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Najlepši tre-
nutki z vodo

Uvodnik

Nov pomen doma
Številni ljudje so v preteklem letu spoznali, kar nas žene že številna 
leta: prostori v lastnem domu, v katerih se lahko preprosto dobro 
počutimo in sprostimo. V katerih smo vedno v ravnovesju, ker je vse 
premišljeno, lepo in kakovostno in poskrbi za prijetne trenutke. 
Prostori, v katere se ni treba umakniti, ampak v katere se želimo 
umakniti. Za nas je to potrditev, da smo na pravi poti. Smo in ves čas 
ostajamo na vaši strani - digitalno in v živo.

Inovacije za dobro počutje
V letošnjem letu odkrijte novosti, ki bodo doživetja z vodo dvignile na 
višjo raven. Pod našimi ključnimi vrednotami inovacija, dizajn, 
kakovost in odgovornost smo razvili razburljive in stimulativne 
rešitve za kopalnico in kuhinjo. Pri tem smo upoštevali potrebe vseh 
uporabnikov in za vas razvili najboljše izdelke, usmerjene v 
prihodnost. Trajnostna kuhinjska inovacija Aqittura M91, ki filtrira, 
mineralizira, doda mehurčke in ohladi vodo – za naravno ravnovesje 
brez prenašanja zabojev in odpadne plastike. Ali Zesis M33, 
minimalistična kuhinjska pipa s številnimi udobnimi funkcijami z 
vrhunskim razmerjem cene in vrednosti. In Aquno Select M81, ki 
predstavlja koncept „vse v enem“ in s tem idealen kuhinjski tok.

Oblikujemo za ljudi
hansgrohe je blagovna znamka za življenje. Ne glede na to, ali gre 
za sprostitev, osvežujočo svežino ali zanesljivo bistrost: vsak izdelek 
so razvili izumitelji iz Schwarzwalda, da bi vam poenostavili vaš 
vsakdan in ga obogatili s prijetnimi trenutki. Naši izdelki niso 
točkovne ideje, ampak celovite rešitve. Tako postanejo del našega 
življenja. Nenazadnje je to tisto, kar odlikuje našo blagovno znamko: 
človek v središču.
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Blagovna znamka hansgrohe

Dizajn – razviti vrhunske 
izdelke

Pri nas so v ospredju vaše potrebe. Kot vodilno podjetje na sanitar-
nem področju nenehno proizvajamo nove tehnične rešitve za kuhinjo, 
da bi ustregli vašim zahtevam za vsakdanje življenje in posebne tre-
nutke z vodo. Videz, funkcija in material pomivalnega korita in kuhinj-
ske mešalne armature so pri nas „premium“ – kot tudi kakovost. Naše 
izumiteljsko bogastvo se odraža v neštetih patentih in več kot 15.000 
aktivnih zaščitenih pravicah. Da boste lahko v svoji kuhinji doživeli 
več udobja, varnosti in užitkov.

Lepo oblikovana funkcionalnost prepriča s srcem in razumom, tudi 
v vašem kuhinjskem projektu. Pri nas se lahko na to zanesete: naši 
večkratno nagrajeni izdelki s strani dizajnerskih ocenjevalcev preživi-
jo kratkotrajne trende in poleg tega prepričajo z naložbeno var-
nostjo. Dokaz za to so številni projekti po vsem svetu. Razlika je 
v vrhunskem dizajnu, ki zagotavlja vedno boljšo izkušnjo uporabnika. 
V več kot 30-letnem sodelovanju s podjetjem Phoenix Design je pod-
jetje hansgrohe postalo vodilno v panogi na področju dizajna z več 
kot 600 priznanji za vrhunske dosežke na področju dizajna.

Inovacija – kar nas žene

Naše vrednote –  
vaše prednosti
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Želite vgraditi kuhinjske izdelke, ki vam bodo dolgo časa v veselje. Pri 
tem se lahko zanesete na nas. Eden temeljnih načel filozofije podjetja 
hansgrohe je, našim strankam vedno zagotoviti najvišjo kakovost. Več 
kot 120 let že proizvajamo kakovostne sanitarne izdelke in z temelji-
tim upravljanjem kakovosti zagotavljamo visok standard. To velja za 
vse naše obrate, tako doma kot v tujini.
Za to kakovost vam nudimo prostovoljno 5-letno garancijo* ter doba-
vljivost rezervnih delov še najmanj 15 let ali več.

*Ta garancija velja za vse izdelke hansgrohe z izjemo tistih, navedenih v točki II b na 
hansgrohe.com/service/producer-guarantee

Kakovost – najvišje zahteve  
za dolgo življenjsko dobo

Prevzeti odgovornost – trajnostno 
ravnati

Pri nas se osredotočamo na tri osrednje teme: odgovorno gospodar-
jenje, družbeno ravnanje in ekološka zavest. Le s tovrstno dolgoročno 
kulturo podjetja smo lahko uspešni – zdaj in v prihodnosti. Na vseh 
lokacijah po svetu razmišljamo in ravnamo odgovorno in to že leta. 
To velja za okolju prijazne proizvodne procese tako kot tudi za obzir-
no ravnanje z ljudmi in viri.
Trenutno smo pri hansgrohe naredili ogromen korak na področju zaš-
čite podnebja. Prizadevamo si, da bi do leta 2030 naše celotno pod-
jetje vključno z izdelki postalo podnebno nevtralno. Pri tem smo seve-
da upoštevali podnebno nevtralnost vseh uporabljenih surovin, 
embalaže, logistike in vseh izdelkov.
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Tehnologije

Najlepše delovno  
mesto doma
Kuhinja je središče vašega doma. Kraj, kjer se zahteve za udobje in 
obliko srečajo z učinkovitimi delovnimi postopki. Zato vedno znova raz-
vijamo nove ideje, ki vam omogočajo ravnanje z vodo, polno užitka. 
Premišljena tehnologija in ergonomična popolnost sta lastnosti izdelkov, 
ki vam omogočata bolj gladko delo v kuhinji, polno užitkov.

Ne glede na to, ali gre za visoko, vrtljivo ali izvlečno različico – 
s ComfortZone boste imeli večjo svobodo gibanja in več prostora. Ta 
rešitev se prilagodi vašim potrebam in vsakemu pomivalnemu koritu, 
delo v kuhinji pa je tako še bolj sproščeno. Vrtljiva funkcija je še po-
sebej praktična za delo levo in desno od armature. To poenostavi 
tudi menjavanje med različnimi koriti in delovnimi koraki ob pomival-
nem koritu.

Dobrodošli pri ComfortZone
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Pri kuhinjskih armaturah hansgrohe z izvlečno funkcijo sBox poskrbi 
za večji red in udobje. Gibka cev tiho in preprosto zdrsi nazaj v ohi-
šje sBoxa, ki ga je mogoče nevidno namestiti pod korito. Z sBoxom je 
mogoče izvlečne prhe ali izlive izvleci do 76 cm. Delovni radij tako 
postane znatno večji od običajnih pribl. 50 cm. Tako je mogoče 
udobno napolniti velike posode in enostavno zaliti lončke z zelišči. 
Za učinkovito večopravilnost v kuhinjskem vsakdanu.

Tekoče preprosti delovni 
poteki

Tehnologije, ki navdušijo

Radi imamo, če izdelki naš vsak dan naredijo lepši in udobnejši. 
Včasih je razlika že v majhnih, prikritih tehnologijah. Pritisniti je 
pogosto veliko preprostejše kot vrtenje. Tehnologija, ki se imenuje 
Select, je tista, pri kateri majhen gumb v dom prinese veliko udob-
ja. Ali pa QuickClean, funkcija za hitro odstranjevanje vodnega 
kamna. Zaradi tehnologij hansgrohe so armature prijetne za upo-
rabo in enostavne za čiščenje.
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Tehnologije

Če se vaša kuhinjska okna odpirajo navznoter, potem so običajne 
armature pogosto na poti. Kuhinjska armatura z nagibno funkcijo 
TiltFunction reši to težavo. Preprosto jo dvignete in položite. To omo-
goča enostavno odpiranje in zapiranje okna.

Prilagodljivo v vsaki situaciji

Nizek tlak

Kuhinjske armature, ki so opremljene s tehnologije LowPressure, 
se lahko uporabljajo že pri 0,2 bara vodnega tlaka na pomi-
valnem koritu. Nizkotlačna armatura  je primerna tudi za nape-
ljavo z nizkotlačnim bojlerjem.
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Vsi vodni curki niso enaki, kajti dela ob pomivalnem koritu so ra-
znovrstna. Zahteve se spreminjajo, glede na to, ali je treba poso-
do hitro napolniti ali pa sprati občutljiva živila. Zato vam nudimo 
kuhinjske mešalne armature z dodatnimi vrstami curkov. Tako lah-
ko po želji in preprosto preklapljate med različnimi curki.

Preklapljajte po želji

Laminarni curek
Kristalno čist in izdaten curek 
brez primesi zraka, kar prepreču-
je pršenje vode naokrog. Opti-
malen za hitro polnjenje velikih 
posod.

Normalni curek
Prezračen curek zahvaljujoč teh-
nologiji AirPower. Bolj polne, 
lažje in mehkejše kapljice za pri-
jeten vodni curek.

Curek prhe
Varčen curek za nežno čiščenje. 
Primeren tudi za hitro spiranje 
pomivalnega korita.

Curek SatinFlow
Super nežen, površinski curek, ki 
ne brizga naokrog, je izredno 
učinkovit in varčen.
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Pomivalna korita
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Pomivalna korita
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S71

Minimalistični dizajn,  
največja izbira

Pregled:

• Odporno in neobčutljivo na agresivne snovi, kot so sadne kisline
• Nerjaveče, odporno proti vročini in higienično
• Dodatni ojačitveni nosilec za stabilno pritrditev armature
• Različne velikosti pomivalnih korit zagotavljajo največjo 

prilagodljivost
• Različne možnosti vgradenj: vgradna, poravnana s površino  

in podkonstrukcijska
• Natančne površine in vogalni radiji za preprosto čiščenje
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Pomivalna korita

1-mm debela, ročno varjena pomivalna korita iz legirane-
ga jekla sijejo zaradi svojih natančno izdelanih robov in 
10-mm vogalnih polmerov. Pri L-različicah je okvir ojačan 
na 2 mm, kar zagotavlja posebno stabilnost korita. Legira-
no jeklo je odporno in neobčutljivo na agresivne snovi, kot 
so sadne kisline.

Obstojno legirano jeklo ni občutljivo na ekstremne tempe-
raturne razlike, poleg tega pa je tudi nerjaveče.

Za stabilno pritrditev armature so vsa pomivalna korita 
opremljena z ojačitvenim nosilcem in dvojno debelino ma-
teriala – tako se armatura ne bo več majala.

Kakovostno  
in odporno

Odporno na vročino

Stabilno in prijazno 
za montažo



S71
S711-F450 Vgradno pomivalno korito 450  
# 43301, -800 

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

S71
S715-F450 Vgradno pomivalno korito 450  
z odcejalnikom levo  
# 43306, -800 

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

S71
S716-F450 Vgradno pomivalno korito 450  
z odcejalnikom desno  
# 43331, -800 

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

S71
S711-F660 Vgradno pomivalno korito 660  
# 43302, -800 

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

S71
S711-F655 Vgradno pomivalno korito 180/450  
# 43309, -800 

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

S71
S711-F765 Vgradno pomivalno korito 370/370  
# 43303, -800 

Osnovni element Vgradnja

90 cm   
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Vgradna montaža in montaža, poravnana  
s površino

Garnitura odtoka ni vključena; garnitu-
ro odtoka in preliva je treba naročiti 
med potrebno dodatno opremo



S71
S719-U400 Vgradno podpultno korito 400  
# 43425, -800 

Osnovni element Vgradnja

50 cm   

S71
S719-U450 Vgradno podpultno korito 450  
# 43426, -800 

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

S71
S719-U500 Vgradno podpultno korito 500  
# 43427, -800 

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

S71
S719-U660 Vgradno podpultno korito 660  
# 43428, -800 

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

S71
S719-U655 Vgradno podpultno korito 180/450  
# 43429, -800 

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

S71
S719-U765 Vgradno podpultno korito 370/370  
# 43430, -800 

Osnovni element Vgradnja

90 cm   
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Pomivalna korita

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com

Podkonstrukcijska montaža, vgradna montaža in 
montaža, poravnana s površino

Garnitura odtoka ni vključena; garnitu-
ro odtoka in preliva je treba naročiti 
med potrebno dodatno opremo
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S41

Različne možnosti vgradenj,  
organske oblike

Pregled:

• Odporno in neobčutljivo na agresivne snovi, kot so sadne kisline
• Nerjaveče, odporno proti vročini in higienično
• Dodatni ojačitveni nosilec za stabilno pritrditev armature
• Različne velikosti pomivalnih korit zagotavljajo največjo 

prilagodljivost
• Različne možnosti vgradenj: vgradna, poravnana s površino  

in podpultna
• Natančne površine in vogalni radiji za preprosto čiščenje



S41
S4111-F340 Vgradno pomivalno korito 340/400  
z odcejalnikom  
# 43340, -800 

Osnovni element Vgradnja

45 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

45 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

50 cm   

S41
S4111-F400 Vgradno pomivalno korito 400/400  
z odcejalnikom  
# 43341, -800 

Osnovni element Vgradnja

50 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

50 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

S41
S4111-F540 Vgradno pomivalno korito 340/150/400  
z odcejalnikom  
# 43342, -800 

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

45 cm   
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Pomivalna korita

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com

Vgradna montaža in montaža, poravnana  
s površino
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S51

Naravnost, ki se ohrani

Pregled:

• Odporno in neobčutljivo na agresivne snovi, kot so sadne kisline
• Odporno na vročino in higienično
• Odpornost na barvne madeže zaradi živil
• SilicaTec iz delcev kremena z zaobljenimi robovi prepriča s svojo 

odpornostjo na udarce, nezlomljivostjo in odpornostjo na praske
• Učinek odbijanja vodnih kapljic omogoča, da voda odteče skoraj 

povsem brez sledi
• S pomočjo barvnih površin lahko svojo kuhinjo oblikujete  

po lastnem okusu
• Različne velikosti pomivalnih korit zagotavljajo največjo 

prilagodljivost
• Različne možnosti vgradenj: vgradna in podpultna
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Pomivalna korita

Ne glede na to, ali gre za grafitno črno, kamnito sivo ali 
betonsko sivo barvo, material je prijeten na dotik in prepri-
ča s svojo naravnostjo. Pri gladki, zaprti površini pomival-
nih korit obloge umazanije nimajo nobene možnosti.

Učinek odbijanja vodnih kapljic omogoča, da voda odteče 
skoraj povsem brez sledi. Sestava površine poleg tega pre-
prečuje pojav madežev zaradi živil in razbarvanja.

SilicaTec iz delcev kremena z zaobljenimi robovi prepriča 
s svojo odpornostjo na udarce, nezlomljivostjo in odpor-
nostjo na praske. Zaradi toplotne obstojnosti vročina 
SilicaTecu ni kos. Tudi UV-sevanje koritu ne more do žive-
ga. Barvni odtenki so obstojni in ne zbledijo.

Naravno

Učinek odbijanja 
vodnih kapljic

Obstojno



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

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

S51
S5110-F450 Vgradno pomivalno korito 450  
z odcejalnikom desno  
# 43330, -170, -290, -380 

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

90 cm   
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Vgradna montaža

Garnitura odtoka ni vključena; garnitu-
ro odtoka in preliva je treba naročiti 
med potrebno dodatno opremo



S51
S510-U770 Vgradno podpultno korito 370/370  
# 43434, -170, -290, -380 

Osnovni element Vgradnja

90 cm   

S51
S510-U450 Vgradno podpultno korito 450  
# 43431, -170, -290, -380 

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

S51
S510-U660 Vgradno podpultno korito 660  
# 43432, -170, -290, -380 

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

S51
S510-U635 Vgradno podpultno korito 180/450  
# 43433, -170, -290, -380 

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

23

Pomivalna korita

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com

Podkonstrukcijska montaža

Garnitura odtoka ni vključena; garnitu-
ro odtoka in preliva je treba naročiti 
med potrebno dodatno opremo
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Aquno Select M81

Popolna izkušnja kuhanja

Večkratno nagrajeno
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Pregled:

• Večfunkcijsko cedilo je prilagojeno curku SatinFlow, svoja živila  
pa lahko operete in osušite povsem higiensko in brez stika  
s pomivalnim koritom. Vaše roke so pri tem proste, tako da se 
lahko medtem že posvetite naslednjemu delovnemu koraku.

• V kombinaciji z inovativnim sBoxom se bo vaše delovno  
območje povečalo do 76 cm

• S tehnologijo Select lahko povsem preprosto preklapljate med 
vrstami curkov. Igrivo lahko s komolcem ali hrbtno stranjo dlani 
- tako roke ostanejo proste in kuhinjska pipa čista.

• Nastavljivo območje vrtenja v 3 stopnjah na 60°, 110° ali 150°
• Na voljo v treh površinah: krom, mat črna in legirano jeklo

Tisti med vami, ki radi kuhate, to veste: dobra kakovost je najboljša 
sestavina za vsak popoln meni. Pri pripravi ne zadošča, da je zgolj 
vsebovana, ampak je zaželeno, da je najvišja. Za nežno čiščenje 
občutljivih živil in optimalno podporo vaše osebne rutine v kuhinji 
smo razvili Aquno Select M81.

Edinstven dizajn kuhinjske mešalne pipe Aquno Select M81 omogoča 
tok vode na še nikoli viden način, s čimer v kuhinji ustvari pogoj za 
učinkovito delo. Ploski curek SatinFlow nežno očisti vsako živilo, pri 
čiščenju večjih predmetov ne škropi naokrog, pranje rok pa je mogo-
če na res varčen način. Skupaj z večfunkcijskim cedilom po meri iz-
popolni vaš delovni potek v kuhinji.

Aquno Select M81 poskrbi za inteligentne 
delovne procese, ki vam zelo poenostavijo 
vsa dela na pomivalnem koritu. Zaradi treh 
različnih vrst curkov je mešalna armatura 
pravi vsestranski talent v vaši kuhinji. Koncen-
trirajte se samo še na to, da vam bodo vaše 
jedi dobro uspele, kajti Aquno Select M81 je 
idealen kuhinjski pripomoček.

Tekoče enostavno za  
vaš delovni proces



Aquno Select M81
Enoročna mešalna baterija 170, izvlečna, 3jet, sBox  
# 73831, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 170, izvlečna, 3jet  
# 73837, -000, -670, -800

Aquno Select M81
Enoročna mešalna baterija 250, izvlečna, 2jet, sBox  
# 73830, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 250, izvlečna, 2jet  
# 73836, -000, -670, -800
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Kuhinjske mešalne armature

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com

Večopravilnost zahvaljujoč večfunkcijskemu cedilu: priloženo večfunk-
cijsko cedilo, izdelano po meri glede na dimenzije curka SatinFlow, 
omogoča udobno čiščenje in odcejanje živil. Najboljše pa je: obe 
roki ostaneta prosti in ju lahko istočasno že zaposlite z naslednjim 
delovnim korakom.

Curek SatinFlow – nežna priprava 
se začne z 20°C prho
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Metris M71

Najboljši recept je preprosto 
upravljanje

Pregled:

• Izvlečna funkcija razširi delovno območje ob koritu  
za največjo prilagodljivost

• sBox poskrbi za tiho, lahko in zaščiteno vodenje gibljive cevi 
v podomarico, izvlečna dolžina do 76 cm

• Natančno in udobno upravljanje z vodo s pritiskom gumba 
Select

• Na voljo več vrst curkov
• ComfortZone vam zagotavlja največji možni prostor  

med pomivalnim koritom in pipo
• Preprosto odpiranje okna zahvaljujoč predokenski montaži –  

preprosto snemite iz držala in položite

Večkratno nagrajeno
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Kuhinjske mešalne armature

Pri Metris Select M71 boste vse obdržali 
v eni roki: kuhinjska armatura združuje upo-
rabo vode s preklapljanjem curka neposred-
no na izvlečni prhi. Tako se delovni postopki 
zlijejo eden z drugim: po vklopu na vzvod-
nem ročaju lahko s pomočjo preklopne tipke 
na izvlečni prhi spreminjate vrste curkov in 
s tipko Select na zgornji strani curek prekine-
te. Z nadaljnjim klikom z isto roko se bo pipa 
znova vključila. S tipko Select lahko vodo 
usmerjate točkovno natančno in učinkovito 
uporabljate vire.

Z upravljalnikom na sprednjem robu pomival-
nega korita in s tehnologijo Select je mogoče 
kuhinjsko pipo udobno upravljati s sprednje 
strani. Z zasukom ergonomičnega upravljal-
nika lahko uravnavate temperaturo vode. Z 
potiskom naprej pa, lahko upravljate količino 
vode.

Ergonomija in 
estetika

Udobno 
upravljanje



Metris Select M71
2-izvrtinska enoročna mešalna baterija 200,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73818, -000, -340, -670, -800

2-izvrtinska enoročna mešalna baterija 200,  
izvlečna, 2jet  
# 73819, -000, -800

Metris Select M71
2-izvrtinska enoročna mešalna baterija 200,  
izvlečna, 1jet, sBox  
# 73804, -000, -800

2-izvrtinska enoročna mešalna baterija 200, Eco, 
izvlečna, 1jet, sBox  
# 73825, -000

 

 

Metris Select M71
Enoročna mešalna baterija 320,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73816, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 320,  
izvlečna, 2jet  
# 73820, -000, -800

Metris Select M71
Enoročna mešalna baterija 240,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73817, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 240,  
izvlečna, 2jet  
# 73822, -000, -800

Metris Select M71
Enoročna mešalna baterija 240,  
izvlečna, 1jet, sBox  
# 73802, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 240,  
izvlečna, 1jet  
# 14857, -000, -800

Metris Select M71
Enoročna mešalna baterija 320,  
izvlečna, 1jet, sBox  
# 73803, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 320, Eco,  
izvlečna, 1jet, sBox  
# 73807, -000

Enoročna mešalna baterija 320,  
izvlečna, 1jet  
# 14884, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 320, Eco,  
izvlečna, 1jet  
# 14786, -000
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Metris Select M71
Enoročna mešalna baterija 320, 1jet  
# 14883, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 320, Eco, 1jet  
# 14785, -000

Metris Select M71
Enoročna mešalna baterija 260, 1jet  
# 14847, -000, -800

Metris M71
Enoročna mešalna baterija 320, 1jet  
# 14822, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 320, Eco, 1jet  
# 14782, -000

Metris M71
Enoročna mešalna baterija 320,  
vgradnja pred oknom, 1jet  
# 14823, -000

Enoročna mešalna baterija 320,  
zaporni ventil ob strani, 1jet (ni ilustrirano) 
# 14888, -000

Metris M71
Enoročna mešalna baterija 320,  
izvlečna, 1jet, sBox  
# 73812, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 320,  
Eco, izvlečna, 1jet, sBox  
# 73828, -000

Enoročna mešalna baterija 320,  
izvlečna, 1jet  
# 14821, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 320,  
Eco, izvlečna, 1jet  
# 14781, -000

Metris M71
Enoročna mešalna baterija 220,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73800, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 220,  
Eco, izvlečna, 2jet, sBox  
# 73823, -000

Enoročna mešalna baterija 220,  
izvlečna, 2jet  
# 14834, -000, -800

Metris M71
Enoročna mešalna baterija 320,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73801, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 320, Eco,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73824, -000

Enoročna mešalna baterija 320,  
izvlečna, 2jet  
# 14820, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 320,  
Eco, izvlečna, 2jet  
# 14780, -000
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Kuhinjske mešalne armature

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Talis M51

Vsestranski talent  
za sodobno kuhinjo

Pregled:

• Natančno in udobno upravljanje z vodo s pritiskom gumba 
Select

• Izvlečna funkcija razširi delovno območje ob koritu za največjo 
prilagodljivost

• sBox poskrbi za tiho, lahko in zaščiteno vodenje gibljive cevi 
v podomarico, izvlečna dolžina do 76 cm

• Na voljo več vrst curkov
• ComfortZone vam zagotavlja največji možni prostor  

med pomivalnim koritom in pipo
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Kuhinjske mešalne armature

Ne glede na to, ali gre za visoko, vrtljivo ali 
izvlečno različico – s ComfortZone boste 
imeli večjo svobodo gibanja in več prostora. 
Ta rešitev se prilagodi vašim potrebam in vsa-
kemu pomivalnemu koritu, delo v kuhinji pa je 
tako še bolj sproščeno. Vrtljiva funkcija je še 
posebej praktična za delo levo in desno od 
armature. To poenostavi tudi menjavanje 
med različnimi koriti in delovnimi koraki ob 
pomivalnem koritu.

Izvlečna prha s preprostim preklapljanjem 
med vrstami curkov. Gibka cev je varno 
spravljena v sBoxu in zaščitena pred poškod-
bami. S tipko Select je mogoče udobno vklju-
čiti in izključiti tok vode. Ročaj ostane odprt 
in ohranja nastavljeno količino in temperatu-
ro vode.

ComfortZone

Razširi delovno 
območje



Talis Select M51
Enoročna mešalna baterija 300,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73867, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 300,  
izvlečna, 2jet  
# 72823, -000, -800

Talis Select M51
Enoročna mešalna baterija 220,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73868, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 220,  
izvlečna, 2jet  
# 72824, -000, -800

Talis Select M51
Enoročna mešalna baterija 300,  
izvlečna, 1jet, sBox  
# 73853, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 300,  
izvlečna, 1jet  
# 72821, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 300,  
Eco, izvlečna, 1jet  
# 72826, -000

 

 

Talis Select M51
Enoročna mešalna baterija 220,  
izvlečna, 1jet, sBox  
# 73852, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 220,  
izvlečna, 1jet  
# 72822, -000, -800

Talis Select M51
Enoročna mešalna baterija 300, 1jet  
# 72820, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 300, Eco, 1jet  
# 72825, -000
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Talis M51
Enoročna mešalna baterija 200,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73851, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 200, Eco,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73876, -000

Enoročna mešalna baterija 200,  
izvlečna, 2jet  
# 72813, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 200, Eco,  
izvlečna, 2jet  
# 72817, -000

Talis M51
Enoročna mešalna baterija 160,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73850, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 160,  
izvlečna, 2jet  
# 72815, -000, -800

Talis M51
Enoročna mešalna baterija 260, 1jet  
# 72810, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 260, Eco, 1jet  
# 72816, -000

Enoročna mešalna baterija 260,  
za nizkotlačni bojler, 1jet  
# 72812, -000

Talis M51
Enoročna mešalna baterija 220, 1jet  
# 72814, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 220,  
zaporni ventil ob strani, 1jet (ni ilustrirano) 
# 72811, -000
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Kuhinjske mešalne armature

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Talis M52

Razgibana eleganca

Pregled:

• Izvlečna funkcija razširi delovno območje ob koritu  
za največjo prilagodljivost

• sBox poskrbi za tiho, lahko in zaščiteno vodenje gibljive cevi 
v podomarico, izvlečna dolžina do 76 cm

• Na voljo več vrst curkov
• AirPower vodi primeša veliko zraka, kar zagotavlja mehak  

vodni curek brez škropljenja



Talis M52
Enoročna mešalna baterija 170,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73860, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 170,  
izvlečna, 2jet  
# 32841, -000

Enoročna mešalna baterija 170,  
Eco, izvlečna, 2jet  
# 32845, -000

Enoročna mešalna baterija 170,  
za nizkotlačni bojler, izvlečna, 2jet  
# 32842, -000

 

 

Talis M52
Enoročna mešalna baterija 170, 1jet  
# 32851, -000

Enoročna mešalna baterija 170, Eco, 1jet  
# 32857, -000
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Kuhinjske mešalne armature

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Talis M54

Dizajn in funkcionalnost  
za vašo kuhinjo

Večkratno nagrajeno
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Pregled:

• Izvlečna funkcija razširi delovno območje ob koritu  
za največjo prilagodljivost

• sBox poskrbi za tiho, lahko in zaščiteno vodenje gibljive cevi 
v podomarico, izvlečna dolžina do 76 cm

• S pomočjo barvnih površin lahko svojo kuhinjo oblikujete  
po lastnem okusu

• Na voljo več vrst curkov
• ComfortZone vam zagotavlja največji možni prostor  

med pomivalnim koritom in pipo

Sodite tudi vi med tiste ljudi, za katere je optično popolna kuhinja 
osebna izkaznica vašega doma? Talis M54 je naša prilagodljiva di-
zajnerska rešitev za vsako obliko kuhinje. Dovolite, da vas navdušijo 
ozke armature v kromu, legiranem jeklu ali mat črni barvi in izberite 
vrsto izliva, ki je ustvarjen za vašo kuhinjo, ne glede na to, ali na ve-
likem kuhinjskem otoku ali v kompaktni kuhinjski niši v viseči omarici.

Talis M54 z okroglim lokom je idealna izbira za kuhinjske otoke s po-
mivalnim koritom. Njegova ozka silhueta se optično zlije z osnovnim 
ohišjem in je pravi magnet za oči v vaši kuhinji. Izberite različico 
z izvlečno prho in sBox za še bolj prilagodljivo uporabo, ali pa se 
odločite za rešitev z vrtljivo funkcijo. Vrtljivi izliv ima nastavljiv omeje-
valec, ki preprečuje, da bi se nehote obrnil iz območja korita.

Idealna rešitev za kuhinje z visečo omarico nad pomivalnim koritom 
ali brez nje je Talis M54 z U-izlivom. Lahko se veselite te neprimerlji-
ve in koristne dizajnerske rešitve. Izliv je premičen in opcijsko izvleč-
ni, nastavek za spremembo vrste curka pa smo integrirali tako, da je 
komaj viden.

Za kuhinje z visečimi omaricami nad pomivalnim koritom smo razvili 
Talis M54 z L-izlivom. Ta ergonomičen prostorski čudež idealno izko-
risti razpoložljivi prostor. Različica z vodoravno izvlečnim izlivom 
poveča učinkovitost v kuhinji. Brezstopenjsko nastavljiv vrtljivi omeje-
valec se prilagodi vašemu pomivalnemu koritu in preprečuje preko-
merno obračanje armature. sBox je seveda na voljo tudi za L-izliv.

Minimalizem z ljubeznijo 
do podrobnosti



Talis M54
Enoročna mešalna baterija 210,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 72801, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 210,  
izvlečna, 2jet  
# 72800, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 210,  
Eco, izvlečna, 2jet  
# 72842, -000, -670

Talis M54
Enoročna mešalna baterija 210,  
izvlečna, 1jet, sBox  
# 72803, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 210,  
izvlečna, 1jet  
# 72802, -000, -670, -800

Talis M54
Enoročna mešalna baterija 220, 1jet  
# 72804, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 220, Eco, 1jet  
# 72843, -000, -670

Enoročna mešalna baterija 220,  
zaporni ventil ob strani, 1jet (ni ilustrirano) 
# 72805, -000, -670, -800

Talis M54
Enoročna mešalna baterija U 220, 1jet  
# 72806, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija U 220, Eco, 1jet  
# 72844, -000, -670

Enoročna mešalna baterija U 220,  
zaporni ventil ob strani, 1jet (ni ilustrirano) 
# 72807, -000, -670, -800

Talis M54
Enoročna mešalna baterija 270,  
izvlečna, 1jet, sBox  
# 72809, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 270,  
izvlečna, 1jet  
# 72808, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 270,  
Eco, izvlečna, 1jet  
# 72845, -000, -670

Talis M54
Enoročna mešalna baterija 270, 1jet  
# 72840, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 270,  
zaporni ventil ob strani, 1jet (ni ilustrirano) 
# 72827, -000, -670, -800
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Kuhinjske mešalne armature

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Focus M41

Več svobode gibanja pri kuhanju 
in pomivanju

Večkratno nagrajeno

Pregled:

• Izvlečna funkcija razširi delovno območje ob koritu  
za največjo prilagodljivost

• sBox poskrbi za tiho, lahko in zaščiteno vodenje gibljive cevi 
v podomarico, izvlečna dolžina do 76 cm

• Na voljo več vrst curkov
• ComfortZone vam zagotavlja največji možni prostor  

med pomivalnim koritom in pipo



Focus M41
Enoročna mešalna baterija 240,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 73880, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 240,  
Eco, izvlečna, 2jet, sBox  
# 73895, -000

Enoročna mešalna baterija 240,  
izvlečna, 2jet  
# 31815, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 240, Eco,  
izvlečna, 2jet  
# 31833, -000

Focus M41
Enoročna mešalna baterija 260, 1jet  
# 31820, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 260, Eco, 1jet  
# 31821, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 260,  
za nizkotlačni bojler, 1jet  
# 31822, -000

Enoročna mešalna baterija 260,  
zaporni ventil ob strani, 1jet (ni ilustrirano) 
# 31823, -000

Focus M41
Enoročna mešalna baterija 280, 1jet  
# 31817, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 280, Eco, 1jet  
# 31827, -000

Focus M41
Enoročna mešalna baterija 160, 1jet  
# 31806, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 160, Eco, 1jet  
# 31826, -000

Enoročna mešalna baterija 160, CoolStart, EcoSmart, 
1jet  
# 31816, -000

Enoročna mešalna baterija 160,  
za nizkotlačni bojler, 1jet  
# 31804, -000

Enoročna mešalna baterija 200,  
zaporni ventil ob strani, 1jet (ni ilustrirano) 
# 31803, -000

Focus M41
Enoročna mešalna baterija, Stenska montaža, nizek 
izliv, 1jet  
# 31825, -000
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Kuhinjske mešalne armature

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Focus M42

Veliko prilagodljivosti  
za sodobno kuhinjo

Pregled:

• Izvlečna funkcija razširi delovno območje ob koritu  
za največjo prilagodljivost

• sBox poskrbi za tiho, lahko in zaščiteno vodenje gibljive cevi 
v podomarico, izvlečna dolžina do 76 cm

• Na voljo več vrst curkov
• ComfortZone vam zagotavlja največji možni prostor  

med pomivalnim koritom in pipo
• Preprosto odpiranje okna zahvaljujoč predokenski montaži – 

preprosto snemite iz držala in položite



Focus M42
Enoročna mešalna baterija 220,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 71820, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 220,  
izvlečna, 2jet  
# 71800, -000, -800

Focus M42
Enoročna mešalna baterija 180,  
izvlečna, 2jet, sBox  
# 71821, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 180,  
izvlečna, 2jet  
# 71801, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 180, Eco, izvlečna, 2jet  
# 71862, -000

Focus M42
Enoročna mešalna baterija 220, 1jet  
# 71802, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 220,  
zaporni ventil ob strani, 1jet (ni ilustrirano) 
# 71803, -000

Focus M42
Enoročna mešalna baterija 120, 1jet  
# 71806, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 120,  
CoolStart, EcoSmart 12 l/min, 1jet  
# 71805, -000

Enoročna mešalna baterija 120,  
CoolStart, Eco, 1jet  
# 71864, -000

Enoročna mešalna baterija 120,  
za nizkotlačni bojler, 1jet  
# 71804, -000

Enoročna mešalna baterija 120,  
vgradnja pred oknom, 1jet (ni ilustrirano) 
# 71807, -000

Enoročna mešalna baterija 180,  
zaporni ventil ob strani, 1jet (ni ilustrirano) 
# 71813, -000

 

 

Focus M42
Enoročna mešalna baterija 150,  
izvlečna, 1jet, sBox  
# 71829, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 150,  
izvlečna, 1jet  
# 71814, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 150,  
Eco, izvlečna, 1jet  
# 71865, -000

Focus M42
Enoročna mešalna baterija 100, 1jet  
# 71808, -000, -800

Enoročna mešalna baterija 100,  
CoolStart, EcoSmart 12 l/min, 1jet  
# 71809, -000

Enoročna mešalna baterija 100,  
CoolStart, Eco, 1jet  
# 71866, -000
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Kuhinjske mešalne armature

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Zesis M33

Za uravnovešeno življenje
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Kuhinjske mešalne pipe Zesis M33 so polne praktičnih podrobnosti. 
Mogoče jih je vrteti in izvleči do 76 cm. Tudi različice z visokim izli-
vom so prilagojene vašim delovnim procesom. Vendar pa to še ni 
dovolj: zahvaljujoč dodatnemu curku prhe lahko Zesis M33 z izvleč-
no prho hitro odstrani umazanijo z vaših sestavin. Dovolite, da vas ta 
vsestranski talent prepriča. Izbirate lahko med tremi površinami: 
krom, zaključek legiranega jekla in mat črna. S pomočjo barvnih po-
vršin lahko svojo kuhinjo oblikujete po lastnem okusu. Dovolite, da 
vas ta vsestranski talent navduši.

Vsestranski talent

Pregled:

• Izvlečna funkcija razširi delovno območje ob koritu  
za največjo prilagodljivost

• S pomočjo barvnih površin lahko svojo kuhinjo oblikujete  
po lastnem okusu

• Na voljo več vrst curkov
• ComfortZone vam zagotavlja največji možni prostor  

med pomivalnim koritom in pipo
• sBox lite poskrbi za varno in preprosto vodenje gibke cevi 

v podomarico
• Preprosto odpiranje okna zahvaljujoč predokenski montaži – 

preprosto snemite iz držala in položite



Zesis M33
Enoročna mešalna baterija 160,  
izvlečna, 2jet, sBox lite  
# 74804, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija, 160,  
izvlečna, 2jet  
# 74801, -000, -670, -800

Zesis M33
Enoročna mešalna baterija 150,  
izvlečna, 2jet, sBox lite  
# 74803, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija, 150,  
izvlečna, 2jet  
# 74800, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 150,  
Eco, izvlečna, 2jet  
# 74810, -000

Zesis M33
Enoročna mešalna baterija, 150, 1jet  
# 74802, -000, -670, -800

Enoročna mešalna baterija 150, Eco, 1jet  
# 74811, -000

Enoročna mešalna baterija 150, CoolStart,  
EcoSmart, 1jet  
# 74813, -000

Enoročna mešalna baterija 150,  
za nizkotlačni bojler, 1jet  
# 74806, -000

Zesis M33
Enoročna mešalna baterija 160,  
vgradnja pred oknom, 1jet  
# 74805, -000

Enoročna mešalna baterija, 200,  
zaporni ventil ob strani, 1jet (ni ilustrirano) 
# 74808, -000

Enoročna mešalna baterija 200,  
zaporni ventil ob strani, CoolStart, 1jet (ni ilustrirano) 
# 74807, -000
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Kuhinjske mešalne armature

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Logis M31

Vrhunska kakovost  
po privlačni ceni

Pregled:

• ComfortZone vam zagotavlja največji možni prostor  
med pomivalnim koritom in pipo

• AirPower vodi primeša veliko zraka, kar zagotavlja mehak  
vodni curek brez škropljenja

• Preprosto odpiranje okna zahvaljujoč predokenski montaži – 
preprosto snemite iz držala in položite



Logis M31
Enoročna mešalna baterija 260, 1jet  
# 71835, -000

Enoročna mešalna baterija 260, Eco, 1jet  
# 71861, -000

Logis M31
Dvoročna mešalna baterija 220, 1jet  
# 71280, -000

Logis M31
Enoročna mešalna baterija 160, 1jet  
# 71832, -000

Enoročna mešalna baterija 160, Eco, 1jet  
# 71860, -000

Enoročna mešalna baterija 160,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71839, -000

Enoročna mešalna baterija 160,  
vgradnja pred oknom, 1jet (ni ilustrirano) 
# 71833, -000

Enoročna mešalna baterija 220,  
zaporni ventil ob strani, 1jet (ni ilustrirano) 
# 71834, -000

Logis M31
Enoročna mešalna baterija 120, 1jet  
# 71830, -000

Enoročna mešalna baterija 120,  
CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71837, -000

Enoročna mešalna baterija 120,  
za nizkotlačni bojler, 1jet  
# 71831, -000

Logis M31
Enoročna mešalna baterija,  
Stenska montaža, nizek izliv, 1jet  
# 71836, -000
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Kuhinjske mešalne armature

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Logis M32

Klasični dizajn, v sodobni izvedbi

Pregled:

• ComfortZone vam zagotavlja največji možni prostor  
med pomivalnim koritom in pipo

• AirPower vodi primeša veliko zraka, kar zagotavlja mehak  
vodni curek brez škropljenja



Logis M32
Dvoročna mešalna baterija 220, 1jet  
# 71285, -000

Dvoročna mešalna baterija 220, Eco, 1jet  
# 71283, -000

Logis M32
Dvoročna mešalna baterija,  
Stenska montaža, visok izliv, 1jet  
# 71286, -000

Dvoročna mešalna baterija,  
Eco, Stenska montaža, visok izliv, 1jet  
# 71284, -000

Logis M32
Dvoročna mešalna baterija,  
Stenska montaža, nizek izliv, 1jet  
# 71287, -000
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Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Vernis M35

Sodobni dizajn, primeren  
za vsako kuhinjo

Pregled:

• ComfortZone vam zagotavlja največji možni prostor  
med pomivalnim koritom in pipo

• AirPower vodi primeša veliko zraka, kar zagotavlja mehak  
vodni curek brez škropljenja



Vernis Shape M35
Enoročna mešalna baterija 210, 1jet  
# 71871, -000, -670

Vernis Blend M35
Enoročna mešalna baterija 210, 1jet  
# 71870, -000, -670
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Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Aqittura M91

Za popoln tok v življenju

Pregled:

• Individualno: priprava vode za vsak okus z WaterRefinement Plus
• Udobno: oplemenitena pitna voda sedaj teče iz pipe. Nobenega 

prenašanja, nakupovanja in skladiščenja več
• Dragoceno: filter z mineralizacijo (Harmony, Life, Sport), filter 

brez mineralizacije (aktivni ogleni filter) ali področja s trdo vodo 
(ionski izmenjevalnik z aktivnim oglenim filtrom)

• Raznoliko: voda s sodavico, srednje in brez mehurčkov  
ter ohlajena od 4 do 12°C

• Varno: dva izliva za neobdelano in obdelano vodo
• Trajnostno: zaradi prihranka plastenk prispevate k manjši porabi 

plastike, nepotrebne poti se zmanjšajo. Jeklenka za CO2  
za večkratno uporabo
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Vodni sistemi

Voda za vsak okus
S hansgrohe lahko vodo iz pipe sedaj po želji filtrirate, minerali-
zirate, hladite in dodate mehurčke. Tako vam je oplemenitena 
pitna voda vedno v trenutku na voljo. Dizajn armature Aqittura M91 
je na voljo v dveh različicah in sicer v okrogli in oglati ter z različnimi 
funkcijami.

Za več dobrega počutja edinstvena tehnologija za mineralizacijo in 
filtriranje MINTEC® vodo aktivno obogati z minerali, kar doseže po-
življajoč učinek poln harmonizacije. Po lastni želji lahko vodi še do-
datno dodate ogljikov dioksid. Nič več ni treba kupovati, nositi in 
skladiščiti plastenk s sodavico, tako boste imeli več časa in prostora 
za pomembnejše stvari.

Za večjo trajnost je zmanjšanje odpadne plastike glavna prioriteta 
v gospodinjstvih, usmerjenih v prihodnost. Voda, ki je ni več treba 
polniti, zapakirati in transportirati, zmanjša odtis CO2. Jeklenka za 
ogljikov dioksid linije Aqittura M91 se lahko reciklira, kar še poe-
nostavi zaščito okolja.
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Z inovativno pripravo vode hansgrohe poskrbi za indivizualiziran in 
celovit okus doma. Aqittura M91 iz vode izloči nečistoče, neprijetne 
vonjave in škodljive snovi, tako da je voda še bolj varna in okusna. Za 
večjo učinkovitost in dobro počutje je vodi mogoče dodati tudi mine-
rale. Brez mehurčkov, srednje gazirana ali gazirana? Prijetno tempe-
rirana ali super hladna? S samo nekaj posegi bo tekla voda povsem 
po vašem okusu – kdaj poživljajoča, kdaj uravnovešena. Aqittura 
M91 predstavlja zavedno, trajnostno življenje.

Bolj zdravo gospodarjenje  
z vodo – naravno ravnovesje

Krmilnik pod pomivalnim 
koritom – SodaBase

Vse podatke je mogoče odčitati na enoti SodaBase v podomarici. 
Ljubitelji pametnega bivanja lahko sistem Aqittura M91 upravljajo 
tudi digitalno in ga tako npr. preklopijo v način dopusta. Aplikaci-
ja hansgrohe home vam bo posredovala potisna obvestila, kadar 
je treba zamenjati filter, jeklenko za CO2 ali kadar je potrebno 
čiščenje.

Aplikacija hansgrohe home je na voljo 
brezplačno.

Kakšno vrsto vode imate radi vi? 
Nadaljnje informacije o tehnologiji 
f i l t r i ran ja in  minera l iz i ran ja 
 MINTEC® najdete na hansgrohe.
com/kitchen/new-products
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Vodni sistemi

Zahvaljujoč funkciji Select Digital včasih gazirana, včasih 
srednje gazirana, včasih brez mehurčkov: s preprostim pri-
tiskom upravljalnega elementa lahko izberete, kako želite 
uživati svojo filtrirano in/ali mineralizirano vodo. Armature 
imajo dve medsebojno ločeni vodni poti za obdelano in 
neobdelano vodo. Neoplemenitena voda se upravlja pov-
sem običajno prek vzvodnega ročaja.

Naš inovativni sBox poskrbi za red v vaši kuhinji. Gibka 
cev povsem tiho, čisto in preprosto zdrsi nazaj v ohišje 
sBoxa, ki je nameščen skoraj nevidno pod pomivalnim ko-
ritom in ki delovno območje razširi za do 76 cm. SodaBase 
in sBox se prilegata v vse običajne podomarice, široke od 
40 cm naprej.

V enoto SodaBase je vgrajen univerzalni navojni priklju-
ček, ki omogoča priklop vseh običajnih jeklenk za CO2. To 
omogoča brezskrben nakup jeklenk za CO2 brez nepo-
trebne dostave. En vložek vam podjetje hansgrohe podari 
ob nakupu. Tega je nato mogoče v trgovini zamenjati za 
drug vložek in vam ni treba plačati kavcije.

Tako pitje postane 
doživetje

Inovativno in udobno



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

      

  

Aqittura M91
SodaSystem 240, 1jet, Starter Set  
# 76810, -000, -670, -800

      

Aqittura M91
FilterSystem 210, izvlečna, 1jet, sBox, Starter Set  
# 76800, -000, -670, -800

FilterSystem 210, izvlečna, 1jet, Starter Set  
# 76801, -000, -670, -800

      

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

FilterSystem 210, izvlečna, 1jet  
# 76803, -000, -670, -800

      

Aqittura M91
FilterSystem 240, 1jet, Starter Set  
# 76802, -000, -670, -800

   

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

   

60

SodaSystem

FilterSystem

Kuhinjska mešalna armatura, ki filtrira, mi-
neralizira in dodaja mehurčke v vodo. 
Razpoložljivost v drugi polovici leta 2022.

Kuhinjska mešalna armatura, ki filtrira in 
mineralizira.

Univerzalni navojni priključek 
omogoča priklop vseh običajnih 
jeklenk za CO2.



Filter aktivno oglje  
# 76814000

Filter ionski izmenjevalec in aktivno oglje  
# 76815000

Filter ionski izmenjevalec Pro in aktivno oglje  
# 76827000

Mineralizacija in filter Harmony  
# 76828000

Mineralizacija in filter Life  
# 76829000

Mineralizacija in filter Sport  
# 76830000
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Vodni sistemi

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com

Voda iz vaše pipe ni dobrega okusa in 
menite, da morda vsebuje škodljive 
snovi?

• Optimizacija okusa
• Odstranjevanje škodljivih snovi
• Sestavine: aktivno oglje
• Kapaciteta pribl. 4000 litrov
• Priporočena življenjska doba 

12 mesecev
• Uporabno ne glede na trdoto vode

Živite na območju z zelo trdo vodo in 
bi želeli svojo vodo filtrirati?

• Zaščita pred vodnim kamnom
• Optimizacija okusa
• Odstranjevanje škodljivih snovi
• Sestavine: aktivno oglje, ionski 

izmenjevalec - smola
• Kapaciteta pribl. 800 litrov
• Priporočena življenjska doba 

12 mesecev
• Priporočeno od trdote vode 15°dH

Živite na območju z zelo trdo vodo in 
bi želeli svojo vodo filtrirati?

• Zaščita pred vodnim kamnom
• Optimizacija okusa
• Odstranjevanje škodljivih snovi
• Sestavine: aktivno oglje, ionski 

izmenjevalec - smola
• Kapaciteta pribl. 1100 litrov
• Priporočena življenjska doba 

12 mesecev
• Priporočeno od trdote vode 15°dH

Živite zdravo in želite izboljšati svoje 
ravnovesje mineralov?

• Optimizacija okusa
• Odstranjevanje škodljivih snovi
• Sestavine: magnezij, kalij, aktivno 

oglje
• Kapaciteta pribl. 300 litrov
• Priporočena življenjska doba 6 me-

secev
• Uporabno ne glede na trdoto vode

Živite na območju z mehko vodo in že-
lite izboljšati svoje ravnovesje minera-
lov?

• Obogatitev vode z nizko vsebno-
stjo mineralov

• Optimizacija okusa
• Odstranjevanje škodljivih snovi
• Sestavine: magnezij, kalcij, kalij, 

aktivno oglje
• Kapaciteta pribl. 300 litrov
• Priporočena življenjska doba 6 me-

secev
• Priporočeno od trdote vode 

<10°dH

Ste športno aktivni in želite namensko 
izboljšati svoje ravnovesje mineralov?

• Optimizacija okusa
• Odstranjevanje škodljivih snovi
• Sestavine: magnezij, natrij, kalij, 

aktivno oglje
• Kapaciteta pribl. 300 litrov
• Priporočena življenjska doba 6 me-

secev
• Uporabno ne glede na trdoto vode
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C71

Popolna harmonija za večje  
veselje pri uporabi

Pregled:

• Kombinacija pomivalnega korita C71 je prepričljiva celovita 
rešitev, ki na novo opredeli delovni potek in kakovost materiala 
v vaši kuhinji.

• sBox poskrbi za tiho, lahko in zaščiteno vodenje gibljive cevi 
v podomarico, izvlečna dolžina do 76 cm

• Natančno in udobno upravljanje z vodo s pritiskom gumba 
Select

• Odporno in neobčutljivo na agresivne snovi, kot so sadne kisline
• Nerjaveče, odporno proti vročini in higienično
• Dodatni ojačitveni nosilec za stabilno pritrditev armature
• Različno velika pomivalna korita zagotavljajo maksimalno 

prilagodljivost
• Različne možnosti montaže: Na ploščo ali v ravnini s ploščo

Večkratno nagrajeno



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

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

C71
C71-F450-07 Pomivalno korito set 450 Select  
z odcejalnikom levo  
# 43205, -000, -800

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

C71
C71-F450-12 Pomivalno korito set 450 Select  
z odcejalnikom desno  
# 43230, -000, -800

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

90 cm   
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Kombinacije pomivalnih korit

Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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C51

Odlična kombinacija

Pregled:

• Največja harmonija za vašo kuhinjo: dizajn kombinacije 
pomivalnega korita C51 je bil nagrajen, njegov prijeten izgled 
in naravni videz pa razvajata vaše čute.

• sBox poskrbi za tiho, lahko in zaščiteno vodenje gibljive cevi 
v podomarico, izvlečna dolžina do 76 cm

• Natančno in udobno upravljanje z vodo s pritiskom gumba 
Select

• Odporno in neobčutljivo na agresivne snovi, kot so sadne kisline
• Odporno na vročino in higienično
• Odpornost na barvne madeže zaradi živil
• SilicaTec iz delcev kremena z zaobljenimi robovi prepriča s svojo 

odpornostjo na udarce, nezlomljivostjo in odpornostjo na praske
• Učinek odbijanja vodnih kapljic omogoča, da voda odteče skoraj 

povsem brez sledi
• Različno velika pomivalna korita zagotavljajo maksimalno 

prilagodljivost

Večkratno nagrajeno



C51
C51-F450-06 Pomivalno korito set 450 Select  
# 43217, -000

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

C51
C51-F450-08 Pomivalno korito set 450 Select  
z odcejalnikom levo  
# 43219, -000

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

C51
C51-F450-12 Pomivalno korito set 450 Select  
z odcejalnikom desno  
# 43228, -000

Osnovni element Vgradnja

60 cm   

C51
C51-F660-07 Pomivalno korito set 660 Select  
# 43218, -000

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

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

Osnovni element Vgradnja

80 cm   

C51
C51-F770-10 Pomivalno korito set 370/370 Select  
# 43221, -000

Osnovni element Vgradnja

90 cm   
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Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Dodatki in dodatna  
oprema

Pregled:

• Vsakodnevni delovni procesi so zaradi kakovostnih dodatkov  
in dodatne opreme še učinkovitejši

• Vrhunski dizajn je idealno usklajen s ponudbo izdelkov 
hansgrohe

• Visoka funkcionalnost za udoben delovni proces
• Dodatna oprema po meri za pomivalna korita hansgrohe
• Idealno za delo v pomivalnem koritu in izven njega
• Enostavno za čiščenje
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Dodatki in dodatna oprema

Večopravilnost v kuhinji je mogoča zahvaljujoč večfunkcij-
skemu cedilu po meri, ki zagotavlja optimalno prilagoditev 
in premičnost vzdolž kuhinjskih korit S71 in S51. Primerno 
je za korita, globoka 400-406 mm. Za uporabo na pod-
konstrukcijskih pomivalnih koritih je glede na vgradnjo po-
treben dodatni preizkus.

Rezalno desko iz masivnega hrastovega lesa je mogoče 
zaradi njenega vodilnega roba optimalno namestiti in pre-
mikati vzdolž pomivalnih korit hansgrohe.

Večfunkcijsko cedilo

Rezalna deska

Praktični dozator za sredstvo za pomivanje posode/losjon 
je na voljo v treh različnih oblikah in s tremi različnimi po-
vršinskimi obdelavami, zaradi česar se ujema z vsako ku-
hinjsko pipo hansgrohe.

Dozator za sredstvo 
za pomivanje  
posode/losjon
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Počasi odpirajoči se perlator v nastavku za curek SoftStart 
postopoma poveča količino toka vode in tako zagotavlja 
še mehkejši začetek toka vode. To zmanjša škropljenje 
vode, predvsem pri kuhinjskim armaturah z visokim izlivom.

Naslonjena na rob pomivalnega korita, prenosna odcejal-
na površina omogoča hitro odtekanje vode v smeri korita 
brez sledi. Ta dvodelni dodatek iz jeklene pločevine s pla-
stičnim okvirjem se istočasno uporablja za obešanje vla-
žnih krp za pomivanje posode, možno ga je udobno 
pospraviti in je primeren za pranje v pomivalnem stroju.

Nastavek za curek 
SoftStart

Premična odcejalna 
površina



A71 Dozator detergenta/losjona  
# 40468, -000, -670, -800 

A51 Dozator detergenta/losjona  
# 40448, -000, -670, -800 

A41 Dozator detergenta/losjona  
# 40438, -000, -340, -670, -800 

F15 Rezalna deska  
# 40960000 

F16 Rezalna deska hrast  
# 40961000 

F14 Večnamensko odcejalo  
# 40963000 

F17 Premični odcejalnik  
# 40962, -800 

F13 Perlator SoftStart M24x1 krom  
# 92517, -000, -800 

F21 - Zaporni ventil armature  
# 72841, -000, -670, -800 

A11 Vrtljiv gumb zapirala odtoka  
# 40953, -670, -800 

A10 Pokrivna ploščica odtoka  
# 40952, -800 

F12 Kompenzacijski element za sBox  
# 43333000 
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Razlage o površinah, tehnologijah in vrstah curkov najdete na koncu brošure. Nadaljnje izdelke najdete na hansgrohe.com
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Vgradna montaža: pomi-
valno korito se od zgoraj 
vstavi v izrezano odprtino v 
delovni površini.

Kristalno čist in ekonomičen 
curek, brez dodatnega 
zraka. Idealno za hitro pol-
njenje velikih prostornin in 
preprečevanje škropljenja.

Montaža, poravnana s po-
vršino: pomivalno korito se 
vstavi poravnano v delovno 
površino. Pri tem nastane 
brezstopenjski prehod med 
koritom in površino.

Prezračen curek zahvaljujoč 
tehnologiji AirPower. Bolj 
polne, lažje in mehkejše 
kapljice za prijeten vodni 
curek.

Mehak, raven curek brez 
škropljenja, kar ga dela 
učinkovitega pri prihranku 
vode.

Podkonstrukcijska montaža: 
pomivalno korito se pritrdite 
na delovno površino s spo-
dnje strani. Tako je kuhinja 
videti večja.

Ekonomično in efektivno 
čiščenje. Odlično za hitro 
izpiranje v pomivalnem 
koritu.

Možnosti vgradenj pomivalnih korit

Načini pršenja

Tehnologije

-380
Betonsko siva

-170
Grafitno črna

-670
Mat črna

-800
Legirano jeklo

-800
Nerjaveče jeklo

-340
Krtačen črni 

krom

-290
Kamnito siva

-000
Krom

Z navedbo površine pri vsaki naročilni številki (#) 8-mestno,  
npr. 28500, - 000 = krom

Površine pomivalnih korit Površine kuhinjskih pip

Enostavno regulirajte pretok 
vode z dotikom na gumb: 
na enostaven način vklopi-
te/izklopite, ali preklapljaj-
te med načini curka

Zmanjšuje pretok za varče-
vanje z vodo in energijo.  
Za dolgotrajno zado-
voljstvo.

Definira individualno 
uporabljen prostor med 
umivalnikom in armaturo. 
Zadovoljuje zahteve vsake-
ga kupca.

Vodi velikodušno primeša 
zrak. Za mehek vodni curek 
brez škropljenja z bogatimi, 
polnimi kapljicami.

Filtrirana ali mineralizirana 
voda na dotik tipke.

Ko je odprto v osnovni pozi-
ciji, začne teči hladna voda. 
Toplo vodo porabljate šele, 
ko jo res potrebujete.

Ločen izliv za obdelano in 
neobdelano vodo.

Odstranite vodni kamen 
enostavno z drgnjenjem 
prsta čez prožne silikonske 
šobe.

Armatura za uporabo z 
nizkotlačnim bojlerjem

Upravljanje vaše kuhinjske 
armature z aplikacijo 
hansgrohe Home.

Brez mehurčkov, srednje 
gazirana ali gazirana  
na dotik tipke.

Izvlečna prha oz. izvlečni 
izliv razširita delovno obmo-
čje ob pomivalnem koritu.

Kuhinjsko mešalno pipo je 
mogoče povsem enostavno 
sneti in odložiti v njeno 
držalo. Tako lahko okno 
preprosto odprete tudi 
navznoter.

Točenje prednastavljene 
količine z dvojnim klikom.

Izvlečna cev potuje tiho  
in gladko iz spodnje  
omarice do 76 cm.
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Vsi izdelki so odvisni od razpoložljivosti. Pomanjkanje materiala, prekinitev v 
dobavni verigi ali drugi dogodki višje sile lahko vplivajo na razpoložljivost. 
Za več podrobnosti stopite v stik z nami.

Slovenija 
Hansgrohe d.o.o. · Predstavništvo Jugovzhodna Evropa 
Oreškovićeva 6H/1 · 10010 Zagreb 
Tel: 00385 1 5630 800 Fax: 00385 1 5630 899 
slovenija@hansgrohe.si · hansgrohe.com

Hansgrohe Aquademie Schiltach
The Water Studio Hamburg
Tukaj gre za svetovanje, navdušenje in upravljanje: v obratu v 
Hamburgu in v Aquademiji v Schiltachu vam bomo naše 
izdelke nazorno predstavili in razložili. Številne med njimi tudi 
funkcionalno.
Nadaljnje informacije najdete na hansgrohe.com/service/
aquademie-bathroom-exhibition

Želite izvedeti še več? Preprosto se registrirajte preko spleta 
in vedno boste kot prvi obveščeni o vseh novostih iz sveta 
hansgrohe. Veselimo se vas!

hansgrohe.com/service/experience-
hansgrohe-products-live
hansgrohe.hr/#interest-form

Odkrijte hansgrohe na spletu in socialnih 
omrežjih
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