Metris

®

Kaiken kokoisiin tiloihin.

Metris. Hansgrohe

Kuinka korkea
on tarpeeksi
korkea sinulle
Löydä uusi Metris-tuotevalikoima.

ComfortZone
l/min

5,0

Vesi on olennainen osa jokapäiväistä olemassaoloamme. Sitä ei
käytetä vain yhteen tarkoitukseen, vaan sillä on tuhansia erilaisia
käyttökohteita. Metriksen mallien valikoima on yhtä vaihteleva kuin
tapamme käyttää vettä päivittäisessä elämässämme. Enää ei tarvitse
tehdä kompromisseja: Metriksen avulla löydät omiin tarpeisiisi
sopivan hanan korkeuden. Hansgrohella nimitämme tätä runsaam
paa käyttötilaa omalla nimityksellään: ComfortZone.

Vesi on arvokas voimavara, ja me todella arvostamme sitä.
Arvostamme sitä niin paljon, että takaamme ettei vedenkulutuksesi
milloinkaan ylitä viittä litraa minuutissa. EcoSmart on tyylikäs tek
nologia veden tehokkaampaan käyttöön. Sen avulla voit
vähentää vedenkulutustasi jopa 60 %. Katso osoitteesta hansgrohe
hansgrohe.fi/ecosmart, miten paljon energiaa ja vettä voit
säästää tuotteidemme avulla.

ComfortZone 260

Metris 260

Highriser tarjoaa sinulle selkeästi suurimman vapauden: ComfortZone 260. Lopultakin
korkean maljakon täyttäminen on helppoa. Lopultakin voit pestä hiuksesi mukavasti
pesualtaassa. Lopultakin voit nauttia ComfortZonesta, joka antaa sinulle kaiken tarvit
semasi tilan.

ComfortZone 230

Metris 230

Mikäli hanan korkeus yksinään ei täytä vaatimuksiasi, suosittelemme kääntyvää mal
lia, joka takaa sinulle entistäkin suuremman liikkumavapauden. ComfortZone 230
ja kätevä käännettävä juoksuputki tekevät jopa suuren kalamaljan täyttämisestä
helppoa.

ComfortZone 200

Metris 200

Koska tämä hana tarjoaa enemmän toimivuutta se sopii erinomaisesti suuriinkin pesu
altaisiin. Esimerkiksi kastelukannujen täyttäminen on äärettömän helppoa – ja tämä
on vain yksi monista tavoista, joilla hyödyt uudesta ComfortZone 200:stasi.

ComfortZone 110

Metris 110

Jos kaipaat suurempaa käytön vapautta esimerkiksi tehdäksesi päivittäisestä parranajosta mukavampaa, ComfortZone 110 on oikea valinta sinulle. Tämä runsaampi
käyttöala antaa sinulle huomattavasti enemmän vapautta – joka päivä.

ComfortZone 100

Metris 100

Jopa pienessä tilassa mukavuus voi olla suurta. Tämän todistaa ComfortZone 100,
joka ei ainoastaan palvele käsien pesun perinteistä tarkoitusta, vaan on myös pieni
ja silti tyylikäs.

Metris. Hansgrohe

Tyylimaailmat
Jokaisessa kylpyhuoneessa on oma ilmapiirinsä, oma yleisil
meensä ja omat värinsä. Tärkeintä on, että tunnet olosi muka
vaksi kylpyhuoneessasi ja arjen stressi jää pois. Olemme
Hansgrohella kehittäneet erilaisia tyylimaailmoja auttaak
semme sinua helpommin löytämään oman henkilökohtaisen
rentoutumistilasi.
Sinä päätät, pidätkö mieluummin selkeistä muodoista ja lin
joista vai hienovaraisesta suunnittelusta ja elävistä muodoista.
Pidätkö minimalistisesta, leikkisästä vai klassisesta muotoilusta?
Tähän moninaisuuteen on olemassa vain yksi vastaus: Tyyli
maailmojemme on oltava yhtä erilaisia kuin ihmiset, joille
olemme ne suunnitelleet – sinulle.

hansgrohe.fi

Metris. Hansgrohe

Kylpyammeeseen

Metris ®

Metris ®

yksiote amme- ja suihkuhana
pinta-asennukseen
# 31480000

yksiote amme- ja suihkuhana
piiloasennukseen
# 31493000

Ecostat ® Select

PuraVida ®

Amme- ja suihkutermostaatti
pinta-asennukseen
# 13141, -000, -400

-käsisuihku
# 28558, -000, -400

Metris ®

Metris ®

3-osainen, ammeen reunaan
asennettava yksiote ammeja suihkuhana
# 31190000

4-osainen, ammeen reunaan
asennettava ammeja suihkuhana
# 31442000

Lisätietoja tuotevalikoimasta osoitteesta hansgrohe.fi

Suihkuun

Metris ®

Metris ®

yksiote suihkuhana
pinta-asennukseen
# 31680000

yksiote suihkuhana
piiloasennukseen
# 31685000

Ecostat ® Select

Termostaatti

suihkutermostaatti
pinta-asennukseen
# 13161, -000, -400

käyttöventtiilillä
# 31572000

Raindance ® Select

Raindance ® Select

Raindance Select 150 Unica Set
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400 (ei kuvassa)

Showerpipe 360
# 27112, -000, -400

Saatavana kesä 2011

Saatavana syksy 2011

Lisätietoja tuotevalikoimasta osoitteesta hansgrohe.fi

Metris. Hansgrohe

Pesuallashanat

Metris ® 260
Yksiote pesuallashana
# 31082000

Metris ® 230
Yksiote pesuallashana
kääntyvällä juoksuputkella
# 31087000

Metris ® 200
Yksiote pesuallashana
# 31183000

Metris ® 110
Yksiote pesuallashana
# 31080000
Ykiote Bidette pesuallashana
# 31285000 (ei kuvassa)

Metris ® 100
Yksiote pesuallashana
käsienpesualtaisiin
# 31088000

Lisätietoja tuotevalikoimasta osoitteesta hansgrohe.fi

Mikä hana sopii mihinkin
Hansgrohen suositukset.

Metris® 260
pesumaljan takana tasossa

Metris® 230
peualtaassa

Metris® 200
pesumaljassa

Metris® 110
upotettavan pesualtaan tasossa
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Vasta yhdistettynä oikeaan pesualtaaseen Metris-hana voi vastata täsmällisesti toiveisiisi. Pesualtaita koskevat suosituksemme
eivät ole ankaria sääntöjä, vaan toimivat visuaalisina suuntaviivoina etsiessäsi itsellesi täydellistä yhdistelmää. Löydä oma
unelmayhdistelmäsi (keramiikkasuositukset) osoitteesta hansgrohe-keramikempfehlungen.com (sivusto englanniksi).

