 uden bundventil 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 

       

Talis
®

 Select E 110 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 71750, -000 med løf t -op bundventil 
# 71751, -000 uden bundventil 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 

       

Talis
®

 E 240 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 71716, -000 med løf t -op bundventil 
# 71717, -000 uden bundventil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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 
 
 
 
 

       

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) 
 
 
 

       

Talis
®

 E 
2-huls håndvaskarmatur 
t i l vægmontering 
# 71732, -000 165 mm 
# 71734, -000 225 mm (ikke vist) 
# 13622180 Indbygningsdel 
 
 
 

   

Talis
®

 E 150 
1-grebs håndvaskarmatur 
# 71754, -000 med løf t -op bundventil 
# 71755, -000 uden bundventil 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 

     

Talis
®

 E 
3-huls håndvaskarmatur 
# 71733, -000 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
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Bidet

Kar

Talis® E

Brus

Talis
®

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

   

Talis
®

 E 
Frembygget kar tud 
# 71410, -000 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
3 -huls kararmatur t i l 
montering i karkant 
# 71730, -000 
# 13437180 Indbygningsdel 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
1-grebs brusearmatur 
t i l indbygning 
# 71765, -000 
# 71768, -000 Highflow

Talis
®

 E 
1-grebs kar-/brusearmatur 
t i l frembygning 
# 71740, -000 
 
 
 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
3 -huls kararmatur t i l 
montering i karkant 
# 71747, -000 
# 13233180 Indbygningsdel 
 
Introduceres t idligst 1. kvar tal 2016. 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
1-grebs brusearmatur 
t i l frembygning 
# 71760, -000

Talis
®

 E 
1-grebs kar-/brusearmatur 
t i l indbygning 
# 71745, -000 
 
 
 
 
 



76

FRA KØKKENARBEJ- 
DE TIL KØKKEN- 

GLÆDE MED  
ET ENKELT TRYK  
PÅ KNAPPEN.
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Hverdagen i køkkenet og særligt ved vasken styres af arbejds-
strømmen. Jo mere flydende den er, des mere behagelige synes 
vi, de daglige rutiner er. Metris Select er med til at øge din 
ef fektivitet – ganske enkelt med et tryk på knappen. Udtræks-
funktionen i ergonomisk design sikrer en endnu større bevægel-
sesfrihed, mens vandstrømmen tændes og slukkes helt præcist 

med Select -knappen på tuden. Når du således har aktiveret 
armaturet ved hjælp af grebet, kan du kombinere flere arbejds-
trin helt problemfrit – og det hele med kun én hånd. Det sparer 
både på vandet og energien og gør køkkenarbejdet til en kom-
fortabel køkkenglæde med et tryk på knappen.

Den praktiske udtræksfunktion med ergonomisk greb giver op 
til 50 centimeter mere bevægelsesfrihed ved vasken.

Når køkkenarbejdet begynder, åbnes armaturet med grebet, 
og ønsketemperaturen indsti l les. Deref ter tændes og slukkes 
vandstrømmen hur t igt blot med Select - knappen på tuden.

VORES OPSKRIFT PÅ SUCCES 
OG MERE FRIHED I KØKKENET.

Den nye Metris® Select med udtrækstud og Select - teknologi.
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På den måde er det muligt at forbinde flere arbejdstrin med hin-
anden, uden at arbejdsstrømmen afbrydes, fordi du skal lukke 
armaturet med grebet. Samtidig tændes der kun for vandet, når 
der rent faktisk er brug for det. Således går der ikke dyrebart 
vand til spilde.

Det bliver samtidig legende let at fylde den store gryde – det 
kan klares med kun én hånd. Tryk på Select - knappen – så 
løber vandet.
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KØKKENKOMFORT  
PÅ ET HØJERE PLAN.

Den nye Talis® Select S med udtrækstud  
og Select - teknologi.
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DISSE TO KØKKENHJÆLPERE 
LETTER IKKE BLOT DIN HVER-
DAG – DE SER OGSÅ GODT 
UD IMENS.
Metris® Select

Tud kan svinges 150°  
– for øget komfor t og 
betjeningsfrihed.

Udtrækstud med  
ergonomisk greb – for  
en optimal fleksibilitet.

Tænd og sluk armatur.
 

Star t og stop vandstrømmen  
helt præcist med et tryk på  

Select - knappen. Grebet forbliver 
åbent og fastholder den indstil -

lede temperatur og vandmængde.

Armaturets kantede grundform smelter sammen  
med den f irkantede håndvasks design.

Åbn armatur. 

Når du begynder køkkenarbejdet, tæn-
der du armaturet en enkelt gang med 
det ergonomiske greb og vælger din 
ønsketemperatur. Grebet forbliver i den 
åbne posit ion, mens armaturet styres 
direkte med Select - knappen på tuden. 
Du kan t il enhver t id ændre temperatu -
ren eller lukke armaturet med grebet.

Select
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Talis® Select S

Den runde grundform passer  
per fekt t i l den runde vask.

Tud kan svinges 150°  
– for øget komfor t og 
betjeningsfrihed.

Tænd og sluk armatur.
 
 

Star t og s top vandstrømmen  
hel t præcist med et t r yk på  

Select - knappen. Grebet forbliver  
åbent og fastholder den indstil - 

lede temperatur og vandmængde.

Udtrækstud med  
ergonomisk greb – for  
en optimal fleksibilitet.

Åbn armatur. 

Det ergonomiske greb minder om en dråbe. Her tænder  
du ved køkkenarbejdets begyndelse en enkelt gang for  
armaturet og vælger din ønsketemperatur. Grebet forbliver  
i den åbne posit ion, mens armaturet styres direkte med  
Select - knappen på tuden. Du kan t il enhver t id ændre  
temperaturen eller lukke armaturet med grebet.

Select
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Køkkenarmaturer

Metris® Select

Talis® Select S

Metris
®

 Select 320 
Køkkenarmatur med ét greb 
med udtrækstud, 
Svingtud 150°
#14884, -000, -800 
 
 
 

 

Metris
®

 Select 320 
Køkkenarmatur med ét greb 
Svingtud 110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800 
 
 
 
 

 

Talis
®

 Select S 300 
Køkkenarmatur med ét greb 
med udtrækstud, 
Svingtud 150°
# 72821, -000, -800 
 
 
 

     

Talis
®

 Select S 300 
Køkkenarmatur med ét greb 
Svingtud 110°/150°/360° 
# 72820, -000, -800 
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Talis® S

Logis®

Talis
®

 S 200 
Køkkenarmatur med ét greb 
med udtrækstud 
Svingtud 110°/150° 
# 72813, -000, -800 
 
 
 

   

Talis
®

 S 260 
Køkkenarmatur med ét greb 
Svingtud 110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800 
 
 
 
 

   

Logis
®
 

Køkkenarmatur med ét greb 
Vægmonteret med svingtud 180° 
# 71836, -000 
 
 
 

Logis
®

 120 
Køkkenarmatur med ét greb 
Svingtud 360° 
# 71830, -000 
# 71837, -000 CoolStar t  
Eco (ikke vist) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logis
®

 260 
Køkkenarmatur med ét greb 
Svingtud 110°/150°/360° 
# 71835, -000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logis
®

 160  
Køkkenarmatur med ét greb 
Svingtud 360° 
# 71832, -000
# 71833, -000 til montering foran  
vindue, der åbner indad  
(t idligst 4. kvar tal 2015) 
# 71834, -000 med integreret afspær-
r ingsventil (ikke vist) 
# 71839, -000 CoolStar t Eco (ikke vist) 
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OPLEV VAND PÅ INTERAKTIV VIS.

A ppen H ans g rohe  S how room v i s e r 
Hansgrohes udbud på en helt ny, inter-
ak t i v  og f rem for a l t  underholdende 
måde. Og hvis du synes om eksempelvis 
en bruser, har du mul ighed for l ive at 
montere den og dermed se,  om den 
også passer ind hjemme i di t bad. Ved 
at klikke på kamerafunktionen placeres 
det valgte produkt central t i det reelle 
kamerabil lede og kan således ses i di t 
eget hjem. Og hvis du kan lide, hvad du 
ser, f inder du den nærmeste forhandler 
ved hjælp af den integrerede søgning.

Interaktive funktioner:
–  Fotofunktion til visualisering 

af, hvordan produktet ville se 
ud i dit bad.

–  Videoer om teknologier og 
stråletyper.

–  Favoritlister til dine  
Hansgrohe-favoritter.

– Søgning efter faghandel. 

http://appstore.com/hansgroheshowroom 

Hansgrohe Showroom App

MOBIL I DEN BEDSTE FORM.
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WORLD WIDE WATER:

Find seneste nyheder om vand og Hansgrohe på
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

www.hansgrohe.dk/app

Da dit bad ikke kan komme til Hansgrohe, kommer Hansgrohe 
til dig: Appen er den komfortable løsning til dem, der ønsker at 
se, hvordan det nye armatur eller bruseløsningen ser ud i deres 
eget hjem. Tag et billede, markér det eksisterende produkt med 
f ingeren, og lad det udski f te med Hansgrohe -yndlingspro -
duktet. Du finder appen til din iPhone, iPad og Android -smart -
phone på 
www.hansgrohe.dk/app
eller du kan downloade den direkte på
http://appstore.com/hansgrohehome
og på
http://play.google.com/store/apps/details?id=
de.hansgrohe.HansgroheAtHome

Hansgrohe@home App
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Definerer den individuelle 
afstand mellem håndvask og 
armatur. Til behov i enhver 
højde.

Blander vand med en stor 
mængde luft. En blød,  
sprøjtefri vandstråle med  
fyldige vanddråber.

Koldt vand i grebets midter-
position. Varmt vand fås kun, 
når du virkelig har brug for 
det, ved at dreje grebet til 
venstre.

Stor brusefornøjelse  
på hele fladen.

En kraf tig massagestråle, der 
stimulerer på målret tet vis.

Kraf t fuld stråle der  
dækker hele kroppen.

En blød vandstråle, som ind-
hyller kroppen i ren velvære.

Koncentreret massagestråle.

Generøs strøm af
bløde stråler.

Overflader
Når over f lade nr. angives, består ar t. nr. af 8 cifre.
f.eks. 28500, - 000 = Krom
000 Krom | 400 Hvid/krom | 600 Sor t/krom | 800 Steel optik

STRÅLETYPER.

TEKNOLOGIER.

Skif t mellem de forskellige 
stråletyper intuit iv t og på et 
øjeblik. Brusefornøjelse med 
et enkelt kl ik.

Fjern kalkaflejringer ved
blot at gnide en finger
hen over silikonedyserne.

Fuld bruseregn,
perfekt til hårvask.

Intens bruseregn med opkvik-
kende virkning.

Blød bruseregn med
luf t fylde dråber.

Intens vandstråle – perfekt til 
at skylle shampoo ud af håret.

Begræns vandforbruget.
Spar på vand og energi
og få vedvarende glæde.

Fordeler vandet fra den  
store bruseflade, så din  
krop bliver indhyllet i ren 
velvære.

Afslappende, koncentreret 
stråle.
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Whirl

Mono

Massage

Cool
Start

Hot

Cool

Select


