Příručka pro prodejce

Vše co potřebujete, abyste mohli
poskytovat kompetentní poradenství
k projektování dřezů a kuchyní
Sortiment hansgrohe pro kuchyně

Záruka hansgrohe na náhradní díly
Zaručujeme dostupnost náhradních dílů po dobu
10 let. Díky tomu můžete být bez obav i u projektů
dokončených v minulosti.
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Kuchyně jako místo
plné zážitků
V mnoha domácnostech je kuchyně prostorem pro společný život.
V kuchyni se setkáváme s rodinou a přáteli a společně tvoříme, bavíme
se a užíváme si. Je to místo, kde hraje důležitou roli voda.
Naše dřezy a baterie nám svým vzhledem, funkčností a kvalitou pomáhají obohatit kuchyni na místo plné zážitků. Společnost hansgrohe je
rozhodnuta dodávat prémiové výrobky oslovující důmyslným technickým řešením, exkluzivním zpracováním a osobitým designem. Proto se
také při vývoji našich inovativních produktů necháváme vždy inspirovat
sny, přáními a nápady našich zákazníků.
Tak vznikají atraktivní kombinace dřezů, které přesvědčí svým designem,
vysoce kvalitními materiály a intuitivní obsluhou. Nezáleží na tom, zda
jde o předem definovanou kombinaci nebo o individuální sestavu: Pro
osobní přání a požadavky až do nejmenších detailů nabízí hansgrohe
komplexní sortiment, který uspokojí i ty nejnáročnější. To vše s cílem,
aby vaření v kuchyni bylo co možná nejjednodušší a příjemné, a tím se
zvýšila kvalita života.
hansgrohe. Meet the beauty of water.

Design
Tradice kvality

Navrženo značkou hansgrohe

Jsme na Vaší straně. Vždy můžete důvěřovat příslibu kvality pod označením
Made by hansgrohe.

Ve spolupráci se studiem Phoenix
Design vyvíjíme výrobky, které udávají
standardy svým vzhledem i funkčností.

LET
ZÁRUKA

Spokojenost zákazníků
je zaručena
Na kvalitě našich výrobků nám záleží.
Proto nabízíme spotřebitelům rozšířenou záruku v délce 5 let – viz záruční
podmínky.

6 Tradice hansgrohe 

Společnost Hansgrohe

Průkopníci od samého počátku
nakládání s vodou
Hans Grohe se nespokojoval s aktuálním stavem, protože věděl, že: Jen tak se dá
vytvořit nové, výjimečné a revoluční. V době,
kdy se první myšlenky o domácích koupelnách a každodenní sprše zdály být utopií,
již vymyslel první sprchové hlavice. Tím do
koupelny vnesl nové standardy – daleko za
hranice Schwarzwaldu. S 34 společnostmi, 21
prodejními pobočkami a dodávkami do 146

zemí všech kontinentů a také celosvětovou
dostupností výrobků značky hansgrohe platí
za jednoho z mála globálních hráčů v sanitárním sektoru. Jako dříve je firma převážně situována v Schiltachu a Offenburgu, aby dostála
svému heslu „Made in Germany“ a současně
vyjádřila živoucí hodnoty H ansgrohe. Mezi
nejdůležitější hodnoty patří převzetí sociální
odpovědnosti. A tak je skupina Hansgrohe

Od roku 1901 Hansgrohe tradičně předbíhá dobu.

Group jedním z průmyslových průkopníků
v oblastech trvalé udržitelnosti, ochrany životního prostředí a klimatu. To je patrné ve výrobcích šetřících vodu a energii, ve výrobních
technologiích šetrných vůči životnímu prostředí
a také celosvětových projektech na ochranu
životního prostředí a propagaci trvale udržitelného zacházení s vodními zdroji.
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hansgrohe Historie kuchyně

Milník v prostředí kuchyně
Kuchyňská baterie od hansgrohe není
jen vodovodní kohout, je to vždy kus budoucnosti v kuchyni. Již od roku 1981 hansgrohe
atraktivními výrobky Allegroh udává techniky
i tvary. Následovaly další inovace a objevy.
Měřítka designu, zpracování a funkčnosti byla

nastavena – to dokládá nespočet získaných
ocenění. Takový úspěch je však závazkem.
V roce 2016 jsme kuchyňský sortiment rozšířili o vysoce kvalitní dřezy z nerezové oceli,
jejichž design dodá kuchyni na atraktivitě.
Kombinace kuchyňské baterie s dřezem tvoří

funkční jednotku. Díky výběru různých materiálů a barev lze od roku 2018 vytvořit atraktivní
prvek pro každou kuchyni. Také do budoucna
hodlá hansgrohe přesvědčovat inovacemi.

1981

P rvní kuchyňská páková baterie
s vytahovací sprškou

2006

 ětší komfort v nižší cenové
V
hladině baterií díky vysokému
výtoku

2009

 ysoká funkčnost spojená
V
s obloukovitě prohnutým výtokem

2014

 větově první kuchyňská baterie
S
s funkcí Select

2016

 uchyňská baterie, sBox a dřez
K
splývají v jeden celek

2018

 ové materiály a barevné
N
varianty se SilicaTec

C71-F660-08
M7119-H200
S711-F660
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Ocenění za špičkový design

Dokonalý zážitek z vody je
pro nás i dokonalý tvar
Design pro nás není otázkou vkusu,
nýbrž stavem mysli, a vlastně je to vášeň. Díky
tomu se opakovaně těšíme mezinárodnímu
uznání: Hansgrohe SE se svými značkami
hansgrohe a AXOR na šestém místě iF za rok

2017 a tudíž číslo jedna v sanitárním sektoru.
Přes 550 ocenění v rámci 50 cen za design po
celém světě nás řadí ke společnostem, které
nejčastěji získávají ceny za design v oblasti
sanitárního trhu. Design není účelný sám o

2014

Páková kuchyňská baterie
s vytahovací sprškou

2014

Páková kuchyňská baterie Select
s vytahovacím výtokem

2015

Páková kuchyňská baterie Select
s vytahovací sprškou

sobě, nýbrž je vždy výrazem rovnováhy mezi
formou a funkcí. Při hledání nejinteligentnějšího řešení pracujeme na sprchách a bateriích,
které se postarají o výjimečnou kvalitu a dlouhotrvající příjemné zážitky.

2015

Páková kuchyňská baterie Select
s vytahovací sprškou

2015

Páková kuchyňská baterie Select
s vytahovacím výtokem

2017/18

Dřezová kombinace s kyvnou pákou

Mnohokrát oceněný:
Phoenix Design
Tento tým již po dlouhá léta formuje tvář hansgrohe. Jejich měřítkem úspěšného designu je spokojenost lidí, kteří jimi vytvořené
výrobky používají. Tito kreativní pracovníci stojí v pozadí, avšak
mají obrovskou radost ze všech ocenění, která jejich designová
díla získala.

Management Board (zleva): Bernd Eigenstetter, Managing Director; Tom Schönherr, Founder,
Managing Partner; Joon-Mo Lee, Design Strategy Manager, Member of the Board; Andreas
Diefenbach, Design Business Manager, Member of the Board; Harald Lutz, Managing Partner,
CEO; Andreas Haug, Founder, Managing Partner.
Fotograf: René Müller
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Reference z mezinárodních projektů

Doma na celém světě
Stavitelé a investoři na celém světě
úzce spolupracují s architekty a projektanty
na důmyslných projektech. Pro nakládání
s cenným vodním živlem nacházejí inteligentní

a estetická řešení. Výrobky ze Schwarzwaldu
dodávají dobré adrese, například působivým
apartmánům nebo soukromým rezidencím,
potřebnou špetku designu a komfortu navíc.

Další inspiraci najdete na naší inovativní projekční platformě:
www.ispecify.hansgrohe.com

Sandton Skye, Johannesburg
Výrobky hansgrohe:
M411-H260 páková kuchyňská baterie 260

Okura Prestige Bangkok, Bangkok
Výrobky hansgrohe:
M5216-H220 páková kuchyňská baterie 220

Country Towers Mérida, Mexiko
Výrobky hansgrohe:
M411-H260 páková kuchyňská baterie 260

Fotografie: Jayd Designs/Ben Bergh

Fotografie: Grande Centre Point Terminal 21 Bangkok

Fotografie: Country Towers Mérida/Inmobilia Mexico

Haus N, Moskva
Výrobky hansgrohe:
M5216-H220 páková kuchyňská baterie 220
Fotografie: JHaus-N A4-Architekten/Dmitry Chebanenko

Další inspirativní reference naleznete na adrese www.ispecify.hansgrohe.com
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hansgrohe, to je

Kvalita, se kterou
můžete počítat
Na základě německých technických
znalostí vytváříme ve společnosti hansgrohe
tu nejvyšší kvalitu a funkčnost. Na označení
Made in Germany pohlížíme – a vždy jsme
pohlíželi – jako na návod na úspěch: téměř

všechny výrobky vznikají v naší domovině.
Zavázali jsme se nabízet našim zákazníkům
dlouhodobá řešení, která určují standardy
funkčnosti a kvality – a děláme vše pro to,
abychom svému závazku dostáli. Značka

LET
ZÁRUKA
Kvalita ze Schwarzwaldu: Od roku 1901
se lidé z celého světa spoléhají na vysoce kvalitní výrobky s dlouhou životností ze Schwarzwaldu. Po více než 115 letech od založení
společnosti Hansgrohe je přibližně 80 %
výrobků „Made in Germany“, což je nadále
pevnou součástí naší filozofie. Příjemné používání a zážitky našich zákazníků jsou pro nás
odedávna hlavními faktory, dokonalost tvarů
a funkce proto vždy byly a jsou naším standardem. Proto si dnes stejně jako kdysi se vším
puntíčkářsky hrajeme.

hansgrohe Vám proto nabízí kvalitu, kterou
můžete přímo předávat svým zákazníkům.
Což Vám zajistí jejich trvalou spokojenost.

Design

Nejvyšší standard: Společnost hansgrohe
používá pouze materiály té nejvyšší kvality
schválené pro kontakt s pitnou vodou. Materiály jsou podrobovány dlouhodobým testům,
které potvrzují, že splňují všechny požadavky
na použití v kuchyni. Dodržování všech současných norem a přesné provedení všech
komponent zajišťuje bezpečnou a uživatelsky
přívětivou funkčnost po mnoho dalších let.
Směrnice, které jsme si pro bezpečnost našich
výrobků sami stanovili, dalece přesahují většinu v oboru obvyklých specifikací. Proto nabízíme spotřebitelům rozšířenou záruku v délce
5 let – viz záruční podmínky.

Design pro život: Společnost hansgrohe
patří k předním zástupcům oboru, kteří přinášejí nové nápady. Spolupracujeme s uznávanými designéry z řady zemí a neustále tak
svými moderními a nadčasovými výrobky
určujeme nové standardy. Ve společnosti
hansgrohe jsme pevně přesvědčeni, že vynikající design přetrvá déle než krátkodeché
módní trendy a zaručí bezpečnost investic.

Podnět y pro obor: Ve společnosti
hansgrohe je přibližně 30 % obratu dosahováno novinkami, jejichž stáří nepřesahuje 3 roky. Tento vysoký index vitality činí
z odborníků ze Schwarzwaldu předního
inovátora v oboru sanitární techniky. Mnohé
z věcí, které byly promyšleny, vyvinuty a navrženy značkou hansgrohe, se dočkaly vřelého
přijetí v nejrůznějších zemích světa. Mnohé
z těchto nápadů se zapsaly do odborné nebo
dokonce kulturní historie.

S ohledem na životní prostředí: Trvalá
udržitelnost a ochrana životního prostředí a
klimatu jsou významnými aspekty všeho, co
společnost hansgrohe dělá. Naše celosvětové
projekty ochrany životního prostředí a naše
informační činnost týkající se ochrany vodních
zdrojů pomáhají zlepšovat ekologii. Ve výrobním oddělení využíváme obnovitelné energie
a efektivní systémy recyklace a rekuperace
tepla, abychom snížili emise CO2. Rozhodnete-li se pro značku hansgrohe, volíte dlouhodobou kvalitu a ekologicky odpovědnou výrobu.

SERVIS
Zaměřeno na spokojenost zákazníků:
Naším cílem je, aby Vás instalace našich
výrobků těšila stejně jako Vaše zákazníky
jejich užívání a nás jejich vývoj. Při vývoji se
zaměřujeme na zákazníky, proto se neustále
snažíme vycházet vstříc jejich požadavkům.
Tato moderní vynalézavost spojená s naším
tradičním know-how vytváří základ společnosti, jejíž úspěchy budou nadále pokračovat
i do budoucna.

12 Plánování hansgrohe

hansgrohe Plánování

Plánování, na které se
můžete spolehnout
Na našich webových stránkách www.
hansgrohe.cz máte k dispozici pomůcky, aby
vaše plánování bylo jednodušší a spolehlivější. Na jednotlivých stránkách s výrobky
naleznete nyní příslušná data CAD ke stažení.

Ta jsou k dispozici ve verzích 2D a 3D ve
formátu DWG. Dále máte možnost stáhnout
si v archivu ZIP data s rozměry výřezů pro
kuchyňské dřezy. Data nabízíme ve 2D jako
PDF a DXF. Všechny naše výrobky a jejich

plánovací podklady jsou určeny pro plánovací software Winner Design, CARAT a KPS
designstudio.

Vizualizace: Spolehlivé plánování ve všech běžných datových formátech.

Výhody a použití
▪ Verze 2D a 3D dat CAD ve formátu DWG ke stažení:
www.hansgrohe.cz

▪ Všechny výrobky a jejich plánovací podklady jsou určeny pro
plánovací software Winner Design, CARAT a KPS designstudio

▪ Data výřezu 2D kuchyňských dřezů ve formátu PDF a DXF ke
stažení v archivu ZIP: www.hansgrohe.cz
Rozměry dřezů pro výřez naleznete od stránky 142.
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hansgrohe Sponzoring

Špičkový výkon na
kole i v kuchyni
Aby t ým mohl podávat špičkové
výkony, vše musí být vzájemně dobře vyladěno a přesně fungovat. Stejně jako kuchyňské baterie a dřezy od hansgrohe, které díky
inovativní koncepci obsluhy tvoří v kuchyni
dokonale sehraný tým. Díky hansgrohe si
člověk užije příjemné chvíle s vodou. Proto
je hansgrohe oficiálním hlavním sponzorem

prvotřídního cyklotýmu BORA-hansgrohe:
Sport plný špičkových výkonů a inovací,
stejně jako naše výrobky hansgrohe. Informace o tom, kdy a kde se naši jezdci postaví
na start, naleznete na webových stránkách
www.bora-hansgrohe.com nebo sledujte tým každý den na kanálech sociálních
médií:

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.cz
facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan
instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App: Ke stažení
v aplikaci Google Play Store
nebo Apple App Store

© BORA
Vlevo: Santos Tour Down Under 2018, etapa 4 ‒ 128,2 km z Norwoodu do Uraidla, vítěz etapy Peter Sagan.
Vpravo: Peter Sagan, světový šampion v cyklistice 2015/2016/2017.

16 Přehled sortimentu hansgrohe 

hansgrohe Dřezy a kombinace dřezů s bateriemi

V kombinaci nebo samostatně –
nový sortiment dřezů

Kombinace

Dřezy

▪ Inovativní ucelená řešení s dokonale sladěnými funkcemi
a vzhledem

▪ Různé možnosti instalace a kombinací pro individuální řešení
kuchyně

▪ Technika Select umožňuje jednoduché a komfortní ovládání

▪ S možností kombinace se všemi kuchyňskými bateriemi

▪ Vysoce kvalitní a stabilní materiály a přídavné bezpečné vedení
hadice jsou příslibem dlouhé životnosti kombinace dřezu a baterie
▪ Diskrétní přepad umístěný na boční straně

▪ U každého dřezu existuje více možností vestavby: Dřezy z nerezové oceli a dřezy SilicaTec jsou k dostání ve verzích s montáží
shora nebo zespodu, u dřezů z nerezové oceli je navíc možná
montáž v jedné rovině s pracovní plochou

▪ Plánování je snadnější než u jiných dřezů: kombinace obsahuje
všechny potřebné komponenty

▪ Minimalistický design, který skvěle splývá s prostředím moderní
kuchyně
▪ Ručně svařované dřezy z nerezové oceli: Díky nerezové oceli
o tloušťce 1 mm a zesílené části pro montáž baterie jsou dřezy
vysoce stabilní, kvalitní a mají dlouhou životnost
▪ Dřezy SilicaTec: Používány jsou pouze křemenné částice se
zaoblenými hranami, které vytvoří tvrdou a odolnou plochu

Kombinace – od strany 36.

Dřezy – od strany 68.
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hansgrohe Kuchyňské baterie

Celá škála kuchyňských
baterií

Kuchyňské baterie
▪ Větší uživatelský komfort díky technice Select s ovládacím tlačítkem na vytahovacím výtoku

▪ Vysoce jakostní materiály a odolné zpracování jsou příslibem
té nejvyšší kvality a dlouhé životnosti

▪ Při zapojení jednotky sBox lze spršku vytáhnout až o 76 centimetrů a obsáhnout tak širší okolí dřezu

▪ Design ověnčený řadou cen povýší vzhled celé kuchyně
▪ Povrchové úpravy ve variantě chrom a vzhled nerezu

▪ ComfortZone nabízí větší volnost pohybu díky velmi vysokému
výtoku a funkci otáčení baterie
▪ Ergonomický minimalistický design, který dokonale splyne s prostředím moderní kuchyně

Kuchyňské baterie – od strany 114.

▪ Různé cenové kategorie a různý design

M7116-H320
S510-U770

DESIGN, FUNKCE
A ZPRACOVÁNÍ
Kombinace dřezu a baterie nejvyšší úrovně

C71-F660-08
M7119-H200
S711-F660
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Dřezy

Dřez pro srdce i rozum
Dřez musí být v první řadě funkční a
mít dlouhou životnost. A když kromě toho přesvědčí i design, vznikají kuchyně snů. Jednotlivé dřezy od hansgrohe jsou spojením všech
těchto vlastností. Základ vysoce kvalitních

dřezů tvoří ručně svařovaná nerezová ocel
nebo přírodní granit „SilicaTec“. Pravoúhlý
základní tvar a jeho čisté linie ‒ svým minimalistickým designem se dřez hodí do prostředí
moderní kuchyně. Asymetrický okraj dřezu je

jedinečným estetickým prvkem. Dřez, výtok a
případně ovládací jednotka se na něm opticky
spojují do jednoho celku.

C51-F660-02
M7120-H320
S510-F660

22 Design, funkce a zpracování hansgrohe 

Design dřezu z nerezové oceli

Nově nastavená úroveň
kuchyňského designu
Společně se studiem Phoenix Design
přichází společnost hansgrohe poprvé ve
své historii s nově vyvinutou inovativní řadou
dřezů a nabízí design a funkce, které přinesou

převratnou změnu v uživatelských možnostech
kuchyně. Vzájemná souhra vynikajících vlastností nerezových dřezů, moderního minimalistického designu a vysoce kvalitního zpraco-

vání z nich činí kuchyňský prvek, který bude
sloužit po mnoho let. Díky nabídce různých
velikostí a instalačních možností se dřezy hodí
do jakékoli kuchyně.

Estetický vzhled: Díky širokému okraji ve tvaru písmene L se dřez stane poutavým prvkem kuchyně.

Nadčasovost: Minimalistický design a základní obdélníkový tvar
působí svými čistými liniemi.

Individuální řešení: Díky nabídce různých tvarů a velikostí dřezů
se pro každou kuchyni najde to správné řešení.
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Zpracování dřezu z nerezové oceli

Kvalita, kterou vidíte

Masivní zpracování: Nerezová ocel je pevná a odolná vůči
agresivním látkám, jako jsou ovocné kyseliny.

Harmonie: Zapuštěná instalace vytváří souvislý přechod mezi
dřezem a pracovní deskou.

Vysoká kvalita: Ručně svařované dřezy z milimetr silné nerezové
oceli zaujmou svými přesnými hranami a desetimilimetrovým poloměrem zaoblení rohů.

Úhelník vyztužení: Vestavné dřezy jsou opatřeny výztužemi
a zdvojenou tloušťkou materiálu, což zaručuje stabilní uchycení –
je konec s věčným kýváním.

Výhody a použití
▪ Dřezy z nerezové oceli se harmonicky začlení do každé
kuchyně a vizuálně se skvěle hodí ke všem kuchyňským
bateriím (povrchové zpracování nerezová ocel a chrom)
▪ Lehčí než jiné materiály používané k výrobě dřezů, což
usnadňuje instalaci

▪ Přesně a exkluzivně zpracované povrchy a hrany
▪ Jasně definované plochy a desetimilimetrový poloměr zaoblení
rohů usnadňují čištění
▪ Nerezová ocel nepodléhá korozi, je hygienická a odolává
vysokým teplotám
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Design dřezu SilicaTec

Přirozeně hezký design
do kuchyně
Sortiment dřezů z nerezové oceli
jsme v hansgrohe doplnili o granitové dřezy
z materiálu SilicaTec. SilicaTec je materiálem
budoucnosti a svou přírodní povahou přináší
do kuchyní nové, organické barvy. Jeho hře-

jivé působení pomáhá vytvořit příjemnou
atmosféru, která patří ke trendu obývacích
kuchyní. I dřezy SilicaTec nabízí možnost
flexibilního výběru z různých velikostí a možností vestavby. SilicaTec je k dostání ve třech

barevných variantách pro ještě větší možnosti
individualizace, díky tomu lze vytvořit dobře
známé atraktivní prvky.

Stylovost: Moderní design v kombinaci s hřejivým charakterem dřezů zvelebí každou kuchyni.

Individuálnost: Dřezy SilicaTec jsou k dostání v barvách grafitová
černá, kamenná šedá a betonová šedá.

Variabilita: Dřezy jsou k dostání v různých velikostech, aby se
hodily do každé kuchyně.
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Zpracování dřezu z materiálu SilicaTec

Osvědčený materiál

Odolnost: Používány jsou pouze německé křemenné částice se
zaoblenými hranami, které vytvoří tvrdý a odolný povrch.

Odperlovací efekt: Díky hladkému neporéznímu povrchu lze
nečistoty snadno odstranit.

Otvory: Ke každému dřezu je dodáván diamantový vrták. Tak aby
si každý mohl sám vyvrtat předem definované a označené otvory.
Výjimkou jsou dřezy s montáží zespodu, protože u nich není vrtání
zapotřebí.

Přirozenost: Materiál je příjemný na omak a přesvědčí svou
přirozeností.

Výhody a použití
▪ Dřezy SilicaTec se svou individuální barevností, velikostmi a
druhy vestavby harmonicky hodí do každé kuchyně a vizuálně
dokonale ladí s našimi kuchyňskými bateriemi
▪ Obzvláště robustní povrch s vysokou tepelnou odolností
▪ Odolné vůči skvrnám od potravin

▪ Hladký povrch bez pórů brání pronikání vody a nečistot
a jejich ulpívání
▪ Vysoce tvrdý povrch je díky kompozitnímu materiálu z křemene
odolný vůči poškrábání a nárazům

M7116-H220
S514-F450
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SilicaTec

Připraveny na jakékoli situace
Veškeré granitové dřezy hansgrohe
jsou vyrobeny ze stejnojmenného vysoce
kvalitního materiálu SilicaTec. Hlavní složkou
je křemenný písek, nejtvrdší složka granitu

(žuly). Zbývajících 20 % tvoří akryl, který
funguje jako pojivo a materiálu dodává pigment. Z těchto prvků vzniká hladký, tvrdý a
neporézní povrch vysoké kvality, který se

Odolnost vůči nárazům: Robustní materiál odolný vůči nárazům
a poškrábání se skvěle hodí do každodenní práce v kuchyni

Odolnost vůči zabarvení: Povrch je odolný
vůči skvrnám od
potravin

Dlouhá životnost:
Robustní materiál
zaručuje dlouhou životnost a
bezpečnost

Individuálnost: Dřezy z materiálu SilicaTec jsou k dostání ve 3 barvách

-290
kamenná šedá

Materiál odolný vůči UV záření a vysokým teplotám:
Odolnost vůči vysokým teplotám, tento materiál nebledne

Odperlovací efekt: Díky
hladkému neporéznímu
povrchu lze nečistoty
snadno odstranit

Bez zápachu:
Materiál nepředává
žádné zápachy

-170
grafitová černá

snadno čistí. Navíc je obzvláště odolný vůči
vysokým teplotám, poškrábání a nečistotám.
Díky tomu dřezy obstojí v jakékoli náročné
situaci v kuchyni.

-380
betonová šedá

Hygienická bezpečnost: Povrch neumožňuje, aby na
něm ulpívaly bakterie, tím je zaručena špičková hygienická bezpečnost
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Funkce dřezů

Dvě inovativní funkce
pro intuitivní obsluhu
Dřez je uzlovým místem a centrem
kuchyně, proto by u něj měl být každý pohyb
hračkou. Značka hansgrohe nyní nabízí dřezy,
které zazářily v nových testech snadnosti
obsluhy a funkčnosti. Inovativní dřezy jsou

navrženy pro novou koncepci ovládání, která
obsahuje oddělené nastavení teploty a síly
vodního proudu. To umožňuje ergonomickou
organizaci práce a při opakovaných činnostech stačí pro spuštění předem nastavené síly

vodního proudu o předem dané teplotě pouhé
stisknutí tlačítka. Rutinní úkony tak proběhnou
snadno a rychle. Nové funkce jsou pochopitelně také součástí nových kombinací dřezu
a baterie.

Kyvná páka na předním okraji dřezu
a technika Select umožňují komfortní
obsluhu kuchyňské baterie zpředu

Díky ergonomicky tvarované kyvné páce lze pohodlně nastavit průtokové množství a teplotu vody.

Teplota vody se reguluje otáčením ergonomické kyvné páky.

Průtokové množství vody se nastavuje nakloněním páky.

Flexibilita: Kombinace intuitivního tlačítka Select na vytahovací sprše
a praktického vytahovacího výtoku umožňuje propojovat jednotlivé
pracovní kroky a tím docílit vyššího komfortu v kuchyni a u dřezu.
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Tlačítko Select na předním okraji dřezu a technika
umožňují komfortní obsluhu kuchyňské baterie zpředu

Pokud máte plné ruce, můžete vodu snadno spustit a zastavit loktem.

Voda se pouští a zastavuje stiskem tlačítka Select.

Otáčením ovládací jednotky se
otevírá a zavírá odtok.

Zdokonalení sortimentu vytahovacích spršek. Hadice je bezpečně uložená v jednotce sBox a chráněná proti poškození. Spouštění a zastavování vody je snadné díky tlačítku Select na předním okraji dřezu.
Páka zůstává v poloze otevřeno a udržuje stálé nastavení teploty a
síly vodního proudu.

Výhody a použití
▪ Snadné intuitivní ovládání, např. hřbetem ruky, skýtá větší
volnost pohybu a zaručuje cílené využívání vody

▪ Ergonomický univerzální design umožňuje snadnou a spolehlivou obsluhu pro všechny generace

▪ Jedinečná filozofie ovládání: absolutně přesné, snadné
spouštění a zastavování

▪ Akční rádius až 76 cm s vytahovací sprškou a jednotkou sBox

▪ Kuchyňská baterie, dřez a technika Select jsou spojeny
do jediného celku

▪ Sílu proudu a teplotu vody lze podle přání a potřeby nastavit
předem

30 Tipy pro instalaci hansgrohe 

Tipy pro instalaci

Instalace respektující styl
Každý zákazník má vlastní představu
o tom, jak má být dřez začleněný do kuchyně.
Proto jsou tu také tři různé možnosti instalace: na plochu, zapuštěná nebo pod pra-

covní desku. Každá z těchto možností má své
výhody, které se liší podle materiálu pracovní
desky a osobních požadavků a stylu.

Montáž na plochu pracovní desky
Nejčastěji využívanou možností je montáž na plochu desky. Dřez se shora vkládá do otvoru
vyříznutého v pracovní ploše. Nutný je jen jednoduchý výřez v pracovní desce. Při této montáži
nejlépe vynikne milimetr silný okraj; ideálně se hodí na dřevěné a laminátové pracovní desky.

Zapuštění v úrovni s plochou
Plochá montáž je možná jen u dřezů z nerezové oceli a vizuálně vytváří spojení dřezu a pracovní plochy do jediného celku. Dřez je zapuštěn v jedné rovině s pracovní plochou. K tomu je
zapotřebí naprosto přesný výřez v pracovní ploše. Tímto způsobem vznikne hladký přechod,
který tak vytvoří pracovní plochu navíc a zjednodušuje čištění, protože nevznikají žádné omezující hrany. Tento druh vestavby se hodí zejména pro pracovní plochy z masivních souvislých
materiálů, jako jsou přírodní kámen, sklo, křemen nebo keramika.

Pod pracovní desku
U montáže zespodu je dřez zapuštěn do pracovní plochy a díky tomu je kuchyně prostornější.
Dřez je k pracovní ploše upevněn zespodu. K tomu je zapotřebí vyříznout otvor o velikosti dřezu.
Do něj se poté dřez vlepí a přišroubuje. Díky tomu se dřez zcela snadno čistí – nečistoty nebo
tekutiny se jednoduše spláchnou. Tento druh vestavby se hodí pro pracovní plochy odolné vůči
vodě vyrobené z přírodního kamene, betonu nebo křemene. Kuchyňská baterie musí u montáže
zespodu být namontována do pracovní plochy nebo do hořejší stěny.
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sBox

Snadné uložení hadice
v dřezové skříňce
Vytahuje se až o 76 cm a zaručuje
příjemnou práci a volnost pohybu
v okolí dřezu

Ploché řešení boxu s méně než
30 mm pro případnou instalaci
ve stísněných prostorových
podmínkách

Vnitřní vedení hadice zajišťuje tichý
chod a chrání před poškozením
Navrženo pro standardní kuchyňské skříňky

158

34
G3/8 10

Flexibilní možnosti instalace

15

3
19

23

Závaží usnadňuje hladký pojezd
vytahovací spršky

530
520

15
25
38
46

Čtyři samostatně nastavitelné prvky
pro flexibilní upevnění jednotky sBox

110

Výhody a použití
▪ Snadné a bezpečné vytahování a zpětné navíjení hadice,
které nekoliduje se zásuvkami ani se systémem na třídění
odpadu
▪ Různé možnosti instalace v dřezové skříňce díky flexibilním
upevňovacím prvkům
▪ S jednotkou sBox zůstane dřezová skříňka vždy uklizená

▪ Závaží v boxu zajišťuje snadný a tichý pojezd hadice
▪ Volitelné příslušenství:
S volitelnou vyrovnávací kolejničkou lze uložení použít
i v nízkých skříňkách
Vyrovnávací kolejnička F12 jednotky sBox – # 43333, -000

29
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Instalace jednotky sBox

Vzorová instalace jednotky sBox

Optimální situace: svislá instalace pod
kuchyňskou armaturou

Svislá instalace pod kuchyňskou baterií,
sklopená dopředu nebo vzad

Spodní svorky jsou přišroubované do podlážky. Horní svorky jsou buď
přišroubované nebo zavěšené na zadní stěně. Svorky jsou osazeny
na skluzech s možností otáčení o 360°. Toto opatření zjednodušuje a
usnadňuje montáž.

Není-li zadní stěna zarovnaná s podlážkou, nebo pokud je na podlážce
nějaká překážka, osaďte jednotku sBox zešikma.
Všechny svorky jsou natočené směrem vpřed. Jednotku sBox lze díky
tomu vytáhnout dopředu a vypojit ze všech svorek, například kvůli
snadnému a rychlému čištění. Stejně jednoduše můžete jednotku sBox
naklopit vpřed přes zadní stěnu.
Maximální doporučený úhel klopení: ± 20°.
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Instalace proti zadní stěně, sklopená
do strany

Zešikmená instalace, upevnění do boční
stěny

Jednotku sBox sklopte do strany, například pokud se na podlážce
potřebujete vyhnout překážce, jako je pojezd odpadkového koše či
odpadní systém, nebo pokud je obtížný přístup k rohovému ventilu.
Svorky lze přišroubovat k podlážce nebo do boční či zadní stěny.
Maximální doporučený úhel klopení: ± 20°.

Jednotku sBox upevněte k boční stěně například pod rohovým dřezem,
pod dřezem s odkapávací plochou nebo pod dřezem, kde jsou otvory
pro baterii umístěny po straně.
Všechny svorky lze přišroubovat i do strany. Neosazujte jednotku sBox
pod stejným úhlem. Pokud je nutná sklopená instalace, neměla by být
mezi baterií a výstupní osou jednotky sBox mezera větší než 30 mm.

M411-H280
S510-F450

KOMBINACE DŘEZU
A BATERIE
Kombinace dřezu a baterie, které splývají v dokonalý celek

C51-F660-02
M7120-H320
S510-F660
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hansgrohe Kombinace dřezu a baterie

Vzhledem a funkcemi sehraný tým
kuchyňskou baterií tak vznikají moderní jednotky. Spojení kvality, designu a funkčnosti
dodává kuchyním nový rozměr.

Vodu spouští a zastavuje tlačítko Select.

Minimalistický design, který
dokonale splyne s prostředím
moderní koupelny.

U dřezů máte na výběr ze dvou materiálů,
nerezová ocel a SilicaTec.

Základní obdélníkový tvar
působí svými čistými liniemi.

Přepad je umístěn v boční stěně, takže
mizí z přímého pohledu, je diskrétně
skrytý a usnadňuje jednodušší montáž
kuchyňské baterie.

Minimalistický designový jazyk nabízí
čistý a jedinečný ucelený systém.

Design dřezu vytváří formální propojení
mezi dřezem, ovladačem a výtokem.

Zahloubené předem definované
polohy otvorů usnadňují vrtání/
proražení dalších vrtaných
otvorů.

Jedinečné je estetické řešení širokého okraje dřezu. Umožňuje vizuální
splynutí dřezu, ovládací jednotky a výtoku v jeden celek a vytváří
vhodné pozadí pro osazení baterie.

Kombinace dřezu a baterie

Značka hansgrohe nabízí vhodné
dřezy do každé kuchyně, a to z preferovaného
materiálu a v požadované velikosti i s požadovanými funkcemi. V kombinaci s vhodnou
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Kombinace dřezu a baterie

Všestranně dobré rozhodnutí –
kombinace dřezu a baterie
U kombinací C71 a C51 přináší
hansgrohe do kuchyně malou revoluci. Inovativní celková řešení přesvědčí kromě zpracování i svou novou a důmyslnou koncepcí

obsluhy. V kombinaci s vybranými kuchyňskými bateriemi dřezy názorně ukazují, co
znamená pojem funkční jednotka. Vysoce
kvalitní součásti kombinací jsou vzájemně

dokonale kompatibilní a uspokojí i ty nejvyšší
požadavky na funkci i estetiku.

Příklad: Kombinace dřezu C71-F450-06

Kuchyňské baterie

Dřez

Ovládací jednotka
Úchytky

Připojovací hadice

Uchycení odpadu včetně
pachového uzávěru

Nástěnné připojení o
průměru 40 mm/50 mm

sBox

Výhody a použití
▪ Snadné objednávání – jediné objednací číslo pro celou
kombinaci
▪ Kombinace z prémiových a stabilních materiálů s dlouhou
životností
▪ Všechny prvky systému dokonale sladěny

▪ Ucelený systém pro bezpečné plánování
▪ Všechny kombinace jsou dodávány s veškerým příslušenstvím
potřebným pro instalaci a mohou být ihned zabudovány do
pracovní desky
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Kombinace dřezu a baterie

Jedna objednávka –
všechny díly
Velkou v ýhodou kombinací dřezů
hansgrohe oproti běžným dřezům je, že
nabízíme všechny potřebné komponenty.

Díky tomu je plánování mnohem jednodušší,
protože kombinace obsahuje dřez, kuchyňskou baterii, sBox a všechny ostatní potřebné

prvky. To usnadňuje proces objednávání, protože kompletní kombinace má své vlastní číslo
položky.

Kombinace dřezu a baterie

Příklad: Kombinace dřezu C71-F450-06

Jednotka sBox osazená ve stejné ose jako
dřík baterie

Výztuž zajišťující pevné osazení baterie
Průměr od sifonu je
40 nebo 50 mm

Packy svorek zajišťující tlakové
hadice
Volitelné připojení pro
myčku nádobí

Přepad na pravém okraji
dřezu. Přepad mizí z přímého
pohledu; jednodušší osazení
kuchyňské baterie

Odtoková trubka
je pro větší flexibilitu
otočná o 360°

Manuální osazení odtoku
(odtokový ventil se sítkem)

Upevňovací svorky

Ovladač na předním okraji dřezu

KOMBINACE DŘEZU
A BATERIE C71
Moderní vzhled, kterým vás přesvědčí dřezy z nerezové oceli

C71-F655-04
M7120-H320
S711-F655
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hansgrohe Kombinace dřezu a baterie

Přehled – dřez C71
U kuchyňských baterií máte na výběr
mezi variantou s tlačítkem Select a variantou
s kyvnou pákou. Oba modely jsou k dostání
buď v provedení chrom (-000) nebo v pro-

vedení vzhled nerezu (-800) a oba s dřezem
splynou v dokonalou jednotku. Kombinace
obsahuje všechny další potřebné komponenty. To usnadňuje proces objednávání a

60 cm

C71-F450 - 01
Kombinace jednodřezu 450
a dvouotvorové kuchyňské baterie
220 Select
# 43207, -000, -800

C71-F450 - 02
Kombinace jednodřezu 450 s odkapávací plochou
a dvouotvorové kuchyňské baterie 220 Select
# 43208, -000, -800
C71-F450 -11 (odkapávací plocha vpravo, bez obr.)
# 43229, -000, -800
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60 cm

C71-F450 - 06
Kombinace jednodřezu 450
a dvouotvorové kuchyňské baterie
200 Select
# 43201, -000, -800

C71-F450 - 07
Kombinace jednodřezu 450 s odkapávací plochou
a dvouotvorové kuchyňské baterie 200 Select
# 43205, -000, -800
C71-F450 -12 (odkapávací plocha vpravo, bez obr.)
# 43230, -000, -800
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plánování, protože kompletní kombinace má
své vlastní číslo položky.
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Možnosti instalace
Všechny dřezy je možné zapustit do úrovně s pracovní deskou nebo osadit na její plochu.

Montáž na plochu
pracovní desky

Zapuštění v úrovni
s pracovní deskou

60 cm / 80 cm / 90 cm

80 cm

90 cm

C71-F660 - 03
Kombinace jednodřezu 660
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320
Select
# 43209, -000, -800

C71-F655- 04
Kombinace dvoudřezu 180/450
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320
Select
# 43210, -000, -800

C71-F765- 05
Kombinace dvoudřezu 370/370
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320
Select
# 43211, -000, -800
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80 cm

90 cm

C71-F660 - 08
Kombinace jednodřezu 660
a dvouotvorové kuchyňské baterie
200 Select
# 43202, -000, -800

C71-F655- 09
Kombinace dvoudřezu 180/450
a dvouotvorové kuchyňské baterie
200 Select
# 43206, -000, -800

C71-F765-10
Kombinace dvoudřezu 370/370
a dvouotvorové kuchyňské baterie
200 Select
# 43203, -000, -800
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Kombinace dřezu a baterie C71

Dřezová skříňka

44 Kombinace dřezu a baterie hansgrohe 

C71-F450-01
Kombinace dřezu a baterie 450 Select
# 43207000
# 43207800

Kombinace dřezu a baterie Select

R

10

18
283

283

520

R

10

80

520

450
550

18 5 18

19 0

450
550

500
18 5
500 - 600

400

332
210
500

500 - 600

400

210

42

42

300

2 21

300

19 0

Ø 40
250

332

Ø 40
250

Ø 50

2 21

Ø 50

80
15 8
250
15 8
250

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obslužný prvek
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: umístění na povrch nebo
do roviny s povrchem (nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie
zaručující její pevné a stabilní upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 7 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše

▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ ComfortZone 220
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se
nastavení proudu automaticky vrátí
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního
spuštění a zastavení vody; otočení: automatické
uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií

Design

Ocenění za design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky
▪ S711-F450
Vestavný jednodřez 450
▪ M7120-H220
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
Select 220 s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu
▪ sBox
▪ Automatická odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Dřezová skříňka

60 cm

Baterie na plochu

-000

-800

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.



Kombinace dřezu a baterie – nerezová ocel hansgrohe 45

C71-F450-06
Kombinace dřezu a baterie 450

Kombinace dřezu a baterie
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Vlastnosti
▪ materiál dřezu: nerezová ocel
▪ p očet dřezů: 1 velký dřez
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obslužný prvek
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: umístění na povrch nebo
do roviny s povrchem (nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie
zaručující její pevné a stabilní upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše

▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ ComfortZone 200
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí
vodních proudů
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií

Design

Ocenění za design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky
▪ S711-F450
Vestavný jednodřez 450
▪ M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200
Select s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Ruční odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Dřezová skříňka

60 cm

Baterie na plochu

-000

-800

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kombinace dřezu a baterie C71

# 43201000
# 43201800

46 Kombinace dřezu a baterie hansgrohe 

C71-F450-02
Kombinace jednodřezu 450
s odkapávací plochou a baterie Select
# 43208000
# 43208800

C71-F450-11
Kombinace jednodřezu 450 a baterie Select,
odkapávací plocha vpravo (bez obr.)
# 43229000
# 43229800

Kombinace dřezu a baterie Select
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Vlastnosti
▪ k instalaci do pracovních desek od 25 mm
▪ materiál dřezu: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ s odtokem
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obslužný prvek
▪ orientace: dřez vpravo
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: umístění na povrch nebo
do roviny s povrchem (nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie
zaručující její pevné a stabilní upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15

▪ p růtok 7 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ ComfortZone 220
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se
nastavení proudu automaticky vrátí
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního
spuštění a zastavení vody; otočení: automatické
uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií

Design

Ocenění za design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky
▪ S715-F450 levý/S716-F450 pravý
Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
▪ M7120-H220
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
Select 220 s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu
▪ sBox
▪ Automatická odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Dřezová skříňka

60 cm

Baterie na plochu

-000

-800

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.
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C71-F450-07
Kombinace jednodřezu 450
s odkapávací plochou a baterie
# 43205000
# 43205800

C71-F450-12
Kombinace jednodřezu 450 a baterie,
odkapávací plocha vpravo (bez obr.)

Kombinace dřezu a baterie
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Vlastnosti
▪ k instalaci do pracovních desek od 25 mm
▪ materiál dřezu: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ s odtokem
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obslužný prvek
▪ orientace: dřez vpravo
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: umístění na povrch nebo
do roviny s povrchem (nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie
zaručující její pevné a stabilní upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15

▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ ComfortZone 200
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí
vodních proudů
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního
spuštění a zastavení vody; otočení: automatické
uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií

Design

Ocenění za design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky
▪ S715-F450 levý/S716-F450 pravý
Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
▪ M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200
Select s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Ruční odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Dřezová skříňka

60 cm

Baterie na plochu

-000

-800

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kombinace dřezu a baterie C71

# 43230000
# 43230800

48 Kombinace dřezu a baterie hansgrohe 

C71-F660-03
Kombinace dřezu a baterie 660 Select
# 43209000
# 43209800

Kombinace dřezu a baterie Select
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Vlastnosti
▪ materiál dřezu: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obslužný prvek
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: umístění na povrch nebo
do roviny s povrchem (nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie
zaručující její pevné a stabilní upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše

▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ ComfortZone 320
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se
nastavení proudu automaticky vrátí
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního
spuštění a zastavení vody; otočení: automatické
uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií

Design

Ocenění za design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky
▪ S711-F660
Vestavný jednodřez 660
▪ M7120-H320
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320
Select s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Automatická odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Dřezová skříňka

80 cm

Baterie na plochu

-000

-800

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.
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C71-F660-08
Kombinace dřezu a baterie 660

Kombinace dřezu a baterie
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Vlastnosti
▪ materiál dřezu: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obslužný prvek
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: umístění na povrch nebo
do roviny s povrchem (nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie
zaručující její pevné a stabilní upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše

▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ ComfortZone 200
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí
vodních proudů
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií

Design

Ocenění za design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky
▪ S711-F660
Vestavný jednodřez 660
▪ M7119-H200  
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200
Select s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Ruční odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Dřezová skříňka

80 cm

Baterie na plochu

-000

-800

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kombinace dřezu a baterie C71

# 43202000
# 43202800

50 Kombinace dřezu a baterie hansgrohe 

C71-F655-04
Kombinace dvoudřezu a baterie 180/450 Select
# 43210000
# 43210800

Kombinace dvoudřezu a baterie Select
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Vlastnosti
▪ materiál dřezu: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obslužný prvek
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: umístění na povrch nebo
do roviny s povrchem (nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie
zaručující její pevné a stabilní upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše

▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ ComfortZone 320
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se
nastavení proudu automaticky vrátí
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního
spuštění a zastavení vody; otočení: automatické
uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií

Design

Ocenění za design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky
▪ S711-F655
Vestavný jednodřez 180/450
▪ M7120-H320
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320
Select s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Automatická odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Dřezová skříňka

80 cm

Baterie na plochu

-000

-800

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.
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C71-F655-09
Kombinace dvoudřezu a baterie 180/450

Kombinace dvoudřezu a baterie
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Vlastnosti
▪ materiál dřezu: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obslužný prvek
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: umístění na povrch nebo
do roviny s povrchem (nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie
zaručující její pevné a stabilní upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše

▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ ComfortZone 200
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí
vodních proudů
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií

Design

Ocenění za design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky
▪ S711-F655
Vestavný jednodřez 180/450
▪ M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200
Select s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Ruční odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Dřezová skříňka

80 cm

Baterie na plochu

-000

-800

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kombinace dřezu a baterie C71

# 43206000
# 43206800
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C71-F765-05
Kombinace dvoudřezu a baterie 370/370 Select
# 43211000
# 43211800
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Vlastnosti
▪ materiál dřezu: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 2 velké dřezy
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obslužný prvek
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 90 cm
▪ z působ instalace: umístění na povrch nebo
do roviny s povrchem (nevyčnívající)
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie
zaručující její pevné a stabilní upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše
▪ magnetický držák sprchy MagFit

▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ ComfortZone 320
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se
nastavení proudu automaticky vrátí
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního
spuštění a zastavení vody; otočení: automatické
uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií

Design

Ocenění za design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky
▪ S711-F765
Vestavný jednodřez 370/370
▪ M7120-H320
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320
Select s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Automatická odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Dřezová skříňka

90 cm

Baterie na plochu

-000

-800

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.
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C71-F765-10
Kombinace dvoudřezu a baterie 370/370

Kombinace dvoudřezu a baterie
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Vlastnosti
▪ materiál dřezu: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 2 velké dřezy
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obslužný prvek
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 90 cm
▪ z působ instalace: umístění na povrch nebo
do roviny s povrchem (nevyčnívající)
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie
zaručující její pevné a stabilní upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše
▪ magnetický držák sprchy MagFit

▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ ComfortZone 200
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí
vodních proudů
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií

Design

Ocenění za design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky
▪ S711-F765
Vestavný jednodřez 370/370
▪ M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200
Select s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Ruční odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Dřezová skříňka

90 cm

Baterie na plochu

-000

-800

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kombinace dřezu a baterie C71

# 43203000
# 43203800

KOMBINACE DŘEZU
A BATERIE C51
Příjemná atmosféra, kterou navodí dřezy SilicaTec

C51-F660-07
M7119-H200
S510-F660

56 Kombinace dřezu a baterie hansgrohe 

hansgrohe Kombinace dřezu a baterie

Přehled kombinace dřezů C51
U kombinací dřezů SilicaTec se nabízí
možnost výběru ze všech stávajících velikostí
dřezů. Dřezy jsou montovány shora na pracovní plochu. U kuchyňských baterií máte na

výběr mezi variantou s tlačítkem Select nebo
variantou s kyvnou pákou. Oba modely jsou
k dostání v provedení chrom (-000) a oba
s dřezem splynou v dokonalou jednotku. Kom-

60 cm

C51-F450 - 01
Kombinace jednodřezu 450
a dvouotvorové kuchyňské baterie
220 Select
# 43212, -000

C51-F450 - 03
Kombinace jednodřezu 450
s odkapávací plochou a dvouotvorové
kuchyňské baterie 220 Select
# 43214, -000

Strana 58

Strana 60

60 cm

C51-F450 - 06
Kombinace jednodřezu 450
a dvouotvorové kuchyňské baterie
200 Select
# 43217, -000

C51-F450 - 08
Kombinace jednodřezu 450
s odkapávací plochou a dvouotvorové
kuchyňské baterie 200 Select
# 43219, -000

Strana 59

Strana 61

binace obsahuje všechny další potřebné komponenty. To usnadňuje proces objednávání a
plánování, protože kompletní kombinace má
své vlastní číslo položky.
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Možnosti instalace
Všechny dřezy se montují shora.

Montáž na plochu pracovní desky

60 cm / 80 cm / 90 cm

90 cm

80 cm

C51-F660 - 02
Kombinace jednodřezu 660
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320 Select
# 43213, -000

C51-F635- 04
Kombinace dvoudřezu 180/450
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320 Select
# 43215, -000

C51-F770 -5
Kombinace dvoudřezu 370/370
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320 Select
# 43216, -000

Strana 62

Strana 64

Strana 66

80 cm

90 cm

C51-F660 - 07
Kombinace jednodřezu 660
a dvouotvorové kuchyňské baterie 200 Select
# 43218, -000

C51-F635- 09
Kombinace dvoudřezu 180/450
a dvouotvorové kuchyňské baterie 200 Select
# 43220, -000

C51-F770 -10
Kombinace dvoudřezu 370/370
a dvouotvorové kuchyňské baterie 200 Select
# 43221, -000

Strana 63

Strana 65

Strana 67

Kombinace dřezu a baterie C51

Dřezová skříňka
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C51-F450-01
Kombinace dřezu a baterie 450 Select
# 43212000

Kombinace dřezu a baterie Select

450
560

25
25

520

300

5 0 0 - 19
6 000

300

19 0

205

3 37

205
450
560

500 - 600

210

510
400

510
400

210

40

305

226

255

40

305

Ø 40

R1
2
80

R1
2

520

255

3 37

Ø 40
Ø 50

226

Ø 50

80
15 8
250
15 8
250

Dřezová skříňka

60 cm

Baterie na plochu

-000

Techniky kuchyňských baterií

Vlastnosti
▪ počet dřezů: 1x hlavní umyvadlo
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ s podní skříňka: 60 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ p řívodní hadice G ⅜
▪ průtokové množství 7 l/min
▪ v hodné pro průtokový ohřívač
▪ keramická kartuše
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud

▪ ComfortZone 220
▪ aretovatelný sprchový proud, automatické zpětné
nastavení proudu uzavřením baterie
▪ s oučásti dodávky: dřez zabudovaný do pracovní
desky, kuchyňská baterie, sBox, automatická odtoková a přepadová souprava, diamantový vrták

Design

Součásti dodávky
▪ S510-F450
Vestavný jednodřez 450
▪ M7120-H220
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie Select
220 s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu
▪ sBox
▪ Automatická odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic
▪ Diamantový vrták

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Povrch kuchyňské baterie -000 chrom.
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C51-F450-06
Kombinace dřezu a baterie 450

Kombinace dřezu a baterie
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Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění baterie
(viz nákres v měřítku)
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše

▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ ComfortZone 200
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí
vodních proudů
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií

Design

Ocenění za design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky
▪ S510-F450
Vestavný jednodřez 450
▪ M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200 Select
s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Ruční odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic
▪ Diamantový vrták

Dřezová skříňka

60 cm

Baterie na plochu

-000

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kombinace dřezu a baterie C51

# 43217000

60 Kombinace dřezu a baterie hansgrohe 

C51-F450-03
Kombinace jednodřezu 450
s odkapávací plochou a baterie Select
# 43214000

Kombinace dřezu a baterie Select
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Dřezová skříňka

60 cm

Baterie na plochu

-000

Techniky kuchyňských baterií

Vlastnosti
▪ k instalaci do pracovních desek od 20 mm
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ s odtokem
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění baterie
(viz nákres v měřítku)
▪ orientace: dřez vpravo
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 7 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům

▪ keramická kartuše
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ ComfortZone 220
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se
nastavení proudu automaticky vrátí
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního
spuštění a zastavení vody; otočení: automatické
uvolnění odpadu

Design

Součásti dodávky
▪ S514-F450
Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
▪ M7120-H220
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie Select
220 s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu
▪ sBox
▪ Automatická odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic
▪ Diamantový vrták

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Povrch kuchyňské baterie -000 chrom.



Kombinace dřezu a baterie – SilicaTec hansgrohe 61

C51-F450-08
Kombinace jednodřezu 450
s odkapávací plochou a baterie

Kombinace dřezu a baterie
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Dřezová skříňka

60 cm

Baterie na plochu

-000

Techniky kuchyňských baterií

Vlastnosti
▪ k instalaci do pracovních desek od 20 mm
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ s odtokem
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění baterie
(viz nákres v měřítku)
▪ orientace: dřez vpravo
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům

▪ keramická kartuše
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ ComfortZone 200
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí
vodních proudů
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

Design

Součásti dodávky
▪ S514-F450
Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
▪ M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200 Select
s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Ruční odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic
▪ Diamantový vrták

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kombinace dřezu a baterie C51

# 43219000
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C51-F660-02
Kombinace dřezu a baterie 660 Select
# 43213000

Kombinace dřezu a baterie Select
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Baterie na plochu
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Techniky kuchyňských baterií

25

25
15 8
250

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění baterie
(viz nákres v měřítku)
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše

▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ ComfortZone 320
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se
nastavení proudu automaticky vrátí
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního
spuštění a zastavení vody; otočení: automatické
uvolnění odpadu

Design

Součásti dodávky
▪ S510-F660
Vestavný jednodřez 660
▪ M7120-H320
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320
Select s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Automatická odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic
▪ Diamantový vrták

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Povrch kuchyňské baterie -000 chrom.
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C51-F660-07
Kombinace dřezu a baterie 660

Kombinace dřezu a baterie
Ø 50

R1

65
300

19 0

300
520

2

2

520

660
770

19 0

205

500 - 600

40

2 21

400

510
510

400

R1

660
770

65

325
325

410
2 21

360

215

410

205
500 - 600

360

40

Ø 40

215

Ø 40
Ø 50

80
80

15 8
250
15 8
250

Dřezová skříňka

80 cm

Baterie na plochu

-000

Techniky kuchyňských baterií

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění baterie
(viz nákres v měřítku)
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše

▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ ComfortZone 200
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí
vodních proudů
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

Design

Součásti dodávky
▪ S510-F660
Vestavný jednodřez 660
▪ M7119-H200  
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200 Select
s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Ruční odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic
▪ Diamantový vrták

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kombinace dřezu a baterie C51

# 43218000

64 Kombinace dřezu a baterie hansgrohe 

C51-F635-04
Kombinace dvoudřezu a baterie 180/450 Select
# 43215000

Kombinace dvoudřezu a baterie Select

450
770

R1
2

80 cm

Baterie na plochu

-000

Techniky kuchyňských baterií

25
500 - 600

500 - 600

25
205
300

19 0
80

15 8
250

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění baterie
(viz nákres v měřítku)
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše
▪ magnetický držák sprchy MagFit

▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ ComfortZone 320
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se
nastavení proudu automaticky vrátí
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního
spuštění a zastavení vody; otočení: automatické
uvolnění odpadu

Design

Součásti dodávky
▪ S510-F635
Vestavný jednodřez 180/450
▪ M7120-H320
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320
Select s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Automatická odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic
▪ Diamantový vrták

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Povrch kuchyňské baterie -000 chrom.
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Dřezová skříňka
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C51-F635-09
Kombinace dvoudřezu a baterie 180/450

Kombinace dvoudřezu a baterie

R1
2

450

18 0

450

R1
2

770

500 - 600

80

520

770

205
300

500 - 600

520

18 0

65

14 0

19 0

205
300

400
510
400
510

2 21

14 0

40

305
2 21

345

215

305

19 0

325
40

Ø 40
345

65

325

Ø 40
Ø 50

215

Ø 50

80
15 8
250
15 8
250

Dřezová skříňka

80 cm

Baterie na plochu

-000

Techniky kuchyňských baterií

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění baterie
(viz nákres v měřítku)
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše
▪ magnetický držák sprchy MagFit

▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ ComfortZone 200
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí
vodních proudů
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

Design

Součásti dodávky
▪ S510-F635
Vestavný jednodřez 180/450
▪ M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200 Select
s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Ruční odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic
▪ Diamantový vrták

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kombinace dřezu a baterie C51

# 43220000

66 Kombinace dřezu a baterie hansgrohe 

C51-F770-05
Kombinace dvoudřezu a baterie 370/370 Select
# 43216000
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R
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40
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236
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Ø 50
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40
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3 2 54 3 5

Kombinace dvoudřezu a baterie Select

80

15 8
15 8
250
250

Dřezová skříňka

90 cm

Baterie na plochu

-000

Techniky kuchyňských baterií

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 2 velké dřezy
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění baterie
(viz nákres v měřítku)
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 90 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše

▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ ComfortZone 320
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se
nastavení proudu automaticky vrátí
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního
spuštění a zastavení vody; otočení: automatické
uvolnění odpadu

Design

Součásti dodávky
▪ S510-F770
Vestavný jednodřez 370/370
▪ M7120-H320
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320
Select s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Automatická odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic
▪ Diamantový vrták

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Povrch kuchyňské baterie -000 chrom.
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C51-F770-10
Kombinace dvoudřezu a baterie 370/370

Kombinace dvoudřezu a baterie
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Dřezová skříňka

90 cm

Baterie na plochu

-000

Techniky kuchyňských baterií

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 2 velké dřezy
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění baterie
(viz nákres v měřítku)
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 90 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ průměr připojení: DN15
▪ průtok 8 l/min
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ keramická kartuše

▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ ComfortZone 200
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí
vodních proudů
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

Design

Součásti dodávky
▪ S510-F770
Vestavný jednodřez 370/370
▪ M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200 Select
s vytahovací sprškou
▪ sBox
▪ Ruční odtoková a přepadová souprava
▪ Svorky pro uchycení
▪ Včetně všech připojovacích hadic
▪ Diamantový vrták

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kombinace dřezu a baterie C51

# 43221000

DŘEZY
Sortiment dřezů vhodných pro nejrůznější požadavky

M411-H280
S510-F450

Dřezy hansgrohe 69

hansgrohe Dřezy

Přizpůsobí se jakékoli kuchyni
kosti a možnost jednoduchého dřezu nebo
dvojdřezu. Ručně svařovaná nerezová ocel
působí nejen dojmem vysoké kvality, ale
zaručuje také vysokou stabilitu. Granitové

dřezy z přírodního materiálu SilicaTec jsou
obzvláště robustní a jsou k dostání ve 3 různých barevných variantách.

Dřezy

Nov ý sor timent dřezů hansgrohe
přesvědčí kvalitou, designem a správným
výběrem: Dřez z nerezové oceli nebo dřezy
SilicaTec, různé varianty vestavby, různé veli-

Výhody a použití
▪ Jednoduché čištění díky přesnému zpracování a vysoce kvalitnímu povrchu

▪ Rozmanité varianty: vhodný dřez do každé kuchyně, malý
či velký, jednoduchý nebo dvojdřez, nerezová ocel nebo
SilicaTec

▪ Nový dřez, který dokonale splyne s moderní a funkční kuchyní
▪ V oddělených dřezech je možné současně provádět různé
úkony
▪ Dřez z milimetr silné nerezové oceli lze zapustit do jedné roviny
s pracovní deskou nebo osadit na její plochu

▪ Zesílená část pod deskou baterie dřezu z nerezové oceli zajistí
pevné usazení kuchyňské baterie
▪ U každého dřezu možnost volby mezi manuální a automatickou
odtokovou sadou
▪ Boční umístění přepadu pro snadnější instalaci baterie

▪ Vytvořte atraktivní prvky na míru díky výběru ze 3 různých
barev dřezů SilicaTec

DŘEZY S71
Minimalistický design, maximální výběr

C71-F450-02
M7120-H220
S715-F450

72 Dřezy hansgrohe 

hansgrohe Dřezy

Přehled dřezů z nerezové oceli
Na výběr jsou dřezy různých tvarů,
např. malé, podlouhlé nebo dvojdřezy, díky
tomu si lze vytvořit kuchyň podle svých představ. Odkapávací plocha přináší možnost roz-

šíření pracovní plochy. Velké dřezy se naopak
hodí zejména k naplňování a mytí velkých
nádob. U dvojdřezu lze současně vykonávat
různé činnosti. Dřezy hansgrohe z nerezové

60 cm

60 cm

S711-F450
Vestavný jednodřez 450
# 43301, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii

S715-F450
Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
# 43306, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii
S716 -F450 (odkapávací plocha vpravo, bez obr.)
# 43331, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii

S712-F450
# 43305, -800, se dvěma vyvrtanými otvory
pro baterii
Strana 74

S717-F450
# 43307, -800, se dvěma vyvrtanými otvory pro baterii
S718-F450 (odkapávací plocha vpravo, bez obr.)
# 43332, -800, se dvěma vyvrtanými otvory pro baterii
Strana 76

Kuchyňské baterie – od strany 114.

oceli lze kombinovat se všemi kuchyňskými
bateriemi a nabízí různé možnosti vestavby,
díky tomu si lze vytvořit kuchyň zcela podle
svých představ.



Dřezy – přehled S71 hansgrohe 73

Možnosti instalace
Všechny dřezy z nerezové oceli lze volitelně montovat shora nebo je
integrovat v jedné rovině s pracovní plochou. Jako doplňková varianta
vestavby se nabízí dřezy s montáží zespodu. Ty naleznete od strany 94.

Volitelné příslušenství:
F10
Svorky pro uchycení k pracovní desce
10–35 mm
# 40950000
F11
Svorky pro uchycení k pracovní desce
30–55 mm
# 40951000

Montáž na plochu pracovní
desky

Zapuštění v úrovni s pracovní
deskou

50 cm / 60 cm / 80 cm / 90 cm

A10
Začištění odtoku
# 40952800

80 cm

80 cm

90 cm

S711-F660
Vestavný jednodřez 660
# 43302, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii

S711-F655
Vestavný dvoudřez 180/450
# 43309, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii

S711-F765
Vestavný dvoudřez 370/370
# 43303, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii

S712-F660
# 43308, -800, se dvěma vyvrtanými otvory
pro baterii

S712-F655
# 43310, -800, se dvěma vyvrtanými otvory
pro baterii

S712-F765
# 43311, -800, se dvěma vyvrtanými otvory
pro baterii

Strana 78

Strana 80

Strana 82

Dřezy S71

Dřezová skříňka

74 Dřezy hansgrohe 

Dřez 450

Více místa v kuchyni

Dřez

S711-F450
Vestavný jednodřez 450
# 43301800

S712-F450
Vestavný jednodřez 450
# 43305800

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ p ředvrtaný otvor pro baterii
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: umístění na
povrch nebo do roviny s povrchem
(nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské
baterie zaručující její pevné a stabilní
upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

60 cm

Potřebné příslušenství
D11-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro dřez 400/450
# 43920000

Design

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 450
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obsluhu odpadu
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: umístění na
povrch nebo do roviny s povrchem
(nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské
baterie zaručující její pevné a stabilní
upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 450
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm

60 cm

Potřebné příslušenství
D11-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 400/450
# 43930000

Design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.
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Doporučená baterie
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M7116 -H220
# 73800, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu
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M5115-H220
# 73852, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytahovacím výtokem
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M5116 -H160
# 73850, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 160
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

472

10

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Dřezy S71

19 0

18 5

450

76 Dřezy hansgrohe 

Dřez 450 s odkapávací plochou

Dřez s prostorem pro komfort

Dřez

S715-F450
Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
vlevo
# 43306800

S716-F450
Vestavný jednodřez 450 s odkapávaci plochou
vpravo (bez obr.)
# 43331800

S717-F450
Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
vlevo
# 43307800

S718-F450
Vestavný jednodřez 450 s odkapávaci plochou
vpravo (bez obr.)
# 43332800

Vlastnosti
▪ k instalaci do pracovních desek
od 25 mm
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ s odtokem
▪ p ředem vyvrtaný otvor pro baterii
▪ orientace: dřez vpravo
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: umístění na
povrch nebo do roviny s povrchem
(nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské
baterie zaručující její pevné a stabilní
upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

60 cm

Potřebné příslušenství
D11-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro dřez 400/450
# 43920000

Design

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 450
s odkapávací plochou
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.

Vlastnosti
▪ k instalaci do pracovních desek
od 25 mm
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ s odtokem
▪ p ředem vyvrtané otvory pro baterii
a obsluhu odpadu
▪ orientace: dřez vpravo
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: umístění na
povrch nebo do roviny s povrchem
(nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské
baterie zaručující její pevné a stabilní
upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 450
s odkapávací plochou
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm

60 cm

Potřebné příslušenství
D11-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 400/450
# 43930000

Design

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.
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Doporučená baterie
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a, b, c = Ø 35

M7116 -H220
# 73800, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu
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M5115-H220
# 73852, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytahovacím výtokem
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M712-H260
# 73811, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 260
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

482

13

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Dřezy S71
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Dřez 660

Velký, působivě komfortní

Dřez

S711-F660
Vestavný jednodřez 660
# 43302800

S712-F660
Vestavný jednodřez 660
# 43308800

Potřebné příslušenství

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ předem vyvrtaný otvor pro baterii
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ způsob instalace: umístění na
povrch nebo do roviny s povrchem
(nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské
baterie zaručující její pevné a stabilní
upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 660
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ předem vyvrtané otvory pro baterii
a obsluhu odpadu
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ způsob instalace: umístění na
povrch nebo do roviny s povrchem
(nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské
baterie zaručující její pevné a stabilní
upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 660
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.

80 cm

D14 -10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro dřez 660
# 43921000

Design

80 cm

Potřebné příslušenství
D14 -11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 660
# 43931000

Design
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Doporučená baterie

405

355
a

a, b, c = Ø 35

380
400
500

42

b

M7116 -H320
# 73801, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 320
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu
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M5115-H300
# 73853, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 300
s vytahovacím výtokem
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M512-H300
# 73854, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 300
s otočným výtokem

472

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Dřezy S71

472
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Dřez 180/450

Dvoudřez nabízí více pohodlí

Dřez

S711-F655
Vestavný dvoudřez 180/450
# 43309800

S712-F655
Vestavný dvoudřez 180/450
# 43310800

Potřebné příslušenství

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
▪ předem vyvrtaný otvor pro baterii
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ způsob instalace: umístění na
povrch nebo do roviny s povrchem
(nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: v hlavním dřezu
na boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské
baterie zaručující její pevné a stabilní
upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 180/450
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
▪ předem vyvrtané otvory pro baterii
a obsluhu odpadu
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ způsob instalace: umístění na
povrch nebo do roviny s povrchem
(nevyčnívající)
▪ umístění přepadu: v hlavním dřezu
na boku vpravo
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské
baterie zaručující její pevné a stabilní
upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 180/450
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.

80 cm

D13-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro dřez 180/450
# 43924000

Design

80 cm

Potřebné příslušenství
D13-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 180/450
# 43934000

Design
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Doporučená baterie
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M7115-H320
# 73803, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 320
s vytažitelným výtokem
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M712-H320
# 73810, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 320
s otočným výtokem
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M7116 -H320
# 73801, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 320
s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu
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Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.
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Dřez 370/370

Dvoudřezy, dvakrát přizpůsobivější

Dřez

S711-F765
Vestavný dvoudřez 370/370
# 43303800

S712-F765
Vestavný dvoudřez 370/370
# 43311800

Potřebné příslušenství

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 2 velké dřezy
▪ předem vyvrtaný otvor pro baterii
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 90 cm
▪ způsob instalace: umístění na
povrch nebo do roviny s povrchem
(nevyčnívající)
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské
baterie zaručující její pevné a stabilní
upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 370/370
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 2 velké dřezy
▪ předem vyvrtané otvory pro baterii
a obsluhu odpadu
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 90 cm
▪ způsob instalace: umístění na
povrch nebo do roviny s povrchem
(nevyčnívající)
▪ zesílení lišty pro osazení kuchyňské
baterie zaručující její pevné a stabilní
upevnění
▪ rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 370/370
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.

90 cm

D15-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro dřez 370/370
# 43922000

Design

90 cm

Potřebné příslušenství
D15-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 370/370
# 43932000

Design
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Doporučená baterie
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# 73803, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 320
s vytažitelným výtokem
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M712-H320
# 73810, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 320
s otočným výtokem
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M7116 -H320
# 73801, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 320
s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu
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Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.
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DŘEZY S51
Přirozený design ve všech variantách

M411-H280
S510-F450

86 Dřezy hansgrohe 

hansgrohe Dřezy

Přehled dřezů SilicaTec
Na výběr jsou dřezy různých tvarů,
např. malé, podlouhlé nebo dvojdřezy, díky
tomu si lze vytvořit kuchyň podle svých představ. Odkapávací plocha vlevo přináší možnost rozšíření pracovní plochy. Velké dřezy

se naopak hodí zejména k naplňování a mytí
velkých nádob. U dvojdřezu lze současně
vykonávat různé činnosti. Dřezy hansgrohe
z materiálu SilicaTec lze kombinovat se všemi
kuchyňskými bateriemi, jsou k dostání ve

60 cm

60 cm

S510 -F450
Vestavný jednodřez 450
# 43312, -170, -290, -380

S514 -F450
Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
# 43314, -170, -290, -380

Strana 88

Strana 88

Kuchyňské baterie – od strany 114.

3 barevných variantách a také nabízí různé
možnosti vestavby, díky tomu si lze vytvořit
kuchyň zcela podle svých představ.
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Možnosti instalace
Všechny dřezy z materiálu SilicaTec lze montovat shora. Jako doplňková varianta vestavby se nabízí dřezy s montáží zespodu. Ty naleznete od strany 94.

-170
grafitová černá

-290
kamenná šedá

80 cm

80 cm

90 cm

S510 -F660
Vestavný jednodřez 660
# 43313, -170, -290, -380

S510 -F635
Vestavný dvoudřez 180/450
# 43315, -170, -290, -380

S510 -F770
Vestavný dvoudřez 370/370
# 43316, -170, -290, -380

Strana 90

Strana 90

Strana 92

-380
betonová šedá

Dřezy S51

Montáž na plochu pracovní desky

88 Dřezy hansgrohe 

Dřez SilicaTec 450

Dřezy pro více prostoru

Dřez

S510-F450
Vestavný jednodřez 450
# 43312170
# 43312290
# 43312380

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění
baterie (viz nákres v měřítku)
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo

Dřezová skříňka

Potřebné příslušenství

Design

D16 -10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43927000

60 cm

D16 -11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43937000
D16 -12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec Select
# 43947000

S514-F450
Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
# 43314170
# 43314290
# 43314380

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 450
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm
▪ Diamantový vrták
▪ Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro
vestavbu naleznete
na stranách 142–143
nebo online v návodu
k montáži.

Barevné varianty dřezů

Vlastnosti
▪ k instalaci do pracovních desek od 20
mm
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ s odtokem
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění
baterie (viz nákres v měřítku)
▪ orientace: dřez vpravo
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo

Dřezová skříňka

Potřebné příslušenství

Design

D16 -10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43927000

60 cm

-170

-290

-380

D16 -11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43937000
D16 -12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec Select
# 43947000

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 450
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm
▪ Diamantový vrták
▪ Šablona pro výřez

Barevné varianty dřezu -170 grafitová černá, -290 kamenná šedá a -380 betonová šedá.

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro
vestavbu naleznete
na stranách 142–143
nebo online v návodu
k montáži.

Barevné varianty dřezů

-170

-290

-290
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Doporučená baterie
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Páková kuchyňská baterie Select 300
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Páková kuchyňská baterie 240
s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu,
otočný výtok
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M5116 -H200
# 73851, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 200
s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu
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Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.
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Dřez SilicaTec 660 a 180/450

Dřezy zvláštní velikosti

Dřez

S510-F660
Vestavný jednodřez 660
# 43313170
# 43313290
# 43313380

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění
baterie (viz nákres v měřítku)
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo

Dřezová skříňka

Potřebné příslušenství

Design

D17-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43928000

80 cm

D17-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43938000
D17-12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec Select
# 43948000

S510-F635
Vestavný dvoudřez 180/450
# 43315170
# 43315290
# 43315380

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 660
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm
▪ Diamantový vrták
▪ Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro
vestavbu naleznete
na stranách 142–143
nebo online v návodu
k montáži.

Barevné varianty dřezů

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění
baterie (viz nákres v měřítku)
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: v hlavním dřezu
na boku vpravo

Dřezová skříňka

Potřebné příslušenství

Design

D17-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43928000

80 cm

-170

-290

-380

D17-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43938000
D17-12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec Select
# 43948000

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 180/450
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm
▪ Diamantový vrták
▪ Šablona pro výřez

Barevné varianty dřezu -170 grafitová černá, -290 kamenná šedá a -380 betonová šedá.

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro
vestavbu naleznete
na stranách 142–143
nebo online v návodu
k montáži.

Barevné varianty dřezů

-170

-290

-290
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Doporučená baterie

410

b

c

40

a, b, c, d, e = Ø 35

d

400

415

12 0

M5115-H300
# 73853, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 300
s vytahovacím výtokem

e

R1

2

80
30

400

80

30

48

25

7

19 0

660

29

770

205

M512-H300
# 73854, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 300
s otočným výtokem

12 0

b

c

40

225

a, b, c, d, e = Ø 35

d

415

a

305

12 0

40

345

e

R1
2

80

18 0
80

400

30

M5214 -H260
# 73864, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 260
s vytažitelným výtokem

29

7

48

205

450

19 0

30

25

770

510

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Dřezy S51

510

14 0

510

a

12 0

40

360

92 Dřezy hansgrohe 

Dřez SilicaTec 370/370

2 dřezy pro dvojnásobné možnosti

Dřez

S510-F770
Vestavný dvoudřez 370/370
# 43316170
# 43316290
# 43316380

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 2 velké dřezy
▪ p ředem definovaný otvor pro umístění
baterie (viz nákres v měřítku)
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 90 cm
▪ z působ instalace: vrchní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo

Dřezová skříňka

Potřebné příslušenství

Design

D17-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý dřez
SilicaTec
# 43928000

90 cm

D17-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý dřez
SilicaTec
# 43938000
D17-12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý dřez
SilicaTec Select
# 43948000

Součásti dodávky
▪ Vestavný jednodřez 370/370
▪ Upevňovací spony pro rozsah
upínání 28–40 mm
▪ Diamantový vrták
▪ Šablona pro výřez

Barevné varianty dřezu -170 grafitová černá, -290 kamenná šedá a -380 betonová šedá.

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro
vestavbu naleznete
na stranách 142–143
nebo online v návodu
k montáži.

Barevné varianty dřezů

-170

-290

-380
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Doporučená baterie

400

265

12 0

b

c

305

40
40

12 0

a, b, c, d, e = Ø 35

d

M7115-H320
# 73803, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 320
s vytažitelným výtokem

415
e

R1
2

80

37 0

400

30

7

29

48

80

19 0

30

205

37 0
30

25

880

510

M7114 -H320
# 73812, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 320
s vytažitelným výtokem

M7116 -H320
# 73801, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 320
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Dřezy S51

a

DŘEZY PRO
MONTÁŽ POD
PRACOVNÍ DESKU
Dřezy pro komfort bez překážek

M7116-H320
S510-U770

Dřezy pro montáž pod pracovní desku hansgrohe 95

hansgrohe Dřezy pro montáž pod pracovní desku

Dřezy, které s kuchyní splynou
jednoduchého dřezu nebo dvojdřezu. Dřezy
z nerezové oceli a dřezy z materiálu SilicaTec
jsou k pracovní ploše připevněny zespodu a
vytvoří tak pocit velkého prostoru. Proto se
dřezy s montáží zespodu hodí zejména k pra-

covním plochám odolným vůči vodě, které jsou
vyrobeny z přírodního kamene, betonu nebo
křemene.

Dřezy pro montáž pod pracovní desku

Dřezy hansgrohe s montáží zespodu
splynou díky hladké vestavbě s kuchyní do
jednoho celku. U dřezů v této vestavné variantě je k dispozici široký výběr: nerezová
ocel nebo SilicaTec, různé velikosti a možnost

Výhody a použití
▪ Jednoduché čištění díky přesnému zpracování a vysoce kvalitnímu povrchu

▪ Vytvořte atraktivní prvky na míru díky výběru ze 3 různých
barev dřezů SilicaTec s montáží zespodu

▪ Dřezy s designem bez překážejících hran dokonale splynou
s moderními a funkčními kuchyněmi

▪ Rozmanité varianty: vhodný dřez do každé kuchyně, malý
či velký, jednoduchý nebo dvojdřez, nerezová ocel nebo
SilicaTec

▪ Díky hloubce a půdorysným rozměrům se do dřezu vejdou
i velké nádoby
▪ V oddělených dřezech je možné současně provádět různé
úkony

▪ Boční umístění přepadu pro snadnější instalaci baterie

DŘEZY PRO MONTÁŽ
POD PRACOVNÍ
DESKU S71
Flexibilní velikosti dřezů s montáží zespodu

M7112-H320
S719-U655

98 Dřezy pro montáž pod pracovní desku hansgrohe 

hansgrohe Dřezy pro montáž pod pracovní desku

Přehled dřezů z nerezové oceli
s montáží zespodu
Na výběr jsou dřezy různých tvarů,
např. malé, podlouhlé nebo dvojdřezy, díky
tomu se nabízí možnost vytvořit si kuchyň
podle svých představ. Velké dřezy se hodí

zejména k naplňování a mytí velkých nádob.
A u dvojdřezu lze současně vykonávat různé
činnosti. Dřezy hansgrohe z nerezové oceli
s montáží zespodu lze kombinovat se všemi

kuchyňskými bateriemi, díky tomu si lze vytvořit kuchyň zcela podle svých představ.

50 cm

60 cm

60 cm

S719-U400
Jednodřez pro montáž pod desku 400
# 43425, -800

S719-U450
Jednodřez pro montáž pod desku 450
# 43426, -800

S719-U500
Jednodřez pro montáž pod desku 500
# 43427, -800

Strana 100

Strana 100

Strana 102

Kuchyňské baterie – od strany 114.
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Varianty s montáží zespodu
Všechny dřezy s montáží zespodu jsou upevněny k pracovní ploše.

80 cm

80 cm

90 cm

S719-U660
Jednodřez pro montáž pod desku 660
# 43428, -800

S719-U655
Dvoudřez pro montáž pod desku 180/450
# 43429, -800

S719-U765
Dvoudřez pro montáž pod desku 370/370
# 43430, -800

Strana 102

Strana 104

Strana 104

Dřezy pro montáž pod pracovní desku S71

Pod pracovní desku

100 Dřezy pro montáž pod pracovní desku hansgrohe 

Dřezy pro montáž pod pracovní desku 400, 450

Dřezy montované pod pracovní
desku umožňují větší flexibilitu

Dřez

S719-U400
Jednodřez pro montáž pod desku 400
# 43425800

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 50 cm
▪ z působ instalace: spodní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ odtoková souprava není součástí –
prosím objednejte odpovídající díly
dle potřeby

Dřezová skříňka

50 cm

Potřebné příslušenství
D11-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro dřez 400/450
# 43920000

Design
D11-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 400/450
# 43930000
D11-12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 400/450 Select
# 43940000

S719-U450
Jednodřez pro montáž pod desku 450
# 43426800

Součásti dodávky
▪ Dřez pro montáž pod desku 400
▪ Upevňovací spony k dřezu
s montáží zespodu

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: spodní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ odtoková souprava není součástí –
prosím objednejte odpovídající díly
dle potřeby

Dřezová skříňka

60 cm

Potřebné příslušenství
D11-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro dřez 400/450
# 43920000

Design
D11-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 400/450
# 43930000
D11-12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 400/450 Select
# 43940000

Součásti dodávky
▪ Dřez pro montáž pod desku 450
▪ Upevňovací spony k dřezu
s montáží zespodu

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.
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Doporučená baterie

400
450

R

10

400

450

25

400

M7116 -H220
# 73800, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

25

30

19 0

187

24

48

400

M5115-H220
# 73852, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytahovacím výtokem

450
25

500

48

30

19 0

18 5

450

400

25

M712-H260
# 73811, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 260
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

24

400

R

10

450

452

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Dřezy pro montáž Spülen
pod pracovní desku S71

402
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Dřezy pro montáž pod pracovní desku 500, 660

Dřezy s montáží zespodu
pro více místa

Dřez

S719-U500
Jednodřez pro montáž pod desku 500
# 43427800

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: spodní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ odtoková souprava není součástí –
prosím objednejte odpovídající díly
dle potřeby

Dřezová skříňka

60 cm

Potřebné příslušenství
D12-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro dřez 500
# 43926000

Design
D12-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 500
# 43936000
D12-12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 500 Select
# 43946000

S719-U660
Jednodřez pro montáž pod desku 660
# 43428800

Součásti dodávky
▪ Dřez pro montáž pod desku 500
▪ Upevňovací spony k dřezu
s montáží zespodu

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: spodní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ odtoková souprava není součástí –
prosím objednejte odpovídající díly
dle potřeby

Dřezová skříňka

80 cm

Potřebné příslušenství
D14 -10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro dřez 660
# 43921000

Design
D14 -11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 660
# 43931000
D14 -12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 660 Select
# 43941000

Součásti dodávky
▪ Dřez pro montáž pod desku 660
▪ Upevňovací spony k dřezu
s montáží zespodu

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.
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Doporučená baterie

400
450

R

10

500

550

25

400

25

M7116 -H220
# 73800, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

30

19 0

18 5

24

48

500

Upozornění: Ve spodní 60cm skříňce není možné umístit ovládací jednotku
2otvorové kuchyňské baterie # 73805, -000, -800, # 73806, -000, -800
a # 73804, -000, -800 na přední okraj dřezu.
Alternativní umístění na zadním okraji dřezu.
M5115-H220
# 73852, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytahovacím výtokem

400
450

R

10

660

710
25

400

30

19 0

18 5

660

25

M712-H260
# 73811, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 260
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

24

48

662

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Dřezy pro montáž Spülen
pod pracovní desku S71

502
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Dřezy pro montáž pod pracovní desku 180/450 a 370/370

Dvoudřezy s montáží zespodu

Dřez

S719-U655
Dvoudřez pro montáž pod desku 180/450
# 43429800

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: spodní montáž
▪ umístění přepadu: v hlavním dřezu
na boku vpravo
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ odtoková souprava není součástí –
prosím objednejte odpovídající díly
dle potřeby

Dřezová skříňka

80 cm

Potřebné příslušenství
D13-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro dřez 180/450
# 43924000

Design
D13-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 180/450
# 43934000
D13-12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 180/450 Select
# 43944000

S719-U765
Dvoudřez pro montáž pod desku 370/370
# 43430800

Součásti dodávky
▪ Dřez pro montáž pod desku 180/450
▪ Upevňovací spony k dřezu
s montáží zespodu

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.

Vlastnosti
▪ materiál: nerezová ocel
▪ počet dřezů: 2 velké dřezy
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 90 cm
▪ z působ instalace: spodní montáž
▪ rohový rádius: 10 mm
▪ odtoková souprava není součástí –
prosím objednejte odpovídající díly
dle potřeby

Dřezová skříňka

90 cm

Potřebné příslušenství
D15-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro dřez 370/370
# 43922000

Design
D15-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 370/370
# 43932000
D15-12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro dřez 370/370 Select
# 43942000

Součásti dodávky
▪ Dřez pro montáž pod desku 370/370
▪ Upevňovací spony k dřezu
s montáží zespodu

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143
nebo online v návodu k montáži.
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Doporučená baterie

450

400
450

R

10

18 0

M7116 -H320
# 73801, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 320
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

705

30

400

25

452
658

M7115-H320
# 73803, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 320
s vytažitelným výtokem

37 0

450

400

R

10

37 0

815
37 0
48

25

400

25

M712-H320
# 73810, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 320
s otočným výtokem

19 0

30
37 2

24

37 0

37 2
767

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Dřezy pro montáž Spülen
pod pracovní desku S71

18 2

48

19 0

18 8

24
13 9

25

24

450

18 9

14 0

30

18 0
48

DŘEZY PRO MONTÁŽ
POD PRACOVNÍ
DESKU S51
Hladký přechod mezi dřezy se spodní montáží

M7116-H320
S510-U770
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hansgrohe Dřezy pro montáž pod pracovní desku

Přehled dřezů SilicaTec
s montáží zespodu
Na výběr jsou dřezy různých tvarů,
např. malé, podlouhlé nebo dvojdřezy, díky
tomu se nabízí možnost vytvořit si kuchyň
podle svých představ. Velké dřezy se hodí

zejména k naplňování a mytí velkých nádob.
A u dvoudřezu lze současně vykonávat
různé činnosti. Dřezy hansgrohe z materiálu
SilicaTec s montáží zespodu lze kombinovat

se všemi kuchyňskými bateriemi, jsou k dostání
ve 3 barevných variantách, díky tomu si lze
vytvořit kuchyň zcela podle svých představ.

60 cm

80 cm

80 cm

S510 -U450
Jednodřez pro montáž pod desku 450
# 43431, -170, -290, -380

S510 -U660
Jednodřez pro montáž pod desku 660
# 43432, -170, -290, -380

S510 -U635
Dvoudřez pro montáž pod desku 180/450
# 43433, -170, -290, -380

Strana 110

Strana 110

Strana 112

Kuchyňské baterie – od strany 114.
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Varianty s montáží zespodu
Všechny dřezy s montáží zespodu jsou upevněny k pracovní ploše.

Pod pracovní desku
-170
grafitová černá

-290
kamenná šedá

-380
betonová šedá

S510 -U770
Dvoudřez pro montáž pod desku 370/370
# 43434, -170, -290, -380
Strana 112

Dřezy pro montáž pod pracovní desku S51

90 cm
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Dřezy pro montáž pod pracovní desku 450, 660

Dřezy s montáží zespodu
pro každou kuchyni

Dřez

S510-U450
Jednodřez pro montáž pod desku 450
# 43431170
# 43431290
# 43431380

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 60 cm
▪ z působ instalace: spodní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo

Dřezová skříňka

Potřebné příslušenství

Design

D16 -10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43927000

60 cm

D16 -11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43937000
D16 -12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec Select
# 43947000

S510-U660
Jednodřez pro montáž pod desku 450
# 43432170
# 43432290
# 43432380

Součásti dodávky
▪ Dřez pro montáž pod desku 450
▪ Upevňovací spony k dřezu
s montáží zespodu
▪ Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro
vestavbu naleznete
na stranách 142–143
nebo online v návodu
k montáži.

Barevné varianty dřezů

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký dřez
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: spodní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo

Dřezová skříňka

Potřebné příslušenství

Design

D16 -10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43927000

80 cm

-170

-290

-380

D16 -11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43937000
D16 -12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec Select
# 43947000
Součásti dodávky
▪ Dřez pro montáž pod desku 660
▪ Upevňovací spony k dřezu
s montáží zespodu
▪ Šablona pro výřez

Barevné varianty dřezu -170 grafitová černá, -290 kamenná šedá a -380 betonová šedá.

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro
vestavbu naleznete
na stranách 142–143
nebo online v návodu
k montáži.

Barevné varianty dřezů

-170

-290

-380
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450

Doporučená baterie

R
500

M521-H170
# 73862, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 170
s otočným výtokem

46

400

25

25

450

M5115-H220
# 73852, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytahovacím výtokem

R4

6

M512-H300
# 73854, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 300
s otočným výtokem

710

400
25

9

48

205

25

29

25

25

660

19 0

25

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Dřezy pro montáž pod pracovní desku S51

48

9

25

205

25

29

450

19 0

25
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Dřezy pro montáž pod pracovní desku 180/450 a 370/370

Dřezy s montáží zespodu
s dvojnásobným komfortem

Dřez

S510-U635
Dvoudřez pro montáž pod desku 180/450
# 43433170
# 43433290
# 43433380

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 80 cm
▪ z působ instalace: spodní montáž
▪ umístění přepadu: v hlavním dřezu
na boku vpravo

Dřezová skříňka

Potřebné příslušenství

Design

D17-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43928000

80 cm

D17-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43938000
D17-12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec Select
# 43948000

S510-U770
Dvoudřez pro montáž pod desku 370/370
# 43434170
# 43434290
# 43434380

Součásti dodávky
▪ Dřez pro montáž pod desku 180/450
▪ Upevňovací spony k dřezu
s montáží zespodu
▪ Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro
vestavbu naleznete
na stranách 142–143
nebo online v návodu
k montáži.

Barevné varianty dřezů

Vlastnosti
▪ materiál dřezu: SilicaTec
▪ počet dřezů: 2 velké dřezy
▪ hloubka dřezu: 190 mm
▪ velikost spodní skříňky: 90 cm
▪ z působ instalace: spodní montáž
▪ umístění přepadu: ve dřezu na
boku vpravo

Dřezová skříňka

Potřebné příslušenství

Design

D17-10
Ruční odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43928000

90 cm

-170

-290

-380

D17-11
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec
# 43938000
D17-12
Automatická odtoková a přepadová
souprava pro jednoduchý
dřez SilicaTec Select
# 43948000
Součásti dodávky
▪ Dřez pro montáž pod desku 180/450
▪ Upevňovací spony k dřezu
s montáží zespodu
▪ Šablona pro výřez

Barevné varianty dřezu -170 grafitová černá, -290 kamenná šedá a -380 betonová šedá.

Rozměry pro výřez
Důležité pokyny pro
vestavbu naleznete
na stranách 142–143
nebo online v návodu
k montáži.

Barevné varianty dřezů

-170

-290

-380
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Doporučená baterie

250

450

345

M7115-H240
# 73802, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 240
s vytažitelným výtokem
R4
710

6

400
25

29

48

25

9

19 0

14 0

25

25

450

205

30

M7116 -H220
# 73800, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

210

450

400

R4

820

400

37 0

25

29

48

25

25

25

19 0

30

9
205

37 0
25

M5116 -H200
# 73851, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 200
s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu

6

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerezu

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Dřezy pro montáž Spülen
pod pracovní desku S51

18 0

KUCHYŇSKÉ BATERIE
Mnohotvárnost kuchyňských baterií, spolu s know-how,
kvalitou, funkčností a designem v jednom

C51-F660-07
M7119-H200
S510-F660
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hansgrohe Kuchyňské baterie

Stylový výběr pro osobitou
kuchyni snů
V ř a d á c h ku c hy ň s k ýc h b a t e r i í
hansgrohe každý najde vhodné výrobky dle
osobního vkusu a stylu, od moderních po klasické a od geometrických po zakřivené tvary.

Inovativní koncepce ovládání pomocí techniky Select umožňuje jednoduché zacházení.
Díky hansgrohe ComfortZone zažijete velkou
svobodu pohybu zabalenou do elegantního

designu. Jednoduché a bezpečné vedení
hadice skrz sBox se ve spodní skříňce stará o
pořádek, aniž by překáželo.

Výhody a použití
▪ Větší uživatelský komfort díky technologii Select s ovládacím
tlačítkem na vytahovacím výtoku

▪ Vysoce jakostní materiály a odolné zpracování jsou příslibem
té nejvyšší kvality a dlouhé životnosti

▪ Při zapojení jednotky sBox lze spršku vytáhnout až
o 76 centimetrů a obsáhnout tak širší okolí dřezu

▪ Design ověnčený řadou cen povýší vzhled celé kuchyně

▪ Ergonomický minimalistický design, který dokonale splyne
s prostředím moderní kuchyně

▪ Různé cenové kategorie a různý design

Kuchyňské baterie

▪ Povrchová úprava vzhledu nerezu nebo klasická úprava chrom
▪ ComfortZone nabízí větší volnost pohybu díky velmi vysokému
výtoku a funkci otáčení baterie

116 Kuchyňské baterie hansgrohe 

Technika Select v kuchyni

Tlačítko umožňuje snadnou obsluhu
Mytí, krájení, míchání – při vaření má
člověk plné ruce práce. Proto nastupuje technika Select i v kuchyni. Díky ní lze zcela poho-

dlně stiskem tlačítka s funkcí Select proud vody
pouštět a zastavovat. Páka zůstává přitom
otevřená a zachovává nastavenou teplotu i

množství vody. Díky tlačítku Select nedochází
k přerušování pracovního postupu a vaření je
komfortnější.

Komfort: Kyvnou pákou se na předním okraji
dřezu lze kuchyňskou baterii komfortně obsluhovat zpředu. Doplňující pouštění a zastavování tlačítkem Select na kuchyňské baterii.

M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie Select 200
s vytahovací sprškou

Rychlost: S tlačítkem Select na okraji dřezu
snadno spustíte a zastavíte proud vody. Jde o
velkou pomoc například při mytí nádobí.

M7120 -H220
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
Select 220 s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu

Flexibilita: Spojení tlačítka Select a vytahovací spršky Vám usnadňuje práci a zvyšuje
úroveň komfortu v okolí dřezu. Hadici lze
vytáhnout až o 76 cm, což zvětšuje její dosah
a ještě víc usnadňuje plnění velkých nádob.
M7115-H240
Páková kuchyňská baterie Select 240
s vytažitelným výtokem

Volnost pohybu: Díky technologii Select
lze snadno spouštět a vypínat proud vody
pouhým prstem, hřbetem ruky nebo paží. Zvětšuje se tak volnost pohybu a práce může být
ještě efektivnější.

M712-H320
Páková kuchyňská baterie Select 320
s otočným výtokem

Technika Select hansgrohe 117

Robustnost: Tlačítko Select je čistě mechanické,
což také znamená, že je velmi odolné.

Pružina
Upevňovací šroub
Ventil
Stabilní
mosazný
výtok

Tlačítko Select
Tlačítko Select
Pružina

Připojení spršky

Upevňovací šroub

Ventil

Magnetický prstenec

Těleso spršky
Tvarovač proudu

Otočný výtok
Vnitřní vedení vody
Magnetické upevnění
Tlakuvzdorná sprchová
hadice
Tvarovač proudu

Tlačítko Select

Vytahovací výtok

Rozeta

Základní těleso
Rozšíření tlačítka

Připojovací pouzdro
Pružina

Tlačítko Select s excentrickou funkcí

Upínací matice a fixační
šrouby
Připojení excentrického
ovládání výtoku
Připojení hadice se smísenou vodou

Ventil

Plášť

▪ Snadné, intuitivní ovládání pouhým dotekem tlačítka
▪ Důmyslná konstrukce odpovídá všem standardům a normám
hansgrohe a testováním je prokázána i její dlouhá životnost
▪ Ergonomický univerzální design umožňuje snadnou
a spolehlivou obsluhu pro všechny generace

▪ Tlačítko Select u okraje dřezu umožňuje, aby baterie a dřez
splynuly v jeden celek
▪ Technika Select pomáhá šetřit vodou, protože tlačítko Select
motivuje uživatele, aby tekoucí vodu zastavil: šetří tak cennými
zdroji

Kuchyňské baterie

Výhody a použití

118 Druhy proudů hansgrohe

Druhy proudů

Sprchový proud navíc
pro vyšší komfort
Vodní proud není pouhým vodním
proudem, protože činnosti u dřezu jsou různé.
Požadavky se mění, podle toho, zda je třeba

rychle naplnit nádobu, nebo je třeba opláchnout delikátní potraviny. Proto kuchyňské baterie nabízíme s druhým, doplňkovým druhem

proudu. Zcela flexibilně a snadno můžete přepínat mezi druhy proudu.

Výhody a použití
▪ Normální proud: Díky plnému průtokovému výkonu lze rychle
naplnit velké hrnce a nádoby. Flexibilní vytahovací mechanismus také pohodlně dosáhne na vysoké vázy nebo kropicí
konve a snadno je naplní.

▪ Sprchový proud: Doplňkový druh proudu se hodí obzvláště
k důkladnému čištění a omývání zeleniny, ovoce, ryb nebo
masa
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ComfortZone v kuchyni

Větší volnost pohybu
v kuchyni
Vysoký, otočný nebo v ytahovací:
V důmyslném sortimentu hansgrohe naleznete
pro každý požadavek vhodné řešení volného

pohybu. Každodenní zacházení s vodou při
mytí rukou, oplachování nebo naplňování
nádob přitom zůstává maximálně flexibilní.

Individuálně využitelný prostor nazýváme
ComfortZone. Pro více komfortu. Pro více volného prostoru u dřezu.

Co znamená ComfortZone:
Výška: Obzvlášť vysoký vývod nabízí
obzvlášť velký prostor a hodí se ideálně
k naplňování nádob.

Otáčecí funkce: Baterie nabízejí buď omezenou oblast otáčení (110°/150°), nebo
s nimi lze volně otáčet kolem dokola (360°).
Obzvláště praktické pro práci vpravo a vlevo
od baterie.

Kuchyňské baterie

Vytahovací sprška/výtok: Vytahovací
sprška a vytahovací výtok rozšiřují možnost
dosahu v okolí dřezu. Výhoda, pokud chcete
například zalévat květiny apod. Jednotka
hansgrohe sBox zajišťuje bezpečné vedení
hadice a chrání ji před poškozením. Více od
strany 120 dále.

Technika ComfortZone: Jednoduše naskenujte kód a prohlédněte si video s vysvětlením

120 sBox hansgrohe

sBox

Snadné uložení hadice
v dřezové skříňce

Výhody a použití
▪ Snadné a bezpečné vytahování a zpětné navíjení hadice,
které nekoliduje se zásuvkami ani se systémem na třídění
odpadu
▪ Různé možnosti instalace v dřezové skříňce díky flexibilním
upevňovacím prvkům
▪ S jednotkou sBox zůstane dřezová skříňka vždy uklizená

▪ Závaží v boxu zajišťuje snadný a tichý pojezd hadice
▪ Volitelné příslušenství:
S volitelnou vyrovnávací kolejničkou lze uložení použít
i v nízkých skříňkách
Vyrovnávací kolejnička F12 jednotky sBox – # 43333, -000
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hansgrohe Techniky v kuchyni

Ergonomické rukojeti:
Dlouhé ploché páky pro snadnější ovládání.

Vertikální poloha rukojeti:
Instalace je možná i v případě,
kdy je mezi baterií a stěnou málo
místa. A navíc: teplá voda se
spouští svislou rukojetí, na kterou
děti hůře dosáhnou.

Variabilní umístění rukojeti: Co se týče osobních
preferencí, rukojeť lze u mnoha
kuchyňských baterií umístit kolem
dřezu flexibilně.

Nerezová ocel v úpravě
PVD: Plochy se vzhledem
nerezové oceli jsou vyrobeny technologií PVD a jsou
obzvláště odolné proti oděru
a škrábancům.

Sklápěcí funkce pro montáž před oknem: Ideální pro
montáž před oknem, baterie se
dá jednoduše vysunout a sklopit.

Upevnění páky Boltic: Díky
klínovité nastavovací páce je
ovládání s Boltic upevněním
páky bez viklání.

Snadná a bezpečná instalace: Flexibilní připojení a
zabudovaná stabilizační deska
k tenkostěnným nerezovým dřezům usnadňuje instalaci baterie
a zaručuje bezpečný výsledek.
Připojené hadice PEX jsou
odolné vůči působení tepla a
chuťově i pachově neutrální.

sBox: Jednotka sBox, jako součást kombinací dřezu a baterie a
všech vytahovacích kuchyňských
baterií, zaručuje, že lze hadici
snadno a jednoduše vytáhnout
a zasunout zpět. Box o délce 52
cm zapadá do všech standardních kuchyňských skříněk o výšce
nejméně 74 cm.

QuickClean: Na elastickém
kotouči se vodní kámen usazuje
jen velmi těžko. A když už ano,
usazeniny vodního kamene lze
snadno odstranit prstem.

Magnetický držák MagFit:
Díky funkci MagFit je hadice
vedena bezhlučně zpět a je
připevněna na středu výtoku
baterie.

Vytahovací sprška se
2 druhy proudu: Vytahovací
sprška k tomu nabízí 2 druhy
proudu (normální proud
a sprchový proud), které se
snadno přepínají.

Kuchyňské baterie

Další kuchyňští pomocníci, kteří
d ovedou usnadnit život
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hansgrohe Kuchyňské baterie

Přehled všech sérií
kuchyňských baterií

Řada 71
Select dvouotvorový

Řada 71
Select

Řada 71

Varianty

M7120-H320
M7120-H220

M7119-H200

M7115-H320
M7115-H240

M712-H320
M712-H260

Technika Select

●

●

●

●

Přepínání druhů proudu

●

Vytahovací funkce

●

M7116-H320
M7116-H220

M7114-H320

●
●

●

●

●

Pro instalaci před okno
Pro beztlakové
ohřívače vody
S uzavíracím ventilem
příslušenství

Řada 52

Varianty

M5216-H220

M5214-H260

M521-H270
M524-H270***

Řada 53

M5216-H170
M525-H170**

M521-H170

M5316-H240
M5316-H210

Technika Select
Přepínání druhů proudu

●

●

Vytahovací funkce

●

●

Pro instalaci před okno

●

●

●

Pro beztlakové
ohřívače vody

●

S uzavíracím ventilem
příslušenství
* Vhodné pro instalaci před okno.

●
** Pro beztlakové ohřívače vody.

*** S uzavíracím ventilem příslušenství.

●
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Select
Řídí průtok vody pouhým s tisknutím
tlačítka: hravě snadné otevření
a zavření baterie.

-000 chrom

ComfortZone
Definuje volný prostor u baterie do
výšky, do strany a u vytahovací funkce
i do délky.

Řada 51
Select

Řada 51

M5115-H300
M5115-H220

M512-H300

●

●

M5116-H200
M5116-H160

M511-H260
M515-H260**

M511-H220
M514-H220***

●
●

●

●
●
●

●

Řada 53

M531-H280

Řada 41

M416-H240

M411-H260
M415-H260**
M414-H260***

M411-H280

  

M411-H160
M415-H160**
M414-H200***

●
●
●

●

●

●

M416-W260

Kuchyňské baterie

  

AirPower
Mísí vodu s velkým množstvím vzduchu.
Pro jemný a nerozstříkující se vodní proud.

-800 vzhled nerezu

Řada 71

M711-H320
M713-H320*
M714-H320***

QuickClean
Usazeniny vodního kamene lze odstranit
pouhým seškrábnutím z ohebných silikonových trysek.
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Řada 71
Select dvouotvorový

Kuchyňské baterie Select

m a x . 76 0

57

Ø 47

57
Ø 34

840

236
L = 900
L = 900

18

15 7
110

Ø 34
176

max. 70

121

430

Ø 30

3°

G3/8

520

# 73806000
# 73806800

18 3

Dvouotvorová páková kuchyňská
baterie Select 320 s vytažitelnou
sprškou, 2 druhy proudu

Vlastnosti
▪ ComfortZone 320
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ fl exibilní umístění ovládací jednotky, nutné dva otvory
pro baterii o Ø 35 mm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a
zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu
▪ laminární a sprchový proud
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení
proudu automaticky vrátí
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 8 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

320

M7120-H320

m a x . 76 0

Ø 30
12 3
93

840

Ø 34

Ø 34

G3/8

520

L = 900

max. 70

211
L = 900

Ø 47

50

50

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M7120-H220
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.

29

15 8
250

18

66

332

4°

# 73805000
# 73805800

15 8
250

16 6

Dvouotvorová páková kuchyňská
baterie Select 220 s vytažitelnou
sprškou, 2 druhy proudu

Vlastnosti
▪ ComfortZone 220
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ fl exibilní umístění ovládací jednotky, nutné dva otvory
pro baterii o Ø 35 mm
▪ s tisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a
zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu
▪ laminární a sprchový proud
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení
proudu automaticky vrátí
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 7 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

220

M7120-H220

29

176

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M7120-H320
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic



Kuchyňské baterie hansgrohe 125

Řada 71
Select dvouotvorový

Kuchyňské baterie Select

m a x . 76 0

320

Ø 29

Ø 47
Ø 48

Ø 34

Ø 34

13 5 0

2 21
L = 900

520
29

G 3/8

15 8
250

Kuchyňské baterie 71

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M7119-H200
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

58

max. 60

# 73804000
# 73804800

4°

Dvouotvorová kuchyňská baterie 200
Select s vytahovací sprškou

Vlastnosti
▪ ComfortZone 200
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ fl exibilní umístění ovládací jednotky, nutné dva otvory
pro baterii o Ø 35 mm
▪ normální proud
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních
proudů
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 8 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm

208

M7119-H200

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

126 Kuchyňské baterie hansgrohe 

Řada 71
Select

Kuchyňské baterie Select

m a x . 76 0
Ø 30

max. 70

121

445

3°

57

15 7
110

57

235

840

Ø 34

G3/8

520

# 73803000
# 73803800

18 3

Páková kuchyňská baterie Select 320
s vytažitelným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 320
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární proud
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních
proudů
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 8 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ v ýrazně omezené rozstřikování díky pozvolnému
s pouštění vodního proudu
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

333

M7115-H320

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M7115-H320
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

15 8
250

222
m a x . 76 0
Ø 30

16 6

350

max. 70

66
66

4°

12 2
93

50

208

830

Ø 34

G3/8

520

# 73802000
# 73802800

13 6

Páková kuchyňská baterie Select 240
s vytažitelným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 240
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární proud
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních
proudů
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 8 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ v ýrazně omezené rozstřikování díky pozvolnému
s pouštění vodního proudu
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

238

M7115-H240

29

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M7115-H240
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.

29

15 8
250



Kuchyňské baterie hansgrohe 127

Řada 71
Select

Kuchyňské baterie Select

257

121
79

15 7
110

365

223

16 3
18 3

183

208

3 07

# 73810000
# 73810800

365

Páková kuchyňská baterie Select 320
s otočným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 320
▪ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°,
150° nebo 360°
▪ laminární proud
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních
proudů
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 8 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ v ýrazně omezené rozstřikování díky pozvolnému
s pouštění vodního proudu
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

13 °

M712-H320

max. 60

57

248

208
12 2
93
304

66

16 6

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M712-H260
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Ø 34

820

50

G 3/8

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kuchyňské baterie 71

66

14 2

4°

13 6

# 73811000
# 73811800

max. 60

Páková kuchyňská baterie Select 260
s otočným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 260
▪ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°,
150° nebo 360°
▪ laminární proud
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních
proudů
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 8 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ v ýrazně omezené rozstřikování díky pozvolnému
s pouštění vodního proudu
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

G 3/8

253

M712-H260

835

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M712-H320
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Ø 34

128 Kuchyňské baterie hansgrohe 

Řada 71

Kuchyňské baterie

m a x . 76 0

max. 70

121

430

Ø 30

3°

57

15 7
110

57

236

Ø 34

840

# 73801000
# 73801800

18 3

Páková kuchyňská baterie 320
s vytahovací sprškou,
2 druhy proudu

Vlastnosti
▪ ComfortZone 320
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení
proudu automaticky vrátí
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 8 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

320

M7116-H320

520

G3/8

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M7116-H320
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

m a x . 76 0

Ø 30
12 3

66

93

332

4°

50
840

50

Ø 34

G3/8

520

211

max. 70

# 73800000
# 73800800

15 8
250

16 6

Páková kuchyňská baterie 220
s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu

Vlastnosti
▪ ComfortZone 220
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení
proudu automaticky vrátí
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 9 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

220

M7116-H220

29

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M7116-H220
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.

29

15 8
250



Kuchyňské baterie hansgrohe 129

Řada 71

Kuchyňské baterie

76 0

max. 70

121

356

°

max.

10

57

15 7
110

57

219

Ø 34

840

# 73812000
# 73812800

18 3

Páková kuchyňská baterie 320
s vytažitelným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 320
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární proud
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 10 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ v ýrazně omezené rozstřikování díky pozvolnému
s pouštění vodního proudu
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

315

M7114-H320

520

G3/8

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M7114-H320
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

°
10
121
79

163
183

208

157
110

Ø 34

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M711-H320
▪ Včetně všech připojovacích hadic

G 3/8

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kuchyňské baterie 71

57
max. 60

M713-H320 pro montáž před okno
# 73814000
M714-H320 s uzavíracím ventilem
# 73815000

219

183

# 73813000
# 73813800

234

356
315

Páková kuchyňská baterie 320
s otočným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 320
▪ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°,
150° nebo 360°
▪ laminární proud
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 13 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ v ýrazně omezené rozstřikování díky pozvolnému
s pouštění vodního proudu
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

15 8
250

835

M711-H320

29

130 Kuchyňské baterie hansgrohe 

Řada 51
Select

Kuchyňské baterie Select

m a x . 76 0

10 8

4 01

4°

137
93

Ø56
Ø 34

840

220

G3/8

520

max. 70

# 73853000
# 73853800

19 9

Páková kuchyňská baterie Select 300
s vytažitelným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 300
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ normální proud
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních
proudů
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 8 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

288

M5115-H300

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5115-H300
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

m a x . 76 0

118
66

335

4°

81

840

Ø49
Ø 34

G3/8

520

208

max. 70

# 73852000
# 73852800

15 8
250

16 2

Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytažitelným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 220
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ normální proud
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních
proudů
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 8 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

223

M5115-H220

29

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5115-H220
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.

29

15 8
250



Kuchyňské baterie hansgrohe 131

Řada 51
Select

Kuchyňské baterie Select

248

4°

208
108
71

137

339

93

161
177

199
Ø 56

Ø 34

820

max. 60

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M512-H320
▪ Včetně všech připojovacích hadic

G 3/8

Kuchyňské baterie 51

# 73854000
# 73854800

177

Páková kuchyňská baterie Select 300
s otočným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 300
▪ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°,
150° nebo 360°
▪ normální proud
▪ tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních
proudů
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 9 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm
288

M512-H300

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

132 Kuchyňské baterie hansgrohe 

Řada 51

Kuchyňské baterie

230
Ø28

17 7
19 9

400

max. 70

10 8

7°

137
93

Ø56
213

840

# 73851000
# 73851800

18 5

Páková kuchyňská baterie 200
s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu

Vlastnosti
▪ ComfortZone 200
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení
proudu stisknutím tlačítka
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 11 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

m a x . 76
0

M5116-H200

Ø 34

520

G3/8

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5116-H200
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

15 8
250

203
118
81

Ø49

550

18 5

350

66

max. 70

66

13 4
16 2

# 73850000
# 73850800

8°

Páková kuchyňská baterie 160
s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu

Vlastnosti
▪ ComfortZone 160
▪ rozsah otáčení 110°/150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení
proudu stisknutím tlačítka
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 9 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

m a x . 76 15 2
0

M5116-H160

29

Ø 34

520

G3/8

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5116-H160
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.

29

15 8
250



Kuchyňské baterie hansgrohe 133

Řada 51

Kuchyňské baterie

M511-H260
Páková kuchyňská baterie 260
s otočným výtokem
# 73855000
# 73855800
M515-H260 pro beztlakové ohřívače vody
# 73856000

Vlastnosti
▪ ComfortZone 260
▪ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°,
150° nebo 360°
▪ normální proud
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 10 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

217
203

Ø 28

108
400

71

137
93

101

177

161

177

199

262

7°

Ø 34

840

max. 60

Ø 56

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M511-H260
▪ Včetně všech připojovacích hadic

188
174
Ø 28

8°

140
162

335

118
81

Ø 33

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M511-H220
▪ Včetně všech připojovacích hadic

G3/8

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kuchyňské baterie 51

134
Ø 50

840

M514-H220 s uzavíracím ventilem
# 73858000

max. 60

# 73857000
# 73857800

162
134

Páková kuchyňská baterie 220
s otočným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 220
▪ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°,
150° nebo 360°
▪ normální proud
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 10 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

215

M511-H220

G 3/8

134 Kuchyňské baterie hansgrohe 

Řada 52

ma

13 2
411

80

93

17 7

Ø52
Ø 34

840

222

G3/8

520

max. 70

# 73863000
# 73863800

20°

Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou,
2 druhy proudu

Vlastnosti
▪ ComfortZone 220
▪ rozsah otáčení 150°
▪ montáž před okno, možnost sklopení,
výška podstavce 70 mm
▪ normální a sprchový proud
▪ n earetovatelný sprchový proud
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 11 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

226

M5216-H220

x. 7
60

Kuchyňské baterie

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5216-H220
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

x. 7
60

411

20°

13 2

80

93

17 7

840

Ø52
Ø 34

G3/8

520

209

max. 70

# 73864000
# 73864800

15 8
250

ma

Páková kuchyňská baterie 260
s vytažitelným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 260
▪ rozsah otáčení 150°
▪ montáž před okno, možnost sklopení,
výška podstavce 70 mm
▪ normální proud
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 9 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

260

M5214-H260

29

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5214-H260
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.

29

15 8
250
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Řada 52

Kuchyňské baterie

25°

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M521-H270
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Ø 34

G 3/8

Kuchyňské baterie 52

M524-H270 s uzavíracím ventilem
# 73866000

90

# 73865000
# 73865800

max. 60

Páková kuchyňská baterie 270
s otočným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 270
▪ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°,
150° nebo 360°
▪ normální proud
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 10 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

840

M521-H270

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

136 Kuchyňské baterie hansgrohe 

Řada 52

Kuchyňské baterie

224

256

Ø52
Ø 34

G3/8

520

222

78 0

M525-H170 pro beztlakové ohřívače vody
# 73861000

m a x . 76 0

max. 60

# 73860000
# 73860800

5°

Páková kuchyňská baterie 170
s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu

Vlastnosti
▪ ComfortZone 170
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální a sprchový proud
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení
proudu automaticky vrátí
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 10 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

16 5

M5216-H170

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5216-H170
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

M521-H170
Páková kuchyňská baterie 170
s otočným výtokem
# 73862000
# 73862800

Vlastnosti
▪ ComfortZone 170
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 16 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M521-H170
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.

29

15 8
250
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Řada 53

137
98

111
346
19 3

Ø65
Ø 34

840
G3/8

520

194

max. 70

# 73870000

5°

Páková kuchyňská baterie 240
s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu

Vlastnosti
▪ ComfortZone 240
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální a sprchový proud
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení
proudu automaticky vrátí
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 7 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

210

M5316-H240

m a x . 76 0

Kuchyňské baterie

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5316-H240
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

137
380

111

98

19 3

5°

Ø 34

520

G3/8

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5316-H210
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

29

15 8
250

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kuchyňské baterie 52 a 53

840

Ø65
222

max. 70

# 73871000

15 8
250

m a x . 76 0

Páková kuchyňská baterie 210
s vytažitelnou sprškou

Vlastnosti
▪ ComfortZone 210
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální a sprchový proud
▪ aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení
proudu automaticky vrátí
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 7 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

235

M5316-H210

29

138 Kuchyňské baterie hansgrohe 

Řada 53

Kuchyňské baterie

M531-H280
Páková kuchyňská baterie 280
s otočným výtokem
# 73872000

Vlastnosti
▪ ComfortZone 280
▪ rozsah otáčení 150°
▪ normální proud
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 5 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M531-H280
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.
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Řada 41

Kuchyňské baterie

M415-H260 pro beztlakové ohřívače vody
# 73883000
M414-H260 s uzavíracím ventilem
# 73884000

Ø 25

338
268

20°

65
147
Ø 46

877

204
Ø 34

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5316-H240
▪ Včetně všech připojovacích hadic

237

Ø 25

5°
Ø 25
74

125
81

74

277

277

42

90

132

160

Ø 46

222

Ø 34

Ø 46

max. 60

# 73881000
# 73881800

Vlastnosti
▪ ComfortZone 280
▪ v ýtok tvaru L
▪ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°,
150° nebo 360°
▪ r ukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
▪ normální proud
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 12 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm
305

Páková kuchyňská baterie 280
s otočným výtokem

G 3/8

835

M411-H280

115
81

65

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5316-H210
▪ Včetně všech připojovacích hadic

G 3/8

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Kuchyňské baterie 53 a 41

# 73882000
# 73882800

160

Páková kuchyňská baterie 260
s otočným výtokem

Vlastnosti
▪ ComfortZone 260
▪ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°,
150° nebo 360°
▪ r ukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
▪ normální proud
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 12 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

max. 60

M411-H260

140 Kuchyňské baterie hansgrohe 

Řada 41

411

20°

13 6

96

10 0

191

840

Ø52
Ø 34

G3/8

520

220

max. 70

# 73880000
# 73880800

ma

Páková kuchyňská baterie 240
s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu, otočný výtok

Vlastnosti
▪ ComfortZone 240
▪ rozsah otáčení 150°
▪ laminární a sprchový proud
▪ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení
proudu stisknutím tlačítka
▪ magnetický držák sprchy MagFit
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 9,5 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ vestavěný zpětný ventil
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení
hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou,
délka vytažení až 76 cm
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

230

M4116-H240

x. 7
60

Kuchyňské baterie

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5216-H170
▪ sBox
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Baterie na plochu v provedení -000 chrom a provedení -800 vzhled nerezu.

29

15 8
250
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Řada 41

Kuchyňské baterie

M411-H160
Páková kuchyňská baterie 160
s otočným výtokem
# 73885000
# 73885800
M415-H160 pro beztlakové ohřívače vody
# 73886000
M414-H200 s uzavíracím ventilem
# 73887000

Vlastnosti
▪ ComfortZone 160
▪ rozsah otáčení 360°
▪ normální proud
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 12 l/min
▪ keramická kartuše
▪ z působ připojení: přívodní hadice G ⅜
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům
▪ p ožadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M5216-H170
▪ Včetně všech připojovacích hadic

Páková kuchyňská baterie 260
k montáži na stěnu, otočný výtok
# 73888000

Vlastnosti
▪ rozsah otáčení 180°
▪ normální proud
▪ rozteč středů 150 mm ± 12 mm
▪ p růměr připojení: DN15
▪ p růtok 12 l/min
▪ keramická kartuše
▪ e tážky
▪ v hodné k průtokovým ohřívačům

Kuchyňské baterie 41

M416-W260

19 - 2 4

Součásti dodávky
▪ Kuchyňská baterie M521-H170
▪ Včetně všech připojovacích hadic

61
16 5
19 5
2 61

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.
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Rozměry pro výřez

Nerezová ocel
Montáž na plochu
pracovní desky

Montáž na plochu pracovní desky
L

B

R

43207, -000, -800
43201, -000, -800
43301, -800
43305, -800

530

480

0–10

C71-F660 - 03 43209, -000, -800
C71-F660 - 08 43202, -000, -800
43302, -800
S711-F660
43308, -800
S712-F660

740

480

0–10

C71-F655- 04 43210, -000, -800
C71-F655- 09 43206, -000, -800
43309, -800
S711-F655
43310, -800
S712-F655

735

480

0–10

C711-F765- 05 43211, -000, -800
C71-F765- 010 43203, -000, -800
43303, -800
S711-F765
43311, -800
S712-F765

845

480

0–10

C71-F450 - 02 43208, -000, -800
C71-F450 - 07 43205, -000, -800
43306, -800
S715-F450
4330, -800
S717-F450

1025

490

0–10

C71-F450 - 01
C71-F450 - 06
S711-F450
S712-F450

R (mm)

B
(mm)

L (mm)

Zapuštění v úrovni
s pracovní deskou

Zapuštění v úrovni s pracovní deskou
L1

L2

B1

B2

R

43207, -000, -800
43201, -000, -800
43301, -800
43305, -800

530

552

480

502

11

C71-F660 - 03 43209, -000, -800
C71-F660 - 08 43202, -000, -800
43302, -800
S711-F660
43308, -800
S712-F660

740

762

480

502

11

C71-F655- 04 43210, -000, -800
C71-F655- 09 43206, -000, -800
43309, -800
S711-F655
43310, -800
S712-F655

735

757

480

502

11

C711-F765- 05 43211, -000, -800
C71-F765- 010 43203, -000, -800
43303, -800
S711-F765
43311, -800
S712-F765

845

867

480

502

11

C71-F450 - 02 43208, -000, -800
C71-F450 - 07 43205, -000, -800
43306, -800
S715-F450
4330, -800
S717-F450

1025

1047

490

512

11

C71-F450 - 01
C71-F450 - 06
S711-F450
S712-F450

R (mm)
B1
(mm)

L1 (mm)
L

2

B

2

(mm)
(mm)

Pod pracovní desku

R (mm)

B
(mm)

L (mm)

Pod pracovní desku
L

B

R

S719-U400

43425800

398

398

8

S719-U450

43426800

448

398

8

S719-U500

43427800

498

398

8

S719-U660

43428800

658

398

8

S719-U655

43429800

653

398

8

S719-U765

4343800

763

398

8

Poznámka: Pro dřezové kombinace a dřezy s odkapávací plochou na pravé straně platí stejné rozměry výřezů, jako pro ty, které mají odkapávací plochu vlevo.
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Rozměry pro výřez

SilicaTec
Montáž na plochu
pracovní desky

R (mm)

B
(mm)

L (mm)

Pod pracovní desku

R (mm)

B
(mm)

L (mm)

Montáž na plochu pracovní desky
L

B

R

C51-F450 - 01
C51-F450 - 06
S510 -F450

43212, -000
43217, -000
43312, -170, -290, -380

540

490

10

C51-F660 - 02
C51-F660 - 07
S510 -F660

43213, -000
43218, -000
43313, -170, -290, -380

750

490

10

C51-F635- 04
C51-F635- 09
S510 -F635

43215, -000
43220, -000
43315, -170, -290, -380

750

490

10

C51-F770 - 05
C51-F770 -10
S510 -F770

43216, -000
43221, -000
43316, -170, -290, -380

860

490

10

C51-F450 - 03
C51-F450 - 08
S514 -F450

43214, -000
43219, -000
43314, -170, -290, -380

1030

490

10

L

B

R

Pod pracovní desku

S510 -U450

43431, -170, -290, -380

448

398

16

S510 -U660

43432, -170, -290, -380

658

398

16

S510 -U635

43433, -170, -290, -380

658

398

16

S510 -U770

43434, -170, -290, -380

763

398

16

Technická školení pro instalatéry
Pořádáme pravidelně každý měsíc v prostorách
ﬁrmy hansgrohe Brno technicky zaměřená
školení na montáž a servis výrobků značky
hansgrohe a AXOR.
Bližší informace a termíny najdete:
www.hansgrohe.cz popř www.hansgrohe.sk

Upozorňujeme, že v této příručce najdete pouze kuchyňský sortiment.
Náš kompletní sortiment najdete na internetu.
Více o světě od hansgrohe naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ–617 00 Brno · Tel. +420 511 120550
Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz . www.hansgrohe.sk

Tento katalog byl vytištěn s maximálním ohledem na životní prostředí. I vy můžete přispět k ochraně životního
prostředí, když tento katalog po použití předáte dalším zájemcům nebo jej předáte k recyklaci.

cs-CZ-Kuchyně – př.ručka pro prodejce 2018 · Technické změny a barevné odchylky jsou z důvodu tiskařské techniky vyhrazeny.
Obj.č.: 84 220 279 · 04/18/1 · Vytištěno v Německu · Vytištěno na 100% vyběleném papíru bez obsahu chlóru.

Záruka hansgrohe na náhradní díly
Zaručujeme dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let. Díky tomu
můžete být bez obav i u projektů dokončených v minulosti.

