Produktsortiment 2020
Kvalitet til køkken og bad

God

Standardprodukter
Focus® 70 1-grebs håndvaskarmatur
med løft-op bundventil. Krom.
# 31730,-000 / # 702122004

Focus® 70 1-grebs håndvaskarmatur
med Push-Open bundventil
# 31604,-000 / # 701570304

Med CoolStart
# 31539,-000 / # 702122304

Focus® 160 1-grebs køkkenarmatur. Krom.
# 31806,-000 / # 705854104
Overflade i stål-optik
# 31806,-800 / # 705854180

Focus® 260 1-grebs køkkenarmatur. Krom.
HG nr. 31820,-000 / # 705838104
Overflade i stål-optik
# 31820,-800 / # 705838180

Croma® 100 1jet brusersæt 65 cm. Krom.
# 27717,-000 / # 737701334

Ecostat 1001 CL brusetermostat med
skoldningsspærre og vandsparefunktion.
Ekskl. forskruninger og rosetter. Krom.
# 13213,-000 / # 722383104

Bedre

Tilvalgsprodukter

Kan lægges ned
Vores køkkenarmatur Talis® S² Variarc kan lægges ned foran
vinduet uden brug af værktøj. Dette gør det nemt at åbne et
evt. vindue der åbner indad

Talis® S 80 1-grebs håndvaskarmatur
med løft-op bundventil. Krom.
# 72010,-000 / # 702330104

Talis® S 80 1-grebs håndvaskarmatur
med Push-Open bundventil. Krom.
# 72011,-000 / # 701310304

Talis® S 1-grebs køkkenarmatur. Krom.
# 32851,-000 / # 705823104

Talis® S² Variarc 1-grebs køkkenarmatur
med udtræksbruser. Krom.
# 14877,-000 / # 705856004

Raindance® Select S Brusersæt 120 3jet
PowderRain med bruserstang 65 cm. Krom.
# 27654,-000 / # 737717124

Ecostat Comfort brusetermostat med
skoldningsspærre og vandsparefunktion.
Inkl. forskruninger og rosetter. Krom.
# 13116,-000 / # 722375104

Tilbehør

Tilvalgsprodukter

Logis ® Universal
Håndklædestang
# 41716,-000 / # 775566164

Logis ® Universal
Sæbedispenser
# 41714,-000 / # 774453504

Logis ® Universal
Krog
# 41711,-000 / # 775253104

Logis ® Universal
Dobbelt krog
# 41725,-000 / # 775253204

Logis ® Universal
Papirholder
# 41726,-000 / # 776426004

Logis ® Universal
Papirholder
# 41717,-000 / # 776426204

Logis ® Universal
WC-børste
# 41722,-000 / # 778524104

Logis ® Universal
Barberspejl
# 73561,-000 / # 771967104

Logis ® Universal
Sæbekurv
# 41710,-000 / # 774453304

AXOR Starck

Tilvalgsprodukter

AXOR Starck 90 1-grebs håndvaskarmatur
med løft-op bundventil. Krom.
# 10111,-000 / # 701908004

AXOR Starck 100 1-grebs håndvaskarmatur
med løft-op bundventil. Krom.
# 10001,-000 / # 702348104

AXOR Starck 1-grebs køkkenarmatur med
udtræksbruser. Krom.
# 10821,-000 / # 705837104
Overflade i stål-optik
# 10821,-800 / # 705837180

AXOR Starck håndbrusersæt 2jet. Krom.
# 27980,-000 / # 737718904

AXOR Starck 1-grebs brusearmatur med rundt
greb. Krom.
# 10611,-000 / # 726944004

AXOR Citterio

Tilvalgsprodukter
AXOR Citterio M 100 1-grebs håndvaskarmatur med løft-op bundventil. Krom.
# 34010,-000 / # 702095104

AXOR Citterio 1-grebs køkkenarmatur. Krom.
# 39850,-000 / # 705849104
Overflade i stål-optik
# 39850,-800 / # 705849180

Raindance® Select E 120 3jet brusersæt
65 cm. Krom/hvid.
# 26620,-400 / # 737717270

AXOR Citterio M Termostatarmatur til brus.
Krom.
# 34635,-000 / # 722560104

AXOR

Tilbehørsprodukter

AXOR Starck tandkrus. Krom.
# 40834,-000 / # 773964100

AXOR Starck sæbedispenser. Krom.
# 40819,-000 / # 774712104

AXOR Starck krog. Krom.
# 40837,-000 / # 775392100

AXOR Starck papirholder. Krom.
# 40836,-000 / # 776414100

AXOR Starck WC-børste. Krom.
# 40840,-000 / # 778514500

Brusersystemer

Tilvalgsprodukter

Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe med AirPower og QuickClean. Raindance Select 150 mm håndbruser med Select
omskifterknap, så der nemt skiftes mellem 3
stråletyper. Ecostat Comfort termostat. Krom.
# 27115,-000 / # 722386704

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe med Select termostatarmatur,
360x190mm hovedbruser samt Raindance
Select 150 mm håndbruser med Select
omskifterknap, så der nemt skiftes mellem 3
stråletyper. Krom.
# 27112000 / # 722392804

Enkel rengøring med QuickClean
Armaturernes luftblandere og brusernes
stråledyser er lavet af elastisk silikone, som
kalk har svært ved at sætte sig fast på. Skulle
der alligevel opstå kalkaflejringer, kan de let
gnides væk med en finger.

Bløde stråler med AirPower
Brusere, håndvask- og køkkenarmaturer med
AirPower-teknologi byder på ekstra bløde og
luftige dråber. hansgrohe-teknologien blander
luft i vandet, så det bruges mere effektivt uden at forringe komforten.

Spar på vandet med EcoSmart
Hansgrohe armaturer og brusere med
EcoSmart-teknologi bruger op til 60 % mindre
vand end konventionelle produkter. Det betyder, at du kan reducere vand- og energiomkostninger og bevare værdifulde ressourcer.

Intuitiv styring med Select
Select-knappen gør produkter i badeværelset
og køkkenet endnu mere brugervenlige. Brug
den til at skifte stråletype og bruser i badet
– eller til at styre vandet i dit armatur helt
præcist.

Spar energi automatisk
Med CoolStart-teknikken fra Hansgrohe løber
der udelukkende koldt vand i grebets mellemposition. Med CoolStart mindskes energibehovet og dermed også CO2-udledningen.

Mere bevægelsesfrihed
Få den rette mængde plads og det perfekte
design til din håndvask. Armaturets ComfortZone er anført i millimeter i produktets
navn.

En helt overdådig bruseoplevelse
Et fuldstændig overdådigt brusebad med
stråletyper, der giver uforlignelig velvære.
Hansgrohes hovedbrusere med en diameter
på op til 600 mm indhyller dig i bruseglæde
fra top til tå.

Garanti
Hansgrohe garanterer, at vore produkter ikke har fabrikationsfejl. Skulle der imidlertid opstå en fejl eller mangel på et produkt i op til 5 år fra
købsdatoen, vil Hansgrohe omkostningsfrit reparere eller ombytte produktet ved returnering til Hansgrohe A/S. Hansgrohe yder endvidere 10 års
reservedelsgaranti, hvilket sikrer, at en reservedel til et produkt kan leveres i minimum 10 år efter, at produktet er udgået af produktionen.

