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Kjøkkenarmaturer fra hansgrohe

Talis M54
Det fineste kompliment til kjøkkenet ditt: 
Nordisk minimalisme
Gjør batteriet til stjernen på den frittstående kjøkkenøyen: Talis M54 i høy buedesign med ComfortZone-høyde 220 er som skapt for konseptet 
med moderne åpne kjøkken, som ofte smelter umerkelig inn i et åpent bomiljø. Den slanke silhuetten er kompromissløs, uten visuelle forstyrrelser i 
grunnformen, eksklusiv i finishen og dessuten budsjettvennlig. Den valgfrie kombinasjonen av varianten med uttrekkbar dusj og sBox gir deg utvidet 
aksjonsradius for dusjslangen, som enkelt trekkes ut fra under kjøkkenvasken. I tillegg kan du enkelt veksle mellom laminær- og dusjstråle. Den 
magnetiske dusjholderen MagFit sørger for ekstra komfort. Eller du kan i stedet velge varianten med svingfunksjon eller stengeventil.

hansgrohe sBox 

Takket være den skjulte føringen glir 
uttrekks slangen lett ut og trekkes like 

komfortabelt og stille tilbake – uten å 
kollidere med sakene i underskapet. Det 

flate designet fyller mindre enn 35 mm og 
tar dermed mindre plass i skapet.

Finn mer informasjon: 
www.hansgrohe.no/sbox
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Kjøkkenarmaturer fra hansgrohe

Talis M54 1-greps kjøkkenarmatur 270, med stenge-
ventil, 1jet
Krom # 72827000 / # 4242351
Matt sort # 72827670 / # 4242352
Børstet stål 72827800 / # 4242353

Talis M54 1-greps kjøkkenarmatur 270, 1jet
Krom # 72840000 / # 4242365
Matt sort # 72840670
Børstet stål # 72840800
Børstet sort krom # 72840340

Talis M54 1-greps kjøkkenarmatur 220, med stenge-
ventil, 1jet
Krom # 72805000 / # 4242344
Matt sort # 72805670 / # 4242345
Børstet stål # 72805800 / # 4242346

Talis M54 1-greps kjøkkenarmatur 270, med uttrekk-
bar tut, 1jet
Krom # 72808000 / # 4242336
Matt sort # 72808670 / # 4242337
Børstet stål # 72808800 / # 4242342
Børstet sort krom # 72808340
Krom med sBox # 72849000 / # 4242357

Talis M54 1-greps kjøkkenarmatur 210, med uttrekk-
bar dusj, 2jet
Krom # 72800000 / # 4242332
Matt sort # 72800670 / # 4242333
Børstet stål # 72800800
Børstet sort krom # 72800340
Krom med sBox # 72847000

Talis M54 1-greps kjøkkenarmatur 220, 1jet
Krom # 72804000
Matt sort # 72804670
Børstet stål # 72804800

Talis M54 1-greps kjøkkenarmatur 210, med uttrekk-
bar tut, 1jet
Krom # 72802000
Matt sort # 72802670
Børstet stål # 72802800
Krom med sBox # 72848000

Talis M54 1-greps kjøkkenarmatur U 220, med 
stengeventil, 1jet
Krom # 72807000 / # 4242347
Matt sort # 72807670 / # 4242348
Børstet stål # 72807800 / # 4242349

Talis M54 1-greps kjøkkenarmatur U 220, 1jet
Krom # 72806000
Matt sort # 72806670
Børstet stål # 72806800
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Aquno Select M81 1-greps kjøkkenarmatur 250, 
med uttrekkbar tut, 2jet
Krom # 73836000 / Med sBox # 73835000
Matt sort # 73836670 / Med sBox # 73835670
Børstet stål # 73836800

Aquno Select M81 1-greps kjøkkenarmatur 170, 
med uttrekkbar dusj, 3jet
Krom # 73837000 / Med sBox # 73834000
Mat sort # 73837670 / Med sBox # 73834670
Børstet stål # 73837800

Det innovative Aquno Select M81 kjøkkenarmaturet skaper en ultra-moderne arbeidsgang med 
effektiv styring av vannet. Det unike designet får vannet til å strømme på en helt ny måte. Den 
store, innovative SatinFlow stråletype er unik: Mikrofine enkeltstråler treffer matvarene i en flat 
vinkel og skyller dem raskt og effektivt. Den minimerer i tillegg vannsprut. Dette skyldes ikke minst 
den smarte posisjonen på SatinFlow-strålen, som kommer fra kransokkelen nær servanten.

Aquno Select M81
Gjør kjøkkenarbeidet ditt lettere

Talis M54 F21 stengeventil
Krom # 72841000 / # 4242362
Matt sort # 72841670 / # 4242363
Børstet stål # 72841800 / # 4242364
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Aqittura M91 SodaSystem 210, med uttrekkbar tut, 
1jet, sBox
Krom # 76836000
Matt sort # 76836670
Børstet stål # 76836800

Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet
Krom # 76837000
Matt sort # 76837670
Børstet stål # 76837800

Se komplett produktutvalg på hansgrohe.no.

Aqittura M91
Et liv i balanse
Enkel, funksjonell og bærekraftig: hansgrohe Aqittura M91 gir deg velvære i hver porsjon, akkurat slik du foretrekker å nyte det: filtrert og optima-
lisert vann, om ønskelig avkjølt og tilsatt mineraler og/eller luftbobler. Raffinert drikkevann kommer nå rett fra springen! Den spesialutviklede Min-
Tec® mineraliserings- og filterteknologien fjerner forurensninger fra drikkevannet og beriker det med viktige mineraler. Med Aqittura SodaSys tem 
får du avkjølt og kullsyreholdig drikkevann rett fra kranen, og du trenger ikke lenger å dra rundt på vannflasker. hansgrohe Aqittura M91 finnes i to 
designvarianter: stilig rundbuet eller lineær design - med uttrekkbar tut og sBox samt i tre overflatefarger: matt svart, krom eller rustfritt stål-utseende.

Nyhet fra hansgrohe
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Kjøkkenarmaturer fra hansgrohe

Zesis M33
Designet for moderne kjøkken
Zesis M33 imponerer med sin minimalistiske form og optimale funksjon. Den er tilgjengelig i to forskjellige høyder og med to forskjellige strå-
letyper. På grunn av den enkle betjeningen er den optimal egnet for allsidig bruk ved kjøkkenvasken. De ulike variantene av armaturserien er 
tilgjengelig med tre attraktive overflater: matt sort, krom og rustfritt stål. Du kan derfor bruke armaturet til å fremheve din foretrukne stil på kjøkkenet 
eller som et helt spesielt blikkfang.

Nyhet fra hansgrohe
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Zesis M33 1-greps kjøkkenarmatur 150, med uttrekk-
bar dusj, 2jet, sBox lite
Krom # 74803000
Matt sort # 74803670
Børstet stål # 74803800

Zesis M33 1-greps kjøkkenarmatur 160, med uttrekk-
bar dusj, 2jet
Krom # 74801000
Matt sort # 74801670
Børstet stål # 74801800

Zesis M33 1-greps kjøkkenarmatur 160, med uttrekk-
bar dusj, 2jet, sBox lite
Krom # 74804000
Matt sort # 74804670
Børstet stål # 74804800

Zesis M33 1-greps kjøkkenarmatur 150, med uttrekk-
bar dusj, 2jet
Krom # 74800000 / # 4242531
Matt sort # 74800670
Børstet stål # 74800800

Zesis M33 1-grebs kjøkkenarmatur 150, 1jet
Krom # 74802000 / # 4242532
Matt sort # 74802670 / # 4242533
Børstet stål # 74802800

Zesis M33 1-grebs kjøkkenarmatur 160, til montering 
foran vindu, 1jet
Krom # 74805000

Zesis M33 1-greps kjøkkenarmatur 200, med sten-
geventil, 1jet
Krom # 74808000 / # 4242439

Den smarte slangeføringen sBox Lite setter fart 
på arbeidsprosessene ved kjøkkenvasken. sBox Lite 
forhindrer at slangen setter seg fast eller vrir seg i un-
derskapet. Det finnes også varianter med slangevekt.
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