
 Ahol öröm a főzés 
 A hansgrohe innovatív mosogatóival 
és csaptelepeivel. 
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 Dizájn  ÉV  
 GARANCIA 

 Garantáltan elégedett ügyfelek 

 Azért, hogy minden termékünkre 5 év 
gyártói garanciát tudjunk vállalni, saját 
magunkkal szemben is a legszigorúbb 
követelményeket támasztjuk. 

 Dizájn a hansgrohétól 

 A Phoenix Design tervezőivel együtt-
működve olyan termékek születnek, 
amelyek megjelenésüket és funkcióikat 
tekintve is mércét állítanak. 

 Hagyományokon nyugvó 
minőség 

 Mi mindig és mindenben a rendelke-
zésére állunk. Így mindig megbízhat 
a „Made by hansgrohe” által ígért 
minőségben. 
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4 hansgrohe Tradíció  

A Hansgrohe vállalat

Az eredeti 1901 óta: kezdettől fogva 
jövőbemutató

Hans Grohe nem elégedett meg a 
jelennel, mert tudta: csak így képes szokatlant 
és forradalmian újat teremteni. Akkoriban, 
amikor születőfélben voltak a privát fürdők 
első ötletei, és a mindennapi zuhanyozás még 
utópiának számított, ő már az első zuhanyfe-
jek fejlesztésén dolgozott. Így olyan új szab-
ványokat fektetett le a fürdőszobában, melyek 
messze túlnyúltak a Fekete-erdő határain. A 
142 országban jelen lévő 34 társasággal és 

21 képviselettel, valamint a világszerte kap-
ható termékekkel a hansgrohe márka azon 
kevesek egyikévé vált, akik globális alakítói a 
szaniteriparnak. A vállalat termékeinek gyár-
tása továbbra is főként Schiltachban és Offen-
burgban folyik, ami ékes bizonyítéka a „Made 
in Germany” hitvallásnak és a  Hansgrohe 
megélt értékeinek. A legfontosabb értékek 
egyike a szociális felelősségvállalás. Így a 
Hansgrohe csoport ipari úttörő a fenntartha-

tóság, környezet- és klímavédelem területén. 
Ez ugyanúgy megmutatkozik a víz- és energia-
takarékos termékekben, akár csak a környe-
zetbarát gyártási technológiákban, valamint a 
globális környezetvédelmi projektekben és a 
fenntartható vízfelhasználásért folytatott felvi-
lágosító mozgalomban.

a Hansgrohe 1901 óta mindig egy lépéssel megelőzi saját korát.



  hansgrohe  Minőség  5

 Minőség, amelyre számíthat 

 Az Ön igényei a mi 
mércénk 

 A hansgrohe a német szakértelmet 
részesíti előnyben, így forma és funkció tekin-
tetében egyaránt a legkiválóbb minőséget éri 
el. Mindig is a „Made in Germany” volt sike-
rünk receptje, és az is marad: szinte az összes 
termékünk a dél-németországi Fekete-erdőben 
készül. A magunkkal szemben támasztott köve-
telmények azt diktálják, hogy hosszú élettar-
tamú megoldásokat kínáljunk vásárlóinknak, 

és új mércét állítsunk a funkciók és a minőség 
tekintetében. Ezért a kutatás és a fejlesztés 
mind a mai napig ugyanúgy zajlik, mint a 
legelején, hogy tartós elégedettséget biztosít-
sunk vásárlóink számára. Ennek a tradicionális 
szakértelemnek és a modern feltalálói szellem-
nek a találkozása teremti meg egy olyan válla-
lat alapjait, amelynek sikerei messze a jövőbe 
nyúlnak. 

 Lendületet ad az üzletágnak:    a 
hansgrohe forgalmának kereken 30%-át az új, 
3 évnél nem régebbi termékek adják. Ennek 
a magas „vitalitási mutatónak” köszönhetően 
a fekete-erdői szaniterspecialista az iparág 
egyik vezető innovátora. Világszerte sok min-
den hatalmas sikert aratott, amit a hansgrohe 
kitalált, kifejlesztett és megtervezett. Fekete-er-
dői ötletgyárunkban számtalan innovatív ter-
mék született. Ezen ötletek némelyike szaniter-, 
sőt néhányuk kultúrtörténelmet is ír. 

 Környezetünk védelméért:   a hansgrohe 
minden cselekedetét meghatározza a fenn-
tarthatóság, valamint a környezet- és klímavé-
delem. Világszerte indított környezetvédelmi 
projektjeinkkel és természeti erőforrásunk, a 
víz megőrzését célzó felvilágosító akcióinkkal 
hozzájárulunk az ökológia jobbá tételéhez. 
A CO2-kibocsátás csökkentése érdekében 
gyártási folyamatainkban is megújuló energi-
ákat, hatékony újrahasznosító rendszereket és 
hővisszanyerő rendszereket használunk. Ezért 
aki a hansgrohe mellett dönt, az a felelős öko-
lógiai gyártásból származó hosszú élettarta-
mot és minőséget választja. 

 A legszigorúbb követelmények:   a 
hansgrohe kizárólag magas minőségű, ivó-
vízre ártalmatlan alapanyagokat használ. 
Ezeket tartóstesztek keretében vizsgáljuk, 
hogy minden konyhai követelménynek meg-
feleljenek. Az érvényben lévő szabványok 
betartása és az optimálisan illeszkedő alkat-
részek hosszú éveken keresztül megbízható 
működést és kényelmes kezelhetőséget bizto-
sítanak. Saját termékbiztonsági irányelveink a 
legtöbb esetben messze felülmúlják az iparági 
előírásokat. Ezért valamennyi termékünkre 
önkéntesen 5 év gyártói garanciát vállalunk. 

 ÉV  
 GARANCIA 



 A konyha lelke 

 Mosogatókombináció  C51-F660-07





8 hansgrohe Dizájn  

A kitűnő formaterv elismerése

Az új gondolkodásmód új 
 lehetőségeket teremt

Egy mosogató legyen mindenekelőtt 
funkcionális és hosszú élettartamú. Ha még 
a dizájn is meggyőző, akkor aztán minden 
stimmel az új álomkonyhához. A hansgrohe 
egyedi mosogatói mindezen tulajdonságokat 
egyesítik magukban. E kiváló minőségű moso-

gatók alapanyaga kézzel hegesztett nemesa-
cél vagy természetes SilicaTec gránit. A szög-
letes alapforma letisztult vonalvezetésű, így a 
minimalista formatervezésű mosogató tökéle-
tesen beleillik a modern konyhai környezetbe. 
Az aszimmetrikus medenceperem esztétikai 

szempontból egyedülálló. Ennek köszönhe-
tően a mosogató optikailag egybeolvad a 
kifolyóval és adott esetben a kezelőegység-
gel. Az új, billenőkaros vagy Select gombos 
kezelési koncepció lényegesen kényelmesebb 
kezelhetőséget biztosít.

A Hansgrohe SE termékeit immár több mint 
500 alkalommal – köztük 50 nemzetközi 
dizájndíjjal – díjazták, aminek köszönhetően 
a Hansgrohe SE a leggyakrabban díjazott 
vállalat a piacon. Vállalatunk az iF 2017-es 
rangsorában a 6. helyen szerepel, ezzel a 

legmagasabb helyezést érte el ebben az ipar-
ágban. A dizájn azonban soha sem öncélú, 
hanem mindig az innovatív funkciók kifejező-
dése modern köntösben.

Mosogatókombináció C71-F660-08



  hansgrohe  Dizájn  9

 A Phoenix Design tervezőivel közösen fej-
lesztett mosogatószéria a dizájn és a funkció 
forradalma: a kiváló minőségű alapanyagok-
nak, valamint a szögletes alapforma letisztult 
vonalvezetésének köszönhetően a mosogató 
tökéletesen beleillik a modern konyhai kör-
nyezetbe. A széles medenceperem miatt a 
mosogató, a kezelőegység és a csaptelep egy 
egységként jelenik meg. Azért, hogy Ön teljes 
egészében kiaknázhassa a konyhában rejlő 
lehetőségeket, különböző medenceformák 
közül választhat. 

 A medence elülső peremén elhelyezett Select 
gombbal munka közben pofonegyszerűen 
nyithatja ki és zárhatja el a vizet. A lefo-
lyógarnitúra a Select gomb elfordításával 
működtethető. 

 A munka elején, illetve végén a billenőkarral történik a víz megnyitása és elzárása, valamint a 
vízhőmérséklet beállítása. Ezután a mosogatónál végzett munka közben a konyhai csaptelepen 
lévő Select gombbal bármikor elállítható és újra elindítható a vízfolyás. 



10 hansgrohe Mosogatókombinációk és mosogatók  

Új mérce a konyhában

Kiváló minőségű anyagok: nemesacél 
és SilicaTec gránit

A nemesacél mosogatók mellett Silica-
Tec gránitmosogatókkal bővült a hansgrohe 
termékválasztéka. A SilicaTec a jövő alap-
anyaga, amely a maga természetességével 

új, szerves színeket visz a konyhába. Meleg 
karaktere otthonos környezetet teremt, követve 
ezzel a nappalival egybenyitot t konyhák 
trendjét. A még egyedibb megjelenés érdeké-

ben a SilicaTec mosogatók három különböző 
színváltozatban kaphatók, így Ön még inkább 
kihangsúlyozhatja azt.

Kiváló minőségű: Az 1 mm vastag, kézzel hegesztett nemesacél mosogatókat a precízen megmunkált élek emelik ki.

nemesacél
-800

grafitfekete
-170

kőszürke
-290

betonszürke
-380



  hansgrohe Anyagok és színek 11

Ellenálló: Németországból származó, lekerekített élű kvarcszemcséket használunk, melyek kemény és strapabíró felületet alkotnak.

Vízlepergető hatás: a sima, pórusmentes felület egyszerűen leper-
geti a vizet.

Természetes: az anyag kellemes tapintású, természetessége 
lenyűgöző.



12 hansgrohe Mosogatókombinációk és mosogatók  

Vonzza a tekintetet a konyhában

Méret- és beépítési változatok minden 
konyhához

A különböző medenceformák – pl. 
kicsi, hosszúkás vagy kétmedencés –, valamint 
a különböző beépítési változatok választéka 
lehetővé teszi a konyha teljesen egyedi kialakí-

tását. A bal oldali csepegtetőfelülettel megnö-
velhető a munkaterület. Ezzel szemben a nagy 
medencék elsősorban a nagyméretű edények 
töltésére és tisztítására alkalmasak. A kétme-

dencés mosogatókkal különböző munkalépé-
sek végezhetők egymással párhuzamosan.

Egymedencés mosogató: A kb. 66 cm szélességű medence min. 80 cm-es, a kb. 45 cm szélességű medence pedig min. 60 cm-es alsó 
szekrényekhez alkalmas (ábra nélkül).

Ráültetett szerelés:
A mosogatót felülről ültetik rá a munka-
lapra a kivágott lyukon keresztül.

Síkba süllyesztett szerelés:
A mosogatót besüllyesztik a munkalap 
síkjába. Így szintkülönbség nélküli átme-
net jön létre. Ez a szerelési mód csak 
nemesacél mosogatókkal lehetséges.

Aláépített szerelés:
A mosogatót alulról rögzítik a munka-
lapra. Ezáltal a konyha tágasabbnak 
tűnik.



  hansgrohe Méret- és beépítési változatok 13

Egymedencés mosogató csepegtetőfelülettel:
A kb. 45 cm szélességű medence min. 60 cm-es alsó szekrényekhez alkalmas.

Kétmedencés mosogató:
Az egyenként kb. 37 cm szélességű medence min. 90 cm-es alsó szekrényekhez alkalmas.

Kétmedencés mosogató:
A kb. 18 cm és kb. 45 cm szélességű medence min. 80 cm-es alsó szekrényekhez alkalmas.



14 hansgrohe  Konyhai csaptelep   

 71-es sorozat billenőkarral és Select gombbal 

 Bármely ergonómiai igénynek 
szabad teret enged 

 A munka elején, illetve végén a billenőkarral történik 
a víz megnyitása és elzárása, valamint a vízhőmérsék-
let beállítása. 

 Rugalmas munkavégzés a praktikus, 
kihúzható kifolyónak köszönhetően 

(akár 76 cm-re is kihúzható) .

 A Select gombbal a víz munka közben 
gombnyomásra be- és kikapcsolható. 

 A minimalista dizájn stílusosan illeszke-
dik bármely környezetbe. 

 150°-ban elfordítható kifolyó a nagy 
konyhai szabadságért .

 Bőséges hely a kihúzható kifolyó alatt, 
pl. magasfalú edények kényelmes 

töltéséhez. 

 Példa: M7119-H200 konyhai csaptelep 

 Különlegessége a mosogató szélén 
elhelyezett, új vízvezérlési koncepció, amely-
nek révén a kar lekerült a konyhai csaptelepről. 
A vízhőmérséklet az ergonomikus billenőkar 

elfordításával szabályozható. A vízmennyi-
ség pedig a billenőfunkcióval vezérelhető. A 
billenőkar mellett a konyhai csaptelepen elhe-
lyezett, intuitív Select gomb biztosít további 

kezelési lehetőséget. Segítségével a víz munka 
közben gombnyomásra be- és kikapcsolható. 
Ezt a konyhai csaptelepet a 71-es sorozatban 
vagy a mosogatókombinációknál találja meg. 
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16 hansgrohe  Konyhai csaptelep   

 71-es sorozat Select gombbal, 2 vízsugár fajtával 

 Újfajta ergonómia és működési mód a 
modern konyháért 

 A mosogatómedencével harmonizáló 
alapforma .

 150°-ban elfordítható kifolyó a nagy 
konyhai szabadságért .

 A munka elején, illetve végén a karral történik a víz megnyitása és 
elzárása, valamint a vízhőmérséklet beállítása. 

 Rugalmas munkavégzés a praktikus, 
kihúzható kifolyónak köszönhetően 

(akár 76 cm-re is kihúzható) .

 Váltás két vízsugár fajta között a 
váltógombbal. 

 A Select gombbal a víz munka közben gombnyomásra 
be- és kikapcsolható. A lefolyógarnitúra elfordítással 

működtethető. 

 Bőséges hely a kihúzható kifolyó alatt, 
pl. magasfalú edények kényelmes 

töltéséhez. 

 Példa: M7120-H220 konyhai csaptelep 

 A mosogató szélén elhelyezett, intuitív 
kezelőegység, azaz a Select gomb egészen 
újszerű vízvezérlést tesz lehetővé a konyhá-
ban. A vízmennyiség és a vízhőmérséklet az 
ergonomikus karral állítható be. A mosogató 

szélén elhelyezett Select gomb megnyomásá-
val a víz igény szerint be- és kikapcsolható. Az 
automatikus lefolyógarnitúra a Select gomb 
elfordításával működtethető. A két vízsugár 
fajta között a konyhai csaptelepen lévő váltó-

gombbal lehet váltani. Ezt a konyhai csaptele-
pet a 71-es sorozatban vagy a mosogatókom-
binációknál találja meg. 
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18 hansgrohe  Konyhai csaptelep   

 71-es sorozat Select gombbal 

 Tökéletes kezelhetőség és dizájn 

 A mosogatómedencével harmonizáló 
alapforma .

 150°-ban elfordítható kifolyó a nagy 
konyhai szabadságért .

 Bőséges hely a kihúzható kifolyó alatt, 
pl. magasfalú edények kényelmes 

töltéséhez. 

 A Select gombbal a víz munka közben 
gombnyomásra be- és kikapcsolható. 

 Példa: M7115-H320 konyhai csaptelep 

 Új konyhai csaptelep dizájn a kényel-
mes és biztos kezelésért, a csukló kényelmetlen 
forgatása nélkül. A vízmennyiség és a vízhő-
mérséklet az ergonomikus karral állítható be. 

Munka közben a víz a konyhai csaptelepen 
elhelyezett, további Select gombbal gombnyo-
másra be- és kikapcsolható. A kihúzható funk-
ció 76 cm-rel növeli a mosogatónál végezhető 

műveletek sugarát. Ezt vagy a hasonló formájú 
és funkciójú konyhai csaptelepeket a 71-es és 
az 51-es sorozatban találja meg. 

 Rugalmas munkavégzés a praktikus, 
kihúzható kifolyónak köszönhetően 

(akár 76 cm-re is kihúzható) .

 A munka elején, illetve végén a karral törté-
nik a víz megnyitása és elzárása, valamint a 

vízhőmérséklet beállítása. 
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Konyhai csaptelep M7115-H320



20 hansgrohe  Konyhai csaptelep   

 51-es sorozat Select gombbal 

 Valódi mindentudó a modern 
konyhában 

 Elegáns és luxus megjelenés a kúpos 
alaptestnek köszönhetően .

 Egyszerűen tisztítható az alaptest és 
forgatókar közötti lágy átmenetnek 
köszönhetően. 

 Hosszú, 150°-ban elfordítható kifolyó 
a nagy mozgásszabadságért. 

 Bőséges hely a kihúzható kifolyó alatt, 
pl. magasfalú edények kényelmes 

töltéséhez. 

 A Select gombbal a víz munka közben 
gombnyomásra be- és kikapcsolható. 

 A munka elején, illetve végén a nagy felületű karral történik a víz megnyitása 
és elzárása, valamint a vízhőmérséklet beállítása. 

 Példa: M512-H300 konyhai csaptelep 

 A kúpos alaptest időtálló, egyenes 
vonalvezetésű formatervének köszönhetően 
tökéletesen beleillik bármely modern kony-
hába. A vízmennyiség és a vízhőmérséklet a 
nagy felületű karral állítható be. Munka köz-

ben a víz a konyhai csaptelepen elhelyezett, 
további Select gombbal ujjal, kézfejjel vagy 
karral be- és kikapcsolható. Ez növeli a moz-
gásszabadságot, és még hatékonyabbá teszi 
a munkát. Ezt vagy a hasonló formájú és funk-

ciójú konyhai csaptelepeket a 71-es, az 51-es 
és a 41-es sorozatban találja meg. 

 A 71-es sorozatban a vízszintes helyzetbe döntés lehetővé teszi 
az ablak előtti szerelést, így a konyhai csaptelep közelében lévő 
ablak könnyedén kinyitható. 
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 Konyhai csaptelep  M512-H300



22 hansgrohe  Konyhai csaptelep   

 52-es sorozat 2 vízsugár fajtával 

 Nagyobb mozgásszabadság főzéskor 
és mosogatáskor 

 Elegáns, lendületes vonalvezetésű 
kifolyó .

 Hosszú, elfordítható kifolyó a nagy 
mozgásszabadságért .

 Váltás két vízsugár fajta között a 
váltógombbal. 

 Az AirPower levegőt kever a vízhez, 
amelynek köszönhetően fröcskölésmen-

tes vízsugár jön létre. 

 Puritán dizájn. 

 Példa: M5216-H220 konyhai csaptelep 

 A puritán és a lendületes vonalveze-
tésű dizájn eleganciát visz minden konyhába. 
A vízmennyiség és a vízhőmérséklet a karcsú 
karral állítható be. A két vízsugár fajta között 

a konyhai csaptelepen lévő váltófunkcióval 
lehet váltani. A kihúzható funkció 76 cm-rel 
növeli a mosogatónál végezhető műveletek 
sugarát. Ezt vagy a hasonló formájú és funkci-

ójú konyhai csaptelepeket az 51-es, az 52-es 
és a 41-es sorozatban találja meg. 

 Az 52-es sorozatban a vízszintes helyzetbe döntés lehetővé teszi 
az ablak előtti szerelést, így a konyhai csaptelep közelében lévő 
ablak könnyedén kinyitható. 



Konyhai csaptelep M5216-H220



24 hansgrohe sBox  

sBox

Nagyobb kényelem az alsó, innovatív 
tömlővezetésnek köszönhetően

Szabványos alsó szekrényekhez 
készült.

A 30 mm-nél is keskenyebb házprofil-
nak köszönhetően szűk helyekre is 

beszerelhető.

A belső vezetésű tömlő halkan és sérü-
léstől védetten mozog.

Az akár 76 cm-es kihúzási hossz 
kényelmes munkavégzést tesz lehetővé, 
és nagy mozgásszabadságot biztosít a 
mosogató körül.

Rugalmas és sokoldalú szerelési 
lehetőségek.

Négy, egyenként állítható rögzítőelem 
az sBox rugalmas rögzítéséhez.

A súly lehetővé teszi a kihúzható 
zuhany gördülékeny használatát.

A mosogatókombináció részeként, 
valamint az összes kihúzható konyhai csapte-
lepnél az sBox gondoskodik a tömlő biztonsá-
gos, könnyű kihúzhatóságáról és visszahúzá-

sáról. Az sBox-ban a tömlő nem tud elakadni 
vagy megsérülni. A tömlősúly halkan mozog, 
és az sBox belsejében biztonságban van a 
működését blokkoló akadályoktól. Az 52 cm 

magas sBox beleillik minden szabványos alsó 
szekrénybe. Ennek köszönhető előnye a ren-
dezett és a hulladékgyűjtő rendszerek szá-
mára bőséges helyet kínáló alsó szekrény.





 A termékválaszték 
áttekintése 



 Konyhai csaptelep  M7116-H320
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Nemesacél 
mosogatókombinációk

A hansgrohe mosogatókombinációk 
választékában minden konyhához megtalál-
ható a megfelelő méretű és funkciójú moso-
gató, amely a hozzáillő konyhai csapteleppel 
együtt modern egységgé állítható össze. A 
minőség, a dizájn és a funkciók egyesítése 
a konyha új fénypontjává teszi a mosogató-

kombinációt. A konyhai csaptelepek eseté-
ben Select gombos és billenőkaros változat 
választható. Mindkét modell króm (-000) 
vagy nemesacél (-800) felülettel kapható. A 
mosogatókombináció az összes többi szüksé-
ges rendszerelemet tartalmazza.

C71-F450-01
450-es Select mosogatókombináció kétlyukú 
 220-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
# 43207, -000, -800

C71-F660-03
660-as Select mosogatókombináció kétlyukú 
 320-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
# 43209, -000, -800

C71-F450-06
450-es mosogatókombináció kétlyukú 
200-as Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
# 43201, -000, -800

C71-F660-08
660-as mosogatókombináció kétlyukú 
 200-as Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
# 43202, -000, -800

nemesacél
-800

Ráültetett szerelés Síkba süllyesztett 
szerelés

króm
-000

nemesacél megjele-
nésű felület
-800

Az mosogatók méretadatai a 32. oldalon találhatók.
További információk: www.hansgrohe.hu
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C71-F765-05
370 x 370-es Select mosogatókombináció kétlyukú 
320-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 900 mm
# 43211, -000, -800

C71-F655-04
180 x 450-es Select mosogatókombináció kétlyukú 
320-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
# 43210, -000, -800

C71-F450-02
450-es Select mosogatókombináció 
csepegtetőfelülettel, kétlyukú 220-as konyhai 
csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
# 43208, -000, -800

C71-F765-10
370 x 370-es mosogatókombináció 
kétlyukú 200-as Select konyhai 
csapteleppel
Alsó szekrény: 900 mm
# 43203, -000, -800

C71-F655-09
180 x 450-es mosogatókombináció 
kétlyukú 200-as Select konyhai 
csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
# 43206, -000, -800

C71-F450-07
450-es mosogatókombináció 
csepegtetőfelülettel, kétlyukú 200-as 
Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
# 43205, -000, -800
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Nemesacél mosogatók

A különböző medenceformák – pl. 
kicsi, hosszúkás vagy kétmedencés – válasz-
téka lehetővé teszi a konyha teljesen egyedi 
kialakítását. A bal oldali csepegtetőfelülettel 
megnövelhető a munkaterület. Ezzel szemben 
a nagy medencék elsősorban a nagyméretű 
edények töltésére és tisztítására alkalmasak. 

A kétmedencés mosogatókkal különböző mun-
kalépések végezhetők egymással párhuzamo-
san. Mivel a mosogatók valamennyi csapte-
leppel kombinálhatók, és különböző beépítési 
lehetőségeket kínálnak, a konyha teljesen az 
egyéni ízlés szerint alakítható.

nemesacél
-800

Ráültetett szerelés Síkba süllyesztett 
szerelés

Valamennyi mosogató mélysége 190 mm (főmedence), és akár 2 csaplyukfurattal, valamint automatikus le- és túlfolyó garnitúrával is kapható. 
A méretek mm-ben értendők. További információk a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók.

S711-F450 Beépített mosogató 450
Alsó szekrény: 600 mm
# 43301, -800, csaplyukfurattal
# 43920000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S711-F765 Beépített mosogató 370 x 370
Alsó szekrény: 900 mm
# 43303, -800, csaplyukfurattal
# 43922000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S711-F660 Beépített mosogató 660
Alsó szekrény: 800 mm
# 43302, -800, csaplyukfurattal
# 43921000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S715-F450 Beépített mosogató 450 csepegtetőfelülettel
Alsó szekrény: 600 mm
# 43306, -800, csaplyukfurattal
# 43920000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S711-F655 Beépített mosogató 180 x 450
Alsó szekrény: 800 mm
# 43309, -800, csaplyukfurattal
# 43924000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra
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Nemesacél aláépített 
mosogatók

Az aláépítet t mosogatók a szintkü-
lönbség nélküli beépítésnek köszönhetően 
egy egységet alkotnak a konyhával. Ennél 
a beépítési változatnál a mosogatók számos 
különböző méretben kaphatók, választhatóan 
egy- vagy kétmedencés változatban. Az alá-

épített mosogatókat alulról rögzítik a munka-
lapra, így nagyobb térérzetet keltenek. Ezért 
az aláépített mosogatók kiválóan alkalmazha-
tók vízre nem érzékeny, terméskőből, betonból 
vagy kvarcból készült munkalapokhoz. nemesacél

-800

Aláépített szerelés

Valamennyi aláépített mosogató mélysége 190 mm (főmedence), és akár automatikus le- és túlfolyó garnitúrával is kapható. 
A méretek mm-ben értendők. További információk a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók.

S719-U400 Aláépített mosogató 400
Alsó szekrény: 500 mm
# 43425, -800
# 43925000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S719-U660 Aláépített mosogató 660
Alsó szekrény: 800 mm
# 43428, -800
# 43921000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S719-U450 Aláépített mosogató 450
Alsó szekrény: 600 mm
# 43426, -800
# 43920000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S719-U655 Aláépített mosogató 655
Alsó szekrény: 800 mm
# 43429, -800
# 43924000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S719-U500 Aláépített mosogató 500
Alsó szekrény: 600 mm
# 43427, -800
# 43926000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S719-U765 Aláépített mosogató 765
Alsó szekrény: 900 mm
# 43430, -800
# 43922000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra
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SilicaTec gránit 
mosogatókombinációk

A hansgrohe mosogatókombinációk 
választékában minden konyhához megtalál-
ható a megfelelő méretű és funkciójú moso-
gató, amely a hozzáillő konyhai csapteleppel 
együtt modern egységgé állítható össze. A 
minőség, a dizájn és a funkciók egyesítése 

a konyha új fénypontjává teszi a mosogató-
kombinációt. A konyhai csaptelepek esetében 
Select gombos és billenőkaros változat választ-
ható. A mosogatókombináció az összes többi 
szükséges rendszerelemet tartalmazza.

grafitfekete
-170

Ráültetett szerelés

króm
-000

C51-F450-01
450-es Select mosogatókombináció kétlyukú 220-as 
konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
# 43212, -000

C51-F660-02
660-as Select mosogatókombináció kétlyukú 320-as 
konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
# 43213, -000

C51-F450-06
450-es mosogatókombináció kétlyukú 200-as Select 
konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
# 43217, -000

C51-F660-07
660-as mosogatókombináció kétlyukú 200-as Select 
konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
# 43218, -000

Az mosogatók méretadatai a 36. oldalon találhatók.
További információk: www.hansgrohe.hu
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C51-F770-05
370 x 370-es Select mosogatókombináció kétlyukú 
320-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 900 mm
# 43216, -000

C51-F635-04
180 x 450-es Select mosogatókombináció kétlyukú 
320-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
# 43215, -000

C51-F450-03
450-es Select mosogatókombináció csepegtetőfelület-
tel, kétlyukú 220-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
# 43214, -000

C51-F770-10
370 x 370-es mosogatókombináció kétlyukú 200-as 
Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 900 mm
# 43221, -000

C51-F635-09
180 x 450-es mosogatókombináció kétlyukú 200-as 
Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
# 43220, -000

C51-F450-08
450-es mosogatókombináció csepegtetőfelülettel, két-
lyukú 200-as Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
# 43219, -000
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SilicaTec gránit 
mosogatók

A különböző medenceformák – pl. 
kicsi, hosszúkás vagy kétmedencés – válasz-
téka lehetővé teszi a konyha teljesen egyedi 
kialakítását. A bal oldali csepegtetőfelülettel 
megnövelhető a munkaterület. Ezzel szemben 
a nagy medencék elsősorban a nagyméretű 
edények töltésére és tisztítására alkalmasak. 

A kétmedencés mosogatókkal különböző mun-
kalépések végezhetők egymással párhuzamo-
san. Mivel a mosogatók valamennyi csapte-
leppel kombinálhatók, és különböző beépítési 
lehetőségeket kínálnak, a konyha teljesen az 
egyéni ízlés szerint alakítható.

Ráültetett szerelés

kőszürke
-290

betonszürke
-380

grafitfekete
-170

Valamennyi mosogató mélysége 190 mm (főmedence), és akár automatikus le- és túlfolyó garnitúrával is kapható. 
A méretek mm-ben értendők. További információk a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók.

S510-F450 Beépített mosogató 450
Alsó szekrény: 600 mm
# 43312, -170, -290, -380
# 43927000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S510-F770 Beépített mosogató 370/370
Alsó szekrény: 900 mm
# 43316, -170, -290, -380
# 43928000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S510-F660 Beépített mosogató 660
Alsó szekrény: 800 mm
# 43313, -170, -290, -380
# 43928000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S514-F450 Beépített mosogató 450 csepegtetőfelülettel
Alsó szekrény: 600 mm
# 43314, -170, -290, -380
# 43927000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S510-F635 Beépített mosogató 180/450
Alsó szekrény: 800 mm
# 43315, -170, -290, -380
# 43928000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra
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SilicaTec gránit aláépített 
mosogatók

Az aláépítet t mosogatók a szintkü-
lönbség nélküli beépítésnek köszönhetően 
egy egységet alkotnak a konyhával. Ennél 
a beépítési változatnál a mosogatók számos 
különböző méretben kaphatók, választhatóan 
egy- vagy kétmedencés változatban. Az alá-

épített mosogatókat alulról rögzítik a munka-
lapra, így nagyobb térérzetet keltenek. Ezért 
az aláépített mosogatók kiválóan alkalmazha-
tók vízre nem érzékeny, terméskőből, betonból 
vagy kvarcból készült munkalapokhoz.

Aláépített szerelés

kőszürke
-290

betonszürke
-380

grafitfekete
-170

Valamennyi aláépített mosogató mélysége 190 mm (főmedence), és akár automatikus le- és túlfolyó garnitúrával is kapható. 
A méretek mm-ben értendők. További információk a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók.

S510-U660 Aláépített mosogató 450
Alsó szekrény: 800 mm
# 43432, -170, -290, -380
# 43927000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S510-U450 Aláépített mosogató 450
Alsó szekrény: 600 mm
# 43431, -170, -290, -380
# 43927000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S510-U635 Aláépített mosogató 180/450
Alsó szekrény: 800 mm
# 43433, -170, -290, -380
# 43928000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

S510-U770 Aláépített mosogató 370/370
Alsó szekrény: 900 mm
# 43434, -170, -290, -380
# 43928000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra
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M7120-H320
Kétlyukú 320-as Select egykaros konyhai 
csaptelep kihúzható zuhannyal, kétsugaras  
# 73806, -000, -800

M7120-H220
Kétlyukú 220-as Select egykaros konyhai 
csaptelep kihúzható zuhannyal, kétsugaras 
# 73805, -000, -800

M7115-H320
Select 320-as egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható zuhannyal 
# 73803, -000, -800

M7115-H240
240-es Select egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható kifolyóval 
# 73802, -000, -800

M712-H320
320-as Select egykaros konyhai csaptelep 
lengő kifolyóval 
# 73810, -000, -800

M712-H260
Select 260-as egykaros konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 
# 73811, -000, -800

A méretek mm-ben értendők. További információk a www.hansgrohe.hu  oldalon találhatók.
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króm
-000

nemesacél megjele-
nésű felület
-800

M7119-H200
Kétlyukú 200-as Select egykaros konyhai 
csaptelep kihúzható zuhannyal 
# 73804, -000, -800

M7116-H320
Egykaros konyhai csaptelep 320 kihúzható 
zuhannyal, kétsugaras 
# 73801, -000, -800

M7116-H220
Egykaros konyhai csaptelep 220 kihúzható 
zuhannyal, kétsugaras 
# 73800, -000, -800

M7114-H320
320-as egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható kifolyóval 
# 73812, -000, -800

M711-H320
Egykaros konyhai csaptelep 320 
elforgatható kifolyóval 
# 73813, -000, -800

M713-H320
ablak előtti szereléshez # 
73814000

M714-H320
készülék elzárószeleppel
# 73815000

A csaptelep magasságából, elfor-
dításából és – kihúzható funkció 
esetén – hosszából adódó sza-
bad teret határozza meg.

Bőségesen levegőt kever a vízhez. 
A különösen homogén és fröccse-
nésmentes vízsugárért.

Egyszerű gombnyomással szabá-
lyozza a víz folyását: kényelmes 
be- és kikapcsolás.

A vízkőlerakódás egy ujjmoz-
dulattal, a szilikon lamellák 
enyhe dörzsölésével egyszerűen 
eltávolítható.
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 króm 
-000

 nemesacél megjele-
nésű felület 
-800

M5216-H220
 Egykaros konyhai csaptelep 220 kihúzható 
zuhannyal, kétsugaras 
# 73863, -000, -800

 Ablak előtti szerelés is 
lehetséges 

M5216-H170
 Egykaros konyhai csaptelep 170 kihúzható 
zuhannyal, kétsugaras 
# 73860, -000, -800

M525-H170 
 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz 
# 73861000

M5214-H260
 260-as egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható kifolyóval 
# 73864, -000, -800

 Ablak előtti szerelés is 
lehetséges 

M521-H170
 170-es egykaros konyhai csaptelep lengő 
kifolyóval 
# 73862, -000, -800

M521-H270
 Egykaros konyhai csaptelep 270 
elforgatható kifolyóval 
# 73865, -000, -800

M524-H270 
 készülék elzárószeleppel 
# 73866000

 A méretek mm-ben értendők. További információk a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók. 
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 króm 
-000

 nemesacél megjele-
nésű felület 
-800

M5116-H200
 200-as egykaros konyhai csaptelep lengő 
kifolyóval 
# 73851, -000, -800

M5115-H300
 Select 300 egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható zuhannyal 
# 73853, -000, -800

M5116-H160
 Egykaros konyhai csaptelep 160 kihúzható 
zuhannyal, kétsugaras 
# 73850, -000, -800

M5115-H220
 Select Egykaros konyhai csaptelep 220
kihúzható  kifolyóval 
# 73852, -000, -800

M511-H260
 Egykaros konyhai csaptelep 260 
elforgatható kifolyóval 
# 73855, -000, -800

M515-H260 
 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz 
# 73856000

M512-H300
 Select 300 egykaros konyhai csaptelep 
elforgatható kifolyóval 
# 73854, -000, -800

M511-H220
 Egykaros konyhai csaptelep 220 
elforgatható kifolyóval 
# 73857, -000, -800

M514-H220 
 készülék elzárószeleppel 
# 73858000
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40 hansgrohe  A termékválaszték áttekintése   

 króm 
-000

 nemesacél megjele-
nésű felület 
-800

M4116-H240
 240-es egykaros konyhai csaptelep 
kihúzható zuhannyal, 2-sugaras, lengő 
kifolyóval 
# 73880, -000, -800

M411-H160
 Egykaros konyhai csaptelep 160 
elforgatható kifolyóval 
# 73885, -000, -800

M415-H160 
 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz 
# 73886000

M414-H160 
 készülék elzárószeleppel 
# 73887000

M411-H280
 Egykaros konyhai csaptelep 280 
elforgatható kifolyóval 
# 73881, -000, -800

M416-W260
 Egykaros konyhai csaptelep 260 
elforgatható kifolyóval, fali szereléshez 
# 73888, -000

M411-H260
 Egykaros konyhai csaptelep 260 
elforgatható kifolyóval 
# 73882, -000, -800

M415-H260 
 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz 
# 73883000

M414-H260 
 készülék elzárószeleppel 
# 73884000

 A méretek mm-ben értendők. További információk a www.hansgrohe.hu oldalon találhatók. 
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 Mindennapi mozgatórugónk: 
a lenyűgöző minőség. 

 Kihúzható zuhany 2 vízsugár 
fajtával: 
 A kihúzható zuhany 2 vízsugár fajtát 
(normál és zuhany vízsugár) kínál, 
melyek között pofonegyszerű a váltás. 

 QuickClean: 
 Az elasztikus szilikon lamellákon a vízkő 
csak nehezen rakódik le. De ha mégis, 
akkor a lerakódások egy ujjmozdulattal, 
egyszerűen ledörzsölhetők. 

 Kerámiabetét Boltic fogantyú 
reteszeléssel: 
 Lötyögésmentes kezelés fogantyú 
reteszeléssel a csaptelep hosszú 
élettartamáért. 

 Quality made by h   ansgrohe:  
 a kiváló minőségű anyagok és a nem-
zetközi szabványok betartása a hosszú 
élettartamú, minőségi termék megvásár-
lásának biztonságát nyújtják. 

 Ergonomikus karok: 
 A hosszú, nagy felületű karok különösen 
kényelmessé teszik a kezelést. 

 ComfortZone elfordítható 
funkció: 
 elfordulási tartomány 
(110°/120°/150°) vagy körbeforgatha-
tóság (360°). 

sBox: 
 Az sBox biztonságosan vezeti és védi a 
sérülésektől a kihúzható kifolyó tömlőjét. 

 Változtatható helyzetű kar: 
 A kar az egyéni választásnak meg-
felelően jobb vagy bal oldalra is 
felszerelhető. 

 ComfortZone kihúzható funkció: 
 76 cm-rel megnövelt műveleti sugár a 
kihúzható kifolyónak köszönhetően. Pél-
dául teáskanna töltésénél előnyös. 

 MagFit mágneses tartó: 
 a MagFit funkciónak köszönhetően a 
tömlő szinte zajtalanul csúszik vissza 
és rögzül a csaptelep kifolyójának 
közepén. 

 Függőleges helyzetű kar: 
 Helytakarékos szerelést tesz lehetővé 
a fal előtt. Így nehezen hozzáférhető a 
gyermekek számára. 

 ComfortZone magasság: 
 Az extramagas kifolyó bőséges helyet 
kínál a magasfalú edények töltéséhez. 

 5 év garancia: 
 a Hansgrohe minőségében megbízhat. 
Ezt az önkéntesen vállalt 5 éves gyártói 
garancia igazolja. 

 ÉV 
 GARANCIA 

 Eldönthető funkció ablak előtti 
szereléshez: 
 ideális megoldás ablak előtti szerelés 
esetén: szükség esetén egyszerűen 
emelje meg és döntse el a csaptelepet. 

 PVD nemesacél megjelenésű 
felület: 
 A nemesacél megjelenésű felület a PVD 
technológiával készül, így különösen 
kopás- és karcálló. 

 Egyszerű szerelés: 
 A szerelést flexibilis csatlakozók és 
beépített stabilizáló lemez teszik egy-
szerűvé. A PEX-csövek hőállóak, vala-
mint íz- és szagsemlegesek. 

hansgrohe  Konyhatechnológiák 
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  hansgrohe Szponzorálás 43

hansgrohe Szponzorálás

Maximális teljesítmény két 
keréken és a konyhában

Ahhoz, hogy egy csapat maximális 
teljesítményt tudjon nyújtani, minden tagjának 
összehangoltan és precízen kell együttmű-
ködnie egymással. Akár csak a hansgrohe 
konyhai csaptelepeiben és mosogatóiban, 
melyek az innovatív kezelési koncepció révén 
tökéletesen összehangolt csapatot alkotnak 
a konyhában. A hansgrohe segít átélni a leg-
szebb pillanatokat a vízzel. Ezért a hansgrohe 

a BORA-hansgrohe elsőosztályú kerékpár-
sport csapat hivatalos támogatója: egy olyan 
sporté, amely ugyanolyan nagy teljesítényű 
és innovatív, mint a mi hansgrohe terméke-
ink. A versenyek helyszínével és időpontjá-
val kapcsolatos információk megtalálhatók a 
www.bora-h    ansgrohe.com oldalon 
vagy a csapat közösségi oldalain:

▪ BORA-hansgrohe weboldal
▪ BORA-hansgrohe a facebookon
▪ Peter Sagan a facebookon
▪ BORA-hansgrohe az instagramon
▪ hansgrohe a facebookon
▪ hansgrohe az instagramon

Bal oldal: Santos Tour Down Under 2018, 4. szint ‒ 128,2 km Norwoodból Uraidlába, szakaszgyőztes: Peter Sagan.
Jobb oldal: Peter Sagan, 2015-ös/2016-os/2017-es kerékpáros világbajnok.
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 A háromjegyű végződéssel kiegészítve minden rendelési szám (#) nyolcjegyű lesz, pl. # 43312, -170, -290 = # 43312170 
grafitfekete és #43312290 kőszürke. 

 A háromjegyű végződéssel kiegészítve minden rendelési szám (#) nyolcjegyű lesz, pl. # 73806, -000, -800 = 
# 73806000 króm és #73806800 nemesacél felületű. 

 A csaptelep magasságából, elfor-
dításából és – kihúzható funkció 
esetén – hosszából adódó sza-
bad teret határozza meg. 

 Bőségesen levegőt kever a vízhez. 
A különösen homogén és fröccse-
nésmentes vízsugárért. 

 Egyszerű gombnyomással szabá-
lyozza a víz folyását: kényelmes 
be- és kikapcsolás. 

 A vízkőlerakódás egy ujjmoz-
dulattal, a szilikon lamellák 
enyhe dörzsölésével egyszerűen 
eltávolítható. 

 Mosogatók beépítési lehetőségei 

 Mosogatók szín- és anyagváltozatai 

 Konyhai csaptelepek felületei 

 króm 
-000

 nemesacél megjele-
nésű felület 
-800

 kőszürke 
-290

 betonszürke 
-380

 grafitfekete 
-170

 Ráültetett szerelés :
 A mosogatót felülről ültetik rá a 
munkalapra a kivágott lyukon 
keresztül. 

 Síkba süllyesztett szerelés :
 A mosogatót besüllyesztik a mun-
kalap síkjába. Így szintkülönbség 
nélküli átmenet jön létre. Ez a 
szerelési mód csak nemesacél 
mosogatókkal lehetséges. 

 Aláépített szerelés :
 A mosogatót alulról rögzítik a 
munkalapra. Ezáltal a konyha 
tágasabbnak tűnik. 

 nemesacél 
-800

Headquarters – Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach

Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

 Hungary  – Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13. · Telefon +36 1 2369090 

Telefax +36 1 2369098 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu 

 Ez a brosúra termékeinknek csupán egy szűk választékát tartalmazza. 
 Ismerje meg teljes választékunkat a www.hansgrohe.hu oldalon. 




