VÍZSUGÁR EGYSZERŰ ÁTÁLLÍTÁSA:
Egyszerű váltás két vízsugárfajta között. A normál vagy
lamináris vízsugárral gyorsan és pontosan lehet megtölteni még a nagy edényeket is. A kiegészítő zuhany
vízsugár gyümölcsök, zöldségek, halak vagy egyéb
kényes élelmiszerek alapos tisztítására alkalmas. A zuhanyfejen egy kézzel, folyó víz mellett is módosíthatók a
vízsugárfajták.

KÉNYELMES KIHÚZHATÓ FUNKCIÓ:
A kihúzható funkció jelentős mértékben növeli a mosogatónál végezhető műveletek sugarát. Töltse meg a
nehézkesen kezelhető edényeket, mint például a nagy
fazekakat egyszerűen a munkafelületen, és ne bajlódjon
velük a mosogatóban.
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SELECT TECHNOLÓGIA:
A kényelmes Select funkciónak köszönhetően egyszerűen, gombnyomással kezelheti a konyhai csaptelepet.
A víz egyetlen kattintással elzárható, majd újra megnyitható. Ez működik kézfejjel vagy könyökkel is. Így a
konyhai csaptelep tiszta marad, miközben a kezei mindig
szabadok.

KONYHA

A legszebb munkahely a házban –
a konyha.
Fedezze fel újra otthona bizonyára leggyakrabban használt
helyiségét a hansgrohe konyhai csaptelepek és kiegészítők
társaságában. Ezek az innovatív konyhai segítők olyan hasznos funkciókkal varázsolják könnyebbé a mindennapokat,
mint a Select technológia és a ComfortZone. Az új Focus M42
termékcsalád lenyűgözően magas szintű kényelmet és modern
dizájnt kínál, miközben gond nélkül válthat kiváló márkaminőségre. A precíz élekkel rendelkező, organikus formavilág minőségi megjelenést kölcsönöz az Ön konyhájának is.
Különböző alapformák és magasságok, valamint két felület
közül választhat. Így biztosan a konyha lesz a legkedveltebb
helyisége.

PRAKTIKUS KIEGÉSZÍTŐK:
A hansgrohe kis segédeszközei rendkívül hasznos társnak bizonyulnak
a konyhában, ráadásul tapintásuk,
megjelenésük és funkciójuk révén
értéktöbbletet nyújtanak. Az új hansgrohe mosogatószer-adagoló három
dizájnban és két-két felülettel érhető
el, hogy minden harmonikusan illeszkedhessen a környezethez.

COMFORTZONE:
Élvezze a nagyobb mozgásteret a mosogatónál. A konyhai csaptelep különböző
magasságainak és a fordítható funkciónak
köszönhetően a ComfortZone nagyobb
teret nyit Ön előtt. Így könnyebbé válik a
magasfalú edények, mint például a fazekak,
nagy vázák és vizespalackok megtöltése és
tisztítása.
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Konyhai csaptelep
A lenyűgöző küllem és az innovatív technológiák kellemes élménnyé teszik a konyhai
munkákat. A Metris M71 és a Talis M51 intelligens multifunkciókat, kényelmet és dizájnt
kínál. Élvezze az innovatív technológiák
nyújtotta előnyöket, mint például a könnyedén tisztítható QuickCleant vagy a kényelmes
Select funkciót, amellyel egyszerűen, gombnyomásra megállíthatja és újra elindíthatja a
vízfolyást. A ComfortZone nagyobb mozgásszabadságot biztosít nagy fazekak vagy edények használatakor. A Metris M71 ismertetőjegye a Softcube dizájn, a Talis M51 pedig
a kerek alaptestről ismerhető fel. Így igazán
örömét fogja lelni a főzésben.

Metris M71
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhannyal
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 14820, -000, -800

Metris Select M71
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 14884, -000, -800

Metris M71
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 14821, -000, -800

Metris Select M71
Egykaros konyhai c saptelep
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 14883, -000, -800

Talis M51
Egykaros konyhai csaptelep 200
kihúzható kifolyóval
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 72813, -000, -800

Talis M51
Egykaros konyhai csaptelep 260
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 72810, -000, -800

Talis Select M51
Egykaros konyhai csaptelep 300
kihúzható kifolyóval
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 72821, -000, -800

Talis Select M51
Egykaros konyhai csaptelep 300
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 72820, -000, -800

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.
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Biztosan több időt szeretne majd a konyhában tölteni. Döntő szerepet játszik ebben a
megfelelő konyhai csaptelep kiválasztása.
A Talis M52 tökéletesen alkalmazkodik a
helyi adottságokhoz. A beépített eldönthető
funkciónak köszönhetően akár ablak elé is
szerelhető. Az alapmodell mellett kihúzható
funkcióval ellátott változatok is kaphatók. A
dizájn kiemelkedő eleme a karcsú hengeres
fogantyú. A Focus M41 termékcsalád konyhai csaptelepei az esztétikai és praktikus
jegyeket időtálló dizájnban ötvözik. Sokrétűen kombinálhatók, és optimálisan illenek a
modern konyhába. A nagy felületű kar pontos
kezelést biztosít. Csodálatos kényelem vonzó
áron.

Talis M52
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhannyal
Elfordulási tartomány 150°
# 14877, -000

ÚJ

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhannyal
Elfordulási tartomány 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

Talis M52
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhannyal
Elfordulási tartomány 150°
# 32841, -000

Talis M52
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 14870, -000

ÚJ

Talis M52
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 150°
# 32851, -000

ÚJ

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800

Focus M41
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 360°
# 31806, -000, -800

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.
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Konyhai csaptelep
Bármilyen változatos is az élet az Ön konyhájában, az új Focus M42 termékcsalád lenyűgözően magas szintű kényelmet és modern
dizájnt kínál, miközben számos lehetőséget
nyújt az egyszerű váltáshoz. A rengeteg
funkcionális részlet gördülékeny folyamatokat garantál a mindennapokban. Ezt segítik
elő a ComfortZone különböző magasságai,
az akár 360 fokos elfordulási tartomány és
a kihúzható funkció. Pontosan az Ön ízlésvilágához igazodik a Logis M31 termékcsalád
is. Kiváló minőséget kínál alacsony áron.
Ezeknél a konyhai csaptelepeknél különféle
változatok közül választhat, teljesen a saját
igényei szerint. Üdvözölje álmai csaptelepét,
amely valósággá vált.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
Elfordulási tartomány 360°
# 71800, -000, -800

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 360°
# 71806, -000, -800

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep
kihúzható kifolyóval
Elfordulási tartomány 120°
# 71814, -000, -800

Focus M42
Egykaros konyhai csaptelep 120
Elfordulási tartomány 360°
# 71808, -000, -800

Logis M31
Egykaros konyhai csaptelep 260
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 71835, -000

Logis M31
Kétkaros konyhai csaptelep 220
Elfordulási tartomány 110°/150°/360°
# 71280, -000

Logis M31
Egykaros konyhai csaptelep 160
Elfordulási tartomány 360°
# 71832, -000

Logis M31
Egykaros fali konyhai csaptelep
Elfordulási tartomány 220°
# 71836, -000

További termékek a www.hansgrohe.hu weboldalon találhatók.
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Kiegészítők
A szépen rendezett konyha főzésre és előkészítésre hívogat. Az a legjobb, ha minden
kéznél van és higiénikus. Ezért megalkottuk a
hansgrohe konyhai csaptelephez illeszkedő,
praktikus mosogatószer-adagolót, amely közvetlenül a mosogatóba vagy a munkalapba
süllyeszthető. A felület tekintetében króm és
nemesacél megjelenésű közül lehet választani, míg a rozetta formája terén Softcube
és kerek áll rendelkezésre. Igazítsa a dizájnt
egyszerűen a konyhai csaptelepéhez. Az
adagoló fordítható, és könnyen járó pumpájának köszönhetően rendkívül könnyen kezelhető. Ennél gördülékenyebb munkafolyamatokat el sem lehet képzelni a mosogatónál.

ÚJ

A71 folyékony szappan
és mosogatószer adagoló
# 40468, -000, -800

ÚJ

ÚJ

A41 folyékony szappan
és mosogatószer adagoló
# 40438, -000, -800

A51 folyékony szappan
és mosogatószer adagoló
# 40448, -000, -800

hansgrohe mosogatók: Ismerje meg a teljes konyhai választékot online
Kombinálja bátran konyhai csaptelepeinket kiváló minőségű, a saját ízlésvilágának megfelelő hansgrohe mosogatóval. Mosogatóink nemesacél vagy „SilicaTec” természetes gránit változatban kaphatók. A még egyedibb megjelenés
érdekében a SilicaTec mosogatók három különböző színváltozatban kaphatók.
A hansgrohe mosogatók és mosogatókombinációk a www.hansgrohe.hu/kueche oldalon találhatók.
SilicaTec:

grafitfekete

Nemesacél:

kőszürke
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betonszürke

nemesacél

A legmagasabb
teljesítmény után a
legmélyebb ellazulás következik.
A hansgrohe segít átélni a vízzel való találkozás legszebb pillanatait.
hansgrohe termékek segítenek a csúcsteljesítmény előtt a kihívásokra
összpontosítani, a fárasztó nap után pedig ellazulást és optimális
regenerálódást nyújtanak: hiszen nem utolsó sorban az élsportolók
is értékelik a motivációt és a jól megérdemelt zuhanyozást, akik nap
mint nap maximális teljesítményt nyújtanak.
2017 óta a hansgrohe az első osztályú BORA-hansgrohe kerékpársportcsapat hivatalos támogatója: egy olyan sporté, amely különösen
dinamikus és innovatív, és tömegeket lelkesít, akárcsak a hansgrohe
fürdőszobai és konyhai termékek.
A csapattal együttműködve teszteljük és fejlesztjük tovább a hansgrohe
termékeket annak érdekében, hogy a sportban aktív ügyfeleinknek
is a lehető legjobb zuhanyélményt nyújthassuk. A BORA-hansgrohe
csapat, mint a hansgrohe márka nagykövete, világszerte évente majdnem 300 napot van úton. A versenyek helyszínével és időpontjával
kapcsolatos információk megtalálhatók a BORA-hansgrohe.com
honlapon, valamint a hansgrohe és a BORA-hansgrohe csapat közösségi oldalain.

BORA-hansgrohe.com
www.hansgrohe.hu
facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan
instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe
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TECHNOLÓGIÁK:

Egyszerű gombnyomással szabályozza a víz folyását:- be- és
kikapcsolás, illetve a zuhany
vagy a vízsugár fajták közötti
váltás gyerekjáték.

Csökkenti az átfolyást, így vizet
és energiát takarít meg. A fenntartható élményért.

Bőségesen levegőt kever a
vízhez. A lágy, fröccsenésmentes vízsugárhoz és a telt
zuhanycseppekhez.

A vízkőlerakódások egy kön�nyed ujjmozdulattal egész
egyszerűen ledörzsölhetők a
szilikon gombokról.

Hot

Cool
Start

A víz eloszlik a nagy felületű
vízsugártárcsán. Így az egész
testet jóleső cseppekkel burkolja
be.

Cool

Meghatározza a mosdókagyló
és a csaptelep közötti, egyénileg használható teret. Kényelem
minden szinten.

Kinyitásakor alaphelyzetben
csak hidegvíz folyik. Csak akkor
fogyaszt meleg vizet, amikor
tényleg szüksége van rá.

A hidegvíz ellenőrzött hozzávezetésével hűt, így megakadályozza a felmelegedést. A még
biztonságosabb zuhanyozásért.

Egyedülálló zuhanyélmény
az egész testet gyengéden
beborító mikrocseppeknek
köszönhetően.

Mikrofinomságú cseppekből
álló, intenzív sugár a hatékony
zuhanyozásért.

Teljes zuhanyeső, hajmosáshoz
ideális.

Óriási zuhanyélmény a teljes
testfelületen.

Lágy zuhanyeső levegővel
dúsított cseppekkel.

A nagy vízsugár lágy cseppekkel borítja be egész testét.

Intenzív, aktiváló és ébresztő
hatású vízsugár

Intenzív, frissítő hatású
zuhanyeső.

Simogató, lágy vízsugár.

A lágy zuhanycseppek és a
dinamikus sugár harmonikus
kombinációja.

Koncentrált, kellemes
masszázssugár.

Energiával tölt fel a fárasztó
nap végén.

Pontszerű vízsugár a jóleső wellness pillanatokhoz.

A bőrrel nagy felületen érintkező, erőteljes hullámsugár.

Lágy sugarakból álló,
dús zuhany.

VÍZSUGÁR FAJTÁK:

Massage

Erős, célzottan élénkítő
masszázssugár.

FELÜLETEK:
A felület megadásával minden rendelési szám (#) 8 jegyűvé válik,
Például 28500, - 000 = Króm

-000
KRÓM

-090
CHROM
GOLD OPTIC

-140
BRUSHED
BRONZE

-340
BRUSHED BLACK
CHROME

-400
FEHÉR KRÓM

-450
FEHÉR

-600
FEKETE KRÓM

-670
MATT BLACK

-700
MATT WHITE

-800
NEMESACÉL
MEGJELENÉSŰ
FELÜLET

-990
POLISHED
GOLD OPTIC

