
A házimunka 
legjobb része. 
Innovatív hansgrohe mosogatókkal  
és csaptelepekkel.

hansgrohe. Meet the beauty of water.



Innovációk 
és minőségi 

konyhadizájn.
A konyha lelke ott van, ahol a friss víz folyik. Ezért a hansgrohe olyan 
újabbnál újabb ötleteket fejleszt, amelyek még élvezetesebbé teszik 
a vízfelhasználást. A ravasz technológia és a tökéletes ergonómia 
olyan terméktulajdonságok, amelyek még hatékonyabbá és 
szórakoztatóbbá teszik a konyhai műveleteket. Kombinálja rugalmasan 
és könnyen kezelhető konyhai csaptelepeinket egy választása 
szerinti, minőségi mosogatóval, és élvezze az egyszerű kezelést. 
A hansgrohéra bízva magát választhat optimálisan összeállított, 
mosogatóból és csaptelepből álló kombinációk közül is. Az 
ultramodern mosogatókombinációk konyhája középpontjává válnak. 
A válogatott anyagok és az aprólékos megmunkálás garantálják  
a hosszú élettartamot.

hansgrohe. Meet the beauty of water.
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A mi igényünk – 
előny az Ön 

számára.

Innováció
·  Forradalmi innovációk
·  A szaniteripar úttörője
·  Jövőbemutató technológiák

A hansgrohénél az Ön igényei állnak a középpontban. Az egyik 
vezető szaniteripari vállalatként folyamatosan új, fürdőszobai és 
konyhai műszaki fejlesztéseket gyártunk, hogy teljesíteni tudjuk a vízzel 
szemben támasztott elvárásait a mindennapok során és a különleges 
alkalmakkor. A kutatást és a fejlesztést saját laboratóriumainkban 
végezzük. A 15 000 aktív ipari mintaoltalmunk mellett évente több 
száz újat jelentünk be. Ennek köszönhetően a német középvállalatok 
körében felkerültünk a leginnovatívabb cégek TOP 100 -as 
ranglistájára. Ötleteinkkel történelmet írtunk világszerte, és a jövőben 
is folytatni kívánjuk történelemformáló szerepünket. Azért, hogy Ön 
nagyobb kényelmet, nagyobb biztonságot és nagyobb élményt 
élhessen át a konyhájában.
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Dizájn
·  Több mint 600 dizájndíj
·   Dizájn az egyéni stílushoz
·   Nemzetközi dizájnerek

A hansgrohe segítségével pontosan az elképzelései szerint 
alakíthatja fürdőszobáját és konyháját. A formák, a színek, 
az anyagok és a felületek kiválasztása során nemzetközi elis-
merésnek örvendő dizájnerek érzékére hagyatkozhat, akik  
a dizájn mellett nem tévesztik szem elől az optimális funkciót 
és a kényelmes kezelhetőséget sem. Három stílusirányzatunk – 
Avantgarde, Classic és Modern – felülemelkedik a rövidtávú 
divatirányzatokon. Ezért is tüntették ki a hansgrohe termékek 
kitűnő formatervezését immár több mint 600 alkalommal 
világszerte. A hansgrohe díjnyertes dizájnja hosszan tartó 
konyhai élményt nyújt.

·  Támogatás és értékes ismeretek
·  Mindig a rendelkezésére  

állunk
·  Személyes élményt nyújtó 

kiállítások

Átfogó segítséget nyújtunk Önnek. Weboldalunkon megtalálhatók  
a termékeinkkel kapcsolatos tudnivalók, valamint olyan hasznos 
eszközök, mint például a hansgrohe vízmegtakarítási kalkulátor.  
A kalkulátor segítségével kiszámíthatja a költségmegtakarítást az 
EcoSmart technológiával felszerelt csaptelepek és zuhanyok alkal-
mazása esetén. A szerviz forródróton keresztül elérhetők szakértőink, 
akik készséggel segítenek Önnek. A hansgrohe Aquadémián felfedez-
heti a fürdés és a fürdőszoba történetét, valamint Németország való-
színűleg legnagyobb fürdőszobájában – a Showerworldben – sze-
mélyesen is meggyőződhet a hansgrohe által kínált zuhanyélményről.

hansgrohe.hu

Szerviz

Minőség
·  Szakértelem 1901 óta
·  Made in Germany
·  5 év garancia és 15 év  

utánrendelési garancia

A konyhája évtizedeken keresztül tetszeni fog Önnek, és nap mint 
nap kifogástalanul fog működni. Az emberek 1901 óta világszerte 
megbíznak a hosszú élettartamú és kiváló minőségű, fekete-erdői 
termékekben. A mintegy 80%-os németországi gyártási arány is 
bizonyítja, hogy a „Made in Germany” a filozófiánk szerves része. 
A termékek megfelelnek a legmagasabb szintű szabványoknak és  
a szigorú irányelveknek, amit a független ellenőrző intézetek által 
kiállított számos tanúsítvány is igazol. Erre a minőségre önkéntesen 
5 év garanciát*, valamint 15 év utánrendelési garanciát vállalunk. 
További információk a hansgrohe.hu/service weboldalon 
találhatók.

*Ez a garancia minden hansgrohe termékre vonatkozik, kivéve a II b pontban  
 felsoroltakra. www.hansgrohe.hu/szolgaltatasok/gyartoi-garancia
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hansgrohe  
a konyhában – 
nagyobb kényelem, 
több dizájn.

Minden otthon központi helye a konyha. Ez az a hely, ahol  
a kényelem és a dizájn iránti igény találkozik a hatékony 
munkafolyamatokkal. Ahhoz, hogy Ön akadályok nélkül 
élvezhesse a főzés élményét,  mindennek gördülékenyen kell 
mennie. A funkció és az esztétikum tökéletes összjátékában 
ezek a hansgrohe termékújdonságok nyújtanak új élményeket. 
Ismerje meg innovatív mosogatóinkat és csaptelepeinket, 
valamint vadonatúj kombinációinkat, melyek forradalmasítják 
a konyhai munkavégzést. S ne felejtse el megtekinteni konyhai 
kiegészítőinket sem, mert ezekkel a minőségi apróságokkal 
még tovább optimalizálhatja a munkafolyamatokat.
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Aquno Select M81: 
Az Aquno Select M81 konyhai csaptelepek 
könnyedén és egyedülállóan, soha nem 
látot t, jövőbemutató munkafolyamatot 
b iz tos í tanak a hatékony mosogatás i 
vízgazdálkodás érdekében. Az egyedülálló 
kialakítás optimális feltételeket teremt a víz 
új módon történő áramlásához. Az innovatív, 
lapos SatinFlow vízsugár páratlan élményt 
nyújt a konyhában. Ezzel lehetővé válik és 
újradefiniálható az élelmiszerek gyengéd 
öblítése, a nagy tárgyak fröcskölésmentes 
tisztítása, és az erőforráskímélő kézmosás. 
A személyre szabott, többfunkciós szitával 
kiegészítve a konyhai előkészület még soha 
nem volt ilyen egyszerű és ilyen különleges ‒ 
egyszerűen hatékony.

Talis M54: 
H a r m o n i ku s a n  m i n i m a l i s t a  d i zá j n , 
kompromisszumok nélküli, jól bevált funkció és 
minőség. Így minden kézifogantyú hangsúlyt 
kap. Karcsú vonalvezetésének köszönhetően 
a Talis M54 konyhai csaptelepek stílusosan 
i l leszkednek minden modern konyhai 
környezetbe. A króm és a nemesacél 
megjelenésű felület mellett a szembetűnő, 
exkluzív matt fekete felülettel is kapható.  
A különböző alapformákat és magasságokat 
felvonultató választékkal bármilyen konyhai 

koncepció megvalósítható.

Újdonságok – 
könnyítse meg  
saját munkáját  
a konyhában.
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Bővült a Metris Select M71 és a Talis 
Select M51 család: 
A jól bevált Metris Select M71 és Talis Select 
M51 hansgrohe konyhai csaptelepcsalád 
új tagjai két funkciót kombinálnak: az új 
fejlesztésű zuhanyfej a hansgrohe Select 
technológiát ötvözi a kihúzható zuhany 
két féle vízsugarával. Előnye: egykezes 
használhatóság és még funkcionálisabb 
vízszabályozás.

Kiegészítők, tartozékok és tisztítók: 
A konyhában egy mozdulattal minden elvé-
gezhető, ha kéznél van a megfelelő eszköz. 
Erre szolgálnak a hansgrohe újdonságai, 
melyek a lehető legkényelmesebbé teszik 
a konyhai feladatokat. A mosogatószer 
adagolók illeszkednek minden hansgrohe 
konyhai csaptelephez. A többfunkciós 
szitával, mobil csepegtetővel és különböző 
vágódeszkákkal könnyebbé válik a munka-
megosztás.  A nemesacél és SilicaTec 
tisztító és ápoló spray tökéletes védelmet 
nyújt a szennyeződés, a foltosodás és  
a vízkőlerakódás ellen.

S41 nemesacél mosogatók: 
A minden igényt kielégítő mosogató. Az 
organikus dizájn és a redukált formavilág 
tökéletesen illeszkedik bármilyen konyhai 
környezetbe. A változatos beépítési és 
cserélhetőségi lehetőségeknek köszönhetően 
rendkívül rugalmas. Tökéletes választás  
45 cm-nél szélesebb alsószekrényekhez. Teljes 
szállítási terjedelem: kézi vagy automatikus 

lefolyógarnitúrával is választható.
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Select
Kényelmes kezelés gombnyomással

A Select technológia kényelmes kezelést biztosít: a víz egyetlen kattintással elzárható, 
majd újra megnyitható. Játékos egyszerűséggel akár könyökével vagy kézfejével is, így  
a kezei mindig szabadok, és még a konyhai csaptelep is tiszta marad.

Előnyök az Ön számára:

·  Kényelmes kezelés – optimális vízfolyás
·  Munkavégzés közben gombnyomásra 

megszakítható és újra elindítható a vízfolyás
·  Karjával vagy könyökével is kezelhető

Rugalmasság: a Select gomb és a kihúzható kifolyó 
kombinációja megkönnyíti a munkát, és nagyobb 
kényelmet nyújt a mosogatónál. A tömlő akár 76 cm-re is 
kihúzható, ezzel növelve a tevékenységek hatósugarát és 
még kényelmesebbé téve az edények töltését.

Mozgásszabadság: a Select technológiának 
köszönhetően a víz pofonegyszerűen, ujjal, kézfejjel vagy 
karral be- és kikapcsolható. Ez növeli a mozgásszabadságot, 
és még hatékonyabbá teszi a munkát.

Többfunkciós: a mosogató elülső peremén elhelyezett 
Select gombbal munka közben pofonegyszerűen nyithatja 
ki és zárhatja el a vizet. A lefolyógarnitúra a kezelőelem 
elfordításával működtethető. 

Technológiák
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ComfortZone
Teljes mozgásszabadság

Az extramagas kifolyó különösen nagy szabad teret biztosít, ezért kiválóan alkalmas 
nagy edények töltéséhez. Az elfordulási tartomány a konyhai csapteleptől függően 
több fokozatban vagy körkörösen állítható be (a beállítási fokozatok csaptelepenként 
különbözőek).

Előnyök az Ön számára:

·  Optimális magasság minden igényhez
·  A rugalmasan beállítható elfordulási tartomány  

megakadályozza az elárasztást
·  Maximális mozgásszabadság
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Kihúzható funkció
Megnövelt rugalmasság

A kihúzható zuhany, illetve a kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatónál végezhető 
műveletek sugarát. Ez például a növények öntözésénél vagy a kávégép töltésénél 
rendkívül előnyös. Zuhany vagy kifolyó? Ön választ: A kihúzható zuhany lehetővé teszi  
a két fajta vízsugár közötti egyszerű váltást. A Select funkciós, intuitív vízvezérlést lehetővé 
tevő kihúzható kifolyó esetében egy kézzel, gombnyomásra kapcsolhatja be és ki a vizet.

Előnyök az Ön számára:

·  Normál kihúzhatóság: max. 50 cm 
·  Az sBox akár 76 cm-re növeli a műveleti sugarat.  

Ez kereken 50%-kal növeli meg a kihúzási hosszt.
·  MagFit mágneses zuhanytartó a tömlő egyszerű 

visszahúzásához és a zuhany stabil rögzítéséhez

Technológiák

sBox-szal
akár 76 cm

sBox nélkül
max. 50 cm
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sBox
Rendezett tárolás

Sokféle konyhai és háztartási eszköz, mosogatószerek, vödör stb. osztoznak ezen  
a korlátozott helyen. Az ide besuvasztott tárgyak könnyen meggátolhatják a kihúzható 
zuhany lelógó tömlőjének akadálymentes kiemelését. Itt az sBox jelenti a megoldást. 
Átlátható rendezettséget teremtve praktikus kényelmet biztosít. A tömlő könnyedén 
kihúzható a dobozból, és könnyedén visszahelyezhető. Az sBox-ban nem tud elakadni 
vagy megsérülni. A tömlősúly halkan mozog, és az sBox belsejében biztonságban van  
a működését blokkoló akadályoktól.

Előnyök az Ön számára:

·  Könnyen, biztonságosan kihúzható és visszahúzódó tömlő  
a fiókkal vagy a hulladékgyűjtő rendszerrel való ütközés nélkül

·  Sokoldalú szerelési lehetőségek az alsószekrényben  
a rugalmasan elhelyezhető rögzítőelemeknek köszönhetően

·  Az sBox nagyobb rendet teremt a mosogató alatti szekrényben
·  Az sBox-ban található tömlősúly könnyű mozgathatóságot  

és halk tömlővezetést biztosít
·  Választható tartozék: az opcionális kiegyenlítő sín az alacsony 

szekrénykorpuszokban történő alkalmazást is lehetővé teszi
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Technológiák

Vízsugárfajták
Váltson közöttük kénye-kedve szerint

A vízsugár nem csupán vízsugár, hiszen a mosogatónál végzett tevékenységek rend-
kívül sokoldalúak. A követelmények attól függően változnak, hogy például magasfalú 
edény feltöltéséről vagy finom élelmiszerek tisztításáról van-e szó. Ezért további vízsugár 
fajtákkal rendelkező konyhai csaptelepeket is kínálunk. Ön pedig rugalmasan, egyéni 
igényei szerint válthat közöttük.

Előnyök az Ön számára:

·  Egyszerű átváltás a vízsugár fajták között a kihúzható zuhanyon
·  Rögzíthető zuhany vízsugár
·  Vízsugár visszaállítása gombnyomásra
·  Intuitív váltás az egyirányú, precíz nyomáspontnak köszönhetően

Normál sugár: 
Levegővel dúsított vízsugár az AirPower technológiának 
köszönhetően. Teltebb, könnyebb és lágyabb cseppek  
a kellemes vízsugárért.

Zuhany vízsugár: 
Erőforráskímélő és alapos tisztításhoz. A mosogató gyors 
kiöblítésére is alkalmas.

SatinFlow sugár:
Rendkívül hatékony, fröcskölésmentes és mégis takarékos 
vízfogyasztás. A lapos alakban folyó vízsugár burokként 
bevonva, kíméletesen mossa az élelmiszereket vagy 
tisztítja a nagyobb méretű tárgyakat, például a tepsiket, 
így lehetővé téve az erőforráskímélő kézi mosogatást.

Lamináris sugár:
Kristálytiszta és kiadós, levegő hozzákeverése nélkül. 
Tökéletes válasz tás nagy edények töl téséhez. 
Megakadályozza a víz kifröccsenését.
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Ablak előtti szerelés
Alkalmazkodik minden helyzethez

A normál konyhai csaptelepek rendszerint útban vannak a befelé nyíló ablakok számára. 
Ideális megoldás ablak elé szereléshez: szükség esetén egyszerűen emelje meg és döntse 
el a konyhai csaptelepet. Ez lehetővé teszi az ablak egyszerű nyitását és zárását.

Előnyök az Ön számára:

·  Ideális választás ablak előtti szereléshez 
·  Lehetővé teszi az ablak nyitását és zárását
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AirPower
A víz a maga teljességében

Az AirPower technológia lényege,  hogy levegőt szív be a vízsugárkifolyón keresztül, 
így levegővel dúsítja a beáramló vizet, aminek köszönhetően az teltebb, könnyedebb és 
lágyabb lesz. Az AirPower még kevés vízből is nagy térfogatú vízsugarat alakít.

Előnyök az Ön számára:

·  Teltebb, könnyebb és lágyabb cseppek a kellemes vízsugárért
·  Alacsonyabb a fröccsenés veszélye
·  A nagy hatásfok hozzájárul az alacsonyabb vízfogyasztáshoz

Technológiák

QuickClean
Vízkő és szennyeződés ledörzsölése egy pillanat alatt

A QuickClean rugalmas szilikonlamellákat jelent. A szennyeződés és a vízkőlerakódás 
kis erőkifejtéssel, teljes egészében tisztítószerek használata nélkül, néhány ujjmozdulat-
tal ledörzsölhető. Így a termékek hosszú távon működőképesek maradnak, és hosszú 
élettartamot érnek el.

Előnyök az Ön számára:

·  Gyors és egyszerű tisztítás
·  Hosszú élettartam és működés



Hot
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Olvassa le a kódot, és tudjon meg 
többet a hansgrohe technológiákról!

CoolStart
A meleg víz csak akkor folyik, amikor tényleg szükség van rá

Míg a hagyományos csaptelepeknél a kar középső állásában azonnal beindul az átfo-
lyós vízmelegítő vagy a cirkulációs szivattyú, a CoolStart csaptelepek csak a kar tudatos  
balra fordításakor kezdik el hozzákeverni a meleg vizet. Ezáltal csökkentik az energi-
aszükségletet, a CO2-kibocsátást és a költségeket.

Előnyök az Ön számára:

·  Alaphelyzetben kizárólag hideg víz folyik
·  Magas víz- és energiatakarékossági lehetőség,  

amely a pénztárcát is kíméli
·  Különlegesen ergonomikus kezelés:  

a melegvízkar csak balra fordítható

EcoSmart
Takarítson meg vizet és energiát

Az EcoSmart technológiának köszönhetően egyes hansgrohe konyhai csaptelepek vízfo-
gyasztása a levegő hozzákeverésével mindössze 6 l/perc. Ez meleg vizet és ezzel együtt 
energiát is megtakarít.

A megtakarítási kalkulátorral kiszámolhatja, mennyi vizet és energiát takaríthat meg: 
www.hansgrohe.hu/kalkulator

Előnyök az Ön számára:

·  Telt, pezsgő vízsugár a levegővel való dúsítás révén
·  Alacsonyabb energiaszükséglet és ezáltal kevesebb  

CO2-kibocsátás az alacsonyabb fogyasztás miatt
·  Kétszeresen takarékos az alacsony víz- és energiafelhasználás révén
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Minimalista dizájn, 
maximális választék – 

S71 nemesacél.

Funkcionálisak, hosszú élettartamúak, és letisztult dizájnjuk 
igen meggyőző: ezek a hansgrohe mosogatói. A minimalista 
kialakítású, szögletes alapformájú mosogatók harmonikusan 
illeszkednek a modern, funkcionális konyhába. A markáns, 
széles, L alakú perem a mosogatóra irányítja a figyelmet. 
Válasszon a különböző formájú és méretű mosogatók közül, 
melyekkel tökéletesen felszerelheti álomkonyháját. Legyen  
a klasszikus nemesacél vagy inkább a SilicaTec természetes 
gránit? Nálunk megtalálja az otthona berendezési stílusá-
hoz színben illeszkedő gránitmosogatókat.
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MOSOGATÓK

Hőálló:
A formatartó nemesacél nem érzékeny  
a szélsőséges hőmérséklet-változásra, 
ráadásul rozsdamentes is.

Kiváló minőségű és ellenálló: 
Az 1 mm vastag, kézzel hegesztett nemesacél 
mosogatókat a precízen megmunkált élek  
és a 10 mm-es saroklekerekítések emelik ki.  
Az L változat kerete 2 mm-es megerősítéssel 
biztosítja a mosogató stabilitását. A 
nemesacél ellenálló, nem érzékeny az 
agresszív anyagokra, például a gyümölcssa-
vakra.

Stabil és könnyen szerelhető: 
A csaptelep stabil rögzítése érdekében minden mosoga-
tómedencét merevítővel és dupla anyagvastagsággal 
láttunk el, így nincs több rázkódás. A szállítási terje-
delem 28–40 mm vastagsághoz való rögzítőkapocs 
készletet is tartalmaz. A szükséges tartozékokat  
(a le- és túlfolyógarnitúrát) a kiválasztott konyhai  
csapteleptől függően külön kell megrendelni.

Beépítési lehetőségek: 
Az S71 nemesacél moso-
gatók ráültetett vagy síkba 
süllyesztett módon építhetők 
be. Emellett aláépített szere-
lésű modellek is kaphatók. 
A különböző mosogatómé-
retek maximális rugalmas-
ságot biztosítanak.
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S71 rozsdamentes mosogatók

S71 
S711-F450 beépített mosogató 450 (1-lyukú) 
# 43301, -800

S712-F450 beépített mosogató 450 (2-lyukú) 
# 43305, -800 (kép nélkül)

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

S71 
S715-F450 beépített mosogató 450 
(1-Lyukú) bal oldali szárító tálcával 
# 43306, -800

S716-F450 beépített mosogató 450 
(1-Lyukú) jobb oldali mosogatótálcával 
# 43331, -800 (kép nélkül)

 
S717-F450 beépített mosogató450 
(2-Lyukú) bal oldali szárító tálcával 
# 43307, -800 (kép nélkül)

S718-F450 beépített mosogató 450 
(2-Lyukú) jobb oldali mosogatótálcával 
# 43332, -800 (kép nélkül)

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

S71 
S711-F660 beépített mosogató 660 (1-Lyukú) 
# 43302, -800

S712-F660 beépített mosogató 660 (2-Lyukú) 
# 43308, -800 (kép nélkül)

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm

S71 
S711-F655 beépített mosogató 180x450 (1-Lyukú) 
# 43309, -800

S712-F655 beépített mosogató 180x450 (2-Lyukú) 
# 43310, -800 (kép nélkül)

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm

S71 
S711-F765 beépített mosogató 370x370 (1-Lyukú) 
# 43303, -800

S712-F765 beépített mosogató 370x370 (2-Lyukú) 
# 43311, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

90 cm
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S71 
S719-U400 munkalap alá rögzített mosogató 400 
# 43425, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

50 cm

S71 
S719-U450 munkalap alá rögzített mosogató 450 
# 43426, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

S71 
S719-U500 munkalap alá rögzített mosogató 500 
# 43427, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

S71 
S719-U660 munkalap alá rögzített mosogató 660 
# 43428, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm

S71 
S719-U655 munkalap alá rögzített mosogató 180x450 két medencével 
# 43429, -800

Még több terméket és információt talál a www.hansgrohe.hu weboldalon.

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm

S71 
S719-U765 munkalap alá rögzített mosogató 370x370 két medencével 
# 43430, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

90 cm
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Változatos beépítési 
lehetőségek, 
organikus formák – 
S41 nemesacél.
Az S41 mosogatók 0,8 mm vastag nemesacélból készülnek, 
ellenállóak, és nem érzékenyek az agresszív anyagokra, 
például a gyümölcssavakra. Higiénikusak, és egyszerűen 
tisztíthatók. A nagy lekerekítési sugarú, organikus dizájn esélyt 
sem ad a peremen összegyűlő szennyeződésnek, és tökéletesen 
illeszkedik minden konyhai környezetbe. A változatos beépítési 
és cserélési lehetőségeknek köszönhetően a konyha teljesen 
egyedivé tehető.
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S41 nemesacél
Rugalmas: 

A csepegtetős mosogatók fordított irányú beszerelé-
sének és a mosogatóméretek széles választékának 

köszönhetően tökéletesen illeszkednek a legkülönbö-
zőbb beépítési helyzetekhez. Az S41 ráültetett vagy 

síkba süllyesztett módon építhető be.

Könnyen ápolható: 
A nagy sugárral lekerekített, 
organikus dizájn egyszerű és 
gyors tisztítást tesz lehetővé, 
méghozzá a peremen 
összegyűlő szennyeződések 
nélkül.

Kényelmes: 
A szabványos alsószekrényekbe illeszkedő, tágas 
medencék megkönnyítik a nagyobb tárgyak kezelését  
a konyhában. A beépített hangcsillapító betét pedig 
halk vízhasználatot biztosít.

Könnyen szerelhető:
A szállítási terjedelem 28–40 mm 
vastagsághoz való rögzítőkapocs 
készletet, valamint le- és túlfolyó-
garnitúrát is tartalmaz. 

Stabil: 
A csaptelep stabil rögzítése 
érdekében minden mosogató-
medencét merevítővel láttunk 
el, így nincs több rázkódás.

Hőálló:
A formatartó nemesacél nem érzékeny a szélsőséges 
hőmérséklet-változásra, ráadásul rozsdamentes is.



25

S41 
S412-F340 beépített mosogató 340/400 
# 43334, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

45 cm

S41 
S412-F400 beépített mosogató 400/400 
# 43335, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

50 cm

S41 
S412-F500 beépített mosogató 500/400 
# 43336, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

S41 
S4113-F400 beépített mosogató 400/400 mosogatótálcával 
# 43338, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

50 cm

S41 
S4113-F540 beépített mosogató 340/150/400 
mosogatótálcával 
# 43339, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

Még több terméket és információt talál a 
www.hansgrohe.hu weboldalon.

S41 
S4113-F340 beépített mosogató 340/400 mosogatótálcával 
# 43337, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

45 cm

Az S41 csepegtetős mosogatók előre fúrt lyukak nélküli 
változatban, lefolyógarnitúrával együtt is kaphatók.
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Jól bevált 
természetesség – 

SilicaTec S51.

A SilicaTec alapanyagú gránitmosogatók 
a jövő anyagából készülnek, és termé-
szetességükkel színt visznek a konyhába. 
Ennek fő alkotóeleme a finom kvarchomok, 
amely a gránit legkeményebb összetevője. 
Így kiváló minőségű, sima, kemény, pórus-
mentes, könnyen tisztítható felület jön létre. 
Emellett különösen jól ellenáll a hőnek,  
a karcolásoknak és a szennyeződéseknek. 
A még egyedibb megjelenés érdekében  
a SilicaTec mosogatók három különböző 
színváltozatban kaphatók.
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Élelmiszerekhez 
használható: 
A pórusmentes SilicaTec-felület 
megakadályozza a baktériumok 
bejutását és a szagok 
megtapadását. Ez pedig 
higiénikus biztonságot teremt  
a konyhában.

Természetes: 
Akár a -170 grafitfekete, 
akár a -290 kőszürke, 
akár a -380 betonszürke 
változatról van szó, 
anyag mindegyik esetben 
kellemes tapintású, termé-
szetessége lenyűgöző.  
A mosogatók sima, zárt 
felülete esélyt sem ad  
a makacs szennyező-
dések lerakódásának.

Ellenálló: 
A lekerekített élű kvarcszem-

csékből készült SilicaTec 
ütésállósága, törés- és karcál-

lósága egyaránt lenyűgöző. 
Hőálló tulajdonságának 

köszönhetően még a magas 
hőmérséklet sem árt a Silica-

Tec-nek. A mosogató az 
UV-sugárzásnak is ellenáll.  

A színárnyalatok nem 
fakulnak, és hosszú ideig 

megmaradnak.

Vízlepergető hatás: 
A vízlepergető hatásnak 
köszönhetően a víz szinte 
maradékmentesen lefolyik.  
Ez a felületi tulajdonság 
ráadásul segíti megelőzni az 
élelmiszerek okozta foltoso-
dást és az elszíneződést is.

Beépítési lehetőségek: 
Az S51 SilicaTec mosogatók ráültetett és aláépített 
szerelési változatban kaphatók. A különböző mosogató-
méretek maximális rugalmasságot biztosítanak.
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SilicaTec S51

S51 
S510-F450 beépített mosogató 450 
# 43312, -170, -290, -380

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

S51 
S514-F450 beépített mosogató 450 bal oldali mosogatótálcával 
# 43314, -170, -290, -380

S5110-F450 beépített mosogató 450 jobb oldali mosogatótálcával 
# 43330, -170, -290, -380 (kép nélkül)

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

S51 
S510-F635 beépített mosogató 180/450 két medencével 
# 43315, -170, -290, -380

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm

S51 
S510-F770 beépített mosogató 370/370 két medencével 
# 43316, -170, -290, -380

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

90 cm

S51 
S510-F660 beépített mosogató 660 
# 43313, -170, -290, -380

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm
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Még több terméket és információt talál a www.hansgrohe.hu weboldalon.

S51 
S510-U450 munkalap alá rögzített mosogató 450 
# 43431, -170, -290, -380

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

S51 
S510-U660 munkalap alá rögzített mosogató 660 
# 43432, -170, -290, -380

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm

S51 
S510-U635 munkalap alá rögzített mosogató 180/450 két medencével 
# 43433, -170, -290, -380

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm

S51 
S510-U770 munkalap alá rögzített mosogató 370/370 két medencével 
# 43434, -170, -290, -380

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

90 cm

-290
Kőszürke

-380
Betonszürke

-170
Grafitszürke

A felület meghatározása minden (#) 8 számjegyű cikkszám esetén az utolsó  
3 számjegy: például 28500, - 290 = kőszürke

Felületek
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Aquno Select 
M81 – az egyedül-
állóan könnyű  
munkafolyamatokhoz 
tökéletesítve.

A munkafolyamatok akkor lesznek tökéletesek, ha optimá-
lisan kapcsolódnak egymáshoz, akár csak a fogaskerekek.  
A hagyományostól eltérő termékdizájn, az innovatív vízsugár 
technológia és az egyedi tartozékok alkotta rendszernek 
köszönhetően az Aquno Select M81 konyhai csaptelep opti-
málisan egyesíti egymással mindezeket az erősségeket. Ez az 
egység forradalmi interakciót teremt a vízzel a konyhában. 
Először is a kihúzható zuhany lamináris és zuhany vízsugarát 
kiegészíti a lapos és különösen lágy SatinFlow sugár. Min-
den élelmiszer ilyen lágy zuhanyról álmodozik: a SatinFlow 
kíméli az érzékeny gyümölcsöt és zöldséget. A mikrofinom-
ságú vízsugarak lapos szögben érik az élelmiszerek felületét, 
és hipp-hopp lemossák azokat. Emellett ez a lapos alakban 
folyó vízsugár alaposan tisztítja a nagyobb méretű tárgya-
kat, például a tepsiket, ráadásul lehetővé teszi az erőforráskí-
mélő kézmosást is. A hansgrohe többfunkciós szitával kombi-
nálva pedig "minden az 1-ben" koncepciót alkot a hatékony 
vízfelhasználásért.

KONYHAI CSAPTELEPEK
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Aquno Select M81

Munkamegosztás a többfunkciós szitának 
köszönhetően: 
A fröcskölésmentes SatinFlow sugár méreteihez igazított, 
többfunkciós szita lehetővé teszi az élelmiszerek 
kényelmes tisztítását és lecsepegtetését, így hozzájárul 
a higiénikus feldolgozáshoz, méghozzá a mosogatóval 
való érintkezés nélkül. Ami pedig a legjobb: szabadon 
marad mindkét keze, így egyidejűleg már a következő 
munkalépéssel foglalkozhat.

Egyszerű vízsugárváltás: 
A SatinFlow sugárról a kihúzható zuhanyra történő átváltás a Select funkciónak 
köszönhetően egyetlen gombnyomással, egyszerűen elintézhető. Ez a gomb 
diszkréten a csaptelep alaptestében helyezkedik el. A Select gomb körüli zöld  
gyűrű mutatja a víz mindenkori vezérlését, így meglepetések nélküli, biztonságos 
vízfelhasználást tesz lehetővé. 

Kihúzható funkció: 
A két vízsugár fajtával rendelkező 

kihúzható funkció rugalmas munka-
végzést biztosít, akár magasfalú 

edények mosogatásáról, akár  
a mosogató melletti edénytöltésről 
van szó. Az sBox-szal kombinálva  

a tömlő rendkívül könnyen kihúz-
ható, és használat után biztonsá-
gosan húzódik vissza a pult alatti 
tárolódobozba. A köríves kifolyó 

sugara beállítható, ami segít 
megakadályozni a medencéből 

történő elárasztást. A csaptelepek 
sBox-szal vagy anélküli is kaphatók.
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Aquno Select M81 L alakú kifolyóval: 
Az L alakú kifolyós konyhai csaptelepeket az egyenes formák 
jellemzik. Ennek a formavilágnak a precíz vonalvezetését a derék-
szögben hajlított kifolyócső hangsúlyozza. Ezáltal nem utolsó  
sorban a faliszekrényekkel is tökéletesen harmonizál. Az L alakú 
Aquno Select M81 lamináris sugárral rendelkező kihúzható  
funkcióval is rendelkezik.

Dizájnelemek a konyhában
A dizájnkonyha az egyes elemek tökéletes összehangja 
által megszólaltatott koncertből merítkezik. Ez a markáns 
megjelenésre is ugyanúgy érvényes. Az Aquno Select M81 
három exkluzív felülettel kapható: elegáns nemesacél 
felület, matt fekete és fényes króm.

-670
Matt fekete

-800
Rozsdamentes acél

-000
Króm

A felület megadásával minden cikkszám 
(#) nyolcjegyűvé válik, pl. 28500, -000 = króm

Konyhai csaptelepek felületei

Aquno Select M81 
Egykaros konyhai csaptelep 250 
kihúzható kifolyóval, 2jet, sBox-val 
# 73830, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 250 
kihúzható kifolyóval, 2jet 
# 73836, -000, -670, -800

Aquno Select M81 
Egykaros konyhai csaptelep 170 kihúzható 
kifolyóval, 3jet, sBox-val 
# 73831, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 170 kihúzható 
kifolyóval, 3jet

# 73837, -000, -670, -800
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Ergonómia és 
esztétikum  –  

Metris M71.

Tegyen szert Ön is egy hansgrohe M71 
csaptelepre, amely konyhája éke és nélkü-
lözhetetlen segítője lesz. A letisztult, minima-
lista formavilág és a króm vagy a nemesacél 
felület tökéletesen illeszkedik a hansgrohe 
mosogatókhoz. Ez az álomcsapat új, ergo-
nomikus kezelési koncepcióval bizonyít  
a még nagyobb kényelemért. Az M71 soro-
zatú csaptelepek különböző kifolyó magas-
sággal (ComfortZone), Select technológiával 
és számos további, a konyhai munkát meg-
könnyítő funkcióval kaphatók.



35

Funkciók:
A vízhőmérséklet az ergonomikus billenőkar 
elfordításával szabályozható. A vízmennyiség  
a kar billentésével vezérelhető.

Billenőkar:
A mosogató elülső peremén 
elhelyezett billenőkarral és  
a Select technológiával a konyhai 
csaptelep kényelmesen, elölről 
kezelhető.

A kihúzható zuhany tovább növeli a műveletek hatósugarát:
Az sBox biztonságosan vezeti és védi a sérülésektől a tömlőt. A mosogató elülső 
peremén elhelyezett Select gombbal a víz gombnyomásra be és kikapcsolható.  
A kar nyitva marad, és megtartja a beállított vízmennyiséget és vízhőmérsékletet.

Select gomb:
A mosogató elülső peremén 
elhelyezett Select gombbal  

a konyhai csaptelep 
kényelmesen, elölről 

kezelhető.

A Select gomb kezelése:
A víz a Select gomb megnyomásával elindítható és leállítható.  
A lefolyó a kezelőegység elfordításával nyitható vagy zárható.
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Metris M71

Metris Select M71 
2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 320, 
kihúzható zuhanyfejjel, sBox 
# 73806, -000, -800

Metris Select M71 
2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 220, 
kihúzható zuhanyfejjel, sBox 
# 73805, -000, -800

Metris Select M71 
2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 200, 
kihúzható kifolyóval, sBox 
# 73818, -000, -340, -670, -800

2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 200, 
kihúzható kifolyóval 
# 73819, -000, -800 (kép nélkül)

Metris Select M71 
2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 200, 
kihúzható kifolyóval, sBox 
# 73804, -000, -800

Metris Select M71 
Egykaros konyhai csaptelep 320, 
kihúzható kifolyóval, sBox 
# 73816, -000, -800

Metris Select M71 
Egykaros konyhai csaptelep 320 
# 14884, -000, -800

Metris Select M71 
Egykaros konyhai csaptelep kihúzható 240, 
kifolyóval, sBox 
# 73817, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható 240, 
kifolyóval (kép nélkül) 
# 73822, -000, -800

-340
Szálcsiszolt fekete 

króm

-670
Matt fekete

-800
Rozsdamentes acél

-000
Króm

A felület megadásával minden cikkszám 
(#) nyolcjegyűvé válik, pl. 28500, -000 = króm

Konyhai csaptelepek felületei
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Metris Select M71 
Egykaros konyhai csaptelep 240, 
kihúzható kifolyóval, sBox 
# 73802, -000, -800

Metris Select M71 
Egykaros konyhai csaptelep 320 
# 14883, -000, -800

 

Metris Select M71 
Egykaros konyhai csaptelep 260 
# 14847, -000, -800

Metris M71 
Egykaros konyhai csaptelep 320, 
kihúzható zuhanyfejjel 
# 14820, -000, -800

Metris M71 
Egykaros konyhai csaptelep 220, 
kihúzható zuhanyfejjel, sBox 
# 73800, -000, -800

Metris M71 
Egykaros konyhai csaptelep 320, 
kihúzható kifolyóval 
# 14821, -000, -800

Még több terméket és információt talál a www.hansgrohe.hu weboldalon.

Metris M71 
Egykaros konyhai csaptelep 320, 
elzárószeleppel, 1jet 
# 14888, -000

Metris M71 
Egykaros konyhai csaptelep 320, ablak 
előtti szereléshez 
# 14823, -000, -800

Metris M71 
Egykaros konyhai csaptelep 320, 
elzárószeleppel 
# 14888, -000
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Igazi mindentudó  
a modern konyhába  

– Talis M51.

A hansgrohe Talis M51 sorozatú csaptele-
pek tökéletes formavilágú, sokoldalú kony-
hai segítők: a kúpos formájú alaptest luxus 
eleganciát sugároz. Vonalvezetése lágyan 
folytatódik a karcsú kifolyóban. Az időtálló 
króm vagy nemesacél felület tökéletesen 
illeszkedik bármely konyhai környezetbe. 
Kényelmét intelligens megoldások emelik  
a maximumra: a Select technológia 
gombnyomásra nyújtja a víz élményét,  
a ComfortZone pedig nagy mozgásteret biz-
tosít. A kihúzható vagy a lengő kifolyó pedig 
tovább növeli a műveletek hatósugarát.
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Select funkció:
A víz gombnyomásra történő vezérlése 
gyakorlatilag minden helyzetben segíti Önt 
a konyhában: a csaptelepet egyszerűen, 
akár a könyökével, a kézfejével vagy az 
alkarjával is működtetheti. Ez kifejezetten 
praktikus, ha mindkét keze tele van, 
például nagyobb edények töltésekor.  
Vagy ha koszosak az ujjai. A Select gomb 
mintegy mellesleg indíthatja el és állíthatja 
le a víz folyását.

Kihúzható funkció:
Kihúzható zuhany két vízsugár fajta közötti 

egyszerű váltással. A normál sugárral könnyedén és 
pontosan tölthet meg fazekakat és magasfalú 

edényeket. A kiegészítő zuhany vízsugár zöldségek, 
gyümölcsök vagy halak alapos tisztítására vagy 

leöblítésére alkalmas. Kezelése ergonomikus, mert 
egy kézzel válthat a vízsugár fajták között, 

miközben folyik a víz.

Mosogatószer/folyékonyszappan adagoló: három különböző dizájnban és két különböző felülettel 
kapható. Az A71 a Metris M71-hez illik. Az A51 a Talis M51-hez és a Talis M52-höz ajánlott. Az A41 a Focus 
M41-hez és a Focus M42-höz, valamint ebből a csaptelep családból bizonyos termékekhez illik.

Kiegészítő termékek

A71 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló 
# 40468, -000, -670, -800

A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló 
# 40448, -000, -670, -800

A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló 
# 40438, -000, -670, -800
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Talis M51

Talis Select M51 
Egykaros konyhai csaptelep 300, 
kihúzható kifolyóval 
# 73853, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 300, 
kihúzható kifolyóval 
# 72821, -000, -800 (kép nélkül)

Talis Select M51 
Egykaros konyhai csaptelep 300, 
kihúzható kifolyóval, sBox 
# 73867, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható 300, 
kifolyóval 
# 72823, -000, -800 (kép nélkül)

Talis Select M51 
2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 220, 
kihúzható kifolyóval 
# 73852, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220, 
kihúzható kifolyóval 
# 72822, -000, -800 (kép nélkül)

 

Talis Select M51 
Egykaros konyhai csaptelep 220,  
kihúzható kifolyóval 
# 73868, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220,  
kihúzható kifolyóval 
# 72824, -000, -800 (kép nélkül)

Talis Select M51 
Egykaros konyhai csaptelep 300 
# 72820, -000, -800
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Még több terméket és információt talál a 
www.hansgrohe.hu weboldalon.

Talis M51 
Egykaros konyhai csaptelep 200, 
kihúzható zuhanyfejjel, sBox 
# 73851, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 200, 
kihúzható kifolyóval 
# 72813, -000, -800 (kép nélkül)

Talis M51 
Egykaros konyhai csaptelep 160, 
kihúzható zuhanyfejjel, sBox 
# 73850, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 160, 
kihúzható zuhanyfejjel 
# 72815, -000, -800 (kép nélkül)

Talis M51 
Egykaros konyhai csaptelep 220 
# 72814, -000, -800

Talis M51 
Egykaros konyhai csaptelep 220, 
elzárószeleppel 
# 72811, -000

Talis M51 
Egykaros konyhai csaptelep 260 
# 72810, -000, -800

Talis M51 
Egykaros konyhai csaptelep 260, nyílt rendszerű 
vízmelegítőkhöz 
# 72812, -000
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Lendületes
elegancia –  
Talis M52.

A hansgrohe Talis M52 sorozat bátran, szim-
biózisban egyesíti egymással a stílust és a funk-
ciót. A minőségi króm vagy nemesacél felületű, 
egykaros konyhai csaptelepek igazi, lendületes 
mindentudók. Kifolyójuk legalább 150 fokban 
elfordítható, a különböző modellek pedig az 
sBox-nak köszönhetően akár 76 cm-re is kihúz-
hatók. Ez nagy mozgásszabadságot teremt, 
és még rugalmasabbá teszi a konyhai munkát. 
Még az ablak elé történő szerelésre is gon-
doltunk: ez a változat egyszerűen kiemelhető  
a csapteleprögzítőből és elfektethető.
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Eldönthető funkció ablak előtti 
szereléshez: 
A normál konyhai csaptelepek rendszerint útban 
vannak a befelé nyíló ablakok számára. Ideális 
megoldás ablak elé szereléshez: szükség esetén 
egyszerűen emelje meg és döntse el a konyhai 
csaptelepet. Ez lehetővé teszi az ablak egyszerű 
nyitását és zárását.

Dizájn:
Jellegzetessége az elegáns, 

lendületes vonalvezetésű kifolyó 
és a karcsú, hengeres fogantyú.  

A kar függőleges helyzetű, ezért 
ez a csaptelep a tökéletes 

választás, ha csak kevés hely áll 
rendelkezésre a fal előtt. A Talis 
M52 maximális rugalmasságot 

kínál: az ebbe a családba 
tartozó termékek nyílt rendszerű 

vízmelegítőkhöz, valamint 
készülék elzárószeleppel is 

kaphatók.

MagFit mágneses tartó: 
A MagFit funkciónak köszönhetően 
a tömlő szinte zajtalanul csúszik 
vissza és rögzül a konyhai csap-
telep kifolyójának közepén.
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Talis M52

Talis M52 
Egykaros konyhai csaptelep 220, 
kihúzható zuhanyfejjel, sBox 
# 73863, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220, 
kihúzható zuhanyfejjel 
# 14877, -000 (kép nélkül)

Talis M52 
Egykaros konyhai csaptelep 260, 
kihúzható kifolyóval 
# 73864, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 260, 
kihúzható kifolyóval 
# 14872, -000 (kép nélkül)

Talis M52 
Egykaros konyhai csaptelep 270 
# 14870, -000

Talis M52 
Egykaros konyhai csaptelep 
elzárószeleppel 
# 14875, -000

-800
Rozsdamentes acél

-000
Króm

A felület megadásával minden cikkszám 
(#) nyolcjegyűvé válik, pl. 28500, -000 = króm

Konyhai csaptelepek felületei
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Még több terméket és információt talál a www.hansgrohe.hu weboldalon.

Talis M52 
Egykaros konyhai csaptelep kihúzható 
zuhanyfejjel, sBox 
# 73860, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható 
zuhanyfejjel 
# 32841, -000 (kép nélkül)

Talis M52 
Egykaros konyhai csaptelep kihúzható 
zuhanyfejjel, nyílt rendszerű 
vízmelegítőkhöz 
# 32842, -000

Talis M52 
Egykaros konyhai csaptelep 170, sBox 
# 32851, -000
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Minimalizmus 
minden tekintetben –  

Talis M54.

Konyhája legnagyobb elismerésének neve 
is van: Talis M54. A modern konyhában  
a dizájnnal szembeni elvárások különböző 
helyzetekkel találkoznak. A Talis M54 csap-
telepben rálelhet arra a változatra, mely töké-
letesen beleillik konyhájának koncepciójába, 
és kiemeli a tökéletességet. Ez a karcsú csap-
telep izgalmas hatást kelt a konyhaszigeten, 
vagy választhat olyan változatot is, amely 
optimálisan illeszkedik az egyszemélyes 
konyhába vagy a faliszekrényekkel kiegészí-
tett konyhasorhoz.
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sBox: 
A kihúzható konyhai  
csaptelepek, valamint  
a mosogatókombinációk 
esetében az sBox  
gondoskodik a tömlő 
biztonságos, könnyű 
kihúzhatóságáról és 
visszahelyezéséről. Az  
52 cm magas sBox bele-
illik minden szabványos,  
legalább 74 cm magas 
alsó szekrénybe. 

Dizájn: 
Minimalizmus a részletek iránti szenvedéllyel: a Talis 
M54 semmilyen más termékhez nem hasonlítható 
módon a kompromisszumoktól mentes formanyelvet 
képviseli. A lapos kar kiemeli a kifolyó hosszan elnyúló, 
karcsú sziluettjét. A kartus síkban illeszkedik az alap-
testhez. A kar rozettáján diszkréten helyezkedik el  
a meleg-/hidegvíz jelölése. Itt az apró részletek jelentik  
a finom különbséget. 

A Talis M54 három alapformában kapható: köríves,  
L alakú és U alakú. Ezek a formák úgy vannak  
kialakítva, hogy tökéletesen illeszkedjenek a konyhaszi-
getekhez (köríves), a faliszekrényekhez (L alakú) és  
a klasszikus konyhasorokhoz (U alakú).

Tökéletesen fekete páros: 
Csaptelep és mosogató:  

a csaptelep minden részének 
színe tökéletesen össze van 

hangolva.

Kihúzható funkció:
Valamennyi modell sBox-szal és anélkül is kapható.
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Talis M54

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 210, sBox 
# 72801, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 210 
# 72800, -000, -670, -800 (kép nélkül)

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 210, sBox 
# 72803, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 210 
# 72802, -000, -670, -800 (kép nélkül)

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 220 
# 72804, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 220, 
elzárószeleppel, 1jet 
# 72805, -000, -670, -800

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 220 
# 72806, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep U 220, 
elzárószeleppel, 1jet 
# 72807, -000, -670, -800
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Még több terméket és információt talál a www.hansgrohe.hu weboldalon.

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 270, sBox 
# 72809, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 270 
# 72808, -000, -670, -800 (kép nélkül)

Talis M54 
Egykaros konyhai csaptelep 270 
# 72840, -000, -670, -800

Egykaros konyhai csaptelep 270, 
elzárószeleppel, 1jet 
# 72827, -000, -670, -800

-670
Matt fekete

-800
Rozsdamentes acél

-000
Króm

A felület megadásával minden cikkszám 
(#) nyolcjegyűvé válik, pl. 28500, -000 = króm

Konyhai csaptelepek felületei
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Mozgásművész 
modern köntösben – 

Focus M41.

A hansgrohe Focus M41 sorozatú, modern 
egykaros csaptelepek karcsú és minimalista 
módon magasodnak a mosogató fölé. Telis-
tele vannak praktikus részletekkel, elfordít-
hatók és akár 76 cm-re is kihúzhatók. Ezzel 
újfajta mozgásszabadságot teremtenek. Ám 
ezzel még nincs vége: a kihúzható zuhanyos 
változat a kiegészítő zuhany vízsugárral 
villámgyorsan letisztítja kedvenc hozzáva-
lóit. Győződjön meg Ön is ennek az igazi 
mindentudónak a kiváló ár-teljesítmény 
arányáról.
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Focus M41

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep 240, 
kihúzható zuhanyfejjel, sBox 
# 73880, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 240, 
kihúzható zuhanyfejjel 
# 31815, -000, -670, -800 (kép nélkül)

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep 280  
elfordítható kifolyóval 
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep 260, sBox 
# 31820, -000, -670, -800

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep 260, nyílt 
rendszerű vízmelegítőkhöz 
# 31822, -000

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep 160 
# 31806, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 160 
# 31816, -000 (kép nélkül)

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep 160 
# 31780, -000

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep nyílt 
rendszerű vízmelegítőkhöz 
# 31784, -000

Focus M41 
Egykaros konyhai csaptelep fali 
szereléshez 
# 31825, -000

Még több terméket és információt talál a www.hansgrohe.hu weboldalon.
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Széles választék 
a még nagyobb 

kényelemért – 
Focus M42.

Esedékessé vált a mosogató felújítása?  
A hansgrohe Focus M42 sorozatú konyhai 
csaptelepek széles választékában minden 
helyzetre talál cseredarabot. A munkafolya-
matok gördülékenységéről számos funkcio-
nális részlet gondoskodik, melyek modern 
kényelmet biztosítanak a mosogatónál. 
Ilyenek például a különböző ComfortZone 
magasságok, az akár 360 fokos elfordulási 
tartomány, valamint egyes modellek esetében 
a kihúzható zuhany vagy kifolyó. A válasz-
ték vízmelegítőre köthető változatot is tartal-
maz. Cserélje le csaptelepét egyszerűen egy 
minőségi, márkás, kedvező árú termékre.
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Erős csapat: 
A kihúzható zuhanyos vagy kihúzható kifolyós M42 
esetében gombnyomásra válthat a kristálytiszta lami-
náris sugár és a lágy zuhany vízsugár között. A még 
nagyobb mozgásszabadság érdekében sBox-szal 
felszerelt modellváltozatok is kaphatók.

Körkörös elfordulási tartomány: 
Szinte mindegyik M42 termék 360 fokos elfordulási 
tartománnyal rendelkezik. Ez pedig kifejezetten az 
alacsony konyhai csaptelepek esetében jelent valódi 
plusz kényelmet a mosogatáskor.

ComfortZone kifolyó magasságok: 
Minden igényhez a megfelelő mozgásszabadság:  
a magas kifolyó például tökéletes választás  
a magasfalú edények töltéséhez.
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Focus M42

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep kihúzható 
zuhanyfejjel, sBox 
# 71820, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep kihúzható 
zuhanyfejjel 
# 71800, -000, -800 (kép nélkül)

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep kihúzható 
zuhanyfejjel, sBox 
# 71821, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 160, 
kihúzható zuhanyfejjel 
# 71801, -000, -800 (kép nélkül)

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep 220 
# 71802, -000, -800

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep 
elzárószeleppel 
# 71803, -000
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Még több terméket és információt talál a 
www.hansgrohe.hu weboldalon.

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep kihúzható 
kifolyóval, sBox 
# 71829, -000, -800

Egykaros konyhai csaptelep 150, 
kihúzható kifolyóval 
# 71814, -000, -800 (kép nélkül)

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep 120 
# 71808, -000, -800

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep 120 CoolStart 
Eco 
# 71809, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep 120 
# 71806, -000, -800

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep CoolStart Eco 
# 71805, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep nyílt 
rendszerű vízmelegítőkhöz 
# 71804, -000

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep 160,  
ablak előtti szereléshez 
# 71807, -000

Focus M42 
Egykaros konyhai csaptelep 
elzárószeleppel 
# 71813, -000
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Csúcsminőség 
kedvező áron – 

Logis M31.

A Logis M31 konyhai csaptelep család 
nagyfokú kényelmet és könnyű kezelhető-
séget nyújt. A hansgrohe kiváló minőségű 
anyagokból készíti ezeket a konyhai csap-
telepeket, így csúcsminőséget kínál kedvező 
áron. Ezeknél a konyhai csaptelepeknél 
különféle változatok közül választhat, telje-
sen a saját igényei szerint.
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Még több terméket és információt talál a www.hansgrohe.hu weboldalon.

Logis M31

Logis M31 
Egykaros konyhai csaptelep 260 
# 71835, -000

Logis M31 
Kétkaros konyhai csaptelep 220 
# 71280, -000

Logis M31 
Egykaros konyhai csaptelep 160 
# 71832, -000

Egykaros konyhai csaptelep 160, 
CoolStart Eco 
# 71839, -000 (kép nélkül)

Logis M31 
Egykaros konyhai csaptelep 160,  
ablak előtti szereléshez 
# 71833, -000

Logis M31 
Egykaros konyhai csaptelep 160, 
elzárószeleppel 
# 71834, -000

Logis M31 
Egykaros konyhai csaptelep 120 
# 71830, -000

Logis M31 
Egykaros konyhai csaptelep 120,  
nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz 
# 71831, -000

Logis M31 
Egykaros konyhai csaptelep 120, 
CoolStart, Eco 
# 71837, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Logis M31 
Egykaros konyhai csaptelep fali 
szereléshez 
# 71836, -000
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Klasszikus dizájn 
modern formában – 

Logis M32.

A Logis M32 klasszikus keresztfogantyúkkal 
rendelkezik, amely különösen jól illeszke-
dik a kézhez. A sorozat széles választéka 
remek kombinációs lehetőségeket kínál, így 
tökéletesen illik minden modern mosogató-
asztalhoz, legyen az bármilyen formájú és 
méretű. Akár egykaros, akár kétkaros csap-
telepről van szó, itt minden ízléshez megta-
lálható a megfelelő termék.
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Még több terméket és információt talál a www.hansgrohe.hu weboldalon.

Logis M32

Logis M32 
Kétkaros konyhai csaptelep 220 
# 71285, -000

Logis M32 
Kétkaros konyhai csaptelep fali 
szereléshez 
# 71286, -000

Logis M32 
Kétkaros konyhai csaptelep fali 
szereléshez 
# 71287, -000
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Tökéletesen 
kényelmes kezelés 
Rozsdamentes 
acél C71. 
A kiváló minőségű anyagokból készült C71 mosogatókom-
bináció hosszú élettartamú és rendkívül stabil. Innovatív,  
teljeskörű megoldásként rendkívül meggyőző. A hagyományos 
mosogatókkal ellentétben a hansgrohe mosogatókombinációk 
nagy előnye, hogy az összes szükséges rendszerelemet tar-
talmazzák. Ez rendkívüli módon leegyszerűsíti a tervezést, 
mert a mosogatókombináció magában foglalja a mosogatót, 
a konyhai csaptelepet, az sBox-ot és minden egyéb szüksé-
ges elemet. Ezenkívül megkönnyíti a rendelési és beépítési 
folyamatot, mert a mosogatókombinációt szerelésre kész  
állapotban, az összes szükséges tartozékkal együtt szállítjuk, 
így azonnal beépíthető a munkalapba.

MOSOGATÓ  
KOMBINÁCIÓK 
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C71 Rozsdamentes acél

C71 
C71-F450-06 mosogató kombináció 450 
# 43201, -000, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

C71 
C71-F450-07 mosogató kombináció 450  
bal oldali mosogatótálcával 
# 43205, -000, -800

C71-F450-12 mosogató kombináció 450  
jobb oldali mosogatótálcával 
# 43230, -000, -800 (kép nélkül)

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

C71 
C71-F660-08 mosogató kombináció 660 
# 43202, -000, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm

C71 
C71-F655-09 mosogató kombináció 180x450 két 
medencével 
# 43206, -000, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm

C71 
C71-F765-10 mosogató kombináció 370x370 két 
medencével 
# 43203 -000, -800

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

90 cm
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Díjazott 
kombináció – 
SilicaTec C51.
Formaterveink már sokszor részesültek elismerésben, például  
a kompakt, grafitfekete mosogatókombináció elnyerte a neves 
iF Design Award 2018 díjat. Ez az anyag kellemes tapintású, 
természetessége rendkívül lenyűgöző, és harmonikusan illesz-
kedik minden konyhába. A sima, pórusmentes felület megaka-
dályozza, hogy a víz vagy a szennyeződés megtapadjon  
a felületen. Az új hansgrohe mosogatókombinációk moso-
gatóból és újszerű kezelés koncepciót felvonultató konyhai 
csaptelepből állnak, melyek leegyszerűsítik és felgyorsítják 
a mosogatónál végzett munkafolyamatokat. A csaptelepek 
két különböző kezelési változatban kaphatók. A kombinációk 
minden eleme tökéletesen illeszkedik egymáshoz, és komplett 
egységként tartalmazzák az összes szükséges tartozékot. Ez 
biztonságot ad a tervezéskor és a szereléskor.



best of best

best of best

best of best

best of best

best of best
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SilicaTec C51

C51 
C51-F450-06 mosogató kombináció 450 
# 43217 -000

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

C51 
C51-F450-08 mosogató kombináció 450  
bal oldali mosogatótálcával 
# 43219, -000

C51-F450-12 mosogató kombináció 450  
jobb oldali mosogatótálcával 
# 43228, -000 (kép nélkül)

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

60 cm

C51 
C51-F660-07 mosogató kombináció 660 
# 43218 -000

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm

C51 
C51-F635-09 mosogató kombináció 180/450  
két medencével 
# 43220, -000

C51 
C51-F770-10 mosogató kombináció 370/370 két 
medencével 
# 43221 -000

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

90 cm

Alsó szekrény mérete Beszerelési mód

80 cm
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 Kiegészítők, 
tartozékok és 

tisztítás.

A konyha kommunikációs és kreatív központ-
ként is funkcionál, ezért igen gyakran az  
otthon lelke. Ennek megfelelően a mai kony-
hákat elegánsan és gondosan kell felsze-
relni. Itt megismerheti, hogyan teremthet Ön 
is modern, rendezett, kellemes környezetet, 
és hogyan teheti még hatékonyabbá a tűz-
hely és a mosogató körüli munkafolyamato-
kat kiváló minőségű konyhai kiegészítőkkel.
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TARTOZÉKOK

Mobil csepegtető:
A mosogató szélére helyezett mobil csepegtető gyorsan 
és maradékmentesen a medence irányába vezeti el a 
lecsepegő vizet. Ez a kétrészes, nemesacél lemezből  
és műanyagkeretből álló kiegészítő egyúttal a nedves 
mosogatókendő felakasztására is szolgál, kényelmesen 
elrakható, és mosogatógépben is tisztítható.

Mosogatószer/
folyékonyszappan 
adagoló: 
A praktikus mosogató-
szer/folyékonyszappan 
adagoló három külön-
böző kivitelben és két 
különböző felülettel 
kapható, így minden 
hansgrohe konyhai 
csaptelephez illesz-
kedik.

SoftStart vízsugár alakító:
A SoftStart vízsugár alakító egy lassan nyíló perlátor, 
amely fokozatosan növeli a víztérfogatot a még 
lágyabban induló víz érdekében. Ez csökkenti a fröcskö-
lést, különösen a magas kifolyós konyhai csaptelepek 
esetében.

Vágódeszka: 
A tölgy vagy dió tömörfa vágódeszka vezetőperemének 
köszönhetően tökéletesen felfekszik és eltolható  
a hansgrohe mosogatókon.

Tisztítás:
A nemesacél tisztító és ápoló 
spray, valamint a SilicaTec 
mosogatókhoz való, vízkőol-
dóból, impregnálóból és 
radírszivacsból álló készlet 
védelmet nyújt a szennye-
ződés, a foltosodás és  
a vízkőlerakódás ellen. 
A higiénikus tisztaságért és  
a csillogásért.

Többfunkciós szita: 
Ezzel az egyedi, többfunkciós szitával megteremtheti a munkamegosztást 
a konyhában, mivel tökéletesen felfekszik és eltolható az S71 és az S51 
mosogatókon. A szita 400–406 mm mély medencékhez használható. 
Aláépített mosogatók esetében a beépítéstől függően külön ellenőrizni 
kell a használhatóságot.
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Tartozékok

A71 folyékonyszappan és 
mosogatószer adagoló 
# 40468, -000, -670, -800

A51 folyékonyszappan és mosogatószer 
adagoló 
# 40448, -000, -670, -800

A41 folyékonyszappan és mosogatószer 
adagoló 
# 40438, -000, -670, -800

Konyhai készülék elzárószelep 
# 72841, -000, -670, -800

F15 vágódeszka - mogyoróbarna 
# 40960000

F16 vágódeszka - tölgybarna 
# 40961000

F14 multifunkcionális szűrő 
# 40963000

F17 kiegészítő csepegtető 
# 40962800

A10 lefolyó takaróelem 
# 40952, -800

F13 perlátor SoftStart M24x1 
króm 
# 92517, -000, -800

A11 fogantyú excentrikus 
működéshez 
# 40953, -670, -800

F12 kiegészítő elem sBox-hoz 
# 43333000

F20 tisztító és ápoló  
SilicaTec felületekhez 
# 40965000

F18 tisztító és ápoló spray 
rozsdamentes acél 
felületekhez 250 ml ml# 
40964000

F19 tisztító és ápoló spray 
rozsdamentes acél 
felületekhez 30 ml 
# 40966000

F10 - 16 darabos elem szett, 10-35 
mm vastagságú munkalaphoz 
# 40950000

F11 - 16 darabos elem szett, 30-55 
mm vastagságú munkalaphoz 
# 40951000
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A csaptelep magasságából, 
elfordításából és – kihúzható 
funkció esetén – hosszából 
adódó szabad teret határozza 
meg. 

Bőségesen levegőt kever  
a vízhez. A különösen homogén 
és fröccsenésmentes vízsugárért.

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

Egyszerű gombnyomással 
szabályozza a vízáramlást:  
a csaptelep be- és kikapcsolása 
gyerekjáték.

A vízkőlerakódás egy 
ujjmozdulattal, a szilikon 
lamellák enyhe dörzsölésével
egyszerűen eltávolítható.

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

Technológiák

 Mosogatók beépítési lehetőségei

-670 Matt fekete-340 Szálcsiszolt fekete króm

-290 Kőszürke

-800 Rozsdamentes acél

-380 Betonszürke -800 Rozsdamentes acél

-000 Króm

-170 Grafitszürke

A felület megadásával minden cikkszám  
(#) nyolcjegyűvé válik, pl. 28500, - 000 = króm

A felület megadásával minden cikkszám 

(#) nyolcjegyűvé válik, pl. 28500, - 290 = Kőszürke

Konyhai csaptelepek felületei

Felületek

Síkba süllyesztett szerelés:
 A mosogatót besüllyesztik 
a munkalap síkjába. Így 
szintkülönbség nélküli átmenet 
jön létre. Ez a szerelési mód 
csak nemesacél mosogatókkal 
lehetséges. 

Ráültetett szerelés:
A mosogatót felülről ültetik  
rá a munkalapra a kivágott 
lyukon keresztül. 

Aláépített szerelés:
A mosogatót alulról rögzítik  
a munkalapra. Ezáltal  
a konyha tágasabbnak tűnik. 

Vízsugárfajták

Kristálytiszta és ekonomikus 
vízsugár, levegő hozzáadása 
nélkül. Alkalmas nagyobb 
edények fröcskölés nélküli gyors 
megtöltésre. 

Az AirPower technológiának 
köszönhetően a vízcseppek 
nagyobbak, könnyebbek és 
lágyabbak.

Ekonomikus és tisztító. A 
mosogatótálca gyors leöblítésre 
is alkalmas. 

A lágy, lapos vízsugár fröcskölés 
mentes, ezáltal nagyon 
hatékony és víztakarékos.

A tömlő könnyedén és 
csendesen kihúzható a házából, 
egészen 76cm távolságig elér.  
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Bővebb  
információk online:  

regisztráljon, és 
legyen naprakész
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Még többet szeretne megtudni? Regisztráljon 
honlapunkon, így elsőként kaphat informáci-
ókat a hansgrohe újdonságairól. Örülünk 
érdeklődésének!

hansgrohe.hu

Ez a brosúra termékválasztékunknak csupán egy részét tartalmazza.  
Teljes választékunk megtalálható a hansgrohe.hu weboldalon.

Olvassa be egyszerűen  
a kódot, majd regisztráljon.




