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Najpiękniejsze 
chwile w kontakcie 
z wodą

Editoriale

Nowe znaczenie Domu
W minionym roku wiele osób wyraźniej dostrzegło to, co dla nas już 
od wielu lat jest największą motywacją do działania: jak ważne są 
miejsca we własnym domu, w których można poczuć się komfortowo 
i po prostu odpocząć. Miejsca, w których możesz się zrelaksować, 
bo wszystko jest przemyślane, piękne, wysokiej jakości i zaprojekto-
wane tak, aby dostarczać samych przyjemnych chwil. Miejsca, w któ-
rych nie tyle musisz, co chcesz przebywać. Utwierdza nas to w prze-
konaniu, że idziemy dobrą drogą. Jesteśmy i pozostaniemy z Tobą 
zawsze – zarówno w świecie cyfrowym, jak i tym rzeczywistym.

Innowacje dedykowane dobremu samopoczuciu
W tym roku odkryj nowości, które wznoszą doświadczenie kontaktu 
z wodą na nowy poziom. W duchu naszych wiodących wartości, 
którymi są innowacyjność, design, jakość i odpowiedzial-
ność, stworzyliśmy ekscytujące i inspirujące rozwiązania dedyko-
wane kuchni. Wychodzimy przy tym naprzeciw potrzebom wszyst-
kich użytkowników i rozwijamy dla nich najlepsze, wizjonerskie 
produkty. Zrównoważona, innowacyjna bateria kuchenna Aqittura 
M91, która do wyboru filtruje, mineralizuje, wzbogaca bąbelkami i 
chłodzi wodę – dla naturalnej harmonii bez ciężkich zgrzewek i pla-
stikowych odpadów. Albo Zesis M33, minimalistyczna bateria ku-
chenna z mnóstwem komfortowych funkcji w doskonałej relacji ceny 
do jakości. Oraz Aquno Select M81, koncepcja All-in-One dedyko-
wana idealnie płynnym sekwencjom pracy w kuchni.

Projektujemy z myślą o ludziach
hansgrohe to marka na całe życie. Niezależnie od tego, czy oczeku-
jesz relaksu, pobudzającego odświeżenia czy niezawodnego mini-
malizmu: każdy nasz produkt został opracowany przez entuzjastów 
ze Schwarzwaldu, aby ułatwić Ci życie i wzbogacić je o chwile 
przyjemności. Nasze produkty to nie tylko pomysły na pojedyncze 
elementy przestrzeni, lecz całościowe rozwiązania. Stają się przez 
to nieodłączną częścią codziennego życia. W końcu właśnie to de-
finiuje naszą markę: Człowiek w centrum wszystkiego, co robimy.
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Marka hansgrohe

Design – znakomite,  
nagradzane produkty

Dla nas najważniejsze są Twoje potrzeby. Jako wiodące przedsię-
biorstwo branży sanitarnej nieustannie tworzymy techniczne innowa-
cje dedykowane kuchni, by sprostać Twoim oczekiwaniom względem 
codziennego życia i wyjątkowych doznań w kontakcie z wodą. Wy-
gląd, funkcjonalność i materiały naszych zlewozmywaków i baterii 
kuchennych są u nas zawsze „premium“ – podobnie jak ich jakość. 
O naszej innowacyjności świadczą niezliczone patenty oraz ponad 
15000 aktywnych praw ochronnych. Wszystko po to, abyś mógł do-
świadczać jeszcze więcej komfortu, bezpieczeństwa i przyjemności 
w swojej kuchni.

Funkcjonalność podana w pięknej formie przemawia do serca i umy-
słu, również w Twojej kuchni. W tej kwestii możesz na nas polegać: 
nasze produkty, wielokrotnie nagradzane za znakomite wzornictwo, 
zachowują wartość znacznie dłużej niż przemijające trendy, przez 
co zapewniają również bezpieczeństwo inwestycyjne. Świadczą 
o tym prestiżowe projekty zrealizowane na całym świecie. Dobry 
design zawsze się obroni i gwarantuje coraz lepsze doświadczenie 
użytkownika. W trakcie ponad 30 lat współpracy z Phoenix Design, 
marka hansgrohe stała się branżowym liderem wzornictwa, mającym 
na koncie ponad 600 nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
designu.

Innowacje –  
to nas napędza

Nasze wartości –  
Twoje korzyści
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Poszukujesz wyposażenia kuchni, którym będziesz mógł się cieszyć 
przez długi czas? W tej kwestii możesz na nas liczyć. Dostarczanie 
klientom wyłącznie najwyższej jakości to elementarny składnik filo-
zofii firmy i marki hansgrohe. Od ponad 120 lat tworzymy znakomite 
produkty sanitarne, dbając o utrzymanie wysokich standardów po-
przez rozbudowane zarządzanie jakością. To praktyka przyjęta we 
wszystkich naszych fabrykach – zarówno w kraju, jak i w międzyna-
rodowych lokalizacjach.
Na tę jakość udzielamy dobrowolnej 5-letniej gwarancji* oraz gwa-
rancji na dostępność części zamiennych przez okres 15 lat.

*Gwarancja ta obejmuje wszystkie produkty hansgrohe, za wyjątkiem produktów wymie-
nionych w punkcie V na stronie hansgrohe.pl/serwis/gwarancja-producenta

Jakość – najwyższe wymagania 
co do trwałości

Odpowiedzialność –  
zrównoważone postępowanie

Filozofia naszego przedsiębiorstwa opiera się na trzech głównych 
zasadach: odpowiedzialnym zarządzaniu, działalności społecznej 
i świadomości ekologicznej. Jesteśmy zdania, że tylko dalekowzrocz-
na kultura korporacyjna pozwoli nam odnieść sukces – zarówno te-
raz, jak i w przyszłości. Dlatego od wielu lat myślimy i postępujemy 
odpowiedzialnie, we wszystkich bez wyjątku lokalizacjach na całym 
świecie. Znajduje to odbicie zarówno w przyjaznej dla środowiska 
produkcji, jak i uważnym podejściu do ludzi i zasobów.
Hansgrohe robi obecnie ogromny krok naprzód w zakresie ochrony 
klimatu. Dążymy do tego, aby do 2030 roku cała działalność firmy, 
a także oferta produktowa, była neutralna dla klimatu. Realizacja 
tego celu zakłada neutralność klimatyczną stosowanych surowców, 
opakowań, procesów logistycznych oraz produktów.
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Technologie

Najpiękniejsza przestrzeń 
kreatywna w całym domu
Kuchnia jest sercem Twojego domu. Miejscem, gdzie wymagania wzglę-
dem komfortu i wzornictwa łączą się z efektywnością sekwencji pracy. 
Dlatego nieustannie pracujemy nad nowymi pomysłami, które mają 
umożliwić Ci przyjemne korzystanie z wody. Zaawansowana technolo-
gia i ergonomiczna perfekcja to cechy produktów, dzięki którym kuchen-
ne aktywności nabierają płynności i stają się przyjemniejsze.

Niezależnie od tego, czy wylewka Twojej baterii jest wysoka, obro-
towa, czy wyciągana – dzięki ComfortZone zawsze masz wystar-
czająco dużo miejsca i swobody ruchów. To rozwiązanie jest dopa-
sowane do Twoich potrzeb i każdej strefy zlewozmywaka, a do 
pracy w kuchni wprowadza jeszcze więcej odprężającego komfortu. 
Funkcja obrotowej wylewki jest szczególnie praktycznym rozwiąza-
niem dla potrzeb pracy z lewej i prawej strony baterii. Ułatwia ona 
również przechodzenie pomiędzy różnymi komorami zlewozmywaka 
i nadaje płynność sekwencjom pracy.

Witamy w ComfortZone
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W przypadku baterii kuchennych hansgrohe z funkcją wyciąganej 
wylewki porządek i komfort zapewnia system sBox. Wąż cicho 
i z lekkością powraca do konstrukcji sBox, która w dyskretny sposób 
zamontowana jest pod kuchennym zlewozmywakiem. Dzięki sBox 
wyciąganą wylewkę można wyciągnąć na długość 76 cm. Zatem 
zakres działania wyraźnie zwiększa się w porównaniu ze standardo-
wym zakresem ok. 50 cm. W ten sposób napełnianie dużych naczyń 
lub podlewanie donic z ziołami staje się łatwe i wygodne. To wpro-
wadza efektywną wielozadaniowość do kuchennej codzienności.

Płynne sekwencje pracy

Technologie, które za-
chwycają

Ludzie kochają produkty, które upiększają codzienność i czynią 
ją bardziej komfortową. Czasem mało zauważalne, niepozorne 
technologie robią naprawdę wielką różnicę. Dla wielu z nas, ko-
rzystanie z przycisku jest łatwiejsze niż obrót pokrętłem. Tak po-
wstała technologia Select, która pod postacią niewielkiego przy-
cisku wprowadza do domu niezrównany komfort. A także 
QuickClean, funkcja szybkiego odkamieniania. Dzięki technolo-
giom hansgrohe baterie stały się oszczędne, przyjemne w obsłu-
dze i łatwe do utrzymania w czystości.
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Technologie

Kiedy okna kuchenne otwierają się do wewnątrz, klasyczne baterie 
często stanowią przeszkodę. Bateria kuchenna z funkcją składania 
rozwiązuje ten problem. Można ją po prostu unieść i położyć. Po-
zwala to na łatwe otwieranie i zamykanie okna.

Możliwość adaptacji  
do każdej sytuacji

Niskie ciśnienie

Baterie kuchenne wyposażone w technologię LowPressure 
mogą być stosowane ze zlewozmywakami już od ciśnienia 
wody wynoszącego zaledwie 0,2 bar. Armatura niskociśnie-
niowa jest przeznaczona do instalacji zimnej wody z kotłem/
zasobnikiem ciepła.
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Strumień wody niejedną ma postać, ponieważ różne są czynności 
w strefie kuchennego zlewozmywaka. Potrzeby zmieniają się – 
w zależności od tego, czy chcesz np. szybko napełnić garnek, 
czy oczyścić delikatny składnik potrawy. Właśnie dlatego oferu-
jemy baterie kuchenne z dodatkowymi strumieniami. Dzięki temu 
z łatwością i swobodą możesz przełączać różne rodzaje strumie-
nia.

Przełączaj  
wedle życzenia

Strumień laminarny
Krystalicznie czysty i wydajny 
strumień bez domieszki powie-
trza. Idealny do szybkiego na-
pełniania dużych naczyń.

Strumień normalny
Strumień napowietrzony dzięki 
technologii AirPower. Pełniejszy, 
lżejszy i bardziej miękki stru-
mień, który daje efekt mniejsze-
go rozchlapywania.

Strumień prysznicowy
Ograniczający zużycie wody 
i skutecznie czyszczący stru -
mień. Sprawdza się również do 
szybkiego opłukiwania zlewoz-
mywaka.

Strumień SatinFlow
Super łagodny, rozłożysty stru-
mień, który nie pryska, jest wyso-
ce wydajny i oszczędny pod 
względem zużycia zasobów.
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Zlewozmywaki kuchenne
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S71

Minimalistyczny design,  
maksymalny wybór

Przegląd zalet:

• Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, 
takich jak kwasy owocowe

• Nierdzewne, odporne na działanie wysokiej temperatury 
i higieniczne

• Dodatkowe usztywnienie dla stabilnego montażu baterii
• Różne rozmiary zlewozmywaków oferują maksymalną  

dowolność aranżowania
• Różne warianty montażu: na blacie, zlicowany z blatem, 

pod blatem
• Dokładnie wykończone powierzchnie i precyzyjne zaokrąglenia 

kątów niezwykle ułatwiają pielęgnację
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Zlewozmywaki kuchenne

Ręcznie spawane zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 
o grubości 1 mm błyszczą za sprawą swoich precyzyjnych 
krawędzi i zaokrąglonych narożników o promieniu 10 mm. 
W przypadku wariantów z szerokim brzegiem w kształcie 
litery L rama jest wzmocniona do 2 mm, co zapewnia wy-
jątkową stabilność zlewozmywaka. Stal nierdzewna jest 
wytrzymała i odporna na substancje agresywne, takie jak 
kwasy owocowe.

Odporna na odkształcenia stal nierdzewna jest niewrażli-
wa na ekstremalne wahania temperatur, a ponadto nie 
rdzewieje.

Dla niezawodnej stabilizacji baterii wszystkie zlewozmy-
waki wyposażono w wspornik wzmacniający i podwójną 
grubość materiału - dzięki temu bateria już nigdy więcej 
nie będzie zbyt luźno umocowana.

Wysoka jakość  
i odporność

Odporność na   
wysokie temperatury

Stabilność  
i wygoda montażu



S71
S711-F450 Zlewozmywak nablatowy 450  
# 43301, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S71
S715-F450 Zlewozmywak nablatowy 450  
z ociekaczem  
# 43306, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S71
S716-F450 Zlewozmywak nablatowy 450  
z ociekaczem z prawej  
# 43331, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S71
S711-F660 Zlewozmywak nablatowy 660  
# 43302, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   

S71
S711-F655 Zlewozmywak nablatowy 180/450  
# 43309, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   

S71
S711-F765 Zlewozmywak nablatowy 370/370  
# 43303, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

90 cm   
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Montaż na blacie i w jednej płaszczyźnie z blatem

Zestaw nie zawiera kompletu odpły-
wowego – proszę zamówić komplet 
odpływowy z przelewem z listy nie-
zbędnych akcesoriów



S71
S719-U400 Zlewozmywak podblatowy 400  
# 43425, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

50 cm   

S71
S719-U450 Zlewozmywak podblatowy 450  
# 43426, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S71
S719-U500 Zlewozmywak podblatowy 500  
# 43427, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S71
S719-U660 Zlewozmywak podblatowy 660  
# 43428, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   

S71
S719-U655 Zlewozmywak podblatowy 180/450  
# 43429, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   

S71
S719-U765 Zlewozmywak podblatowy 370/370  
# 43430, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

90 cm   
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Zlewozmywaki kuchenne

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury. Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Montaż pod blatem, na blacie  
i w jednej płaszczyźnie z blatem

Zestaw nie zawiera kompletu odpły-
wowego – proszę zamówić komplet 
odpływowy z przelewem z listy nie-
zbędnych akcesoriów
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S41

Różne warianty montażu,  
organiczne wzornictwo

Przegląd zalet:

• Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, 
takich jak kwasy owocowe

• Nierdzewne, odporne na działanie wysokiej temperatury  
i higieniczne

• Dodatkowe usztywnienie dla stabilnego montażu baterii
• Różne rozmiary zlewozmywaków oferują maksymalną  

dowolność aranżowania
• Różne warianty montażu: na blacie, w jednej płaszczyźnie  

z blatem i montaż odwrócony
• Dokładnie wykończone powierzchnie i precyzyjne zaokrąglenia 

kątów niezwykle ułatwiają pielęgnację



S41
S4111-F340 Zlewozmywak nablatowy 340/400  
z ociekaczem  
# 43340, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

45 cm   

S41
S4113-F340 Zlewozmywak nablatowy 340/400  
z ociekaczem  
# 43337, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

45 cm   

S41
S412-F400 Zlewozmywak nablatowy 400/400  
# 43335, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

50 cm   

S41
S4111-F400 Zlewozmywak nablatowy 400/400  
z ociekaczem  
# 43341, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

50 cm   

S41
S4113-F400 Zlewozmywak nablatowy 400/400  
z ociekaczem  
# 43338, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

50 cm   

S41
S412-F500 Zlewozmywak nablatowy 500/400  
# 43336, -800  

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S41
S4111-F540 Zlewozmywak nablatowy 340/150/400  
z ociekaczem  
# 43342, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S41
S4113-F540 Zlewozmywak nablatowy 340/150/400  
z ociekaczem  
# 43339, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S41
S412-F340 Zlewozmywak nablatowy 340/400  
# 43334, -800 

Wymiar szafki Sposób montażu

45 cm   
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Zlewozmywaki kuchenne

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury. Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Montaż na blacie i w jednej płaszczyźnie z blatem
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S51

Naturalność sprawdzona  
w użytkowaniu

Przegląd zalet:

• Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, 
takich jak kwasy owocowe

• Odporność na wysokie temperatury i higiena
• Kolor odporny na plamy pod wpływem kontaktu z produktami 

spożywczymi
• SilicaTec, zawierający w swojej strukturze cząsteczki kwarcu,  

o zaokrąglonych krawędziach, przekonuje swoją odpornością 
na uderzenia, wytrzymałością i powierzchnią, która nie ulega 
zarysowaniom

• Dzięki właściwościom hydrofobowym powierzchni woda spływa, 
niemal nie pozostawiając śladów

• Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną 
aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem

• Różne rozmiary zlewozmywaków oferują maksymalną  
dowolność aranżowania

• Różne warianty montażu: na blacie i pod blatem
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Zlewozmywaki kuchenne

Niezależnie od tego, czy jest to kolor grafitowej czerni, 
kamiennej szarości czy betonu, materiał jest przyjemny 
w dotyku i zachwyca naturalnością. Gładka, jednolita po-
wierzchnia zlewozmywaków nie daje uporczywym zabru-
dzeniom żadnych szans.

Efekt hydrofobowy sprawia, że woda spływa z powierzch-
ni zlewozmywaka niemal bez śladu. Struktura powierzchni 
jest przy tym odporna na plamy pod wpływem kontaktu 
z produktami spożywczymi i odbarwienia.

SilicaTec, zawierający w swojej strukturze cząsteczki 
kwarcu, o zaokrąglonych krawędziach, przekonuje swoją 
odpornością na uderzenia, wytrzymałością i powierzch-
nią, która nie ulega zarysowaniom. Dzięki odporności ter-
micznej wysoka temperatura dla SilicaTec nie jest żadnym 
zagrożeniem. Zlewozmywak jest również niewrażliwy na 
promieniowanie UV. Kolory zachowują swój odcień przez 
długi czas i nie blakną.

Naturalne

Efekt hydrofobowy

Odporne



S51
S510-F450 Zlewozmywak nablatowy 450  
# 43312, -170, -290, -380 

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S51
S514-F450 Zlewozmywak nablatowy 450  
z ociekaczem  
# 43314, -170, -290, -380 

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S51
S5110-F450 Zlewozmywak nablatowy 450  
z ociekaczem z prawej  
# 43330, -170, -290, -380 

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S51
S510-F660 Zlewozmywak nablatowy 660  
# 43313, -170, -290, -380 

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   

S51
S510-F635 Zlewozmywak nablatowy 180/450  
# 43315, -170, -290, -380 

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   

S51
S510-F770 Zlewozmywak nablatowy 370/370  
# 43316, -170, -290, -380 

Wymiar szafki Sposób montażu

90 cm   
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Montaż na blacie

Zestaw nie zawiera kompletu odpły-
wowego – proszę zamówić komplet 
odpływowy z przelewem z listy nie-
zbędnych akcesoriów



S51
S510-U770 Zlewozmywak podblatowy 370/370  
# 43434, -170, -290, -380 

Wymiar szafki Sposób montażu

90 cm   

S51
S510-U450 Zlewozmywak podblatowy 450  
# 43431, -170, -290, -380 

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

S51
S510-U660 Zlewozmywak podblatowy 660  
# 43432, -170, -290, -380 

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   

S51
S510-U635 Zlewozmywak podblatowy 180/450  
# 43433, -170, -290, -380 

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   
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Zlewozmywaki kuchenne
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Montaż pod blatem

Zestaw nie zawiera kompletu odpły-
wowego – proszę zamówić komplet 
odpływowy z przelewem z listy nie-
zbędnych akcesoriów
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Aquno Select M81

Perfekcyjne sekwencje  
pracy podczas gotowania

Wielokrotnie nagradzany produkt
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Przegląd zalet:

• Sito wielofunkcyjne jest dopasowane do strumienia SatinFlow,  
a Ty możesz myć i suszyć produkty spożywcze absolutnie 
higienicznie i bez kontaktu z powierzchnią zlewozmywaka. 
Twoje ręce pozostają wolne, dlatego w międzyczasie  
możesz zająć się kolejnym etapem pracy.

• W połączeniu z innowacyjnym systemem sBox Twój  
zakres działania zwiększy się nawet do 76 cm

• Dzięki technologii Select możesz bardzo łatwo przełączać 
rodzaje strumienia.

• Regulacja zakresu obrotu w 3 poziomach, 60°, 110° lub 150°
• Dostępne w trzech wariantach powierzchni: chrom, matowa 

czerń i stal nierdzewna

Miłośnicy kuchni wiedzą to doskonale: najważniejszym składnikiem 
każdego idealnego menu jest dobra jakość. Na etapie przygotowa-
nia potraw ważne jest nie tylko zachowanie jakości, lecz wzniesienie 
jej na wyższy poziom. Aquno Select M81 stworzyliśmy z myślą o de-
likatnym myciu składników i optymalnym wsparciu Twojej osobistej 
rutyny w kuchni.

Unikalna budowa baterii kuchennej Aquno Select M81 sprawia, że 
woda płynie w niespotykany dotąd sposób – stwarzając warunki do 
efektywnej pracy w kuchni. Płaski strumień SatinFlow delikatnie opłu-
kuje wszystkie produkty spożywcze, nie rozpryskuje się podczas 
czyszczenia nawet tych dużych i sprawia, że mycie rąk jest oszczęd-
ne pod względem zużycia wody. W połączeniu z dostosowanym 
do indywidualnych potrzeb sitem wielofunkcyjnym usprawnia prze-
bieg gotowania.

Aquno Select M81 zapewnia inteligentne se-
kwencje pracy, które znacznie ułatwiają 
wszystkie czynności w strefie zlewozmywa-
ka. Trzy różne rodzaje strumienia sprawiają, 
że ta wszechstronna bateria to prawdziwy 
multitalent w Twojej kuchni. Skoncentruj się 
tylko na smaku swoich potraw, ponieważ 
z Aquno Select M81 u swego boku masz ide-
alne wsparcie.

Płynna lekkość  
sekwencji pracy



Aquno Select M81
Jednouchwytowa bateria kuchenna 170,  
wyciągana wylewka, 3jet, sBox  
# 73831, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 170,  
wyciągana wylewka, 3jet  
# 73837, -000, -670, -800

Aquno Select M81
Jednouchwytowa bateria kuchenna 250,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73830, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 250,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 73836, -000, -670, -800
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Baterie kuchenne

Objaśnienia wariantów powierzchni, technologii i rodzajów strumienia znajdziesz na końcu broszury. Więcej produktów znajdziesz na hansgrohe.pl

Wielozadaniowość z wielofunkcyjnym sitem: Znajdujące się w zesta-
wie i dopasowane do szerokości strumienia SatinFlow sito wielofunk-
cyjne umożliwia mycie i osuszanie produktów spożywczych. Świetna 
sprawa: obie ręce pozostają wolne i mogą równolegle zająć się ko-
lejnym etapem pracy.

Strumień SatinFlow – przygotowa-
nie składników potrawy rozpoczy-
na się pod strumieniem prysznico-
wym o temperaturze 20 °C
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Metris M71

Prosta obsługa  
to najlepszy przepis

Przegląd zalet:

• Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny 
wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania

• sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża  
w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 
76 cm

• Sterowanie wodą precyzyjnie i wygodnie za dotknięciem 
przycisku Select

• Oferuje różne rodzaje strumieni
• ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody 

pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
• Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed 

oknem - wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć

Wielokrotnie nagradzany produkt
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Baterie kuchenne

W przypadku Metris Select M71 wszystkie 
funkcje obsłużysz jedną ręką: Bateria ku-
chenna łączy operowanie wodą i przełącza-
nie rodzajów strumienia w jednym miejscu, 
bezpośrednio na wyciąganej wylewce bate-
rii. To zapewnia płynność pracy: Po urucho-
mieniu baterii za pomocą uchwytu dźwignio-
wego, rodzaje strumienia możesz przełączać 
za pomocą przycisku przełączania na wy-
lewce baterii i zatrzymywać strumień wody 
za pomocą przycisku Select u góry. Kolejne 
kliknięcie tą samą dłonią ponownie uruchomi 
strumień wody. Dzięki Select możesz stero-
wać wodą z punktową dokładnością, co po-
maga wydajnie korzystać z zasobów.

Dzięki elementowi mieszaczowemu na kra-
wędzi zlewozmywaka i technologii Select, 
baterią kuchenną można wygodnie stero-
wać. Obrót ergonomicznej dźwigni umożli-
wia regulację temperatury wody. Siłę prze-
p ł y wu wody zmienisz , przechylając 
dźwignię do przodu i do tyłu.

Ergonomia  
i estetyka

Komfort obsługi



Metris Select M71
2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 200, 
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73818, -000, -340, -670, -800

Metris Select M71
2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 200  
z wyciąganą wylewką, 1jet, sBox  
# 73804, -000, -800

Metris Select M71
Jednouchwytowa bateria kuchenna 320,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73816, -000, -800

Metris Select M71
Jednouchwytowa bateria kuchenna 240,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73817, -000, -800

Metris Select M71
Jednouchwytowa bateria kuchenna 240,  
wyciągana wylewka, 1jet, sBox  
# 73802, -000, -800

Metris Select M71
Jednouchwytowa bateria kuchenna 320,  
wyciągana wylewka, 1jet, sBox  
# 73803, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 320,  
wyciągana wylewka, 1jet  
# 14884, -000, -800
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Metris Select M71
Jednouchwytowa bateria kuchenna 320, 1jet  
# 14883, -000, -800

Metris Select M71
Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet  
# 14847, -000, -800

Metris M71
Jednouchwytowa bateria kuchenna 320, 1jet  
# 14822, -000, -800

Metris M71
Jednouchwytowa bateria kuchenna 320,  
do instalacji pod oknem, 1jet  
# 14823, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 320,  
z zaworem odcinającym,1jet (bez fot.) 
# 14888, -000

Metris M71
Jednouchwytowa bateria kuchenna 320,  
wyciągana wylewka, 1jet, sBox  
# 73812, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 320,  
wyciągana wylewka, 1jet  
# 14821, -000, -800

Metris M71
Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73800, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 14834, -000, -800

Metris M71
Jednouchwytowa bateria kuchenna 320,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73801, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 320,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 14820, -000, -800
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Talis M51

Multitalent dla  
nowoczesnej kuchni

Przegląd zalet:

• Sterowanie wodą precyzyjnie i wygodnie za dotknięciem 
przycisku Select

• Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny 
wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania

• sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża  
w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 
76 cm

• Oferuje różne rodzaje strumieni
• ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody 

pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
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Baterie kuchenne

Niezależnie od tego, czy wylewka Twojej 
baterii jest wysoka, obrotowa, czy wyciąga-
na – dzięki ComfortZone zawsze masz wy-
starczająco dużo miejsca i swobody ruchów. 
To rozwiązanie jest dopasowane do Twoich 
potrzeb i każdej strefy zlewozmywaka, a do 
pracy w kuchni wprowadza jeszcze więcej 
odprężającego komfortu. Funkcja obrotowej 
wylewki jest szczególnie praktycznym roz-
wiązaniem dla potrzeb pracy z lewej i pra-
wej strony baterii. Ułatwia ona również prze-
chodzenie pomiędzy różnymi komorami 
zlewozmywaka i nadaje płynność sekwen-
cjom pracy.

Wyciągana wylewka prysznicowa z funkcją 
prostego przełączania rodzajów strumieni. 
Dzięki sBox wąż porusza się niezawodnie 
i jest zabezpieczony przed uszkodzeniami. 
Przycisk Select umożliwia wygodne włącza-
nie i wyłączanie strumienia wody jednym 
kliknięciem. Uchwyt pozostaje w pozycji 
otwartej utrzymując ilość i temperaturę wody 
na stałym poziomie.

ComfortZone

Większy zakres 
działania



Talis Select M51
Jednouchwytowa bateria kuchenna 300,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73867, -000, -800

Talis Select M51
Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73868, -000, -800

Talis Select M51
Jednouchwytowa bateria kuchenna 300,  
wyciągana wylewka, 1jet, sBox  
# 73853, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 300,  
wyciągana wylewka, 1jet  
# 72821, -000, -800

Talis Select M51
Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
wyciągana wylewka, 1jet, sBox  
# 73852, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
wyciągana wylewka, 1jet  
# 72822, -000, -800

Talis Select M51
Jednouchwytowa bateria kuchenna 300, 1jet  
# 72820, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 300, Eco, 1jet  
# 72825, -000
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Talis M51
Jednouchwytowa bateria kuchenna 200,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73851, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 200,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 72813, -000, -800

Talis M51
Jednouchwytowa bateria kuchenna 160,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73850, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 160,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 72815, -000, -800

Talis M51
Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet  
# 72810, -000, -800

Talis M51
Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet  
# 72814, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.) 
# 72811, -000
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Talis M52

Dynamiczna elegancja

Przegląd zalet:

• Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny 
wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania

• sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża  
w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 
76 cm

• Oferuje różne rodzaje strumieni
• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, dzięki 

czemu strumień nie pryska i nabiera miękkości



Talis M52
Jednouchwytowa bateria kuchenna 170,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73860, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 170,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 32841, -000

 

Talis M52
Jednouchwytowa bateria kuchenna 170, 1jet  
# 32851, -000
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Talis M54

Design i funkcjonalność  
dla Twojej kuchni

Wielokrotnie nagradzany produkt
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Przegląd zalet:

• Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny 
wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania

• sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża 
w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 
76 cm

• Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną 
aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem

• Oferuje różne rodzaje strumieni
• ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody 

pomiędzy zlewozmywakiem i baterią

Należysz do osób, dla których pięknie urządzona kuchnia jest wizy-
tówką domu? Poznaj więc Talis M54 – nasze elastyczne, designer-
skie rozwiązanie dla każdej aranżacji kuchennej. Zainspiruj się eks-
cytująco smukłym korpusem baterii w jednym z trzech wariantów 
powierzchni, chrom, stal nierdzewna lub matowa czerń. Wybierz 
wariant wylewki najlepiej pasujący do Twojej kuchni – w zależności 
od tego, czy znajduje się w niej obszerna wyspa czy też aneks ku-
chenny z wiszącymi szafkami.

W przypadku kuchennych wysp ze zlewozmywakiem idealnym wy-
borem jest Talis M54 z wylewką w kształcie łuku. Jej smukła forma 
płynnie przechodzi w korpus i staje się wizualnym przebojem w no-
woczesnej kuchni. Wybierz wariant z wyciąganą wylewką i z sBox 
dla jeszcze bardziej nieograniczonych zastosowań albo postaw na 
wariant z funkcją obrotu. Obrotowa wylewka posiada regulowany 
ogranicznik, który zapobiega przypadkowemu przekroczeniu krawę-
dzi zlewozmywaka.

Idealnym rozwiązaniem do kuchni z wiszącą szafką nad zlewozmy-
wakiem lub bez jest Talis M54 z wylewką w kształcie litery U. Jej 
wyróżniające się i funkcjonalne wzornictwo dostarczy Ci wiele rado-
ści. Wylewka posiada funkcję obrotu a uchwyt mieszacza jest z nią 
dyskretnie zintegrowany.

Z myślą o kuchniach z wiszącymi szafkami nad zlewozmywakiem 
stworzyliśmy Talis M54 z wylewką w kształcie litery L. Jej ergono-
miczne wzornictwo, cudownie oszczędzające miejsce, pozwala na 
idealne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Wariant z horyzontal-
nie wyciąganą wylewką maksymalizuje efektywność w kuchni. Stop-
niowo regulowany ogranicznik obrotu dopasowuje się do kształtu 
zlewozmywaka i zapobiega przekroczeniu przez baterię jego kra-
wędzi. Również model z wylewką L dostępny jest w połączeniu 
z sBox.

Minimalizm z miłością 
do detalu



Talis M54
Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 72801, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 72800, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,  
Eco, wyciągana wylewka, 2jet  
# 72842, -000, -670

Talis M54
Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,  
wyciągana wylewka, 1jet, sBox  
# 72803, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 210,  
wyciągana wylewka, 1jet  
# 72802, -000, -670, -800

Talis M54
Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet  
# 72804, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, Eco, 1jet  
# 72843, -000, -670

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki  
lub zmywarki, 1jet (bez fot.) 
# 72805, -000, -670, -800

Talis M54
Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220, 1jet  
# 72806, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220, Eco, 1jet  
# 72844, -000, -670

Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220,  
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki  
lub zmywarki, 1jet (bez fot.) 
# 72807, -000, -670, -800

Talis M54
Jednouchwytowa bateria kuchenna 270,  
wyciągana wylewka, 1jet, sBox  
# 72809, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270,  
wyciągana wylewka, 1jet  
# 72808, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270,  
Eco, wyciągana wylewka, 1jet  
# 72845, -000, -670

Talis M54
Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, 1jet  
# 72840, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 270,  
z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki l 
ub zmywarki, 1jet (bez fot.) 
# 72827, -000, -670, -800
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Focus M41

Więcej swobody działania  
podczas gotowania i zmywania 
naczyń

Wielokrotnie nagradzany produkt

Przegląd zalet:

• Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny 
wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania

• sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża 
w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 
76 cm

• Oferuje różne rodzaje strumieni
• ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody 

pomiędzy zlewozmywakiem i baterią



Focus M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 240,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 73880, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 240,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 31815, -000, -670, -800

Focus M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet  
# 31820, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet  
do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody  
# 31822, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 260,  
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.) 
# 31823, -000

Focus M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 280, 1jet  
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, 1jet  
# 31806, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 160,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 31816, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, 1jet  
do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody  
# 31804, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 200,  
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.) 
# 31803, -000

Focus M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna,  
montaż ścienny, 1jet  
# 31825, -000
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Focus M42

Mnóstwo swobody  
dla nowoczesnej kuchni

Przegląd zalet:

• Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny 
wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania

• sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża 
w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 
76 cm

• Oferuje różne rodzaje strumieni
• ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody 

pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
• Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed 

oknem - wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć



Focus M42
Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 71820, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 71800, -000, -800

Focus M42
Jednouchwytowa bateria kuchenna 180,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox  
# 71821, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 180,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 71801, -000, -800

Focus M42
Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet  
# 71802, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.) 
# 71803, -000

Focus M42
Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, 1jet  
# 71806, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 120,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71805, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, 1jet 
do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody  
# 71804, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 120,  
do instalacji pod oknem, 1jet (bez fot.) 
# 71807, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 180,  
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.) 
# 71813, -000

 

 

Focus M42
Jednouchwytowa bateria kuchenna 150,  
wyciągana wylewka, 1jet, sBox  
# 71829, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 150,  
wyciągana wylewka, 1jet  
# 71814, -000, -800

Focus M42
Jednouchwytowa bateria kuchenna 100, 1jet  
# 71808, -000, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 100,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71809, -000
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Zesis M33

Praktyczna strona życia
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Baterie kuchenne Zesis M33 składają się z wielu praktycznych deta-
li. Można obracać wylewkę, a także wysunąć ją na długość nawet 
76 cm. Modele z wysoką wylewką z pewnością ułatwią Ci wiele 
kuchennych prac. Jednak to nie wszystko: za sprawą dodatkowego 
strumienia prysznicowego, Zesis M33 z wyciąganą wylewką prysz-
nicową w oka mgnieniu umyje Twoje ulubione składniki potraw. Do 
wyboru masz trzy warianty powierzchni: chrom, stal nierdzewna 
i matowa czerń. Dzięki kolorowym wariantom powierzchni możesz 
nadać swojej kuchni indywidualną aranżację zgodną z Twoim po-
czuciem smaku. Daj się przekonać wszechstronnie utalentowanej 
baterii.

Wszechstronny talent

Przegląd zalet:

• Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa zakres funkcjonalny 
wokół zlewozmywaka dla maksymalnej swobody działania

• Dzięki kolorowym powierzchniom stworzysz indywidualną 
aranżację kuchni współgrającą z Twoim stylem

• Oferuje różne rodzaje strumieni
• ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody 

pomiędzy zlewozmywakiem i baterią
• sBox zapewnia niezawodny i płynny ruch węża wyciąganej 

wylewki prysznicowej w szafce pod umywalką
• Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed 

oknem - wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć



Zesis M33
Jednouchwytowa bateria kuchenna, 160,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite  
# 74804, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 160,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 74801, -000, -670, -800

Zesis M33
Jednouchwytowa bateria kuchenna 150,  
wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite  
# 74803, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 150,  
wyciągana wylewka, 2jet  
# 74800, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 150,  
Eco, wyciągana wylewka, 2jet  
# 74810, -000

Zesis M33
Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, 1jet  
# 74802, -000, -670, -800

Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, Eco, 1jet  
# 74811, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 150,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 74813, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 150,  
LowPressure/do bezciśnieniowych podgrzewacze 
wody, 1jet  
# 74806, -000

Zesis M33
Jednouchwytowa bateria kuchenna 160,  
do montażu przy oknie, 1jet  
# 74805, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 200,  
z zaworem umożliwiającym podłączenie  
pralki lub zmywarki, 1jet (bez fot.) 
# 74808, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 200,  
z zaworem umożliwiającym podłączenie  
pralki lub zmywarki, CoolStart, 1jet (bez fot.) 
# 74807, -000
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Logis M31

Wiodąca jakość  
w atrakcyjnej cenie

Przegląd zalet:

• ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody 
pomiędzy zlewozmywakiem i baterią

• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza, dzięki 
czemu strumień nie pryska i nabiera miękkości

• Bezproblemowe otwieranie okna dzięki opcji montażu przed 
oknem - wystarczy unieść baterię z mocowania i położyć



Logis M31
Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet  
# 71835, -000

Logis M31
2-uchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet  
# 71280, -000

Logis M31
Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, 1jet  
# 71832, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 160,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71839, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 160,  
do instalacji pod oknem, 1jet (bez fot.) 
# 71833, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220,  
z zaworem odcinającym, 1jet (bez fot.) 
# 71834, -000

Logis M31
Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, 1jet  
# 71830, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 120,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71837, -000

Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, 1jet 
do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody  
# 71831, -000

Logis M31
Jednouchwytowa bateria kuchenna,  
montaż ścienny, 1jet  
# 71836, -000
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Logis M32

Klasyczne wzornictwo  
w nowoczesnej odsłonie

Przegląd zalet:

• ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody 
pomiędzy zlewozmywakiem i baterią

• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza,  
dzięki czemu strumień nie pryska i nabiera miękkości



Logis M32
2-uchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet  
# 71285, -000

2-uchwytowa bateria kuchenna 220, Eco, 1jet  
# 71283, -000

Logis M32
2-uchwytowa bateria kuchenna  
z wysoką wylewką, montaż ścienny, 1jet  
# 71286, -000

Logis M32
2-uchwytowa bateria kuchenna,  
montaż ścienny, 1jet  
# 71287, -000
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Vernis M35

Nowoczesny design,  
pasujący do każdej kuchni

Przegląd zalet:

• ComfortZone stwarza maksymalną przestrzeń swobody 
pomiędzy zlewozmywakiem i baterią

• AirPower wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza,  
dzięki czemu strumień nie pryska i nabiera miękkości



Vernis Shape M35
Jednouchwytowa bateria kuchenna 210, 
z obrotową wylewką  
# 71871, -000, -670

Vernis Blend M35
Jednouchwytowa bateria kuchenna 210, 
z obrotową wylewką  
# 71870, -000, -670
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Aqittura M91

Dla życia w perfekcyjnym  
przepływie

Przegląd zalet:

• Indywidualność: przygotowanie wody w postaci dopasowanej 
do indywidualnego smaku dzięki zaawansowanej jednostce 
uzdatniania wody

• Komfort: uzdatniona woda pitna płynie teraz z kranu.  
Bez ciężkich zgrzewek, zakupów, przechowywania

• Wartość: filtr z mineralizacją (Harmony, Life, Sport), filtr  
bez mineralizacji (filtr z węglem aktywnym) lub dla obszarów 
z twardą wodą (wymiennik jonowy z filtrem z węglem aktywnym)

• Urozmaicenie: woda gazowana, średnio gazowana albo 
niegazowana oraz chłodzona w temperaturze od 4 do 12°C

• Bezpieczeństwo: dwa odseparowane kanały wodne dla wody 
kranowej i uzdatnionej

• Ekologia: redukcja plastiku przez oszczędzanie plastikowych 
butelek, eliminacja niepotrzebnych dróg transportowych. Butla 
CO2 wielokrotnego użytku
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Systemy wody pitnej

Woda, jaką lubisz  
najbardziej
Z hansgrohe możesz według własnych upodobań filtrować, mine-
ralizować, chłodzić i poddawać saturacji wodę z kranu. 
Oczyszczona i wzbogacona woda pitna jest teraz zawsze i szybko 
dostępna. Bateria Aqittura M91 występuje w dwóch różnych warian-
tach – okrągłym i prostokątnym – wyposażonych w różne funkcje.

Dla lepszego samopoczucia, unikalna technologia mineralizacji i fil-
trowania MINTEC® aktywnie wzbogaca wodę w minerały i redukuje 
szkodliwe substancje, zapewniając witalizujący i harmonizujący 
efekt. Jeśli wolisz, możesz nasycić wodę dwutlenkiem węgla. Nie mu-
sząc już kupować, nosić i przechowywać butelek z napojami masz 
czas i przestrzeń na bardziej istotne sprawy.

Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, jesteśmy świadomi, 
że redukcja ilości plastiku powinna być najwyższym priorytetem 
w nowoczesnych gospodarstwach domowych. Woda, której nie trze-
ba butelkować, pakować i transportować, redukuje ślad węglowy. 
Butla CO2 baterii Aqittura M91 nadaje się do recyklingu, co jeszcze 
bardziej ułatwia zaangażowanie w ochronę środowiska.
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Innowacyjny system uzdatniania wody marki hansgrohe dba o indy-
widualną i holistyczną przyjemność w domu. Aqittura M91 odfiltro-
wuje zanieczyszczenia, nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substan-
cje z wody kranowej, aby była ona jeszcze bezpieczniejsza 
i smaczniejsza. Dla dodatkowej dawki energii i dobrego samopoczu-
cia można wodę wzbogacić o ważne minerały. Niegazowana, śred-
nio czy mocno gazowana? W temperaturze pokojowej czy super 
zimna? Wystarczy kilka prostych kroków, a woda popłynie w takiej 
postaci, jaką lubisz najbardziej – czasem doda Ci energii, a czasem 
przywróci harmonię. Aqittura M91 oznacza świadome, zrównowa-
żone życie.

Zdrowe zarządzanie wodą –  
naturalna równowaga

Sterowanie pod zlewoz-
mywakiem – SodaBase

Wszystkie dane można odczytać na SodaBase w szafce pod ku-
chennym zlewozmywakiem. Miłośnicy systemów Smart Living 
mogą również obsługiwać system Aqittura M91 cyfrowo i na 
przykład przełączać go na tryb wakacyjny. Otrzymasz powiado-
mienia push za pośrednictwem aplikacji hansgrohe home, jeśli 
nadejdzie czas na wymianę filtra, butli CO2 lub czyszczenie.

Aplikacja hansgrohe home jest dostępna 
bezpłatnie

Jakim typem konesera wody jesteś? 
Więcej informacji na temat techno-
logii f il trowania i mineralizacji 
M I N T E C ® z n a j d z i e s z  n a 
hansgrohe.pl/AqitturaM91
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Systemy wody pitnej

Dzięki Select Digital woda może być mocno lub średnio 
gazowana, albo niegazowana: Po prostu naciśnij element 
obsługi, aby wybrać, jak chcesz cieszyć się filtrowaną  
i/lub mineralizowaną wodą. Baterie posiadają dwa od-
dzielne kanały dla wody uzdatnionej i nieuzdatnionej 
wody kranowej. Wodą kranową możesz sterować jak 
zwykle za pomocą uchwytu dźwigniowego.

Nasz innowacyjny system sBox dba o porządek w kuchni. 
Wąż powraca bezszelestnie, płynnie i z lekkością do kor-
pusu sBox, który jest dyskretnie zamontowany pod zlewoz-
mywakiem, a to zwiększa zakres działania nawet do 
76 cm. sBox i SodaBase pasują do wszystkich popular-
nych szafek pod zlewozmywak od szerokości 40 cm.

W SodaBase wbudowane jest uniwersalne złącze gwinto-
wane, dzięki czemu można swobodnie podłączać do nie-
go popularne butle CO2. Oznacza to, że butle CO2 można 
wygodnie nabyć podczas zwykłych zakupów i nie trzeba 
ich zamawiać drogą wysyłkową. Marka hansgrohe dostar-
cza jedną na start. Można ją wymienić na inne butle do-
stępne w supermarkecie, bez konieczności płacenia  kaucji.

Gdy picie wody staje 
się doświadczeniem

Innowacyjność   
i komfort



Aqittura M91
SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox  
# 76806, -000, -670, -800

      

  

Aqittura M91
SodaSystem 240, 1jet, Zestaw Startowy  
# 76810, -000, -670, -800

      

Aqittura M91
FilterSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox, 
zestaw startowy  
# 76800, -000, -670, -800

FilterSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet,  
zestaw startowy  
# 76801, -000, -670, -800

      

Aqittura M91
FilterSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox  
# 76826, -000, -670, -800

FilterSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet  
# 76803, -000, -670, -800

      

Aqittura M91
FilterSystem 240, 1jet, zestaw startowy  
# 76802, -000, -670, -800

   

Aqittura M91
FilterSystem 240, 1jet  
# 76804, -000, -670, -800
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SodaSystem*

FilterSystem

Bateria kuchenna, która filtruje, minerali-
zuje i wzbogaca wodę bąbelkami. 
Dostępność w drugiej połowie 2022 r.

Bateria kuchenna, która filtruje i minerali-
zuje.

Uniwersalne połączenie gwinto-
wane umożliwia podłączanie 
dowolnych popularnych butli 
CO2.

*nie dostępne we wszystkich krajach



Filtr węglowy  
# 76814000

Filtr węglowy z jonizacją Pro S  
# 76815000

Filtr węglowy z jonizacją Pro M  
# 76827000

Filtr Harmony z mineralizacją  
# 76828000

Filtr Life z mineralizacją  
# 76829000

Filtr Sport z mineralizacją  
# 76830000

Woda z kranu ma niedobry smak i 
obawiasz się, że może zawierać szko-
dliwe substancje?

• Optymalizacja smaku
• Usuwanie szkodliwych substancji
• Składniki: węgiel aktywny
• Wydajność ok. 4000 litrów
• Rekomendowany cykl użytkowania 

12 miesięcy
• Możliwość zastosowania niezależ-

nie od twardości wody

Mieszkasz na obszarze, na którym 
występuje bardzo twarda woda i 
chcesz poddawać wodę filtracji?

• Ochrona przed kamieniem
• Optymalizacja smaku
• Usuwanie szkodliwych substancji
• Składniki: węgiel aktywny, żywica 

jonowymienna
• Wydajność ok. 800 litrów
• Rekomendowany cykl użytkowania 

12 miesięcy
• Zalecane dla wody o twardości  

od 15°dH

Mieszkasz na obszarze, na którym 
występuje bardzo twarda woda i 
chcesz poddawać wodę filtracji?

• Ochrona przed kamieniem
• Optymalizacja smaku
• Usuwanie szkodliwych substancji
• Składniki: węgiel aktywny, żywica 

jonowymienna
• Wydajność ok. 1100 litrów
• Rekomendowany cykl użytkowania 

12 miesięcy
• Zalecane dla wody o twardości  

od 15°dH
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Świadomie dbasz o zdrowie i chcesz 
poprawić swój bilans minerałów?

• Optymalizacja smaku
• Usuwanie szkodliwych substancji
• Składniki: magnez, potas, węgiel 

aktywny
• Wydajność ok. 300 litrów
• Rekomendowany cykl użytkowania 

6 miesięcy
• Możliwość zastosowania niezależ-

nie od twardości wody

Mieszkasz na obszarze, na którym 
występuje miękka woda i chcesz po-
prawić swój bilans minerałów?

• Wzbogacanie wody ubogiej w 
minerały

• Optymalizacja smaku
• Usuwanie szkodliwych substancji
• Składniki: magnez, wapń, potas, 

węgiel aktywny
• Wydajność ok. 300 litrów
• Rekomendowany cykl użytkowania 

6 miesięcy
• Zalecane dla wody o twardości  

od 10°dH

Aktywnie uprawiasz sport i chcesz 
świadomie poprawić swój bilans mine-
rałów?

• Optymalizacja smaku
• Usuwanie szkodliwych substancji
• Składniki: magnez, sód, potas, 

węgiel aktywny
• Wydajność ok. 300 litrów
• Rekomendowany cykl użytkowania 

6 miesięcy
• Możliwość zastosowania niezależ-

nie od twardości wody
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C71

Perfekcyjne dopasowanie  
dla większej radości obsługi

Przegląd zalet:

• Zestaw combi C71 ze zlewozmywakiem i baterią to przekonujące 
kompletne rozwiązanie, które w nowy sposób definiuje sekwencje 
pracy i jakość materiałów w Twojej kuchni

• sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża 
w szafce pod zlewozmywakiem, wyciąganie na długość nawet 
76 cm

• Sterowanie wodą precyzyjnie i wygodnie za dotknięciem 
przycisku Select

• Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, 
takich jak kwasy owocowe

• Nierdzewne, odporne na działanie wysokiej temperatury 
i higieniczne

• Dodatkowe usztywnienie dla stabilnego montażu baterii
• Maksymalną elastyczność zapewniają różne warianty wielkości 

zlewozmywaka
• Montaż na blacie lub zlicowany z blatem

Wielokrotnie nagradzany produkt



C71
C71-F450-06 Zlewozmywak  
zestaw Combi 450 Select  
# 43201, -000, -800

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

C71
C71-F450-07 Zlewozmywak  
zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z lewej  
# 43205, -000, -800

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

C71
C71-F450-12 Zlewozmywak  
zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z prawej  
# 43230, -000, -800

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

C71
C71-F660-08 Zlewozmywak  
zestaw Combi 660 Select  
# 43202, -000, -800

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   

C71
C71-F655-09 Zlewozmywak  
zestaw Combi 180/450 Select  
# 43206, -000, -800

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   

C71
C71-F765-10 Zlewozmywak  
zestaw Combi 370/370 Select  
# 43203, -000, -800

Wymiar szafki Sposób montażu

90 cm   
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C51

Doskonała kombinacja

Przegląd zalet:

• Najdoskonalsza harmonia dla Twojej kuchni: wzornictwo 
zestawu combi C51 zostało uhonorowane nagrodami

• sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
• Wygodnie steruj wodą za dotknięciem przycisku Select
• Wytrzymałe i odporne na działanie agresywnych substancji, 

takich jak kwasy owocowe
• Odporność na wysokie temperatury i higiena
• Kolor odporny na plamy pod wpływem kontaktu z produktami 

spożywczymi
• SilicaTec, zawierający w swojej strukturze cząsteczki kwarcu, o 

zaokrąglonych krawędziach, przekonuje swoją odpornością na 
uderzenia, wytrzymałością i powierzchnią, która nie ulega 
zarysowaniom

• Dzięki właściwościom hydrofobowym powierzchni woda spływa, 
niemal nie pozostawiając śladów

• Maksymalną elastyczność zapewniają różne warianty wielkości 
zlewozmywaka

Wielokrotnie nagradzany produkt



C51
C51-F450-06 Zlewozmywak  
zestaw Combi 450 Select  
# 43217, -000

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

C51
C51-F450-08 Zlewozmywak  
zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z lewej  
# 43219, -000

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

C51
C51-F450-12 Zlewozmywak  
zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z prawej  
# 43228, -000

Wymiar szafki Sposób montażu

60 cm   

C51
C51-F660-07 Zlewozmywak  
zestaw Combi 660 Select  
# 43218, -000

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   

C51
C51-F635-09 Zlewozmywak  
zestaw Combi 180/450 Select  
# 43220, -000

Wymiar szafki Sposób montażu

80 cm   

C51
C51-F770-10 Zlewozmywak  
zestaw Combi 370/370 Select  
# 43221, -000

Wymiar szafki Sposób montażu

90 cm   
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Akcesoria i osprzęt

Przegląd zalet:

• Dzięki wysokiej jakości akcesoriom i dodatkom codzienne 
sekwencje pracy staną się jeszcze bardziej efektywne

• Szlachetny design pasuje perfekcyjnie do baterii kuchen-
nych marki hansgrohe

• Najwyższa funkcjonalność dla komfortu płynnej pracy
• Skrojone na miarę dodatki do zlewozmywaków kuchennych 

hansgrohe
• Idealne do pracy wewnątrz i na zewnątrz komory  

zlewozmywaka
• Perfekcyjnie łatwe w pielęgnacji
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Akcesoria i osprzęt

Wielozadaniowość w kuchni idzie jak z płatka za sprawą 
wielofunkcyjnego sita, które optymalnie przylega do zle-
wozmywaków S71 i S51 i płynnie się po nich przesuwa. 
Pasuje do komór o długości 400-406 mm. Zastosowanie 
na zlewozmywakach podblatowych wymaga osobnego 
testu w zależności od instalacji.

Deska do krojenia z masywnego drewna dębowego lub 
orzechowego z krawędzią naprowadzającą zapewnia 
optymalne wsparcie i mobilność w obrębie zlewozmywa-
ków kuchennych marki hansgrohe.

Sito wielofunkcyjne

Deska do krojenia

Praktyczny dozownik płynu do mycia naczyń/mydła jest 
dostępny w trzech różnych wariantach wzornictwa i trzech 
wariantach powierzchni, a dzięki temu pasuje do każdej 
baterii kuchennej marki hansgrohe.

Dozownik płynu  
do naczyń/mydła
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Powoli otwierający się perlator w kształtowniku strumienia 
SoftStart powoduje stopniowe zwiększenie ilości wody, 
dzięki czemu uruchomienie strumienia jest jeszcze bardziej 
łagodne. W ten sposób pryskanie wody jest zredukowane, 
szczególnie w bateriach z wysoką wylewką.

Umieszczona na brzegu zlewozmywaka mobilna po-
wierzchnia do osuszania sprawia, że woda szybko odpły-
wa w kierunku komory, nie pozostawiając śladów. Ten 
dwuczęściowy dodatek ze stali nierdzewnej oraz ramy 
z tworzywa sztucznego, na której można powiesić mokre 
gąbki, nie wymaga dużo miejsca do przechowywania 
i można go myć w zmywarce.

Kształtownik  
strumienia SoftStart

Mobilna powierzch-
nia do osuszania



A71 Dozownik mydła / płynu  
# 40468, -000, -670, -800 

A51 Dozownik mydła / płynu  
# 40448, -000, -670, -800 

A41 Dozownik mydła/płynu  
# 40438, -000, -340, -670, -800 

F15 Deska do krojenia orzech włoski  
# 40960000 

F16 Deska do krojenia dąb  
# 40961000 

F14 Multifunkcyjne sito  
# 40963000 

F17 Mobilny ociekacz  
# 40962, -800 

HG perlator M24x1 D  
# 92517, -000, -800 

A11 Uchwyt sterujący odpływem  
# 40953, -670, -800 

Osłona sitka  
# 40952, -800 

F12 Element kompensujący do sBox  
# 43333000 
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Montaż nablatowy: Zle-
wozmywak wpuszcza się 
od góry w wycięty otwór 
w blacie.

Krystalicznie czysty i 
wydajny, bez domieszki 
powietrza. Optymalny do 
szybkiego napełniania 
dużych naczyń.

Montaż w jednej płaszczyź-
nie z blatem: Zlewozmywak 
jest osadzany równo z 
blatem. Powstaje płynne 
przejście.

Napowietrzony strumień 
z technologią AirPower. 
Pełniejszy, lżejszy i bardziej 
miękki, dający efekt przy-
jemnego strumienia wody.

Super łagodny, rozłożysty 
strumień, który nie pryska, 
jest wysoce wydajny i 
oszczędny pod względem 
zużycia zasobów.

Montaż pod blatem: 
Zlewozmywak mocowany 
jest do blatu od dołu. Dzięki 
temu kuchnia wygląda na 
bardziej przestronną.

Oszczędny pod względem 
zużycia zasobów i skutecz-
ny. Sprawdza się również 
do szybkiego opłukiwania 
zlewozmywaka.

Warianty montażu zlewozmywaków

Rodzaje strumienia

Technologia

-380
szarość betonu

-170
grafitowa czerń

-670
czarny matowy

-800
stal szlachetna

-800
optyczna stal 

szlachetna

-340
czarny chrom 
szczotkowany

-290
kamienna 
szarość

-000
chrom

Po dodaniu oznaczenia wariantu powierzchni, każdy numer katalogowy (#)  
liczy 8 cyfr, np. 28500, - 000 = chrom

Warianty powierzchni zlewozmywaków Warianty powierzchni baterii kuchennych

Przepływ wody za 
dotknięciem przycisku: 
dziecinnie proste włączanie 
i wyłączanie lub przełącza-
nie prysznica lub rodzaju 
strumienia.

Redukuje przepływ wody 
i w ten sposób oszczę-
dza wodę i energię. Dla 
połączenia przyjemności 
z troską o środowisko.

Określa indywidualną 
przestrzeń funkcjonalną 
pomiędzy zlewozmywa-
kiem kuchennym i baterią, 
w pionie i w poziomie.

Wzbogaca strumień wody 
obfitą dawką powietrza. 
Dla miękkiego strumienia, 
który nie pryska i kropel 
wody o dużej objętości.

Woda filtrowana lub mine-
ralizowana za dotknięciem 
przycisku.

Przy uruchomieniu strumie-
nia w pozycji wyjściowej 
płynie tylko zimna woda. 
Korzystasz z ciepłej wody 
tylko wtedy, gdy jej potrze-
bujesz.

Oddzielne kanały dla wody 
uzdatnionej lub kranowej.

Łatwe usuwanie osadów 
kamienia – wystarczy 
delikatnie potrzeć palcem 
silikonowe wypustki.

Armatura do podłączenia 
z bezciśnieniowymi pod-
grzewaczami wody.

Sterowanie Twoją baterią 
kuchenną za pomocą apli-
kacji hansgrohe Home.

Woda niegazowana, śred-
nio lub mocno gazowana 
za dotknięciem przycisku.

Wyciągana wylewka 
zwiększają zakres funkcjo-
nalny w strefie kuchennego 
zlewozmywaka.

Baterię kuchenną można 
łatwo wyjąć z mocowania 
i położyć. Dzięki temu bez 
problemu otworzysz okno 
do wewnątrz.

Pobieranie wstępnie usta-
wionej ilości wody przez 
podwójne kliknięcie.

Zapewnia ciche, płynne 
i bezpieczne prowadzenie 
węża w szafce pod zlewoz-
mywakiem, wyciąganie na 
długość nawet 76 cm.
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Wszystkie produkty podlegają warunkom dostępności. Dostępność może być 
czasowo ograniczona przez braki materiałowe, przerwy w łańcuchu dostaw 
lub inne zdarzenia o charakterze siły wyższej. W celu uzyskania dalszych 
informacji, prosimy o kontakt.

Polska 
Hansgrohe Sp. z o.o. 
ul. Koszykowa 65 · 00 -667 Warszawa 
Infolinia: 22 259 14 00 
info@hansgrohe.pl · hansgrohe.pl

Water Studio Warsaw
Nasz showroom mieści się w Hali Koszyki w centrum Warsza-
wy. To miejsce inspiracji, demonstracji i interakcji z marką 
hansgrohe. Oprócz porad ekspertów i oferty treningowej, na 
przestrzeni roku odbywają się tutaj wydarzenia poświęcone 
tematom wody i kultury wellness.
Więcej informacji znajdziesz na hansgrohe.pl/serwis/
poznaj-produkty-hansgrohe-na-zywo

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zarejestruj się online i zyskaj 
pierwszeństwo w dostępie do  informacji o nowościach marki 
hansgrohe. Cieszymy się na Ciebie!

hansgrohe.pl/newsletter-rejestracja

Odkryj hansgrohe online i w mediach 
społecznościowych
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