
Metris®.  Talis®.  Focus®.
ComfortZone. Komfort na všech úrovních.



02  Hansgrohe ComfortZone

Dopřejte si více prostoru.
S armaturami Metris, Talis a Focus.

Více o komfortní zóně se dozvíte na www.hansgrohe.cz/comfortzone

 Koupelna je již dlouho něco víc než 
jen místnost pro tělesnou hygienu. Stala se 
důležitým obytným a životním prostorem. 
Produkty Metris, Talis a Focus Vám nyní dá-

vají možnost, jak si tento prostor upravit zcela 
individuálně. Protože každý z nás používá 
vodu jinak, každý má své každodenní rituály 
a svůj  v las tn í  vkus.  Nejrůznějš í  nároky 

ohledně výšky, tvaru a funkce splní naše nové 
řady armatur. 

Metris® Talis® Focus®



Objevte svoji komfortní zónu.
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Příjemné: znatelně více komfortu každý den. Praktické: více místa pro mytí rukou. Luxusní: pohodlné plnění vyšších nádob.
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04  Hansgrohe ComfortZone

Více o komfortní zóně se dozvíte na www.hansgrohe.cz/comfortzone
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Splňte si nyní své nároky.

S Vaší zcela osobní komfortní zónou.

 Výška umyvadlové armatury určuje 
Vaši mnohostrannost při každodenním za-
cházení  s  vodou.  Jedná se Vám pouze  
o více volnosti pohybu při mytí rukou, nebo 
chcete mít více prostoru, abyste mohli bez 
námahy naplnit kropicí konev? Jisté je jedno: 
Čím vyšší armatura, tím více flexibility.   
Pro individuálně využitelný prostor mezi  
armaturou a umyvadlem máme jméno: 
Comfor tZone. To je ten komfor t navíc při 

ranním čištění zubů. To je ta možnost, jen 
tak si spontánně umýt vlasy. To je ten dobrý 
pocit, kdy se můžete svobodně rozhodnout, 
jakým způsobem chcete vodu užívat. 
Po té ,  co j s te  s i  zvol i l i  vhodnou výšku  
a design, můžete ještě vybírat mezi mnoha 
kombinacemi armatur a umyvadel. Máte  
raději umyvadla zavěšená na stěně nebo  
vestavěná? Najděte si  s pomocí armatur 
Metris, Talis a Focus své individuální řešení. 

Využijte možnosti vytvoření komfortní zóny 
a vytvořte si prostor, který bude odpovídat 
Vašim nárokům.



06  Hansgrohe Metris

Metris®.
Komfort na všech úrovních.
Vyberte si z našich stylových řad armatur.

 Metris představuje tvarově dokonalý  
design, který je schopen vyhovět jakékoliv 
potřebě každodenního komfor tu: k vylep-
šení WC pro hosty, k pohodlnému plnění 

větších nádob, ke komfor tnímu umytí vlasů 
v umyvadle. Tato řada armatur Vám sku-
tečně poskytne mnoho volnosti – počínaje 
Comfor tZone 100, přes f lexibi lní  otočný  

výtok u Metris 230, až po výškově velkory-
sou armaturu  ComfortZone 260.

Metris® 260
Páková umyvadlová baterie
# 31082, -000

Metris® 230
Páková umyvadlová baterie
otočný výtok 120° 
# 31087, -000

Metris® 200 
Páková umyvadlová baterie 
# 31183, -000

Metris® 110
Páková umyvadlová baterie 
# 31080, -000

Metris® 100 
Páková umyvadlová baterie 
# 31088, -000

Více informací o armaturové řadě Metris najdete na www.hansgrohe.cz/metris
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Metris® 100 
3-otvorová umyvadlová  
armatura
# 31083, -000

Metris®

Páková umyvadlová baterie 
pro nástěnnou montáž, výtok 
225 mm # 31086, -000
165 mm # 31085, -000 (bez obr.)

Metris®

Páková bidetová baterie 
# 31280, -000

Pro více komfortu při mytí vlasů. Pro více volnosti při mytí obličeje. Pro více prostoru při mytí rukou.
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Více informací k armaturové řadě  Talis najdete na www.hansgrohe.cz/talis

Talis®.
Komfort na všech úrovních.
Objevte naši inteligentní armaturovou řadu. 

 Talis je víc než jen armatura. Talis je 
skutečným každodenním pomocníkem. Při jejím 
používání zjistíte, jak neuvěřitelně praktický 

je její otočný výtok: z něj vychází obloukovitý 
proud vody, který Vám zajis t í  maximální 
komfort – již při ranním čištění zubů. Jedním 

pohybem ruky s i  za j i s t í te  vě tš í  osobní  
komfortní zónu.

Talis® 250
Páková umyvadlová baterie 
otočný výtok 60°  
s natáčecím výtokem 
# 32055, -000

Talis® 210 
Páková umyvadlová baterie 
otočný výtok 120° 
# 32082, -000

Talis® 150
Páková umyvadlová baterie 
s natáčecím výtokem 
# 32052, -000

Talis® 80
Páková umyvadlová baterie 
s natáčecím výtokem 
# 32053, -000

Talis® 80
Páková umyvadlová baterie 
# 32040, -000
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 Pouhým pohybem ruky k větší komfortní zóně: nový  
natáčecí výtok se jako obzvlášť užitečný projeví nejen 
při ranní toaletě. V mnoha běžných situacích budete pře-
kvapeni, jak velký účinek s sebou tento nápad přináší.

Talis® 230
3-otvorová umyvadlová 
armatura 
# 32310, -000

Talis®

Páková umyvadlová baterie 
pro nástěnnou montáž  
225 mm # 31611, -000
165 mm # 31618, -000 (bez obr.)

Talis® 

Páková bidetová baterie 
# 32240, -000
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Více informací k armaturové řadě Focus najdete na www.hansgrohe.cz/focus

Focus®.
Komfort na všech úrovních.
Poznejte naše praktické armaturové řady.

 Focus je první řada armatur, která 
umožňuje vybavení koupelnové keramiky  
individuálními stylovými bateriemi. S baterií 
Focus si vše usnadníte. A to jakoukoliv činnost, 

protože například díky Comfor tZone 240 
naplníte bez problému dokonce i vysoké  
nádoby. A usnadníte si i zařizování Vaší kou-
pe lny,  p ro tože  Focus  se  d í ky  s vému  

modernímu jednoduchému vzhledu harmo-
nicky začlení do interiéru každé koupelny.
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Velmi komfortní: vysoký otočný výtok pro  
velkou volnost pohybu.

Velmi flexibilní: bez obtíží si naplníte dokonce  
i takovou nádobu.

Velmi praktická: zcela snadno naplníte  
i kropicí konev.

Focus® 240
Páková umyvadlová baterie  
otočný výtok 120° 
# 31609, -000

Focus® 190
Páková umyvadlová baterie 
# 31608, -000

Focus® 100
Páková umyvadlová baterie 
# 31607, -000

Focus® 70 
Páková umyvadlová baterie 
# 31730, -000

Focus®

Páková bidetová baterie 
# 31920, -000
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Sestavte si přesnou kombinaci umyvadla a armatury, která se bude perfektně hodit  
k Vám domů – na: www.hansgrohe.cz/konfigurator

Páková umyvadlová baterie Otočný výtok 120° 
# 31087, -000

Metris® 260 Metris® 230

Talis® 250

Focus® 240

Páková umyvadlová baterie  
# 31082, -000

Rozhodněte se již nyní, co je pro 
Vás dostatečně vysoké.
Metris, Talis a Focus jedním pohledem.

 V tomto přehledu armatur  Metr is , 
Talis a Focus si najděte výšku, která se hodí  
k Vám, k vybavení Vaší koupelny a která 

odpovídá Vašim potřebám: Vaši  osobní 
Comfor tZone. A přesvědčte se i o tom, že 
tyto tři armaturové řady se vždy perfektně 

hodí do příslušného interiéru. Sestavili jsme 
pro Vás několik příkladů, jak může Vaše no-
vá armatura působit, pokud jí to umožníte.

Metris®

Talis®

Focus®

Páková umyvadlová baterie Otočný výtok 120°
# 31609, -000

Páková umyvadlová baterie Otočný výtok 60° 
s natáčecím výtokem # 32055, -000
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Metris® 200

Talis® 150

Focus® 190

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 100

Metris® 100

Talis® 80

Focus® 70

Páková umyvadlová baterie  
# 31183, -000

Páková umyvadlová baterie  
# 31080, -000

Páková baterie pro umývátko 
# 31088, -000

Metris® Talis® Focus®

Páková umyvadlová baterie 
# 31608, -000

Páková umyvadlová baterie  
# 31607, -000

Páková baterie pro umývátko
# 31730, -000

Páková umyvadlová baterie s otáčecím výtokem
# 32052, -000

Páková umyvadlová baterie s otáčecím výtokem
# 32053, -000

Páková baterie pro umývátko
# 32040, -000



Z celé Vaší koupelny 
vytvořte svoji ComfortZone.





Komfort znamená mít 
možnost volby.
S těmito kombinačními prvky určenými pro vanu 
a sprchu vytvoříte svoji koupelnu snů.

Metris® vana

Talis® vana

Focus® vana

Metris®

Páková vanová baterie  
na omítku 
# 31480, -000

Metris®

Páková vanová baterie  
pro podmítkovou instalaci  
# 31493, -000
S bezpečnostní kombinací  
# 31487, -000 (bez obr.)

Metris®

3-otvorová páková  
armatura na okraj vany 
# 31190, -000

Metris®

4-otvorová armatura  
na okraj vany
# 31442, -000

Ecostat® Select 
Vanový termostat na omítku 
# 13141, -000, -400

Talis®

Páková vanová baterie 
na omítku  
# 32440, -000

Focus®

Páková vanová baterie  
na omítku  
# 31940, -000

Talis®

Páková vanová baterie 
pro podmítkovou instalaci   
# 32475, -000 
S bezpečnostní kombinací  
# 32477, -000 (bez obr.)

Focus® 
Páková vanová baterie  
pro podmítkovou instalaci   
# 31945, -000 
S bezpečnostní kombinací  
# 31946, -000 (bez obr.)

Talis®

4-otvorová armatura 
na okraj vany
# 32314, -000

Ecostat® Comfort 
Vanový termostat na omítku 
# 13114, -000

Ecostat® Comfort 
Vanový termostat na omítku 
# 13114, -000

16  Hansgrohe Sortiment výrobků



Metris® sprcha

Talis® sprcha

Focus® sprcha

Metris®

Páková sprchová baterie  
na omítku 
# 31680, -000

Talis® 
Páková sprchová baterie 
na omítku 
# 32640, -000

Focus® 
Páková sprchová baterie 
na omítku  
# 31960, -000

Metris®

Páková sprchová baterie 
pro podmítkovou instalaci 
# 31685, -000

Talis®

Páková sprchová baterie 
pro podmítkovou instalaci 
# 32675, -000

Focus®

Páková sprchová baterie 
pro podmítkovou instalaci 
# 31965, -000

Ecostat® Select 
Sprchový termostat  
na omítku 
# 13161, -000, -400

Ecostat® Comfort 
Sprchový termostat 
na omítku 
# 13116, -000

Ecostat® Comfort 
Sprchový termostat  
na omítku 
# 13116, -000

Raindance® Select 150/Unica’S Puro Set
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400 (bez obr.)

Croma® 100 Multi/Unica’C Set 
90 cm # 27774, -000 
65 cm # 27775, -000 (bez obr.)

Crometta® 85 Vario/Unica’Crometta Set
90 cm # 27762, -000 
65 cm # 27763, -000 (bez obr.)

Hansgrohe Sortiment výrobků  17



18  Hansgrohe Trvale udržitelné technologie firmy

Splní Vaše nároky  
i nároky ekologické.
Pro maximální potěšení z vody na základě 
inteligentně redukované spotřeby.

Přesný O-kroužek reaguje flexibilně: je-li tlak vody vysoký, zmenší se jeho průchozí otvor, 
je-li tlak vody nízký, otvor se zvětší. 

EcoSmart
technologie

Velké množství vzduchu  
ve vodě vytváří obzvlášť 
měkký proud. 

Usazeniny vodního kamene 
jednoduše odstranit vydrole-
ním ze silikonových nopků. 

Omezuje průtok Vaší  
armatury a šetří tak  
vodu i energii. 

Nyní si na www.hansgrohe.cz/kalkulator-uspor najděte, kolik vody a energie můžete s našimi výrobky ušetřit.

 Tři linie baterií, které vám byly v tomto 
prospektu představeny, jasně ukazují, že se  
trvalá udržitelnost a požitek nemusí vzájemně 
vylučovat. Zcela naopak - ve skutečnosti nyní 
Metris, Talis a Focus spojují snadnost použí-
vání s ekologicky udržitelnými technologiemi. 
Umožňují to inovativní vývojové technologie, 
jako je například EcoSmart, s níž teď můžete 
spotřebu vody snížit až o 60 %. 
Vestavěný přesný O kroužek udržuje stálý 

vodní proud, kdykoliv t lak vody kolísá. 
Znamená to, že se musí ohřívat méně vody, tím 
ušetříte rovněž energii a snížíte svou produkci 
CO2. To je jen jeden z důvodů, proč jsme 
rovněž jednou z prvních společností, jejichž  
výrobky obdržely nově vytvořený certifikát 
WELL evropského sdružení výrobců baterií. 
WELL zamená Water Efficiency Label (značka 
efektivity vody).Díky technologii AirPower se 
do sníženého proudu vody dodává velké 

množství vzduchu, což zabraňuje rozstřikování 
vody. Technologie QuickClean zaručuje, že 
se z našich výrobků budete těšit celá léta, 
protože usnadňuje odstraňování usazeného 
vodního kamene vydrolením ze silikonových 
nopků ve výtoku. 

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 70

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe AGHansgrohe AGHansgrohe AGHansgrohe AG
Wash basin valveWash basin valveWash basin valveWash basin valve
Single lever valveSingle lever valveSingle lever valveSingle lever valve
Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110
WA10003-20110209WA10003-20110209WA10003-20110209WA10003-20110209

Water Efficiency Criteria

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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Více o firmě Hansgrohe najdete 
na www.hansgrohe.cz

Kvůli kompetentnímu projektování koupelny se prosím obraťte na naše partnery ve 
specializovaných sanitárních obchodech. Mějte prosím na paměti, že v této brožuře 
můžeme představit pouze určitý výběr našich produktů. Naši kompletní nabídku  
najdete na internetu. 

Na následujících webových stránkách najdete informace o našich 
specializovaných prodejcích 
www.hansgrohe-int.com/sales-worldwide

Vše o tom, co firma Hansgrohe dělá pro vodu, 
najdete na www.hansgrohe.cz

Tato brožura byla vytištěna s co největším ohledem na ochranu životního prostředí. 
Použitím nového papíru bylo možno při její výrobě snížit emise CO2 o více než 
30 %. I Vy můžete přispět k ochraně našeho životního prostředí tím, že tuto brožuru 
poskytnete následně jiným uživatelům nebo ji odevzdáte do sběrny k recyklaci.  

Kolik energie a vody můžete ušetřit s výrobky firmy Hansgrohe se 
dozvíte na www.hansgrohe.cz/kalkulator-uspor

Plánujte společně s Hansgrohe@home.

Vir tuálně pomocí Vašeho iPhone nebo iPad, zjistěte, jak perfektně se 
Hansgrohe armatury hodí k Vašemu umyvadlu prostřednictvím   
www.hansgrohe.cz/iphone

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ-617 00 Brno · Tel. +420 511 120 550  
Fax +420 511 120 599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz

Hansgrohe CS s.r.o. · Organizačná zložka · Galvaniho 7/A · SK-821 04 Bratislava
Tel. +421 (2) 43 63 76 70-2 · Fax +421 (2) 43 63 76 75 · info@hansgrohe.sk · www.hansgrohe.sk


