
IRÁNYMUTATÓ FORMA 
ÉS FUNKCIÓ.

Az új Talis® fürdőszobai csaptelepek –  
mostantól Select™ technológiával is.
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Talis® Dizájn tör ténelem

KIVÁLÓ INNOVÁCIÓ. 
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FORMATERV.
Avagy hogyan talál fel a Hansgrohe és a Phoenix Design egy klasszikust újra és újra.

A Hansgrohe csaptelepek tör ténete egyetlen szóval 
kezdődik: tökéletesség. Kezdet től fogva az a célunk, hogy 
inte l l igens megoldásokkal különösen esz tét ikus élmény t 
teremtsünk a fürdőszobában. Ezér t 1970 óta neves tervezők-
kel működünk együt t. Az eredmény. innovatív formájú és funk-
ciójú csaptelepek, 100 -nál is több nemzetközi dizájndí j és 
állandó első helyezés az iF Design rangsorában. 2002-ben 

egészen különleges együt tműködés vet te kezdetét. A Phoenix 
Design tervezőivel foly tatot t együt tműködés eredményekép -
pen formai szempontból rendkívül elegáns, művészi hatásokat 
keltő csaptelep születet t : a Talis S. Dinamikus vonalvezetése 
és vízszintes, hengeres fogantyúja révén azonnal a modern 
mosdókagylók valódi klasszikusává vált, melyet azóta több 
mill ió példányban ér tékesítet tünk. A formát az évek során 

tovább tökéletesí tet tük , és a csaptelepcsalád különböző 
magasságú változatokkal bővült. Ám a tör ténet it t még mesz-
sze nem ér véget. Az új vonalvezetéssel és a forradalmi keze -
lési technológiával most új fejezetet nyitunk a Talis siker tör té -
netében. Hansgrohe Select – élmény gombnyomásra.

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

2002 

A Talis S születésének pillanata. A Hansgrohe és 
a Phoenix Design új eleganciát visz a fürdőszo -
bába: siker az első pillanat tól fogva.

2007 

A klasszikus tovább fej lődik . Még maga -
sabb, még karcsúbb, még prec ízebb. A 
Talis E-vel újabb dizájnváltozat jelenik meg 
a piacon a modern fürdőszoba számára.

2015 

Bemutatkozik a tel jesen újrater vezet t, hengeres 
fogantyúval vagy innovatív Select technológiával, 
valamint három különböző magasságban kapható 
Talis S és Talis E csaptelep család.

2012 

A Comfor tZone beveze tése . A kü lönböző 
magasságú csaptelepek pontosan akkora sza -
bad teret biz tosítanak a felhasználónak a mos -
dókagylónál, amekkorára szüksége van. Emel -
let t forgatható kifolyóval rendelkeznek, amely 
a kényelmes hajmosáshoz vagy szájöblí téshez 
lágyan felfelé tereli a vízsugarat.



3

Talis®  Dizájn tör ténelem 

 Szenvedélye a kiváló dizájn: Tom Schönherr 
ügy vezető  és  cégtulajdonos  1987- ben 
Andreas  Hauggal  együt t  a lapí tot ta  a 
Phoenix Designt. 

 Ami ösztökél bennünket. 
 K i tűnő dizájn és tökéletes működés: 
minden egyes termékünk esetében ez 
a célunk, a követelményünk, sőt, mond-
hatni a szenvedélyünk. 
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Talis® Select technológia

ÉLMÉNY GOMBNYOMÁSRA.
A Hansgrohe találmánya: a Select™ technológia.
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Talis®  Select technológia 

 A víz áramlását gombnyomás-
sal kapcsolhatja be vagy ki. A 
kívánt hőmérsékletet forgatás-
sal állíthatja be. 

 Egy olyan világban, ahol minden egyre bonyolultabb -
nak tűnik, sokszor éppen az egyszerű dolgok azok, amelyek 
szebbé teszik az életünket. Ezér t feltesszük magunknak a kér-
dést: hogyan tudnánk egyetlen változtatással még kényelme-
sebbé tenni az Ön mindennapjait? A válasz megadásához 
azok a gombok adták az öt letet, amelyek gombnyomásra 

leegyszerűsí t ik a dolgokat, pl. a kávégép be -/kikapcsoló 
gombja vagy a Star t gomb az autóban. Így fejlesz tet tük ki 
ezt a zseniálisan egyszerű termékinnovációt a Phoenix Design 
tervezőivel közösen. Egy kis extra, amely óriási hatást vált ki: 
a Select gomb. Azóta forradalmasítot ta a vízfelhasználást, és 
új mércét állítot t a kényelem és a kezelés terén is. 
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Talis® S  Formaterv 

 TÖKÉLETESSÉG ESZTÉTIKUS, 
LETISZTULT MEGJELENÉSBEN. 

 A karcsú hengeres fogantyú kiemeli a 
Talis S végletekig let isz tult formatervét, 

és kényelmes kezelést biz tosít. 
 Select gomb a vízáramlás be - és 
kikapcsolásához a Talis Select S 

csaptelepen. A hőmérséklet szabályozása 
jobbra vagy balra forgatással tör ténik. 

Talis® S.
 A kúpos, egyenes alaptest és a karcsú hengeres fogantyú klasszikus st í lusikont 
formáz. 

Talis® Select S.
 Semmi sem zavarja a Talis Select S harmonikusan leegyszerűsítet t formavilágát. 
A Select gomb tökéletesen illeszkedik az esztétikus megjelenéshez. 

Egyszerűen olvassa le a kódot, és tekintse 
meg a terméket bemutató f ilmet.
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Talis® E  Formaterv 

 SZÍNTISZTA ELEGANCIA. 

 A Talis E a kifolyóval tökéletes 
összhangban álló emelőkar által 

nyeri el időtálló, elegáns karakterét.  Select gomb a vízáramlás be - és 
kikapcsolásához a Talis Select E 

csaptelepen. A hőmérséklet 
szabályozása jobbra vagy 
balra forgatással tör ténik. 

Talis® E.
 Az emelőkaros Talis E az organikus formák, a tökéletes élek és a csi l logó 
felületek kombinációja által nyeri el összetéveszthetetlen karakterét. 

Talis® Select E.
 A let isz tult kontúrok és a karcsú, kúposan összeszűkülő alaptest, valamint az 
esztétikus formájú Select gomb adják a Talis Select E eleganciáját. 
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Talis® Ambiance

A Tal is Selec t S csaptelep rendkívül le t isz tul t  és 
leegyszerűsítet t formavilága st í lusos karakter t kölcsönöz a 
modern fürdőszobának. Pontos vonalvezetésével hozzájárul 
a harmonikus összhatáshoz, és nem utolsó sorban innovatív 
működése is rendkívül meggyőző.

Talis® Select S 190

TALIS® SELECT  ™ S – 
CSAPTELEP VAGY 
SZOBOR?
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Talis® Ambiance

A Tal is Select E csaptelep organikus formavi lága 
vonzza a tek in te te t .  A z egymásba átmenő vonalak , a 
lendületes lekerekítések és a kúposan összeszűkülő alaptest 
tökéletes kombinációja különösen elegáns jelleget kölcsönöz 
a fürdőszobának.

Talis® Select E 240

TALIS® SELECT ™ E – 
MINT ELEGANCIA.
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Talis® Comfor tZone

MINDEN ELVÁRÁSNAK 
MEGFELEL – TALIS® S.

Csakis a csaptelep és a mosdókagyló tökéletes kom-
binációja nyújt személyre szabot t kényelmet. Ezér t a Talis S 
három különböző méretben kapható, amit mi úgy nevezünk: 
Comfor tZone. Teljes egészében az Ön egyéni igényeihez 

igazodva. A megfelelő Talis S csaptelep kiválasztásában a 
Comfor tZone teszt tel nyújtunk Önnek segítséget. Így egysze -
rűen és gyorsan megtalálhatja a saját mosdókagylójához leg-
jobban illeszkedő Talis S csaptelepet.

Mely ik csapte lep mely ik mosdókagylóhoz 
illik? Milyen magasnak vagy alacsonynak kell 
lennie a csaptelepnek, hogy ne alakuljon ki 
kellemetlen vízfröccsenés? És mekkora szabad 
térre van szüksége az embernek a csaptelep 
és a mosdókagy ló közö t t  az op t imá l i s 
kényelemhez? A Hansgrohe a Comfor tZone 
t e sz t  ke re t ében egy k i f e j eze t t en  e r re 
kifejlesztet t, valósághű ellenőrzési eljárással 
a Hansgrohe csaptelepek és a vezető gyár tók 
legel ter jedtebb mosdókagylóinak mintegy 
12 000 kombinác iójá t v izsgál ta . A tesz t 
során a csaptelep és a mosdókagyló közöt t i 
szabad teret, a különböző víznyomás mellet t 
je lentkező f röccsenés t és a kézmosáskor i 
fröccsenést vizsgáltuk. Az eredmények és az 
ajánlások az alábbi címen találhatók:
www.hansgrohe.hu

Comfor tZone: a vízkifolyó 
és a csaptelep alsó széle 
közöt t i távolság. Minél 
magasabb a csaptelep, annál 
nagyobb a Comfor tZone.
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Talis® Comfor tZone

SZEMÉLYRE SZABOTT 
KÉNYELEM – TALIS® E.

A csapteleppel szemben támasz tot t követelmények 
különbözőek. A Talis E csapteleppel nem kell kompromisszumot 
kötnie a funkció és a kényelem közöt t. Döntse el saját maga, 
mekkora legyen a vízkifolyó és a csaptelep alsó széle közöt ti 

szabad tér, és válassza ki a három különböző Comfor tZone 
közül az Ön fürdőszobájához tökéletesen illeszkedő Talis E 
csaptelepet.

A három különböző Comfor tZone a 
mosdókagylók és a csaptelepek maximális 

kombinációs lehetőségét nyújt ja.
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Talis®  Termékcsalád 

Talis® S 100
 Egykaros mosdócsaptelep 
# 72020, -000  automata lefolyó -
garnitúrával 
# 72021, -000  Lefolyógarnitúra nélkül 
# 72022, -000  CoolStar t automata 
lefolyó -garnitúrával   (kép  nélkül) 
# 72023, -000  CoolStar t 
lefolyógarnitúra nélkül   (kép  nélkül) 
# 72024, -000  LowFlow automata 
lefolyó -garnitúrával 
# 72025, -000  LowFlow 
lefolyógarnitúra nélkül 

Talis® S 
 Fali szerelésű, egykaros 
mosdócsaptelep 
# 72110, -000 165  mm 
# 72111, -000 225  mm   (kép  nélkül) 
# 13622180  Alaptest 

Talis® S 
 3 - lyukú mosdócsaptelep  
# 72130, -000

Talis® S 210
 Egykaros mosdócsaptelep 
120°-os elforgatható kifolyóval 
# 72105, -000  automata 
lefolyó -garnitúrával 

Talis® S 250
 Egykaros mosdócsaptelep 
# 72115, -000  automata lefolyó -
garnitúrával 
# 72116, -000  Lefolyógarnitúra 
nélkül 

Talis® S 140
 Egykaros mosdócsaptelep 
# 72113, -000  automata lefolyó -
garnitúrával 
# 72114, -000  Lefolyógarnitúra 
nélkül 

Talis® S 190
 Egykaros mosdócsaptelep 
# 72031, -000  automata lefolyó -
garnitúrával 
# 72032, -000  Lefolyógarnitúra 
nélkül 

Talis® S 80
 Egykaros mosdócsaptelep 
# 72010, -000  automata lefolyó - 
garnitúrával 
# 72011, -000  Push -Open lef. gar. 
# 72012, -000  Lefolyógarnitúra nélkül 
# 72013, -000  CoolStar t automata 
lefolyó -garnitúrával   (kép  nélkül) 
# 72014, -000  CoolStar t lef. gar. nélkül 
# 72015, -000  LowFlow lef. gar. 
# 72018, -000  LowFlow lef. gar. nélkül 
# 72016, -000  át folyós 
vízmelegítőkhöz 
# 72017, -000  Hidegvizes csaptelep 

Talis® S
 4 - lyukú peremre szerelhető csap 
# 72418, -000
# 13444180  Alaptest  
# 72419, -000  (kép  nélkül) 
# 13244180  Alaptest 

Talis® S
 3 - lyukú kádperemre szerelhető 
csaptelep 
# 72415, -000
# 13233180  Alaptest 

Talis® S
 3 - lyukú peremre szerelhető csap 
# 72416, -000
# 13437180  Alaptest  
# 72417, -000  (kép  nélkül) 
# 13439180  Alaptest 

Talis® S
 Egykaros kádcsaptelep, 
 padlónálló, Axor Starck 
hengeres kézizuhannyal 
# 72412, -000
# 10452180  Alaptest 

Talis® S.

 Mosdó   Fürdőkád 
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Talis®  Termékcsalád 

Talis® Select S 
 Bidécsaptelep  
# 72202, -000

Talis® Select S 190
 Mosdócsaptelep 
# 72044, -000  automata lefolyó -
garnitúrával 
# 72045, -000  Lefolyógarnitúra nélkül 

Talis® Select S 100
 Mosdócsaptelep 
# 72042, -000  automata lefolyó -
garnitúrával 
# 72043, -000  Lefolyógarnitúra 
nélkül 

Talis® Select S 80
 Mosdócsaptelep 
# 72040, -000  automata lefolyó -
garnitúrával 
# 72041, -000  Lefolyógarnitúra nélkül 

Talis® S
 Egykaros bidécsaptelep  
# 72200, -000

Talis® S
 Egykaros kádcsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez 
# 72400, -000

Talis® S
 Kádtöltő falsíkon kívüli szereléshez 
# 72410, -000

Talis® S
 Egykaros kádcsaptelep 
falsík alat t i szereléshez 
# 72405, -000
# 72406, -000  biz tonsági funkcióva 

Talis® S
 Egykaros zuhanycsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez 
# 72600, -000

Talis® S
 Egykaros zuhanycsaptelep 
falsík alat t i szereléshez 
# 72605, -000 
# 72607, -000 Highflow 
 (kép  nélkül) 

Talis® Select S.

 Mosdó 

 Bidé  Bidé  Zuhany 

 Fürdőkád 
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Talis® E.

Talis® E 80 
Egykaros mosdócsaptelep 
# 71700, -000 automata lefolyó -garnitúrával 
# 71701, -000 Push -Open lefolyó -garnitúrával 
# 71702, -000 Lefolyógarnitúra nélkül 
# 71703, -000 CoolStar t automata lefolyó -
garnitúrával (kép  nélkül) 
# 71704, -000 CoolStar t lefolyógarnitúra 
nélkül (kép  nélkül) 
# 71705, -000 LowFlow automata lefolyó -
garnitúrával 
# 71707, -000 át folyós vízmelegítőkhöz 
# 71706, -000 Hidegvíz szelep (kép  nélkül)

Talis® E 150 
Egykaros mosdócsaptelep 
# 71754, -000 automata lefolyó -garnitúrával 
# 71755, -000 Lefolyógarnitúra nélkül

Mosdó Fürdőkád

Talis® E 110 
Egykaros mosdócsaptelep 
# 71710, -000 automata lefolyó -garnitúrával 
# 71711, -000 Push -Open lefolyó -garnitúrával 
# 71712, -000 Lefolyógarnitúra nélkül 
# 71713, -000 CoolStar t automata lefolyó -
garnitúrával (kép  nélkül) 
# 71714, -000 CoolStar t lefolyógarnitúra  
nélkül (kép  nélkül) 
# 71715, -000 LowFlow automata 
lefolyó -garnitúrával

Talis® E 240 
Egykaros mosdócsaptelep 
# 71716, -000 automata lefolyó -
garnitúrával 
# 71717, -000 Lefolyógarnitúra nélkül

Talis® E 
Fali szerelésű, egykaros mosdócsaptelep 
# 71732, -000 165 mm 
# 71734, -000 225 mm (kép  nélkül) 
# 13622180 Alaptest

Talis® E 
3 - lyukú mosdócsaptelep 
# 71733, -000

Talis® E 
4 - lyukú kádperemre szerelhető 
csaptelep  
# 71748, -000 
# 13244180 Alaptest

Talis® E 
3 - lyukú kádperemre szerelhető 
egykaros csaptelep 
# 71730, -000 
# 13437180 Alaptest  
# 71731, -000 (kép  nélkül) 
# 13439180 Alaptest

Talis® E 
Egykaros kádcsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 71740, -000

Talis® E 
3 - lyukú kádperemre szerelhető 
csaptelep  
# 71747, -000 
# 13233180 Alaptest 

Talis® Termékcsalád
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Talis® Select E.

Fürdőkád

BidéZuhany

Mosdó

Talis® E 
Egykaros kádcsaptelep  
falsík alat t i szereléshez 
# 71745, -000 
# 71474, -000 biztonsági funkcióval

Talis® E 
Kádtöltő falsíkon kívüli szereléshez  
# 71410, -000

Talis® E 
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsík alat t i szereléshez  
# 71765, -000 
# 71768, -000 Highflow 
(kép  nélkül)

Talis® E 
Egykaros zuhanycsaptelep  
falsíkon kívüli szereléshez  
# 71760, -000

Talis® E  
Egykaros bidécsaptelep 
# 71720, -000 automata lefolyó -garnitúrával 
# 71721, -000 Push -Open lefolyó -garnitúrával

Talis® Termékcsalád

Talis® Select E 240 
Egykaros mosdócsaptelep 
# 71752, -000 automata lefolyó -garnitúrával 
# 71753, -000 Lefolyógarnitúra nélkül

Talis® Select E 110 
Egykaros mosdócsaptelep 
# 71750, -000 automata lefolyó -garnitúrával 
# 71751, -000 Lefolyógarnitúra nélkül
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Talis®  Technológiák 

 ECOSMART TECHNOLÓGIA. 
 Nagy élmény alacsony vízfogyasztás mellet t. 

 A Hansgrohe EcoSmar t technológiával felszerel t csaptelepeivel 
sok víz takarítható meg a mindennapi fürdőszobai műveletek során. 
Mosdócsaptelepeink fogyasztása e technológiának köszönhetően 
már csupán öt liter percenként. 

 A láthatatlanul a termékbe integrált EcoSmar t 
technológia energiát takarít meg, és percenként 
öt l i terre csökkenti a vízát folyást. A víz fenn -
tar tható felhasználásáért. 

 EcoSmart 
technológia 
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Talis®  Technológiák 

 AIRPOWER TECHNOLÓGIA. 
 Nagyobb élmény és még nagyobb hatékonyság az AirPowerrel. 

 Az AirPower csaptelep levegőt kever a beáramló vízbe. Ez teltebb 
vízsugarat eredményez, és segít elkerülni a fröccsenő vizet használat 
közben. 

 Az AirPower technológia nagy mennyiségű leve -
gőt kever a vízhez. A lágy és fröccsenésmentes 
vízsugárér t. 
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Talis®  Technológiák 

 QUICKCLEAN TECHNOLÓGIA. 
 Gyors megoldás a még nagyobb tisztaságért. 

 A zér t, hogy megkönnyí t sük Önnek a fürdőszobai csaptelepek 
tisztítását, a csaptelepek levegőztetője rugalmas szilikonlamellákkal 
rendelkezik. Egyszerűen dörzsölje le az ujjával, és már el is tűntek 
az esetleges vízkőlerakódások. Így a csaptelepek nem csak tovább 
maradnak szépek, de élet tar tamuk is hosszabb. 

 A  p rak t i kus  Q u ic kC lean t echno lóg iának 
köszönhetően a vízkőlerakódások egy könnyed 
ujjmozdulat tal egész egyszerűen ledörzsölhetők. 
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Talis®  Technológiák 

 COOLSTART TECHNOLÓGIA. 
 Automatikus energiatakarékosság CoolStart tal. 

 A lehető legnagyobb fokú fenntar thatóság CoolStar t technológiával. 
Alaphelyzetben csak hideg víz folyik. A meleg vizet és az ahhoz 
szükséges energiát csak akkor használja, ha aktívan elfordítja a kar t. 
Ez a funkció mosdócsaptelepeink termékváltozataként kapható. 

 A c sap te lep k iny i tásakor  a laphe lyze tben 
hidegvíz foly ik . Csak akkor fogyasz t meleg 
vizet, amikor tényleg szüksége van rá. Cool

Start

Hot

Cool



 Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a katalógusban csak termékválasztékunk egy részének 
bemutatására van mód. Teljes választékunk megtalálható az Interneten.  
 Tudjon meg többet a www.hansgrohe.hu weboldalon 

 Bőségesen levegőt 
kever a vízhez. A lágy, 
fröccsenésmentes vízsugárér t. 

 Kinyitásakor alaphelyzetben 
csak hidegvíz folyik. Csak akkor 
fogyaszt meleg vizet, amikor 
tényleg szüksége van rá. 

 Egyszerű gombnyomással 
szabályozza a víz folyását: a 
csaptelepen található gomb 
kényelmes be - és kikapcsolásával. 

 A vízkőlerakódás egy 
ujjmozdulat tal és a szilikon 
gombok enyhe dörzsölésével 
egyszerűen eltávolítható. 

 Csökkenti az át folyást, így 
vizet és energiát takarít meg. 
A fenntar tható élményér t. 

 Meghatározza a mosdókagyló 
és a csaptelep közöt t i, 
egyénileg használható teret. 
Kényelem minden szinten. 
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 Technológiák. 

 Fedezze fel a Hansgrohe termékeit interaktív módon, 
 kényelmesen ot thonról a Hansgrohe Showroom alkalmazás segítségével. 
www.hansgrohe-int.com/showroom-app 

 Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13. · Telefon +36 1 2369090
Telefax +36 1 2369098 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu 

 Tervezzen a Hansgrohe@home alkalmazás segítségével 
Nézze meg melyik csaptelep illene legjobban fürdőszobájába. Készítsen egy képet és illessze be! 
 www.hansgrohe-int.com/home-app 
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