
World of Styles.
Talis®.





Talis, mój wybór. Różne są gusta, różni są ludzie, także łazienki 
są różne. Gdzie indziej w dzisiejszych czasach możemy pobyć parę 
chwil sami ze sobą w całkowitej prywatności? I czyż nie chcemy, 
by tym nielicznym momentom towarzyszyło piękno? Właśnie z takim 
założeniem oraz przekonaniem, że rzeczy wartościowe nie muszą 
być drogie, powstał Talis, linia armatury wiodąca pod względem 
tak formy, jak i ceny.

Nowy Talis w centrum stawia człowieka i jego potrzeby. I daje wybór, 
dzięki różnorodności world of styles: od baterii umywalkowych po 
odpowiednie prysznice z programu Croma wszystkie produkty serii 
Talis dostępne są w trzech różnych wariantach stylistycznych – E 
jak Elegance, S jak Style i C jak Classic. Trzy odmienne stylistycznie 
światy, których design można wybrać zgodnie z gustem, stylem 
życia i atmosferą łazienki.

Ale samo wzornictwo nie wystarczy. To nasz wybór, nasz  świat. 
A Talis pomaga ten świat kreować.



World of Styles
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Przez kontrasty ku harmonii. Uwielbiasz kreatywne kombinacje. Kochasz pełne emocji 
kontrasty i nowoczesną mieszankę stylów. Marzysz o ciepłej, pełnej emocji atmosferze, 
odzwierciedlającej różne oblicza Twojej osobowości.

Przestrzeń dla własnego „ja“. Jesteś typem przejrzystym, analitycznym. Esy-floresy i wszelkie 
zbędne ozdóbki napawają Cię wstrętem. Siłę odnajdujesz w spokoju i koncentracji na 
tym, co najważniejsze. Twoje otoczenie jest skromne i maksymalnie zredukowane, pozo-
stawiając wiele przestrzeni dla Twojej osobowości.

Wartość osobowości. Kochasz klasykę, obojętnie czy w kwestii kultury, kuchni, czy wy-
stroju wnętrz. Otaczasz się chętnie pięknymi rzeczami, które przypominają Ci piękne 
chwile. Z wyczuciem tworzysz nastrojową atmosferę odzwierciedlającą Twoją osobowość.
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Bateria umywalkowa Talis® E2. Inspiracją w procesie tworzenia linii Elegance były natu-
ralne formy organiczne. Bateria umywalkowa urzeka pełnymi harmonii krągłościami, 
eleganckimi krawędziami i doskonałymi płaszczyznami.

Bateria bidetowa Talis® E2. Ideę wzorniczą serii Talis E2 odnajdziemy także w baterii jed-
nouchwytowej: tak jak w przyrodzie współistnienie opływowych form z wysokogatunko-
wymi powierzchniami tworzy pasjonujące kontrasty.
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Bateria prysznicowa Talis® E2 montaż natynkowy. Organiczne formy są charakterystyczne 
dla całej linii. Bateria prysznicowa z wersji natynkowej również zachwyca charaktery-
styczną, pełną rozmachu linią. 

Bateria prysznicowa Talis® E2 w wersji podtynkowej. Okrągła tak dosłownie, jak i w prze-
nośni podtynkowa bateria prysznicowa nie tylko doskonale wygląda, ale też kryje w 
sobie najlepszą technikę od Hansgrohe. 

Ecostat® E termostat do prysznica, montaż natynkowy. Elegancki wygląd, efektywna tech-
nika: termostat o pięknej formie czyni każdą kąpiel jeszcze odrobinę przyjemniejszą.
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Bateria wannowa Talis® E2 montaż natynkowy. Dobrze, jeśli w łazience wszystko do sie-
bie pasuje. Talis E2 to gwarancja armatury pełnej harmonii, co dotyczy także baterii wan-
nowej w wersji natynkowej. 

Bateria wannowa Talis® E2 montaż podtynkowy. Widoczne: typowe kształty linii Talis E2. 
Niewidoczne: niezawodna, sprawdzona technika od Hansgrohe. Odczuwalne: dokona-
nie trafnego wyboru.

Ecostat® E termostat na brzeg wanny. Przyjemny wygląd doda kąpieli nastroju, a nieza-
wodna technika – perfekcji.
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Bateria umywalkowa Talis® S2. Linia wzornicza Style przemawia językiem prostych, geo-
metrycznych form. Tu mniej znaczy więcej. Prostolinijny, smukły, wysoki – to najbardziej 
charakterystyczne cechy tego stylu. I jeszcze skosy, które nadają całości dynamiki.

Bateria umywalkowa Talis® S2 z obracalną wylewką. Funkcjonalna, piękna i jakby znajo-
ma. Archetyp baterii dwuuchwytowej, poddany modernizacji formy i funkcji.



1�0

184

283

18

Bateria prysznicowa Talis® S2 montaż natynkowy. Konsekwentna realizacja założenia 
jakość zamiast ilości. Żaden szczegół nie jest zbędny. Proste, ponadczasowe, geome-
tryczne formy podstawowe, nie ulegające zmieniającej się ciągle modzie.

Bateria prysznicowa Talis® S2 montaż podtynkowy. Stylowy wygląd i najwyższa funkcjo-
nalność wnętrza. Prosta obsługa zaawansowanej techniki za pomocą cylindrycznego 
uchwytu.

Ecostat® S termostat do prysznica, montaż natynkowy. Bezkompromisowy, dokładnie 
skoncentrowany na zadaniu, jakie ma do spełnienia: niczym nie zmąconą przyjemność 
kąpieli.
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Bateria wannowa Talis® S2 montaż natynkowy. Linia Talis S2 charakteryzuje się świeżymi, 
przejrzystymi liniami, zastosowanymi konsekwentnie w każdym, nawet najmniejszym 
detalu. Doskonałym przykładem jest natynkowe bateria wannowa.

Bateria wannowa Talis® S2 montaż podtynkowy. Koncepcję wzornictwa całej linii odnaj-
dziemy także w podtynkowej baterii prysznicowej: Talis S2 to właściwy wybór dla wszyst-
kich, którzy cenią sobie perfekcję także w łazience. 

Ecostat® S termostat na brzeg wanny. S jak style – bez zbędnych esów-floresów. Przejrzy-
sty, dyskretny design termostatu doskonale pasuje do pozostałych produktów programu 
Talis S.
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Bateria umywalkowa Talis® Classic. Nazwa mówi sama za siebie – elegancko zaokrą-
glone linie baterii umywalkowej Talis Classic prezentują się niezwykle klasycznie.

Talis® Classic Natural. Niezwykły design: woda, zanim znajdzie się w umywalce, płynie 
dużą, szeroką rynną tworząc niezwykły wodny spektakl.
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Bateria prysznicowa natynkowa Talis® Classic. Klasyka formy wyraźna jest także w przy-
padku baterii prysznicowej Talis Classic w wersji natynkowej, np. wyrażona w charakte-
rystycznym uchwycie.

Bateria prysznicowa podtynkowa Talis® Classic. Bateria prysznicowa Talis Classic w wer-
sji podtynkowej również robi dobre wrażenie, kryjąc wewnątrz niezawodną technikę 
Hansgrohe.
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Bateria wannowa natynkowa Talis® Classic. Klasyczną formę, charakterystyczną dla ca-
łej linii Talis Classic posiada także bateria wannowa w wersji natynkowej. 

Bateria wannowa podtynkowa Talis® Classic. Brakujące ogniwo spójnej serii; bateria 
wannowa Talis S w wersji podtynkowej to najwyższa estetyka formy  i sprawdzona 
technika Hansgrohe – po prostu najwyższa jakość dla Twojej łazienki.
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Jednouchwytowa bateria 
wannowa 
Natynkowy
# 31642, -000

Ecostat® E do wanny
Natynkowy
# 13145, -000

Jednouchwytowa bateria 
wannowa 
Montaż podtynkowy
# 31645, -000
Montaż podtynkowy z za-
worem zabezpieczającym
# 31646, -000 (brak zdjęcia)

Zestaw Croma® 100 Vario/ 
Porter’S 
# 27592, -000

Jednouchwytowa bateria 
do prysznica 
Montaż natynkowy 
# 31662, -000

Ecostat® E do prysznica
Montaż natynkowy
# 13125, -000

Jednouchwytowa bateria 
do prysznica 
Montaż podtynkowy
# 31666, -000

Zestaw Croma® 100
Multi # 28536, -000
Vario # 28535, -000 
(brak zdjęcia)

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa
# 31612, -000

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
Bez cięgła
# 31614, -000 

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
do przepływowych 
podgrzewaczy wody
# 31616, -000

Jednouchwytowa bateria 
bidetowa
# 31622, -000

  

Umywalka/bidet

Wanna

Prysznic
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Syfon Flowstar® S 
# 52105, -000

Zawór umywalkowy Push-Open  
# 50100, -000

Zestaw Croma® 100 Multi/ 
Ecostat 1001 SL Combi 
6� cm # 27086, -000
90 cm # 27085, -000 
(brak zdjęcia)

Zestaw Croma® 100 Multi/ 
Unica®’C 
6� cm # 27775, -000
90 cm # 27774, -000 
(brak zdjęcia) 

iBox® zestaw podstawowy 
do instalacji podtynkowych 
# 01800180

Wylewka wannowa 
#13414, -000

Exafill® S wylewka wannowa 
z odpływem i przelewem  
# 58117, -000
Zestaw podstawowy Exafill® 
(brak zdjęcia) 
wanny normalne    # 58115180 
wanny nietypowe  # 58116180

Flexaplus® S element 
zewnętrzny 
do wanien normalnych 
# 58186, -000
Zestaw podstawowy Flexaplus® 
(brak zdjęcia) 
# 58140180 
# 58145180

AirPower. Miękki, obfity stru-
mień wzbogacony powietrzem. 

QuickClean®. Funkcja zapobie-
gająca osadzaniu się kamienia 
nie pozostawia osadom żadnych
szans! A nawet jeśli pojawi się
niewielki osad – zostaje natych-
miast starty. 

ComfortZone. Więcej komfor-
tu dzięki większej przestrzeni: 
wysokość i zasięg armatury po-
zostawiają wiele wolnego miej-
sca na mycie rąk.

EcoSmart. Mały, ale genialny
Waterdimmer umożliwia oszczę-
dzanie nie tylko wody ale też 
pieniędzy.
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Bateria jednouchwytowa 
Montaż natynkowy 
# 32440, -000

Ecostat® S do wanny
Natynkowy
# 13245, -000

Jednouchwytowa bateria 
wannowa  
podtynkowa 
# 32475, -000
jw. z zaworem 
zabezpieczającym
# 32477, -000 (brak zdjęcia)

Zestaw Croma® 100 Vario/ 
Porter’S 
# 27592, -000

Jednouchwytowa bateria 
do prysznica 
Montaż natynkowy 
# 32640, -000

Ecostat® S do prysznica
Montaż natynkowy
# 13235, -000

Jednouchwytowa bateria 
do prysznica 
Montaż podtynkowy 
# 32675, -000

Zestaw Croma® 100
Multi # 28536, -000 
Vario # 28535, -000 
(brak zdjęcia)

Wanna

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 32040, -000 jw. bez cięgła  
# 32041, -000 (brak zdjęcia)
jw. do przepływowych pod-
grzewaczy wody 
# 32042, -000 (brak zdjęcia)

Jednouchwytowa bateria 
bidetowa 
# 32240, -000

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z obrotową wylewką 
# 32070, -000
jw., zakres obrotu 120° 
# 32073, -000 (brak zdjęcia)

Bateria dwuuchwytowa 
z obrotową wylewką 120°
# 32030, -000

Prysznic

  

Umywalka/bidet/kuchnia
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Bateria kuchenna
z wyciąganą wylewką
# 32841, -000
jw., ze stałą wylewką
# 32851, -000

Bateria kuchenna Variarc  
ze stałą wylewką 
# 14870, -000
jw., z wyciąganą wylewką 
# 14872, -000 (brak zdjęcia)
jw., z wyciąganą wylewką 
# 14877, -000 (brak zdjęcia)

wylewka stojąca
# 13132, -000

Syfon Flowstar® S 
# 52105, -000

Wylewka wannowa 
#13414, -000

Exafill® S wylewka wannowa  
z odpływem i przelewem  
# 58117, -000
Zestaw podstawowy Exafill® 
(brak zdjęcia) 
wanny normalne  # 58115180 
wanny nietypowe # 58116180

Flexaplus® S element zewnętrzny  
do wanien normalnych  
# 58186, -000
Zestaw podstawowy Flexaplus® 
(brak zdjęcia) 
# 58140180 
# 58145180

Zestaw Croma® 100 Multi/ 
Ecostat 1001 SL Combi 
6� cm # 27086, -000
90 cm # 27085, -000 
(brak zdjęcia)

Zestaw Croma® 100 Multi/ 
Unica®’C 
6� cm # 27775, -000
90 cm # 27774, -000 
(brak zdjęcia) 

iBox® zestaw podstawowy  
do instalacji podtynkowych 
# 01800180

AirPower. Miękki, obfity stru-
mień wzbogacony powietrzem. 

QuickClean®. Funkcja zapobie-
gająca osadzaniu się kamienia 
nie pozostawia osadom żadnych
szans! A nawet jeśli pojawi się
niewielki osad – zostaje natych-
miast starty. 

ComfortZone. Więcej komfor-
tu dzięki większej przestrzeni: 
wysokość i zasięg armatury po-
zostawiają wiele wolnego miej-
sca na mycie rąk.

EcoSmart. Mały, ale genialny
Waterdimmer umożliwia oszczę-
dzanie nie tylko wody ale też 
pieniędzy.
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Bateria jednouchwytowa 
Montaż natynkowy 
# 14140, -000

Bateria jednouchwytowa 
Montaż podtynkowy 
# 14145, -000
jw. z zaworem 
zabezpieczającym
# 14146, -000 (brak zdjęcia)

Porter Classic 
Uchwyt ścienny
# 28324, -000

Jednouchwytowa bateria 
do prysznica 
Montaż natynkowy 
#14161, -000

Jednouchwytowa bateria 
do prysznica 
Montaż podtynkowy 
# 14165, -000

Croma® Classic 100
Multi # 28539, -000

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
# 14111, -000 jw. bez cięgła  
# 14118, -000 (brak zdjęcia)
jw. do przepływowych pod-
grzewaczy wody 
# 14115, -000 (brak zdjęcia)

Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa Natural 
# 14127, -000

Highriser 
# 14116, -000

Bateria umywalkowa 
3-otworowa
# 14113, -000

Wanna

Prysznic

  

Umywalka
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Bateria bidetowa  
# 14120, -000

Bateria bidetowa 
3-otworowa  
# 14123, -000

Syfon Flowstar®

# 52100, -000
Zawór umywalkowy Push-Open  
# 50100, -000

Wylewka wannowa 
# 14148, -000

Exafill® S wylewka wannowa  
z odpływem i przelewem  
# 58117, -000
Zestaw podstawowy Exafill® 
(brak zdjęcia) 
wanny normalne  # 58115180 
wanny nietypowe # 58116180

Flexaplus® S element 
zewnętrzny 
do wanien normalnych  
# 58186, -000
Zestaw podstawowy Flexaplus® 
(brak zdjęcia) 
# 58140180 

Croma® Classic 100 Multi/ 
Unica® ’Classic
90 cm # 27768, -000
6� cm # 27769, -000 
(brak zdjęcia) 

iBox® zestaw podstawowy  
do instalacji podtynkowych 
# 01800180

AirPower. Miękki, obfity stru-
mień wzbogacony powietrzem. 

QuickClean®. Funkcja zapobie-
gająca osadzaniu się kamienia 
nie pozostawia osadom żadnych
szans! A nawet jeśli pojawi się
niewielki osad – zostaje natych-
miast starty. 

ComfortZone. Więcej komfor-
tu dzięki większej przestrzeni: 
wysokość i zasięg armatury po-
zostawiają wiele wolnego miej-
sca na mycie rąk.

EcoSmart. Mały, ale genialny
Waterdimmer umożliwia oszczę-
dzanie nie tylko wody ale też 
pieniędzy.



Logis® 
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Uchwyt na papier toaletowy
# 40523, -000

Uchwyt na papier toaletowy
bez osłony
# 40526, -000

Uchwyt na rezerwowy papier 
toaletowy
# 40517, -000

Pojemnik ze szczotką WC
szklany
# 40522, -000

Wieszak na ręczniki 
# 40512, -000

Uchwyt 300 mm
# 40513, -000

Wieszak na ręcznik 600 mm
# 40516, -000

Dozownik, szklany
# 40514, -000

Kubek do mycia zębów, 
szklany
# 40518, -000 

Mydelniczka, szklana
# 40515, -000

Haczyk
# 40511, -000

  

Akcesoria



Logis® Classic

3938

Uchwyt na papier toaletowy
# 41623, -000

Uchwyt na papier toaletowy
bez osłony
# 41626, -000

Uchwyt na rezerwowy papier 
toaletowy
# 41617, -000

Pojemnik ze szczotką WC 
ceramiczny
# 41632, -000

Wieszak na ręczniki 
# 41612, -000

Uchwyt 300 mm
# 41613, -000

Wieszak na ręcznik 600 mm
# 41616, -000

Dozownik, ceramiczny
# 41614, -000

Kubek do mycia zębów, 
ceramiczny
#41618, -000 

Mydelniczka, ceramiczna
# 41615, -000

Haczyk
# 41611, -000

Akcesoria
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