Torneiras de cozinha Select ™.
A nova liberdade na cozinha.

Monocomando Metris ® Select ™ 320, com bica extraível

Monocomando Metris ® Select ™ 320, com bica extraível

Na cozinha, a vantagem de um botão.
A nova torneira Metris ® Select ™ 320, com bica
extraível e tecnologia Select ™.

A função extraível garante mais
50 cm de liberdade de movimentos.

O dia - a - dia na cozinha é determinado pelo fluxo de
trabalho. Quanto mais fluído, melhor. A nova Metris Select
320 com bica extraível aumenta a eficácia, bastando para
isso premir um mero botão. O design ergonómico com função
ex traível garante ainda maior liberdade de movimentos,
sendo possível ligar e desligar com precisão o fluxo de água
à saída com o botão Select. Assim, é possível associar várias
etapas entre si – e com apenas uma mão.

Abra a torneira.
No início das suas atividades na
cozinha, ponha a torneira a funcionar
com o manípulo de alavanca ergonó mico e escolha a temperatura desejada.
O manípulo permanece aber to enquanto
o caudal da água, a seguir, é coman dado através do botão Select, na
bica da torneira.

Bica giratória a 150° – para
maior conforto e mais liberdade
de movimentos.

Metris ® Select 320
A base quadrada da torneira
adapta-se perfeitamente ao
design quadrado do lava-loiça.

Basta digitalizar o código
para assistir aos vídeos
sobre o produto.
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Monocomando Metris ® Select ™ 320, com bica extraível

Tecnologia Select.

Na cozinha, a vantagem de um botão.

Ligue e desligue a torneira.
Premindo o botão Select, inicie e pare
o fluxo de água com exatidão.

A nova torneira Metris ® Select ™ 320, com bica
extraível e tecnologia Select ™.

J unt am e nt e c om a bic a ex t raí ve l, a t e c no lo gia
Select garante a máxima liberdade de movimentos.
Inicialmente, a torneira é aberta usando o manípulo
de alavanca. Depois disso, o fluxo da água pode
ser facilmente ligado e desligado, com precisão,
acionando o botão na boca com o polegar.

A função extraível garante mais
50 cm de liberdade de movimentos.

O dia - a - dia na cozinha é determinado pelo fluxo de
trabalho. Quanto mais fluído, melhor. A nova Metris Select
320 com bica extraível aumenta a eficácia, bastando para
isso premir um mero botão. O design ergonómico com função
ex traível garante ainda maior liberdade de movimentos,
sendo possível ligar e desligar com precisão o fluxo de água
à saída com o botão Select. Assim, é possível associar várias
etapas entre si – e com apenas uma mão.

Basta digitalizar o código
para assistir ao vídeo de
esclarecimento.

Bica com manípulo ergonó mico – para um trabalho
ideal no lava-louça.

Tecnologia ComfortZone.

Basta digitalizar o código
para assistir ao vídeo de
esclarecimento.

Abra a torneira.
No início das suas atividades na
cozinha, ponha a torneira a funcionar
com o manípulo de alavanca ergonó mico e escolha a temperatura desejada.
O manípulo permanece aber to enquanto
o caudal da água, a seguir, é coman dado através do botão Select, na
bica da torneira.

Altura.
C o m f o r t Z o n e c o m a p r o x . 32 0 m m d e e s p a ç o
livre entre a bica de saída da água e o rebordo
inferior da torneira. Ideal para encher recipientes
grandes.

Bica giratória a 150° – para
maior conforto e mais liberdade
de movimentos.

Função articulada.
A torneira oferece uma amplitude de rotação de
150°. Isto é especialmente prático para trabalhar
à direita e à esquerda da torneira.

Bica extraível.

Metris ® Select 320

A bica extraível amplia o raio de ação no
lava - loiça. Vantajoso, por exemplo, para regar
plantas, etc.

A base quadrada da torneira
adapta-se perfeitamente ao
design quadrado do lava-loiça.

Basta digitalizar o código
para assistir aos vídeos
sobre o produto.
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Boca Metris ® Select ™ 320, com bica orientável

Monomando Metris ® Select ™ 320, com boca orientável

Ligue e desligue a torneira.
No botão Select frontal, é possível abrir
e fechar o fluxo de água com precisão,
com os dedos, as costas da mão ou
o cotovelo.

É fácil quando baste
pressionar um botão.
Nova torneira Metris ® Select ™ 320 com bica
orientável e tecnologia Select ™.

Ao contrário do que acontece com a torneira com bica
extraível, esta Metris Select 320 com o seu botão Select frontal quase pode ser comandada de pas sagem. E porque
o botão Select também pode ser acionado com as costas da
mão ou o cotovelo, a torneira permanece limpa. Mesmo que
nesse momento tenha as mãos sujas.

Através do design ergonómico
do manípulo, é possível comandar
per feitamente a temperatura
e a quantidade de água. Em primeiro
lugar, abre -se a torneira no manípulo
e escolhe -se a temperatura. Depois
disso, com o manípulo de alavanca
aber to, pode ligar e desligar o fluxo
de água no botão Select.

A bica orientável até 360°
garante grande comodidade
a toda a volta no lava-loiça.

A base quadrada da torneira adapta-se
perfeitamente ao design
quadrado do lava-loiça.

Basta digitalizar o código
para assistir aos vídeos
sobre o produto.

Metris ® Select 320
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Boca Metris ® Select ™ 320, com bica orientável

Tecnologia Select.

Ligue e desligue a torneira.
No botão Select frontal, é possível abrir
e fechar o fluxo de água com precisão,
com os dedos, as costas da mão ou
o cotovelo.

É fácil quando baste
pressionar um botão.

Graças ao Select, é possível parar e voltar a ligar
a água, pres sionando um botão f rontal na bica
d a tor n eira . Fa c ilm e nt e, c om o c otove lo ou as
costas da mão, para que a torneira se mantenha
sempre limpa.

Nova torneira Metris ® Select ™ 320 com bica
orientável e tecnologia Select ™.

Basta digitalizar o código
para assistir ao vídeo de
esclarecimento.
Com o botão Select frontal, a própria torneira pode ser comandada com o antebraço.

Ao contrário do que acontece com a torneira com bica
extraível, esta Metris Select 320 com o seu botão Select frontal quase pode ser comandada de pas sagem. E porque
o botão Select também pode ser acionado com as costas da
mão ou o cotovelo, a torneira permanece limpa. Mesmo que
nesse momento tenha as mãos sujas.

Através do design ergonómico
do manípulo, é possível comandar
per feitamente a temperatura
e a quantidade de água. Em primeiro
lugar, abre -se a torneira no manípulo
e escolhe -se a temperatura. Depois
disso, com o manípulo de alavanca
aber to, pode ligar e desligar o fluxo
de água no botão Select.

Tecnologia ComfortZone.
Isto é par ticularmente prático quando se tem as duas mãos
ocupadas, p. ex., ao encher um recipiente.

Basta digitalizar o código
para assistir ao vídeo de
esclarecimento.

Altura.
Comfor tZone com aprox. 320 mm de espaço livre
entre a bic de saída da água e o rebordo
inferior da torneira. Ideal para encher recipientes
grandes.

A bica orientável até 360°
garante grande comodidade
a toda a volta no lava-loiça.

Para interromper o fluxo de água, também basta um simples
toque com as costas da mão.

A base quadrada da torneira adapta-se
perfeitamente ao design
quadrado do lava-loiça.

Assim, a torneira mantêm - se sempre limpa e o trabalho não
é interrompido.
Basta digitalizar o código
para assistir aos vídeos
sobre o produto.

Metris ® Select 320
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Função articulada.
As torneiras oferecem uma amplitude de rotação
limitada (110°/150°) ou total liberdade de circulação (360°). Basta selecionar a amplitude de rotação
adequada antes da instalação.

Monomando Talis ® S 20 0 com chuveiro extraível

Visão geral dos produtos

Multifunções com sentido estético.

Todas as torneiras de relance.

Talis ® S 200 com chuveiro extraível.

Metris ®
A forma quadrada das torneiras Metris adapta-se especialmente bem aos lava-louças retangulares. O manípulo de alavanca ergonômico
e a ComfortZone com cerca de 320 mm entre a saída da água e o rebordo inferior da torneira asseguram a comodidade de manuseamento.

Com a torneira Talis S 200, traga
a elegância para a sua cozinha. A sua
bica alta adapta -se bem ao corpo
cónico, enquanto o manípulo de ala -

vanca de generosas dimensões garante
um manuseamento fácil e cómodo. Contudo, a sua maior vantagem é o chuveiro
extraível com dois tipos de jato. Depen-

dendo se quer encher um recipiente ou
lavar uma salada, pode alternar entre
jato normal e chuveiro, através de um
botão comutador.

Metris ® Select 320
Moncomando para cozinha
Bica retrátil,
Bica giratória 150°
# 14884, - 000, - 800

Metris ® Select 320
Moncomando para cozinha
Bica giratória
110°/150°/360°
# 14883, - 000, - 800

Talis ®
Com a forma básica redonda e o manípulo de alavanca em forma de gota, as torneiras Talis Select conferem elegância às torneiras
Metris. A ComfortZone com uma altura de cerca de 300 mm facilita o trabalho.

®

®

Talis Select S 300
Moncomando para cozinha
Bica retrátil,
Bica giratória 150°
# 72821, - 000, - 800

A abertura da torneira e a regulação
da temperatura da água são feitas
no manípulo de alavanca ergonómico, que faz lembrar uma gota.

Talis Select S 300
Moncomando para cozinha
Bica giratória 110°/150°/360°
# 72820, - 000, - 800

As torneiras Talis S, com uma ComfortZone com 200 a 260 mm e uma bica de curvas harmoniosas, ajusta-se perfeitamente à forma
redonda dos lava-louças redondos.
Uma breve pressão no
botão conversor é sufi ciente para alternar entre
jato normal e de chuveiro.

A bica pode ser girada até 150°.
Isso garante liberdade de movi mento durante a lavagem da loiça.

Talis ® S 200
Moncomando para cozinha
Chuveiro retrátil, com dois
tipos de jacto, Bica giratória
110°/150°
# 72813, - 000, - 800

Talis ® S 260
Moncomando para cozinha
Bica giratória
110°/150°/360°
# 72810, - 000, - 800
# 72812, - 000 para esquentadores/aquecedores
de água de passagem livre

Logis ®
O manípulo generoso e as superfícies elegantemente cur vas, com ângulos definidos, conferem às torneiras Logis um aspeto suave
mas preciso, que pode ser combinado com vários lava-louças.
O ComfortZone com cerca
de 200 mm, permite trabalhar e encher recipientes
e panelas convenientemente.
A base redonda adapta-se perfeitamente ao lava-loiça circular.

Logis ® 260
Moncomando para cozinha
Bica giratória
110°/150°/360°
# 71835, - 000

Logis ® 160
Moncomando para cozinha
Bica giratória 360°
# 71832, - 000
# 71833, -000 para instalação junto à janela (sem imagem)
# 71834, -000 com válvula automática (sem imagem)
# 71839, - 000 CoolStart Eco (sem imagem)

Logis ®
Moncomando para cozinha
Aplicação à Parede,
Bica giratória 180°
# 71836, - 000

Logis ® 120
Moncomando para cozinha
Bica giratória 360°
# 71830, - 000
# 71831, - 000 para esquentadores/aquecedores
de água de passagem livre
# 71837, - 000 CoolStart Eco (sem imagem)

Talis ® S 200

Basta digitalizar o código
para assistir aos vídeos
sobre o produto.
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Tecnologias.

Regula o fluxo de água, bastando premir o botão: ligue
e desligue a água facilmente.

Define o espaço livre da torneira
em altura, para os lados e – caso
seja extraível – em comprimento.

Mistura ar com água, de forma
generosa. Para um jato de água
especialmente homogéneo e sem
salpicos.

Ao abrir, na posição inicial
corre água fria. Só consome
água quente quando for preciso.

Aplicação Showroom da Hansgrohe.
Com a aplicação Showroom Hansgrohe, experimente os nos sos
chuveiros, torneiras, etc . de forma interativa. Por exemplo, com
a espetacular função de fotografia. O produto que deseja
é colocado ao centro da imagem da câmara, enquanto é tirada uma
fotografia – e logo é montado virtualmente na sua casa.

Remove depósitos de calcário
muito simplesmente, bastando
esfregar ligeiramente os crivos
de silicone.

Superfícies
Com a indicação da superfície, cada
número de encomenda (#) tem oito dígitos,
p. ex., 28500, - 000 = Cromado
000 Cromado | 800 aspeto inox.

Aplicação Hansgrohe@home.
A aplicação Hansgrohe@home é a solução inteligente para testar
o efeito que uma nova torneira ou solução de duche teria em sua
casa. Basta tirar uma fotografia da sua casa de banho atual, marcar
a torneira ou o chuveiro com o dedo e substitui-lo por um produto da
Hansgrohe. A procura integrada de revendedores mostra - lhe, de
imediato, qual o nosso revendedor mais próximo de si.

Particularidades:
• Função de fotografia para visualizar o efeito que o produto
teria na sua casa de banho
• Vídeos sobre tecnologias e tipos de jato
• Listas dos seus produtos preferidos da Hansgrohe
• Procura de revendedor

w w w.hansgrohe -int.com/showroom - app
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