Najlepši delovni
prostor v hiši.
Z inovativnimi ponori in pipami iz hansgrohe.

hansgrohe. Meet the beauty of water.

Inovacije in
zelo kakovosten
dizajn kuhinje.
Srce kuhinje utripa tam, kjer sveža voda teče. Zato razvija hansgrohe
nenehno nove ideje, ki vam omogočajo uživati pri delu z vodo.
Preﬁnjena tehnologija in ergonomska dovršenost sta lastnosti izdelka,
ki naredi delo v kuhinji bolj učinkovito in prijetno za Vas. Kombinirajte
kuhinjske armature, ki so lahke za uporabo, ﬂeksibilne z zelo
kakovostnim pomivalnim koritom po Vaši izbiri, in uživajte v preprostem
ravnanju. Ali dovolite, da bi Hansgrohe sestavil optimalni spoj
pomivalnega korita in armature? Moderne kombinacije pomivalnega
korita postajajo osrednja točka vaše kuhinje. Izbrani materiali in
kakovostna obdelava vam bodo dolgo ponujali zadovoljstvo.
hansgrohe. Meet the beauty of water.

Kazalo
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Naša zahteva ‒
Vaša prednost.

1
·
-

Inovacija
Revolucionarne inovacije
Eden izmed pionirjev sanitarne industrije
Tehnologije prihodnosti

Za hansgrohe so Vaše potrebe najpomembnejše. Kot vodilno
podjetje v sanitarni industriji, mi nenehno proizvajamo tehniške
inovacije za kopalnico in kuhinjo, zato, da bi bile izpolnjene Vaše
zahteve za vsakodnevno življenje in posebne trenutke pri delu
z vodo. Mi to raziskujemo in razvijamo v naših laboratorijih. Vsako
leto registriramo nekaj sto novih patentov ob naših 15.000 aktivnih
patentih. Kot eno bolj inovativnih podjetij v nemških srednjih podjetjih
srednjega razreda, smo prišli med TOP 100. S svojimi idejami
smo napisali zgodovino širom po svetu in le-to nadaljujemo pisati
v prihodnosti. Vsega več za več udobja, več varnosti in več zadovoljstva
v Vaši kuhinji.
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2
·
-

Oblikovanje
Več kot 600 nagrad za oblikovanje
Oblikovanje za osebni stil
Mednarodni oblikovalci

S hansgrohe oblikujte Vašo kopalnico in kuhinjo natančno po
vaših idejah. Ob izbiranju oblik, barv, materiala in površin,
se lahko oprete na tenkočutnost mednarodno priznanih
oblikovalcev, ki se ne osredotočijo le na dizajn, temveč tudi
na optimalno funkcijo in komfortno uporabo. Naši trije slogi Avantgarde, Classic in Modern – trajajo dlje kot kratkotrajni
modni trendi. Tudi iz tega razloga so izdelki hansgrove
nagrajevani za odličen dizajn po vsem svetu več kot 600 krat.
Z nagrajevanim dizajnom hansgrohe boste naložili v trajno
uživanje v kuhinji.

4
·
·
·

3
·
·
·

Kakovost
Strokovnost od 1901
Izdelano v Nemčiji
5 let garancije in 15 let garancije
za zamenjavo

Vaša kuhinja naj bi Vam ugajala nekaj deset let in naj bi funkcionirala
vsakodnevno do popolnosti. Od 1901 ljudje po celem svetu
verjamejo dolgotrajnim in zelo kakovostnim izdelkom izpod
Schwarzwalda. S proizvodnim deležem od okroglih 80 % v Nemčiji,
"Made in Germany" je trden sestavni del naše poslovne ﬁlozoﬁje.
Na ta način izpolnjujemo najvišje standarde in stroge usmeritve-kot je
dokazano s številnimi certiﬁkati, izdanimi s strani neodvisnih Inštitutov
za preizkušanje. Za kakvost vam prostovoljno damo garancijo 5 let*,
za dobavljivost rezervnih del 15 let. Za več informacij si poglejte
hansgrohe.com/service

STORITEV
Podpora in dragoceno
znanje
Vedno smo tu za Vas
Izložbe si sami oglejte

Mi Vas popolnoma podpiramo. Na naši spletni strani boste
našli potrebne informacije o naših izdelkih in nekaj koristnega,
kot je kalkulator za varčevanje z vodo. On izračuna prihranek
v Vaših stroških za armaturo in pipe z EcoSmart tehnologijo.
Preko servisne linije lahko kontaktirate z našimi strokovnjaki,
ki vam bodo rade volje pomagali. V "hansgrohe Aquademie"
doživite zgodovino kopanja in kopalnice tudi v verjetno največji kopalnici v Nemčiji-Showerworld -lahko se tudi sami
prepričate v užitek tuširanja z našimi baterijami.
hansgrohe.com

*Ta garancija velja za vse izdelke hansgrohe, razen za tiste, ki so navedeni
pod II b a www.hansgrohe.com/garantee
5
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Baterije in pipe
v kuhinji ‒
Več udobja,
več oblikovanja.
Kuhinja je središče vašega doma. Točka, kjer se stekajo
zahteve po udobju in oblikovanje z učinkovitim delom. Da bi
brezskrbno uživali v trendu kuhanja, bi Vam vse moralo iti od
rok. V popolni interakciji funkcije in estetike te armature za
kuhinjo, kot naši pomembni izdelki, ustvarjajo novo doživetje.
Spoznajte inovativna pomivalna korita in armature ter
popolnoma nove kombinacije, ki bodo prinesle revolucijo pri
delu v kuhinji. In poglejte si našo dodatno kuhinjsko opremo:
Zato, ker tudi oplemenitene malenkosti optimizirajo potek dela.
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Novosti ‒
Olajšajte sebi
delo v kuhinji.
Aquno Select M81:
Aquno Select M81 armature narekujejo
lahek in neponovljiv potek dela, sicer do
zdaj brez primere za najbolj učinkovito
upravljanje vode v pomivalnem koritu,
ki pa ga narekuje prihodnost. Edinstven
dizajn ustvarja optimalne pogoje, da voda
teče na nov način. Inovativen, uravnovešen
SatinFlow curek v kuhinji zahteva sebi
enak del vodovodne napeljave (armaturo).
S tem je omogočeno in ponovno opredeljeno
nežno tuširanje živil, pranje brez curljanja in
razpršitve vode z velikih kosov-predmetov ter
umivanje rok, ki pa prihrani pralna sredstva in
vodo. Zaključeno z večnamenskim sitom, ki je
izdelano po meri, pranje pa nikoli prej ni bilo
tako lahko in nikoli tako posebno – enostavno
preprosto.

Talis M54:
Harmonično minimalistično oblikovan, dokazano brez kompromisov glede funkcije in
kakovosti. Na ta način je vsak ročaj absolutno poudarjen. Zahvaljujoč tenkim obrisom
Talis M54 kuhinjske armature se le-te vklopijo v vsak moderen kuhinjski ambient.
V Eyecatcher je, poleg kroma in nerjavečega
jekla, Finish ekskluzivna površina MattBlack.
Nabor v različnih osnovnih oblikah in komfortnih višinah lahko sodelujejo pri oblikovanju
slehernega kuhinjskega koncepta.
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Metris Select M71 & Talis Select M51
razširitev:
Dopolnitev nabora uveljavljenih kuhinjskih
armatur tušev in pip Metris Select M71 in
Talis Select M51 povezujeta dve funkcionalnosti: Novo razvita glava tuša se kombinira
z baterijo Select tehnologija izvlečnega tuša
z dvema curkoma. Vaša prednost: ravnanje
z eno roko in še bolj funkcionalna kontrola
vode.

Pomivalna korita iz
nerjavečega jekla S41:
Pomivalno korito, ki lahko ustreza zahtevam
vsakodnevnega življenja. Organski dizajn
in zmanjšan jeziček dvigovanja se prilega
k slehernemu kuhinjskemu ambientu. Zaradi
svojih spremenljivih opcij vgradnje in zamenjave zelo ﬂeksibilna. Primerno za spodnje
omare širine 45 cm. Celoten obseg dostave:
Po želji se izbira ročna ali avtomatska garnitura za odpadke.

Dodatna oprema, dodatki in čistilci:
Delo je v kuhinji lažje, če je v njej ustrezna
oprema. Zaradi tega so pri proizvajalcu
baterij pripravljeni novi izdelki, ki naredijo
delo okrog naših kuhinjskih rešitev čim bolj
udobno za Vas. Razpršilec za tekočino za
pomivanje posode, ki ustreza vsaki kuhinjski
armaturi znamke hansgrohe. Tako je v kuhinji
možno veliko število opravil zahvaljujoč
večnamenskemu situ, premični površini za
odcejanje in rezalnim deskam. Zaščito pred
umazanijo, nastanek madežev in usedline
vodnega kamna pa ponujata razpršilo za
čiščenje nerjavečega jekla in SilicaTec.

9

Tehnologije

Prožnost: kombinacija gumba "Select" in izvlečne
iztočne cevi poenostavi delo in zagotavlja več udobja pri
koritu. Izvlečna iztočna cev se lahko izvleče do 76 cm,
s čimer se razširi delovni premer in je polnjenje posod še
bolj udobno.

Select
Udobna uporaba s pritiskom na tipko

Neomejenost pri gibanju: zahvaljujoč Select
tehnologiji, pretok vode je lahko ročno kontroliran
s prstom, vklop ali izklop s pomočjo vrhnje strani dlani ali
roke. To poveča neomejenost gibanja in Vi delate še bolj
učinkovito.

Select tehnologija zagotavlja udobno uporabo: z enim klikom se voda lahko ustavi in
s ponovnim klikom se vklopi. S pomočjo komolca ali hrbtne strani dlani – tako ostanejo
roke prosta, kuhinjska armatura pa čista.

Vaše prednosti:
·
·
·

Komfortna uporaba - optimiziran pretok vode
Med delom se s pritiskom na tipko ustavi dotok
vode in se s ponovnim pritiskom vklopi
Prav tako se lahko uporablja s pomočjo roke
ali komolca

Večnamenski: s tipko Select na sprednji strani roba
korita, lahko preprosto med delom vklopite ali izklopite
vodo. Z zasukanjem kontrolnega elementa se vklopi
garnitura za odpadke.

10

ComfortZone
Popolna prostost gibanja
Izjemno visok curek ponuja veliko prostora in je idealen za polnjenje posod. Odvisno od
kuhinjske armature se razpon obračanja lahko nastavi po fazah ali na vse strani (ravni
nastavitve se razlikujejo odvisno od armature).

Vaše prednosti:
·
·
·

Optimalna višina za sleherno potrebo
Prilagodljiv razpon obračanja preprečuje, da bi se preveč obrnila
Maksimalna prostost gibanja
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Tehnologije

brez sBox
maks. 50 cm

s sBox
do 76 cm

Funkcija vlečenja
Izboljšana ﬂeksibilnost (prožnost)
Izvlečni tuš oziroma curek na izvlečenje razširi premer dela pri koritu. Prednost z. B. pri
zalivanju rastlin ali polnjenju kavnega avtomata. Prha ali curek? Izbira je Vaša: Izvlečni
tuš omogoča enostavno preklapljanje med dvema vrstama curka. S curkom na izvlečenje
za intuitivno upravljanje z vodo s pomočjo funkcije Select lahko vklopite ali izklopite vodo
samo z enim pritiskom na tipko.

Vaše prednosti:
·
·
·

Standardno izvlečenje maks. 50 cm
sBox razširi premer dela do 76 cm. To ustreza povečanju
dolžine za 50 %
MagFit magnetno držalo za tuš za preprosto vračanje cevi in
natančno postavljanje v ležišče za tuš
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sBox
Primerno odloženo
Veliko pripomočkov za kuhinjo in gospodinjstvo, od detergentov do koša za smeti, si
delijo omejen prostor. Predmeti, ki so razmeščeni pod koritom, lahko preprečujejo visečo
cev vašega izvlečnega tuša. Tako sBox naredi red. Ponuja praktično udobje zahvaljujoč
jasnim pogojem. Cev se lahko potegne in vrne v škatlo. V sBox-u se ne more zatakniti ali
poškodovati. Utež cevi se vodi tiho in je zaščitena znotraj škatle pred ovirami, ki blokirajo
njegovo funkcijo.

Vaše prednosti:
·

·
·
·

Gladko, varno izvlečenje in vrnitev cevi brez trčenja s predalčki ali
s sistemom za ločitev smeti -večkratne možnosti montaže v spodnji omari
zahvaljujoč ﬂeksibilnim elementom za pritrjevanje
sBox zagotavlja več reda v omari izpod pomivalnega korita
Utež cev v sBox-u omogoča lahko in tiho vodenje cevi
Opcijski pripomočki: opcijski vodnik za ravnotežje prav tako omogoča
uporabo v nižjih delih omare
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Tehnologije

Normalen curek:
Curek reguliran s pomočjo ventila zahvaljujoč AirPower
tehnologiji. Bolj polne, lažje in mehkejše kapljice za
prijeten vodni curek.

Laminarni curek:
Kristalno čist in produktiven brez dodajanja zraka. Idealno
za hitro polnjenje velikih posod. Razpršitev se lahko
prepreči.

Vrste curka
Spremenite curek po svoji volji

Curek tuša:
Učinkovit zaradi porabe virov, čisti. Prav tako je primeren
za hitro izpiranje pomivalnega korita.

Curek vode ni enak drugemu curku vode, saj so dejavnosti v koritu, torej potrebe, različne.
Zahteve se spreminjajo - odvisno od tega, ali je treba, npr. posodo hitro napolniti ali pa
oprati občutljiva živila. Zaradi tega ponujamo kuhinjske armature z dodatnimi vrstami
curka. Tako lahko zelo prožno in preprosto prehajate med različne tipe curkov.

Vaše prednosti:
·
·
·
·

Lahka sprememba tipov curka na izvlečnem tušu
Curek tuša se lahko ustavi
Vračanje curka s pritiskom na tipko
Intuitivna sprememba zahvaljujoč natančni točki pritiska v eni smeri

SatinFlow curek:
Izjemno učinkovit, brez razpršenja in ekonomičen glede
porabe vode. Raven curek se dotika živil kot bi bil nežen
pajčolan, čisti velike kose, tudi posode, kot so pekači za
peko in omogoča umivanje rok, s čimer se prihrani na virih.
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Namestitev pred oknom
Prilagodljiv v vsaki situaciji
Okno, ki se odpira proti notranjosti, ovira normalne kuhinjske armature. Idealno za
montažo pred oknom, samo dvignite kuhinjsko armaturo, kadar je to potrebno in jo
prestavite. To omogoča preprosto odpiranje in zapiranje okna.

Vaše prednosti:
·
·

Idealno za montažo pred oknom
Dovoljuje, da se okno odpre in zapre

15

Tehnologije
QuickClean
Vodni kamen odstranjujejo podjetja v trenutku
QuickClean predstavlja prožne silikonske lamele. Ob manjšem naporu in brez kakršnih
koli sredstev za čiščenje se lahko umazanija in usedline vodnega kamna izbrišejo kar
s prstom. Na ta način izdelki ostanejo funkcionalni in živijo dlje časa.

Vaše prednosti:
·
·

Hitro in lahko čiščenje
Dolga življenjska doba in funkcionalnost

AirPower
Za vodo v vsem njenem razkošju
AirPower povzroči prodiranje zraka skozi odprtino na armaturi. To bogati doteklo vodo
z zrakom, kar naredi curek vode bolj polnega, lažjega in mehkejšega. AirPower prav tako
doseže veliko prostornino šobe z manj vode.

Vaše prednosti:
·
·
·

Bolj polne, lažje in mehkejše kapljice za prijeten vodni curek
Zmanjšano tveganje pršenja vode
Visoka učinkovitost prispeva k zmanjšanju porabe vode
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Izvedite kaj o skeniranju kode in več
o hansgrohe tehnologijah!

CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

Topla voda samo, če jo resnično potrebuješ
Medtem ko se s standardnimi armaturami v osrednjem položaju ročaji aktivirajo takoj,
pretočni grelniki ali cirkularne črpalke pri CoolStart armaturah, se topla voda dodaja
samo, če se ročaj premakne v levo. S tem se zmanjša poraba energije, oddajanje CO2
in stroški.

Vaše prednosti:
·
·
·

V osnovnem položaju, samo mrzla voda
Visok varčevalni potencial vode in energije, denar kar prihrani
Posebna delovna ergonomija: vzvod za toplo vodo se premakne
samo v levo

EcoSmart
Prihranite vodo in energijo
Zahvaljujoč tehnologiji EcoSmart, določene hansgrohe kuhinjske armature porabijo le
6 l/min zaradi dodajanja zraka. To prihrani vodo in s tem tudi energijo.

Vaše prednosti:
·
·
·

Nasičen, mehurčast vodni curek, zahvaljujoč obogatenemu zraku
Nižja potreba po energiji in s tem manjše oddajanje CO2 skozi
manjšo porabo
Dvojni prihranek zaradi nižje porabe vode in energije

Koliko vode in energije se lahko prihrani razkrije kalkulator prihrankov na:
pro.hansgrohe-int.com/savings-calculator
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Minimalističen dizajn,
Maksimalna izbira ‒
nerjaveče jeklo S71.

Funkcionalna so, trpežna in najbolj prepričljiva s svojim čistim
dizajnom: kuhinjska pomivalna korita znamke hansgrohe.
Minimalistični dizajn pomivalnih korit s svojo pravokotno
osnovno obliko se harmonično prilega k modernim in
funkcionalnim kuhinjam. Značilen, širok rob v obliki črke
L naredi pomivalno korito za novo točko pritegovanja
pozornosti. Izberite med različnimi oblikami in velikostmi,
idealna oprema za Vašo kuhinjo iz sanj. Ali je to klasično
nerjaveče jeklo ali naravni granit SilicaTec? Pri nas boste
našli pravo granitno pomivalno korito, ki po barvi ustreza
Vašemu slogu urejanja.
18

POMIVALNO KORITO

Opcije za namestitev:
Nerjaveče jeklo S71 pomivalna korita se lahko montirajo z naleganjem ali
v ravni površine. Prav tako
so dostopni modeli za
vgradnjo izpod. Različne
velikosti pomivalnih korit
zagotavljajo maksimalno
prožnost, prilagodljivost.

Stabilne in preproste za namestitev:
Za stabilno pritrjevanje armatur, so vsa pomivalna
korita opremljena z nosilcem za pritrjevanje in z dvojno
debelino materiala – nič več premikanja. Žabice za
pritrjevanje v področju zategovanja 28-40 mm so
vključene v dostavljen izdelek. Potrebni dodatki (garnitura za odpadke in prelivanje) se lahko naročijo ločeno,
odvisno od kuhinjske armature.
Zelo kakovostne in odporne:
Debeline 1 mm, ročno zavarjena pomivalna
korita iz nerjavečega jekla, se svetijo skozi
svoje natančno izdelane robove in 10 mm
kotnega obsega. Okvir na različicah L je
ojačan z 2 mm in zagotavlja stabilnost
pomivalnega korita Nerjaveče jeklo je
odporno in ni občutljivo na agresivne
snovi, kot so sadne kisline.

Odporna proti toploti:
Je stabilne oblike – nerjaveče jeklo ni
občutljivo na ekstremne spremembe
temperature in je ob tem nerjaveče.
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Nerjaveče jeklo S71

S71
S711-F450 Vgradno pomivalno korito 450 (1 luknja)
# 43301, -800
S712-F450 Vgradno pomivalno korito 450 (2 luknje)
# 43305, -800 (Ni prikazano)
Za element

Montaža

60 cm

S71
S715-F450 Vgradno pomivalno korito 450
(1 luknja) z odvodno ploščo levo
# 43306, -800

S717-F450 Vgradno pomivalno korito 450
(2 luknje) z odvodno ploščo levo
# 43307, -800 (Ni prikazano)

S716-F450 Vgradno pomivalno korito 450
(1 luknja) z odvodno ploščo desno
# 43331, -800 (Ni prikazano)

S718-F450 Vgradno pomivalno korito 450
(2 luknje) z odvodno ploščo desno
# 43332, -800 (Ni prikazano)

Za element

Montaža

60 cm

S71
S711-F660 Vgradno pomivalno korito 660 (1 luknja)
# 43302, -800

S71
S711-F655 Vgradno pomivalno korito 180/450 (1 luknja)
# 43309, -800

S712-F660 Vgradno pomivalno korito 660 (2 luknje)
# 43308, -800 (Ni prikazano)

S712-F655 Vgradno pomivalno korito 180/450 (2 luknje)
# 43310, -800 (Ni prikazano)

Za element

Za element

Montaža

80 cm

80 cm

S71
S711-F765 Vgradno pomivalno korito 370/370 (1 luknja)
# 43303, -800
S712-F765 Vgradno pomivalno korito 370/370 (2 luknje)
# 43311, -800
Za element

Montaža

90 cm
20

Montaža

S71
S719-U400 Pomivalno korito postavljeno izpod 400
# 43425, -800

S71
S719-U450 Pomivalno korito postavljeno izpod 450
# 43426, -800

Za element

Za element

Montaža

Montaža

50 cm

60 cm

S71
S719-U500 Pomivalno korito postavljeno izpod 500
# 43427, -800

S71
S719-U660 Pomivalno korito postavljeno izpod 660
# 43428, -800

Za element

Za element

Montaža

Montaža

60 cm

80 cm

S71
S719-U655 Pomivalno korito postavljeno izpod 180/450
# 43429, -800

S71
S719-U765 Pomivalno korito vgrajeno izpod 370/370
# 43430, -800

Za element

Za element

Montaža

Montaža

90 cm

80 cm

Še izdelkov in informacij lahko najdete na spletnem naslovu hansgrohe.com
21

22

Spremenljive opcije
inštalacij, organske
oblike – nerjaveče
jeklo S41.
S41 pomivalna korita se izdelujejo iz nerjavečega jekla
debeline 0,8 mm, ki je odporno in ni občutljivo na agresivne
snovi, kot so sadne kisline. Jeklo je higiensko in lahko se čisti.
Organski dizajn z velikim obsegom ne pusti možnosti za
umazane robove in se na videz prilega v sleherni kuhinjski
ambient. Zahvaljujoč spremenljivim opcijam za inštalacijo in
možnostim zamenjave je lahko kuhinja individualno oblikovana.
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Nerjaveče jeklo S41
Fleksibilno, prožno, prilagodljivo:
Zahvaljujoč reverzibilni inštalaciji se pomivalno korito
z odcejalno površino in izbiro velikosti pomivalnega
korita popolnoma prilega najrazličnejšim inštalacijskim
scenarijem. S41 je lahko inštalirano z naleganjem ali
v delovni površini.

Preprosto za vzdrževanje:
Organsko zaobljen dizajn
z velikim obsegom zagotavlja
lahko in hitro čiščenje brez
umazanih robov.

Stabilna:
Za stabilno pritrjevanje armature so vsa pomivalna korita
opremljene z vogalom za
pritrjevanje -nič več premikanja.

Komfortno:
Prostrana pomivalna korita za standardne spodnje
omare olajšajo ravnanje z večjimi predmeti med delom
v kuhinji. Integrirana zvočna podlaga zagotavlja
uporabo vode z malo hrupa.

Preprosto za namestitev:
Žabice za pritrjevanje za
področje zategovanja
28-40 mm, kot tudi garnitura
za odpadke in prelivanje, so
vključeni v dostavo.
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Odporna proti toploti:
Stabilne oblike, nerjaveče jeklo ni občutljivo na
ekstremne spremembe temperature in je ob tem
nerjaveča.

S41
S412-F340 Vgradno pomivalno korito 340/400
# 43334, -800

S41
S412-F400 Vgradno pomivalno korito 400/400
# 43335, -800

Za element

Za element

Montaža

45 cm

Montaža

50 cm

S41
S412-F500 Vgradno pomivalno korito 500/400
# 43336, -800

S41
S4113-F340 Vgradno pomivalno korito 340/400 z odvodno ploščo
# 43337, -800

Za element

Za element

Montaža

Montaža

60 cm

45 cm

S41
S4113-F400 Vgradno pomivalno korito 400/400 z odvodno ploščo
# 43338, -800

S41
S4113-F540 Vgradno pomivalno korito 340/150/400
z odvodno ploščo
# 43339, -800

Za element

Montaža

Za element

50 cm

Montaža

60 cm

Alternativno, S41 pomivalna korita s površino za odcejanje
so prav tako dostopna tudi brez predhodno izvrtanih lukenj,
vključujoč ročno garnituro za odpadke.

Še izdelkov in informacij lahko najdete
na spletnem naslovu hansgrohe.com
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Naravnost, ki
je vredna –
SilicaTec S51.

Granitna pomivalna korita iz SilicaTec so
material prihodnosti in prinašajo barve
s svojo naravnostjo v kuhinjo. Glavna sestavina je ﬁn kremenčev pesek, najbolj trda
sestavina granita. To ustvari gladko, trdo in
neprepustno površino visoke kakovosti, ki
se lahko čisti. Posebno so neobčutljiva za
toploto, oprasknine in umazanijo. Za še več
individualnosti so v ponudbi SilicaTec pomivalna korita v treh različnih barvnih opcijah.
26

Naravno:
Ne glede na to, ali je
v 170 graﬁtno črni,
290 kameno sivi ali 380
betonsko sivi barvi, material je prijeten na dotik in
prepričuje s svojo naravnostjo. Gladka, zaprta
površina pomivalnega
korita ne pusti tvrdovratnim usedlinam umazanije nobene možnosti.

Odporen proti:
SilicaTec je izdelan iz
zaobljenih kremenčevih
delčkov in impresionira
z odpornostjo proti udarcem,
zlomom in opraskaninam.
Zahvaljujoč odpornosti proti
toploti, le-ta ne more poškodovati SilicaTec. Pomivalno
korito prav tako kljubuje UV
sevanju. Barvni toni ostanejo
nespremenjeni dolgo časa, ne
da bi zbledeli.

Namestitvene opcije:
SilicaTec S51 pomivalna korita so dostopne za montažo
z naleganjem in za montažo izpod. Maksimalna prilagodljivost zagotavlja različne velikosti pomivalnih korit.

Varno za živila:
Neprepustna površina
SilicaTec preprečuje
prodiranje bakterij in
vpijanje vonjev. To
zagotavlja higiensko
varnost v kuhinji.

Učinek kapljanja:
Učinek kapljanja dovoli, da
voda skoraj brez ostanka
odteče. Razen tega, tekstura
površine preprečuje nastanek
živilskih madežev in obarvanost.
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SilicaTec S51

S51
S510-F450 Vgradno pomivalno korito 450
# 43312, -170, -290, -380

S51
S514-F450 Vgradno pomivalno korito 450 z odvodno ploščo levo
# 43314, -170, -290, -380

Za element

S5110-F450 Vgradno pomivalno korito 450 z odvodno ploščo desno
# 43330, -170, -290, -380 (Ni prikazano)

Montaža

60 cm

Za element

Montaža

60 cm

S51
S510-F660 Vgradno pomivalno korito 660
# 43313, -170, -290, -380

S51
S510-F635 Vgradno pomivalno korito 180/450
# 43315, -170, -290, -380

Za element

Za element

Montaža

80 cm

80 cm

S51
S510-F770 Vgradno pomivalno korito 370/370
# 43316, -170, -290, -380
Za element

Montaža

90 cm
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Montaža

S51
S510-U450 Pomivalo korito vgrajeno izpod 450
# 43431, -170, -290, -380

S51
S510-U660 Pomivalno korito vgrajeno izpod 660
# 43432, -170, -290, -380

Za element

Za element

Montaža

Montaža

60 cm

80 cm

S51
S510-U635 Pomivalno korito vgrajeno izpod 180/450
# 43433, -170, -290, -380

S51
S510-U770 Pomivalno korito vgrajeno izpod 370/370
# 43434, -170, -290, -380

Za element

Za element

Montaža

80 cm

Montaža

90 cm

Možnosti izdelave
Ob navajanju površine vsaka številka naročila ima
(#) 8 številčnih mest, na primer 28500, - 290 = Kamen siva

-170
Graﬁt črna

-290
Kamen siva

-380
Beton siva

Še izdelkov in informacij lahko najdete na spletnem naslovu hansgrohe.com
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KUHINJSKA
ARMATURA

Aquno
Select M81 –
izpopolnjeno za
preprost potek dela.
Potek dela nastaja tam, kjer se delovni tokovi idealno
prepletajo, prav tako kot zobniki. Zahvaljujoč skupnemu
sistemu nekonvencionalnega dizajna izdelka, združenega
z inovativno tehnologijo curka in specialnim dodatkom,
optimalno povezuje kuhinjska armatura Aquno Select M81
vse svoje prednosti. Ta enota omogoča revolucionarno
interakcijo z vodo v kuhinji. Prvič je, da laminarni in tuš na
curek na izvlečnem tušu dopolnjujejo ravni in posebno nežni
curek SatinFlow. Vašim svežim živilom se sanja o tem nežnem
tušu: SatinFlow ščiti občutljivo sadje inzelenjavo. Mikroﬁni
posamezni curki padajo na živila pod pravim kotom in hitro jih
operejo. Ravni curek prav tako čisti velike predmete v trenutku,
podobno kot pekač za peko in omogoča tudi umivanje rok,
s čimer varčuje z viri. Skupaj s hansgrohe večnamenskim sitom
je ustvarjen vseobsegajoč koncept za učinkovito upravljanje
z vodo.
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Aquno Select M81
Funkcija izvlečenja:
Funkcija izvlečenja z dvema tipoma
curka omogoča prilagodljivo delo, ne
glede na to, ali izpirate lončke za rože
v pomivalnem koritu ali polnite lonček
poleg pomivalnega korita. Kombinacija
s sBox-om olajšuje izvlečenje cevi, ki se
po uporabi zagotovo vrne v skladišče
pod koritom. Lokovni izliv ima nastavljiv
radij, ki preprečuje prelivanje iz prostora pomivalnega korita. Armature so
dostopne z in brez sBox-a.

Večopravilna funkcija z večnamenskim
cedilcem:
Prilagojeno dimenzijam SatinFlow curka brez pršenja,
vklopljeno včenamensko sito omogoča praktično
čiščenje in odcejanje živil in na ta način higiensko
obdelavo brez stika s pomivalnim koritom. Najboljše
priporočilo: obe roki ostaneta prosti in se lahko
vzporedno posvetita naslednjemu opravilu.

Preprosta sprememba tipa curka:
Preklop iz SatinFlow curka na izvlečni tuš je preprost zahvaljujoč pritisku na tipko
Select. Ona je diskretno vgrajena v bazo tabličnika. Zeleni prstan okoli tipke Select
kaže trenutno aktivacijo vode in na ta način ustvarja, omogoča varno uporabo vode
brez presenečenja.

32

Aquno Select M81 z L-izlivom:
Kuhinjska armatura z izlivom v obliki črke L je linearna. Odtočna
cev pod kotom podčrta natančnost pravilnosti celotnega
dizajna. In končno, ampak ne tudi najmanj bistveno, na ta način
se uspe uskladiti kombinacija z visečimi omarami. Aquno Select
M81 v L-dizajnu ponuja funkcijo izvlečenja z laminarnim
curkom.

best of bes

t

best of bes

t

Aquno Select M81
Enoročni kuhinjski mešalec 170, izvlečna
šoba, 3jet, sBox
# 73831, -000, -670, -800
Enoročni kuhinjski mešalec 170, izvlečna
šoba, tro cevni
# 73837, -000, -670, -800

Oblikovalski poudarki za kuhinjo
Oblikovalska kuhinja živi od popolnoma koordiniranega koncerta vseh elementov. In nenazadnje, vendar
ne najmanj bistveno, se tole nanaša na impresiven
videz. Ob Aquno Select M81 lahko izbirate med tri
ekskluzivne površine: elegantna zaključna obdelava iz
nerjavečega jekla, mat črna ali sjajna barva kroma.

Površne kuhinjske armature
Ob navajanju površine vsaka številka naročila ima
(#) 8 številčnih mest, na primer 28500,-000 = krom

Aquno Select M81
Enoročni kuhinjski mešalec 250, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 73830, -000, -670, -800
Enoročni kuhinjski mešalec 250, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 73836, -000, -670, -800

-000
Krom

-670
Mat črna

-800
Izgled nerjavečeg
jekla
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Ergonomija
in estetika –
Metris M71.

Zagotovite, da M71 armatura iz hansgrohe
priteguje pozornost in neophodno pomoč
v Vaši kuhinji. Njen jasen, minimalističen
dizajn iz kroma ali nerjavečega jekla se
popolnoma ujema s hansgrohe pomivalnimi
koriti. Ta skupina iz sanj si bolj prepričljivo
prizadeva z novim ergonomskim konceptom
uporabe za še večjo udobnost. Armature
serije M71 so dostopne na različnih ravneh
poudarjanja (ComfortZone), s Select tehnologijo in mnogimi drugimi funkcijami, ki olajšujejo delo.
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Ročaj za nagibanje:
Z ročajem za nagibanje na
sprednjem robu pomivalnega
korita in s Select tehnologijo,
kuhinjska armatura se lahko zelo
lahko uporablja s sprednje strani.

Funkcije:
Z zasukom ergonomskega ročaja za nagibanje se
nastavlja temperatura vode. Z nagibanjem ročaja se
nastavlja količina vode.

Select tipka:
S pomočjo tipke "Select" na
sprednjem robu pomivalnega
korita se kuhinjska armatura
komfortno uporablja
s sprednje strani.

Izvlečni tuš nam razširi premer delovanja:
Cev se varno giblje v sBox-u in je zaščitena pred poškodbami. S pomočjo tipke "Select"
na sprednji strani pomivalnega korita lahko vodo vklopite in izklopite s pritiskom na
ročaj. Ročaj ostane odprt in obdrži količino in temperaturo vode.

Uporaba tipke "Select":
S pritiskom na tipko "Select", se voda lahko vklopi in izklopi.
Z zasukom kontrolne enote se odvod odpre ali se zapre.
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Metris M71

Metris Select M71
Enoročni kuhinjski mešalec z dvema odprtinama 320,
izvlečna šoba, dvo cevni, sBox
# 73806, -000, -800

Metris Select M71
Enoročni kuhinjski mešalec z dvema odprtinama 220,
izvlečn šoba, dvo cevni, sBox
# 73805, -000, -800

Metris Select M71
Enoročni kuhinjski mešalec z dvema odprtinama 200,
izvlečna šoba, dvo cevni, sBox
# 73818, -000, -340, -670, -800
Enoročni kuhinjski mešalec z dvema odprtinama 200,
izvlečna šoba, dvo cevni
# 73819, -000, -800

Metris Select M71
Enoročni kuhinjski mešalec z dvema odprtinama 200,
izvlečna šoba, eno cevni, sBox
# 73804, -000, -800

Metris Select M71
Enoročni kuhinjski mešalec 240, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 73817, -000, -800

Metris Select M71
Enoročni kuhinjski mešalec 320, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 73816, -000, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 240, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 73822, -000, -800

Površne kuhinjske armature
Ob navajanju površine vsaka številka naročila ima
(#) 8 številčnih mest, na primer 28500,-000 = krom
Metris Select M71
Enoročni kuhinjski mešalec 320, izvlečna
šoba, eno cevni
# 14884, -000, -800

-000
Krom

-340
Brušeni črni krom
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-670
Mat črna

-800
Izgled nerjavečeg
jekla

Metris Select M71
Enoročni kuhinjski mešalec 240, izvlečna
šoba, eno cevni, sBox
# 73802, -000, -800

Metris Select M71
Enoročni kuhinjski mešalec 320, eno cevni
# 14883, -000, -800

Metris Select M71
Enoročni kuhinjski mešalec 260, eno cevni
# 14847, -000, -800

Metris M71
Enoročni kuhinjski mešalec 320, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 14820, -000, -800

Metris M71
Enoročni kuhinjski mešalec 220, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 73800, -000, -800

Metris M71
Enoročni kuhinjski mešalec 320, izvlečna
šoba, eno cevni
# 14821, -000, -800

Metris M71
Enoročni kuhinjski mešalec 320, vgradnja
pred oknom, eno cevni
# 14823, -000, -800

Metris M71
Enoročni kuhinjski mešalec 320, zaporni
ventil naprave, eno cevni
# 14888, -000

Metris M71
Enoročni kuhinjski mešalec 320, zaporni
ventil naprave, eno cevni
# 14888, -000

Še izdelkov in informacij lahko najdete na spletnem naslovu hansgrohe.com
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Multitalent za
moderno kuhinjo –
Talis M51.

Armature serije hansgrohe Talis M51 so
vsestranski kuhinjski pomočniki v popolni
obliki: osnovna konusna oblika izžareva
luksuzno eleganco. Lahkotno se prelevi
v tenak nosilec. Površine iz kroma ali nerjavečega jekla, ki jim čas ne more nič,
se prilegajo h kateremu koli kuhinjskemu
ambientu. Pametne rešitve povečajo vaše
udobje: Select Vam podari uživanje v vodi
s pritiskom na tipko, ComfortZone pa vam
da več prostora. Povečajte svoj premer dela
s pomočjo izvlečenja ali vrtilnega nosilca.
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Funkcija izvlečenje:
Izvlečni tuš se izvleče z lahkotno spremembo med
dvema tipoma curkov. Z normalnim curkom lahko
hitro in natančno napolnite celo velike lonce za rože
in pa posode. Dodatni curek tuša je primeren za
temeljno čiščenje ali pranje sadja, zelenjave ali
ribe. Delo je ergonomsko, ker lahko spremenite vrsto
curka z eno roko med tem, ko voda teče.

Funkcija Select:
Nadzor vode s pritiskom na tipko podpira
praktično vse situacije v kuhinji: enostavno
upravljajte z armaturo s komolcem, hrbtno
stranjo dlani ali s komolcem. Zelo praktično
je, ko imate polne roke dela, na primer, pri
polnjenju velikih loncev za rože, ali če so
prsti umazani. S pritiskom na tipko Select
sprožite i ustavite pretok vode skoraj
ležerno.

Komplementarni izdelki
Razpršilec za detergent/tekoče milo: dostopen v treh različnih dizajnih in dveh različnih površinah.
A71 je primeren za Metris M71. A51 priporočamo za Talis M51 in Talis M52. A41 primeren za Focus
M41 in Focus M42 ter ostale izbrane izdelke drugih linij.

A71 Dozator mila / losiona
# 40468, -000, -670, -800

A41 Dozator mila / losiona
# 40438, -000, -670, -800
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A51 Dozator mila / losiona
# 40448, -000, -670, -800

Talis M51

Talis Select M51
Enoročni kuhinjski mešalec 300, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 73867, -000, -800

Talis Select M51
Enoročni kuhinjski mešalec 300, izvlečna
šoba, eno cevni, sBox
# 73853, -000, -800

Talis Select M51
Enoročni kuhinjski mešalec 220, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 73868, -000, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 300, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 72823, -000, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 300, izvlečna
šoba, eno cevni
# 72821, -000, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 220, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 72824, -000, -800

Talis Select M51
Enoročni kuhinjski mešalec 220, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 73852, -000, -800

Talis Select M51
Enoročni kuhinjski mešalec 300, eno cevni
# 72820, -000, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 220, izvlečna
šoba, eno cevni
# 72822, -000, -800
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Talis M51
Enoročni kuhinjski mešalec 200, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 73851, -000, -800

Talis M51
Enoročni kuhinjski mešalec 160, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 73850, -000, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 200, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 72813, -000, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 160, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 72815, -000, -800

Talis M51
Enoročni kuhinjski mešalec 260, eno cevni
# 72810, -000, -800

Talis M51
Enoročni kuhinjski mešalec 260, cilindri s toplo vodo
z nizkim tlakom / prezračevanjem, eno cevni
# 72812, -000

Talis M51
Enoročni kuhinjski mešalec 220, eno cevni
# 72814, -000, -800

Talis M51
Enoročni kuhinjski mešalec 220, zaporni
ventil naprave, eno cevni
# 72811, -000

Še izdelkov in informacij lahko najdete
na spletnem naslovu hansgrohe.com
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Živopisna
eleganca –
Talis M52.

V seriji Talis M52, hansgrohe je edinstveno
kombiniral simbiozo sloga in funkcije.
Kuhinjske armature z enim vzvodom iz zelo
kakovostnega kroma ali nerjavečega jekla so
zares vsestranski univerzalci z elanom. Vaš
izhod se lahko zavrti najmanj za 150 stopinj,
različni modeli pa se zahvaljujoč sBoxu lahko izvlečejo do 76 cm. To omogoča
prostost gibanja in naredi Vaše delo v kuhinji
bolj ﬂeksibilno. Celo se je razmišljalo tudi
o namestitvi pred oknom – preprosto ga
dvignite iz ležišča armature in ga prestavite.
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Funkcija prestavitve pri montaži
pred oknom:
Okna, ki se odpirajo proti notranjosti
običajno ovirajo kuhinjske armature. Idealno
za vgradnjo pred oknom, saj preprosto dvignete in prestavite kuhinjsko armaturo, če je to
potrebno. To omogoča preprosto odpiranje
in zapiranje okna.

Dizajn
Zanj so značilni eleganten in
plapolajoč izliv in preprost
pin-ročaj. Položaj ročaja je
montiran navpično – tako da je
ta armatura prava izbira, če
imate malo prostora pred steno.
Generalno, Talis M52 Vam
ponuja maksimalno prožnost:
izdelki iz te linije so dostopni tudi
za odprte bojlerje ter z ventilom
za zapiranje naprave.

MagFit magnetno držalo:
Zahvaljujoč funkciji MagFit, drsi
cev skoraj neslišno nazaj in se
ponovno ﬁksira v sredini izvoda
kuhinjske armature.
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Talis M52

Talis M52
Enoročni kuhinjski mešalec 220,
namestitev pred oknom, izvlečna šoba,
dvo cevni, sBox
# 73863, -000, -800

Talis M52
Enoročni kuhinjski mešalec 260,
namestitev pred oknom, izvlečna šoba,
eno cevni, sBox
# 73864, -000, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 220, vgradnja
pred oknom, izvlečna šoba, dvo cevni
# 14877, -000

Enoročni kuhinjski mešalec 260, vgradnja
pred oknom, izvlečna šoba, eno cevni
# 14872, -000

Talis M52
Enoročni kuhinjski mešalec 270, eno cevni
# 14870, -000

Talis M52
Enoročni kuhinjski mešalec 270, zaporni
ventil naprave, eno cevni
# 14875, -000

Površne kuhinjske armature
Ob navajanju površine vsaka številka naročila ima
(#) 8 številčnih mest, na primer 28500,-000 = krom

-000
Krom

-800
Izgled nerjavečeg
jekla
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Talis M52
Enoročni kuhinjski mešalec 170, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 73860, -000, -800
Enoročni kuhinjski mešalec 170, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 32841, -000

Talis M52
Enoročni kuhinjski mešalec 170, cilindri s toplo
vodo z nizkim tlakom / prezračevanjem, šoba na
izvlečenje, dvo cevni
# 32842, -000

Talis M52
Enoročni kuhinjski mešalec 170, eno cevni
# 32851, -000

Še izdelkov in informacij lahko najdete na spletnem naslovu hansgrohe.com
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Minimalizem
na celi črti –
Talis M54.

Največji kompliment za vašo kuhinjo nosi
naziv: Talis M54. Dizajnerske zahteve
zadovoljujejo različne situacije v modernih
kuhinjah. Pri Talis M54 boste našli različico,
ki ustreza vašemu kuhinjskemu konceptu in
boste zastavili primer perfekcije. Armatura
na kuhinjskem otoku je razburljiva rešitev,
ali pa lahko izbirate različico, ki optimalno
izpolnjuje zahteve posamezne kuhinje, ali
čajne kuhinje z visečimi omaricami.
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Dizajn
Minimalizem z ljubeznijo do detajlov: Talis M54 predstavlja brezkompromisni jezik oblikovanja kot noben
drug izdelek. Ravno držalo poudari podolžno, ﬁligransko silhueto izhoda. Vložek se ravno prilega na
ohišje. Oznaki topla / hladna voda sta diskretno postavljeni na notranji strani rozete ročaja. Tu detajli tvorijo
suptilno razliko. Talis M54 je dostopen v treh osnovnih
oblikah: krožni lok, L-dizajn in U-dizajn. Zasnovani so
tako, da se optimalno prilegajo h kuhinjskemu otoku
(krožni lok), k visečim omaricam (L-dizajn) in klasičnim
kuhinjskim enotam (U-dizajn).

sBox:
Pri izvlečni kuhinjski armaturi in pri kombiniranih
pomivalnih koritih zagotovi sBox, da se lahko cev
varno in lahko potegne
ven in vrne nazaj. Škatla
višine 52 cm se prilega
k vsem običajnim spodnjim omaram višine 74 cm.

Popolna črna Match
armatura in pomivalno
korito – vsi elementi
armature so usklajeni
v barvah.

Funkcija izvlečenje
Vsi modeli so dostopni s in brez sBox-a.
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Talis M54

Talis M54
Enoročni kuhinjski mešalec 210, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 72801, -000, -670, -800

Talis M54
Enoročni kuhinjski mešalec 210, izvlečna
šoba, eno cevni, sBox
# 72803, -000, -670, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 210, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 72800, -000, -670, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 210, izvlečna
šoba, eno cevni
# 72802, -000, -670, -800

Talis M54
Enoročni kuhinjski mešalec 220, eno cevni
# 72804, -000, -670, -800
Enoročni kuhinjski mešalec 220,
ventil naprave, eno cevni
# 72805, -000, -670, -800

Talis M54
Enoročni kuhinjski mešalec U 220,
eno cevni
# 72806, -000, -670, -800
Enoročni kuhinjski mešalec U 220,
ventil naprave, eno cevni
# 72807, -000, -670, -800
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Talis M54
Enoročni kuhinjski mešalec 270, izvlečna
šoba, eno cevni, sBox
# 72809, -000, -670, -800
Enoročni kuhinjski mešalec 270, izvlečna
šoba, eno cevni
# 72808, -000, -670, -800

Talis M54
Enoročni kuhinjski mešalec 270, eno cevni
# 72840, -000, -670, -800
Enoročni kuhinjski mešalec 270,
ventil naprave, eno cevni
# 72827, -000, -670, -800

Površne kuhinjske armature
Ob navajanju površine vsaka številka naročila ima
(#) 8 številčnih mest, na primer 28500,-000 = krom

-000
Krom

-670
Mat črna

-800
Izgled nerjavečeg
jekla

Še izdelkov in informacij lahko najdete na spletnem naslovu hansgrohe.com
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Umetnik v gibanju,
je pa v modernem
dizajnu –
Focus M41.

Moderne enoročne armature iz hansgrohe
serije Focus M41 se izvijejo tenko in minimalistično nad pomivalnim koritom. Polni
so praktičnih detajlov, se lahko zavrtijo in
izvlečejo do 76 cm. To ustvari novo prostost
gibanja. Ampak to ni vse: zahvaljujoč dodatnemu tuš curku, različica z izvlečnim tušem
s strelovito hitrostjo odstranjuje umazanijo
z Vaših priljubljenih živil. Prepričajte se
o univerzalnem talentu našega izdelka z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostmi.
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Focus M41

Focus M41
Enoročni kuhinjski mešalec 240, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 73880, -000, -800

Focus M41
Enoročni kuhinjski mešalec 280, eno cevni
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41
Enoročni kuhinjski mešalec, stenska šoba,
eno cevni
# 31825, -000

Enoročni kuhinjski mešalec 240, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 31815, -000, -670, -800 (Ni prikazano)

Focus M41
Enoročni kuhinjski mešalec 260, eno cevni
# 31820, -000, -670, -800

Focus M41
Enoročni kuhinjski mešalec 260, cilindri
s toplo vodo z nizkim tlakom /
prezračevanjem, eno cevni
# 31822, -000

Focus M41
Enoročni kuhinjski mešalec 160, eno cevni
# 31806, -000, -800

Focus M41
Enoročni kuhinjski mešalec E, 160, eno cevni
# 31780, -000

Enoročni kuhinjski mešalec 160, CoolStart,
EcoSmart, eno cevni
# 31816, -000 (Ni prikazano)

Focus M41
Enoročni kuhinjski mikser E, 160, cilindri za toplo
vodo z nizkim tlakom / prezračevanjem, eno cevni
# 31784, -000

Še izdelkov in informacij lahko najdete na spletnem naslovu hansgrohe.com
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Široka izbira
za več udobja –
Focus M42.
Potrebna Vam je osvežitev pri pomivalnem
koritu? S kuhinjskimi armaturami Focus M42
serije, ponuja hansgrohe širok nabor za
preprosto zamenjavo. Številni funkcionalni
detajli zagotavljajo nemotene delovne
procese in prinašajo moderno udobnost
pri pomivalnem koritu. To omogočajo
različne višine ComfortZone, doseg zasuka
do 360 stopinj in, pri nekaterih modelih,
izvlečni tuš ali nosilec, ki se potegne. Tu
boste tako našli ponudbo za priključitev
na bojler. Lahko se preklopite na znamko
visoke kakovosti po atraktivni ceni.
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Višine izvoda ComfortZone:
Ustrezna prostost gibanja za sleherno potrebo:
visok izvod je idealno primeren, na primer za
polnjenje velikih posod.

Močna skupina:
M42 z izvlečno armaturo ali z izvlečnim izvodom Vam
omogoča preklop iz bistrega laminarnega curka in
nežnega curka tuša s pritiskom na tipko na izvlečni
armaturi. Dobite še večjo prostost gibanja zahvaljujoč
različicam modela s sBox-om.

Vsestranski obseg zasuka:
Skoraj vsi M42 izdelki nudijo obseg zasuka za
360 stopinj. To je prava dodana vrednota udobja
pri nizkih kuhinjskih armaturah ob pomivanju.

53

Focus M42

Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 220, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 71820, -000, -800

Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 180, izvlečna
šoba, dvo cevni, sBox
# 71821, -000, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 220, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 71800, -000, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 180, izvlečna
šoba, dvo cevni
# 71801, -000, -800

Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 220, zaporni
ventil naprave, eno cevni
# 71803, -000
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Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 220, eno cevni
# 71802, -000, -800

Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 150, izvlečna
šoba, eno cevni, sBox
# 71829, -000, -800

Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 100, eno cevni
# 71808, -000, -800

Enoročni kuhinjski mešalec 150, izvlečna
šoba, eno cevni
# 71814, -000, -800

Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 120, eno cevni
# 71806, -000, -800

Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 100, CoolStart,
EcoSmart, eno cevni
# 71809, -000
Hot

Cool
Start

Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 120, cilindri
s toplo vodo z nizkim tlakom /
prezračevanjem, eno cevni
# 71804, -000

Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 120, CoolStart,
EcoSmart, eno cevni
# 71805, -000
Hot

Cool
Start

Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 120, namestitev
pred oknom, eno cevni
# 71807, -000

Cool

Cool

Focus M42
Enoročni kuhinjski mešalec 180, zaporni
ventil naprave, eno cevni
# 71813, -000

Še izdelkov in informacij lahko najdete
na spletnem naslovu hansgrohe.com
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Vrhunska kakovost
po atraktivni ceni –
Logis M31.

Nabor Logis M31 za kuhinjo ponuja veliko
udobja in lahkotnost ob uporabi. hansgrohe
opremi to kuhinjsko linijo z zelo kakovostnimi
materiali in ponuja vrhunsko kakovost po
nizki ceni. S temi kuhinjskimi armaturami
lahko izbirate med različnimi inačicami,
v skladu s svojimi osebnimi željami.
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Logis M31

Logis M31
Enoročni kuhinjski mešalec 260, eno cevni
# 71835, -000

Logis M31
Kuhinjski mešalec z 2 ročajema 220, eno cevni
# 71280, -000

Logis M31
Enoročni kuhinjski mešalec 160, eno cevni
# 71832, -000
Enoročni kuhinjski mešalec 160, CoolStart,
EcoSmart, eno cevni
# 71839, -000

Logis M31
Enoročni kuhinjski mešalec 160,
namestitev pred oknom, eno cevni
# 71833, -000

Logis M31
Enoročni kuhinjski mešalec 220, zaporni
ventil naprave, eno cevni
# 71834, -000

Logis M31
Enoročni kuhinjski mešalec, šoba
postavljena na steno, eno cevni
# 71836, -000

Logis M31
Enoročni kuhinjski mešalec 120, eno cevni
# 71830, -000

Logis M31
Enoročni kuhinjski mešalec 120, cilindri
s toplo vodo z nizkim tlakom /
prezračevanjem, eno cevni
# 71831, -000

Logis M31
Enoročni kuhinjski mešalec 120, CoolStart,
EcoSmart, eno cevni
# 71837, -000
Hot

Cool
Start

Cool

Še izdelkov in informacij lahko najdete na spletnem naslovu hansgrohe.com
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Klasičen dizajn,
moderno
implementiran –
Logis M32.

Logis M32 ima klasične zvezdaste ročaje,
ki jih posebno dobro prejmemo v roki. Širok
razpon te serije je raznolik v kombinacijah in
ustreza vsem modernim enotam pomivalnih
korit – ne glede na obliko ali velikost. Bodisi
najdete enoročne ali dvoročne armature, je
za vsakogaršnji okus nekaj.
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Logis M32

Logis M32
Kuhinjski mešalec z 2 ročajema 220, eno cevni
# 71285, -000

Logis M32
Kuhinjski mešalec z 2 ročajema, postavljen
na steno, visoka šoba, eno cevni
# 71286, -000

Logis M32
Kuhinjski mešalec z 2 ročajema, nizka
šoba postavljena na steno, eno cevni
# 71287, -000

Še izdelkov in informacij lahko najdete na spletnem naslovu hansgrohe.com
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KOMBINACIJE
POMIVALNIH KORIT

Popolna interakcija
za bolj preprosto
uporabo – C71 ‒
nerjaveče jeklo.
Kombinacija pomivalnega korita C71 je izdelana iz zelo
kakovostnih materialov, je trpežna in stabilna in prepričljiva
kot inovativna rešitev v celoti. Glavna prednost kombinacije
pomivalnega korita v odnosu do klasičnega pomivalnega
korita je kompletnost vseh sestavin. To naredi načrtovanje
veliko lažje, saj kombinacija zajema pomivalno korito,
kuhinjsko armaturo, sBox in vse ostale potrebne elemente.
Prav tako olajša postopek naročanja in vgradnje, saj se
kombinacija pomivalnega korita dostavi v obliki pripravljeni
za vgraditev z vsemm potrebnimi dodatki in se lahko takoj
integrira v delovno površino.
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Nerjaveče jeklo C71

C71
C71-F450-06 Pomivalno korito kombi 450
# 43201, -000, -800

C71
C71-F450-07 Pomivalno korito kombi 450 z levo
odvodno ploščo
# 43205, -000, -800

C71
C71-F660-08 Pomivalno korito kombi 660
# 43202, -000, -800

C71-F450-12 Pomivalno korito kombi 450 z odvodno
ploščo v desno
# 43230, -000, -800 (Ni prikazano)
Za element

Montaža

60 cm

Za element

Za element

Montaža

60 cm

C71
C71-F655-09 Pomivalno korito kombi 180/450
# 43206, -000, -800

C71
C71-F765-10 Pomivalno korito kombi 370/370
# 43203 -000, -800

Za element

Za element

80 cm

Montaža

Montaža

90 cm
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80 cm

Montaža
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Odlična kombinacija
– SilicaTec C51.
Naše oblikovanje je nagrajeno – na primer, z renomirano
iF Design Award 2018 za kompaktno kombinacijo pomivalnih
korit v graﬁtno črni barvi. Material je prijeten na dotik in
prepričuje v svoj naravnost, ki se skladno prilega h kateri koli
kuhinji. Gladka, neprepustna površina preprečuje, da prodreta
voda ali umazanija in da se usedeta. Nove hansgrohe
kombinacije so sestavljene iz kuhinjskega pomivalnega korita
in kuhinjske armature z inovativnimi koncepti dela, ki naredijo
delo pri pomivalnem koritu bolj enostavnega in ga pospešijo
pojednostavljuju. Armature so dostopne v dveh različnih
delovnih opcijah. Vse sestavine so natančno usklajene druga
z drugo in se dostavijo kot enota z vsemi potrebnimi dodatki.
To prinaša varnost pri načrtovanju in montaži.
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SilicaTec C51
best of bes

t

best of bes

C51
C51-F450-06 Pomivalno korito kombi 450
# 43217 -000

t

best of bes

C51
C51-F450-08 Pomivalno korito kombi 450 z levo
odvodno ploščo
# 43219, -000

t

C51
C51-F660-07 Pomivalno korito kombi 660
# 43218 -000

C51-F450-12 Pomivalno korito kombi 450 z odvodno
ploščo desno
# 43228, -000 (Ni prikazano)
Za element

Montaža

60 cm

Za element

Za element

Montaža

60 cm
best of bes

t

best of bes

t

C51
C51-F635-09 Pomivalno korito kombi 180/450
# 43220, -000

C51
C51-F770-10 Pomivalno korito kombi 370/370
# 43221 -000

Za element

Za element

80 cm

Montaža

Montaža

90 cm
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80 cm

Montaža

Dodatka oprema,
dodatki in čiščenje.
Kuhinjo uporabljamo kot komunikacijsko in
ustvarjalno središče in je pogosto dobra
duša doma. Danes so kuhinje opremljene
ustrezno elegantno in pozorno. Tu boste
odkrili, kako lahko ustvarite moderno,
urejeno vzdušje dobrega počutja. Prav tako,
kako lahko delovni procesi na štedilniku
in pri pomivalnem koritu postajajo še bolj
učinkoviti ob zelo kakovostni kuhinjski
dodatni opremi.
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PRIPOMOČKI
Večnamensko sito:
Več opravil v kuhinji je možno zahvaljujoč prilagojenemu večnamenskemu
situ, ki zagotavlja optimalno podporo in gibljivost ob pomivalnih koritih
S71 in S51. Ustreza za pomivalna korita globine 400-406mm. Uporaba
na pomivalnih koritih in v podkonstrukciji zahteva posebno preverjanje
odvisno od inštalacije.

Rezalna deska:
Rezalna deska iz masivnega lesa (hrast ali oreh)
zagotavlja optimalno naleganje in premikanje vzdolž
hansgrohe pomivalnega korita zahvaljujoč robu
z vodilom.

Razpršilec za detergent/tekoče milo:
Praktični razpršilec
za detergent/tekoče
milo je dostopen v treh
različnih izvedbah
in dveh različnih površinah in se prilega
k vsaki kuhinjski armaturi hansgrohe.

SoftStart za obliko snopa:
Perlator, ki se počasi odpre v SoftStart za obliko snopa
pripelje do postopnega povečanja prostornine vode
za še bolj umirjen začetek pretoka vode. To zmanjša
razpršenje, posebno pri kuhinjskih armaturah z visokim
izlivom.

Premična površina za odcejanje:
Ko se postavi na rob pomivalnega korita, odvaja
premična površina za odcejanje hitro in brez ostanka
vodo v pomivalno korito. Dvodelni dodatki, narejeni
iz nerjavečega jekla in plastičnega okvirja, prav tako
služijo kot obešalo za vlažne krpe za pomivanje, lahko
se odložijo in se lahko perejo v pomivalnem stroju.
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Čiščenje:
Zaštito pred umazanijo,
nastanek madežev in usedlin
vodnega kamna ponuja razpršilo za čiščenje in nego nerjavečega jekla, ter set za pomivalna korita SilicaTec, ki ga
sestavljajo sredstva za odstranitev kamna, impregnacije in
goba-gumijasti elementi. Za
higiensko čistočo in sijaj.

PRIPOMOČKI
A71 Aparat za milo / losion
# 40468, -000, -670, -800

A51 Dozator mila / losiona
# 40448, -000, -670, -800

A41 Doza za milo / losion
# 40438, -000, -670, -800

Zaporni ventil za kuhinjske naprave
# 10823, -000, -670, -800

F13 sprej bivši SoftStart M24x1
krom
# 92517, -000, -800

Pokrovka za odvod A10
# 40952, -800

A11 vrtljiv ročaj za ekscentrično
delo
# 40953, -670, -800
F15 Deska za rezanje iz orehovine
# 40960000

F16 Deska za rezanje iz hrastovega lesa
# 40961000

F14 Večnamensko cedilo
# 40963000

F17 Mobilna odvodna ploščad
# 40962800

F12 kompenzacijski element za sBox
# 43333000

F18 sprej za čiščenje in
vzdrževanjeNerjaveče
jeklo 250ml
# 40964000

F20 Čiščenje- in set za
nego SilicaTec
# 40965000

F10 set vpenjalnih elementov
16 kosov za pult
debelina 1-3,5 cm
# 40950000

F11 set vpenjalnih elementov
16 kosov za pult
debelina 3-5,5 cm
# 40951000

F19 Čiščenje in nega
nerjavečega jekla 30 ml
# 40966000
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Tehnologije

Uravnava pretok vode s preprost
potisk: prijeten način za začetek
in dokončanje katere koli naloge.

Depoziti vodnega kamna so
enostavno obrisljivi z drgnjenjem
prsta preko prožnih silikonskih
šobic.

Določa višino, stran
zračnost in – izvlečna.

Zmanjša stopnjo obratovanja,
prihranite vodo in energijo
za dolgotrajen užitek.

Hot

Cool
Start

Obogati vodo z velikodušnim
količinami zraka za osvežujoče
zanesljiv razpršilo brez brizga.

Cool

Ko hladna voda začne teči, ko
odpre se v osnovni nastavitvi.
Porabite samo toplo vodo ko
jo potrebuješ.

Cev se tiho in gladko
izvleče iz osnove omarice
za do 76 cm

Kristalno čist in ekonomičen,
brez dodanega zraka. Idealno
za hitro polnjenje velikih posod,
in preprečevanje brizganja.

Ekonomičen za čiščenje.
Odlično tudi za hitro
škropljenje pri umivalniku.

Vrste curkov

Polnejše, lažje in mehkejše
kapljice iz gaziranega pršila,
zahvaljujoč Tehnologija
AirPower.

Mehko, ravno pršilo je
brez brizganja, zaradi
česar je zelo učinkovito
varčuje z vodo.

Možnosti namestitve pomivalnega korita

Površinsko nameščen:
Pomivalno korito je vstavljeno
od zgoraj v luknjo, rezano na
delovni površini.

Spodi montirani:
Pomivalno korito se spušča
v delovno ploščo, izdelava
kuhinje videti bolj prostorno.

Prilagodljivo:
Pomivalno korito je vgrajeno
zraven z delovno ploščo, ki
zagotavlja brezhibno prehod
med umivalnikom in delovna
plošča, ki je le možna s korita
iz nerjavečega jekla.

Površine korita
Ob navajanju površine vsaka številka naročila ima
(#)8 številčnih mest, na primer 28500, - 290 = kamen siva

-170 Graﬁt črna

-290 Kamen siva

-380 Beton siva

-800 Nerjaveče jeklo

-670 Črna mat

-800 Izgled nerjavečeg jekla

Površne kuhinjske armature
Ob navajanju površine vsaka številka naročila ima
(#)8 številčnih mest, na primer 28500,-000 = krom

-000 Krom

-340 Brušen črni krom
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Izvedite več online:
Registrirajte se in
bodite informirani.
hansgrohe.com/register

Enostavno skenirajte kodo
in se registrirajte.

Ta prospekt vsebuje le omejen nabor naših izdelkov.
Naš celotni nabor lahko najdete na hansgrohe.com

Odkrijte hansgrohe v spletu in na družbenih medijih.

Hansgrohe d.o.o. · Predstavništvo Jugovzhodna Evropa · Horvatova 82 · 10010 Novi Zagreb
Tel: 00385 1 5630 800 · Fax: 00385 1 5630 899 · slovenija@hansgrohe.si · hansgrohe.com

si-SI-HG kuhinjska brošura 2021 · Ob upoštevanju tehničnih sprememb in barvnih odstopanj zaradi tehničnih razlogov.
Obrazec št. 84280052 · 12/20/1 · Natisnjeno v Nemčiji Natisnjeno na 100 % beljenem papirju brez klora.

Želite izvedeti več? Registrirajte se na spletni
strani in boste prvi obveščeni o vseh novostih,
vezanih za Hansgrohe. Veselimo se tega!

