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Hansgrohe näyttää vedelle tien

Innovatiivisen tekniikan, kestävän laadun ja erinomaisen muotoilun ansiosta 
Hansgrohe on ollut saniteettikalusteiden suunnannäyttäjä jo yli 100 vuoden ajan. 
Hansgrohe ei ole kuuluisa pelkästään innovatiivisesta suihkutekniikastaan, vaan 
sen luovuus ja osaaminen yltävät myös muille alueille. 

Osoitamme vedelle oikean tien –  helppokäyttöisestä hanasta alkaen aina miel-
lyttävään suihkuun ja luotettavaan vedenpoistojärjestelmään saakka. Eikä asiant-
untemuksemme suinkaan lopu tähän. Hansgrohe on kehittänyt AquaCycle-jär-
jestelmän, joka puhdistaa kylpy- ja suihkuveden uudelleen käytettäväksi esim. 
WC:n huuhtelussa tai puutarhan kastelussa.

Näin veden kiertokulku jatkuu – ihmisten ja ympäristön hyväksi. 
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Veden sekoitus – Hansgrohe vahvistaa jäl-
leen kerran johtoasemaansa hanateknologiassa: 
iBox universal on maailmanlaajuisesti ensimmäi-
nen kaikkiin standardi- ja termostaattiasennuksiin 
sopiva asennussarja. 

Veden käyttö – Raindance ylä- ja käsisuihku-
jen suuret ja litteät suihkupäät saivat aikaan oi-
kean suihkubuumin. Lukemattomat jäljitelmät ja 
kopiot ovat todisteita Hansgrohen innovaatiovoi-
masta. 

Vedenpoisto – Runsaiden suihkunautintojen 
suosio toi mukanaan uuden tuoteinnovaation: 
Raindrain-vedenpoistojärjestelmän, joka poistaa 
suuretkin vesimäärät nopeasti ja varmasti. 

Veden kierrätys – Pontos AquaCycle puhdis-
taa käytetyn kylpy- ja suihkuveden, jolloin sitä vo-
idaan käyttää toistamiseen WC:n huuhtelussa tai 
puutarhan kastelussa.
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Exafill® S

Myös ammeiden täyttö-, tyhjennys- ja ylivuotoventtiili Exafill S kuuluu vedenpoistojär-
jestelmän innovaatioihin. Se korvaa tavanomaisen ammeentäytön ja yhdistää käyttö-
mukavuuden ja helpon asennuksen. Litteän ylivuotokotelon ansiosta Exafill S sopii 
myös ahtaisiin ammeasennuksiin. Yksinkertaisemmin ja älykkäämmin ei vedenpoisto 
voisi enää onnistua. 

Runko-osat standardiammeita 
varten
Exafill S huolehtii jopa kolmesta 
toiminnosta: ammeen täyttö, ty-
hjennys ja ylivuoto. 
Monipuolisuutensa ja matalan 
asennuskorkeutensa ansiosta se 
sopii myös ammeisiin, vaijerin pi-
tuus on 520 mm.
# 58115180
Exafill® S runko-osat
erikoisammeita varten
# 58116180 (ilman kuvaa)

Täydellinen sarja standardi-
ammeita varten
Exafill S ja sen joustava putkiosa 
sopivat täydellisenä sarjana (sis. 
kromisen kädensijan ja tulpan) 
erityisesti julkisiin tiloihin.
# 58113, -000

Litteä ylivuotokotelo
Syvyys vain 38 mm. Tilaa säästävä 
ylivuotokotelo on helppo asentaa 
keine! Se yhdistetään matalaan ja 
tyylikkääseen pintaosaan, joka on 
yksiosainen ja helppo puhdistaa.

Joustaa kaikkiin suuntiin
Exafill S on erittäin joustava ja mu-
kautuu myös erikoisempiin am-
meen muotoihin.

Koetäyttö
Tiiviyskokeen voi tehdä putken hu-
uhtelun yhteydessä. Koetäytön tar-
koituksena on täyttää amme ja 
säätää vaijeri asennusvaiheessa. 

Pohjatulpan koekäyttö
Asennetun pohjaventtiilin tiiviys 
voidaan tarkastaa tulpan avulla. 
Jatkoasennuksen aikana tulppa 
suojaa lialta, kunnes pintaosa on 
asennettu paikoilleen.

Asennus, puhdistus ja käyttö

Exafill® S pintaosat 
Tyylikäs pintaosa pelkistetyllä 
S-designilla
# 58117, -000, -090, -450,
-800, -810, -820, -830, -880
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Kolminkertainen tiiviste
Kolminkertainen tiiviste tiivistää 
tyhjennysaukon kolmeen su-
untaan eikä kittiä tarvita. 

Itsepuhdistava vesilukko
Vesilukkoa voidaan kääntää 
kaikkiin suuntiin ja virtausprofi-
ilin ansiosta se puhdistaa itse 
itsensä.

Joustava tulppa
Joustava tulppa ehkäisee liukas-
tumisesta aiheutuvia loukkaantu-
misia.

Uppoasennustekniikan suunnannäyttäjä 
Exafill S sekä iBox universal ja sen integroitu turvatoiminto tarjoavat 
optimaalisen  all-inclusive –ratkaisun. Ainutkertaisen turvatoiminnon 
ansiosta ulkoista turvasulkuventtiiliä ei tarvita, jolloin säästetään asen-
nus- ja huoltokustannuksissa. Yksinkertaisempaa asennusta varten 
on saatavana joustava, eristetty liitosletku, jonka päällys on ruostu-
matonta terästä.

iBox® universal
Ilmastin
Takaisinvirtauksen esto

Ammeen täyttö ja QuickClean
Täyttöventtiili, jota voidaan kään-
tää 30°, täyttää ammeen vesipu-
toussuihkulla. QuickClean-puhdis-
tustoiminnon ansiosta kalkin voi 
helposti raaputtaa pois sormella.

Exafill S iBox-turvatoiminnolla
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Flexaplus® kiinteällä ylivuotoputkella

Voidaan katkaista halutun mittaiseksi, asentaa helposti ja se sopii ammeasennuk-
seen – Flexaplus-järjestelmä kiinteällä ylivuotoputkella helpottaa ennen kaikkea 
asennusta. Miellyttävä muotoilu pääsee oikeuksiinsa Flexaplus S – designval-
missarjassa, joka sisältää säädettävän ylivuoto-osan.

Runko-osat standardiammeille
Flexaplus kiinteällä ylivuotoput-
kella,  joustava ja kulumaton 
vaijeri 520 mm. Sopii myös am-
meisiin litteän ylivuotokotelon 
ansiosta.
# 58145180
Runko-osat erikoisammeita 
varten
# 58146180 (ei kuvaa)

Täydellinen sarja standardi-
ammeille
Flexaplus ja sen kiinteä ylivuo-
toputki sopivat täydellisenä sar-
jana (sis. kromisen kädensijan 
ja tulpan) erityisesti julkisiin tiloi-
hin. Sopii myös ammeisiin lit-
teän ylivuotokotelon ansiosta.
# 58148, -000

Ammeasennus
38 mm syvä ylivuotokotelo sopii 
ahtaisiin asennuksiin ja se on 
helppo asentaa.

Pohjatulpan koekäyttö
Asennetun pohjaventtiilin tiiviys 
voidaan tarkastaa tulpan 
avulla. Jatkoasennuksen aikana 
tulppa suojaa lialta, kunnes 
pintaosa on asennettu 
paikoilleen.

Kolminkertainen tiiviste
Kolminkertainen tiiviste tiivistää ty-
hjennysaukon kolmeen suuntaan 
eikä tiivistysainetta tarvita. 

Kierrevesilukko
Irrotettavaa vesilukkoa voidaan 
kiertää ja kääntää kaikkiin suuntiin. 
Lattiaputki voidaan liittää suoraan 
tyhjennysventtiiliin.

Asennus, puhdistus ja käyttö

Täydellinen sarja Flexaplus® S 
Täydellinen sarja pelkistetyllä
S-designilla.
# 58155, -000
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Kierrevesilukko
Irrotettavaa vesilukkoa voidaan 
kiertää ja kääntää kaikkiin su-
untiin. Lattiaputki voidaan liittää 
suoraan tyhjennysventtiiliin.

Joustava tulppa
Joustava tulppa ehkäisee liukas-
tumisesta aiheutuvia loukkaantu-
misia.

Helppo liitäntä
Kiinteä ylivuotoputki on helppo 
liittää ja se takaa hyvät tiiviyso-
minaisuudet. Sopii myös syville 
suihkualtaille.

Uusi Flexaplus® S pintaosa
sis. ylivuodon säätöosan. Kuusi  
pintamateriaalivaihtoehtoa. 
Sopii erinomaisesti Hansgrohen 
ja Axorin kaikkiin designmallei-
hin. Kaikki runko- ja pintaosat 
ovat yhteensopivia.
# 58186, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Pintaosat
Pintaosassa on seitsemän pinta-
materiaalivaihtoehtoa.
# 58185, -000, -090, -450,
-800, -810, -840, -880

Ylivuodon säätöosa
liitetään Runko-osaan asennuk-
sen yhteydessä. Tulppa suljetaan 
kääntämällä sitä 90 astetta, jol-
loin ylivuoto asettuu paikoilleen.
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Flexaplus® joustavalla ylivuotoletkulla

Flexaplus-vedenpoistojärjestelmä ja sen joustava ylivuotoletku ovat jo vuosien ajan 
osoittautuneet hyviksi erikoisten ammemuotojen asennuksessa. Sen taipuisa, kier-
revahvistettu letku ja käytännöllinen pikasululla varustettu vesilukko tekevät asen-
nuksesta todella helpon. 

Runko-osat standardiammeille
Flexaplus kiinteällä ylivuotoput-
kella,  joustava ja kulumaton 
vaijeri 520 mm. Sopii myös am-
meisiin litteän ylivuotokotelon 
ansiosta.
# 58140180
Runko-osat erikoisammeille
# 58141180 (ei kuvaa)

Täydellinen sarja standardi-
ammeille
Flexaplus ja sen joustava 
ylivuotoputki sopivat täydelli-
senä sarjana (sis. kromisen kä-
densijan ja tulpan) erityisesti jul-
kisiin tiloihin.
# 58143, -000

Kylpyammeille
Joustava ylivuotoletku kemikaalin-
kestävästä polypropeenista sopii 
kaikkiin ammeisiin ilman katkaisua. 
Takaa parhaan mahdollisen
tiiviyden.  

Suihkualtaille
Jopa syvät suihkualtaat voidaan 
asentaa nopeasti eikä ylivuoto-
letkua tarvitse katkaista. 

Pohjatulpan koekäyttö
Asennetun pohjaventtiilin tiiviys
voidaan tarkastaa tulpan avulla. 
Jatkoasennuksen aikana tulppa 
suojaa lialta, kunnes pintaosa 
on asennettu paikoilleen.

Vesilukko pikasululla
Esiasennettua vesilukkoa voidaan 
kiertää ja kääntää kaikkiin suun-
tiin. Madalletun asennuskorkeu-
den ansiosta asennus on helppo 
ja nopea.

Asennus, puhdistus ja käyttö

Täydellinen sarja standardi-
ammeille
Täydellinen sarja minimalisti-
sella S-tyylisuunnan muotoilulla
# 58150, -000
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Itsepuhdistava vesilukko 
pikasululla
Vesilukko puhdistaa itse itsensä 
virtausprofiilin ansiosta. 

Letkun sileä sisäosa
Joustava ylivuotoletku on päältä 
kierrevahvistettu ja sisältä sileä. 
Näin vältetään lian kerääntymi-
nen.

Joustava tulppa
Joustava tulppa ehkäisee liukas-
tumisesta aiheutuvia loukkaantu-
misia.

Flexaplus S design – pintaosa ja siihen  integroitu säädettävä ylivu-
oto-osa mahdollistavat kylpynautinnon myös pienessäkin ammeessa. 
Vedenkorkeus voidaan nostaa jopa 25 mm yli putken alareunan.

Uusi Flexaplus® S pintaosa
sis. ylivuodon säätöosan, kuusi  
pintamateriaalivaihtoehtoa, sopii 
erinomaisesti Hansgrohen ja 
Axorin kaikkiin designmalleihin. 
Kaikki runko- ja pintaosat ovat yh-
teensopivia.
# 58186, -000, -800, -810,
-820, -830, -880

Pintaosat
Pintaosissa on seitsemän pinta-
materiaalivaihtoehtoa.
# 58185, -000, -090, -450,
-800, -810, -840, -880

Ylivuodon säätöosa liitetään yksinkertaisesti halutussa asennossa 
valmissarjaan asennuksen yhteydessä. Tulppa suljetaan kääntä-
mällä sitä 90 astetta, jolloin ylivuoto-osa asettuu paikoilleen. 
Asiakaskohtaisen säädön ansiosta sitä voidaan käyttää miltei kai-
kissa ammeissa.
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Raindrain® 90 XXL

Olipa kyseessä Rainmaker, Rainfall tai muu suihkutuoteperhe – suihkut, joissa on 
runsas vedenvirtaus, vaativat tehokkaan vedenpoiston. Raindrain 90 XXL on 
ihanteellinen ratkaisu ongelmaan. Sen aaltomainen muotoilu nostaa veden vir-
tausnopeuden jopa 51 litraan minuutissa – yksi vaikuttavimmista suorituksista 
nykyisillä markkinoilla. Positiivinen sivutuote: veden nopea virtaus huuhtoo lian
luotettavasti pois ja takaa huolettoman suihkunautinnon.

Raindrain® 90 XXL 
Runko-osa
# 60065180

Tehokas vedenpoisto
Koska tyhjennyskapasiteetti on hu-
ikeat 51 l/min, on Raindrain 90 
XXL ihanteellinen ratkaisu kaikkiin 
suihkujärjestelmiin, joissa on run-
sas vedenvirtaus. Läpivirtausarvot 
on mitattu standardin DIN EN 
274 (1-3) mukaisesti. 
 

Raindrain® 90 XXL 
Täydellinen sarja
# 60067,  -000

Kolmipistekiinnitys
Tyhjennysventtiili asennetaan yk-
sinkertaisesti kiinnittämällä ruuvit 
ylhäältä käsin. 

Kolminkertainen tiiviste
Kolminkertainen tiiviste tiivistää ty-
hjennysaukon kolmeen suuntaan
eikä tiivistysainetta tarvita.

Asennus, puhdistus ja käyttö
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Raindrain® 90 XXL 
Pintaosa
# 60066, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Liitosmuhvi
Raindrain on helppo yhdistää 
putkijärjestelmään muhvilla, jonka 
läpimitta on 50 mm. Tähän 
mennessä käytössä ollutta put-
ken ruuviliitosta ei siten enää 
tarvita. 

Itsepuhdistava vesilukko
Vesilukko puhdistaa itse itsensä 
virtausprofiilin ja veden nopean 
virtauksen ansiosta. Integroitu 
putkitulppa mahdollistaa myös ty-
hjennysputken kiinnityksen.

Raindrain® 90 XXL. Putken aaltorakenne sen saa aikaan: Raindrain 90 
XXL saa suuretkin vesimäärät häviämään hetkessä.
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Starolift®  ‘52
Kun teleskooppiputki vedetään 
ylös, vedenpinta nousee suihku-
altaassa 80 mm:n  maksimikor-
keuteen.

Staro®

Asennuskorkeus ja lattiaputki
80 mm:n asennuskorkeus ja lattia-
putken kulmaosa takaavat helpon 
asennuksen. Lasketun yläosan ansi-
osta asennus on mahdollista myös 
pohjavahvistetuissa suihkualtaissa.

Asennusapu
Lattiaputken kulmaosa on lisä-
apu venttiilin yläosan asennuk-
sessa ja uritettu tiiviste huolehtii 
parhaimmasta mahdollisesta tii-
viydestä.

Asennus, puhdistus ja käyttö

Runko-osa Starolift® ‘52
Tämä pohjaventtiili sopii 
suihkualtaaseen, jonka 
tyhjennysaukon läpimitta 
on 52 mm.
# 60052180

Pintaosa Starolift® ‘52
Sarjaan kuuluu pysty-
suora teleskooppiputki 
ja irrotettava suojalevy 
tuuletusaukolla. 
Seitsemän pintamateri-
aalivaihtoehtoa. 
# 60053, -000, -450, -800, 
-810, -820, -830, -880

Täydellinen sarja ‘52
Staro ’52 sopii suihku-
altaaseen, jonka tyhjen-
nysaukon läpimitta on 
52 mm, sarjaan kuuluu 
krominen suojalevy, 
jossa tuuletusaukko.
# 60060, -000

Runko-osa ‘90
Tämä tehokas pohjavent-
tiili sopii suihkualtaa-
seen, jonka tyhjennysau-
kon läpimitta on 90 mm.
# 60054180

Pintaosa Staro® ‘90
Tulpan tuuletusaukko 
mahdollistaa tehokkaan 
virtausprofiilin.
Pintaosa on helppo 
vaihtaa. Seitsemän 
pintamateriaalivaihto-
ehtoa. 
# 60055, -000, -450,
-800, -810,  -820, -830,
-880

Pohjatulpan koekäyttö
Asennetun pohjaventtiilin tiiviys
voidaan tarkastaa tulpan avulla. 
Jatkoasennuksen aikana tulppa 
suojaa lialta, kunnes pintaosa 
on asennettu paikoilleen.

Itsepuhdistava vesilukko
Vesilukko puhdistaa itse itsensä 
virtausprofiilin ansiosta. 

Olipa tyhjennysaukko pieni tai iso, matala tai korkealla reunalla varustettu, Staro 
tarjoaa optimaalisen ratkaisun kaikkiin suihkuihin. 
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Flowstar®

Flowstar-designvesilukko ja sen 
pintamateriaalivaihtoehdot, ventti-
ilisuojat, koristeputket ja kaksi eri 
tuotesarjaa ovat ratkaisu kaikkiin 
tarpeisiin.

Helposti asennettava Flowstar 
S, jota on saatavana kromisena, 
tutustuttaa sinut designvesilukko-
jen maailmaan. 

Flowstar® S designvesilukkon
Sopii täydellisesti Hansgrohen pel-
kistettyyn S-hanalinjojen muoto-
kieleen.
# 52105, -000

Flowstar® -venttiilisuoja
Tyhjennysventtiilin peittämiseen ka-
lusteissa, joissa on Flowstar-design-
vesilukko.
# 13957, -000, -800, 
-810, -880

Flowstar® peiterengas      
Hanan varren peittämiseen 
lasisissa pesupöydissä.
# 13959, -000

Kulmasulku
Kulmaventtiilien käytännölliseen 
ja tyylikkääseen peittämiseen.
# 13950, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880
sis Schell-kulmaventtiilin
# 13954, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Flowstar® designvesilukko
Täydellinen sarja
Täydellistä sarjaa saa vaihto-
ehtoisesti joko kulmasuluilla
# 52110, -000 
tai kulmasuluilla ja kulmaventti-
ilillä # 52120, -000

Flowstar® designvesilukko
Tyylikäs vesilukko, jossa joustava 
koristeputki ja integroitu venttiili-
suoja. Kuusi pintamateriaalivaih-
toehtoa.
# 52100, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880

Käytännöllinen siivousruuvi ei helpota pelkästään puhdistustyötä, 
vaan sen avulla löydät nopeasti esim. vahingossa poishuuhtoutu-
neen korun. Voit avata ja puhdistaa vesilukon helposti ja nopeasti 
kuusiokoloavaimen avulla ilman, että joudut avaamaan koko 
vesilukon.

Asennus, puhdistus ja käyttö

Kaunista pesualtaan alle! Hansgrohen elegantit Flowstar-designvesilukot vakuut-
tavat myös helpolla asennuksella ja puhdistuksella.  
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Designventtiilit

Laaja käyttöala: Push-Open-pohjaventtiili käy eripaksuisiin 
pesualtaisiin.

Käytetään pesuallassekoittimien kanssa, joissa ei ole vipua. Pelkistetty 
muotoilu luo harmonisen kylpyhuonekokonaisuuden. 

Yksi sormenpainallus riittää. 
Push-Open-pohjaventtiiliä on to-
della helppo käyttää. 
Pesualtaisiin, joissa on ylivuoto-
suoja. Kuusi pintamateriaali-
vaihtoehtoa.
# 50100, -000, -800,
-810, -820, -830,-880

Pesualtaan pohjaventtiili, jossa um-
pinainen Ruostumatonta terästä. 
Pesualtaille, joissa ei ole ylivuo-
tosuojaa. Kuusi pintamateriaali-
vaihtoehtoa.
# 50001, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Push-Open

Tuotetiedot

Kylpyamme
 Exafill® S Flexaplus® Flexaplus® joustava
Täyttö 30 l/min – –     
Ylivuoto 37 l/min 44 l/min 40 l/min 
Tyhjennys 53 l/min 55 l/min 55 l/min 
(mitattu standardin DIN EN 274 mukaan)

Suihkuallas
 Flexaplus® joustava Starolift®‘52 Staro®‘90 Staro®‘52 Raindrain® 90 XXL
Ylivuoto 31 l/min 33 l/min – – – 
Tyhjennys 43 l/min 33 l/min 29 l/min 33 l/min 51 l/min 
(mitattu standardin DIN EN 274 mukaan)

Pesuallas
 Flowstar® Flowstar® S Push-Open Pohjaventtiili
Tyhjennys 40 l/min 40 l/min 65 l/min 60 l/min
(mitattu standardin DIN EN 274 mukaan)
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Exafill® S runko-osa
normaaleille ammeille
# 58115180
Exafill® S täydellinen sarja
normaaleille ammeille
# 58113, -000 (ei kuvaa)

Exafill® S runko-osa
erikoisammeille
# 58116180

Exafill® S pintaosa
# 58117, -000, -090, -450, 
-800, -810, -820, -830, -880

Joustava liitosletku
600  mm # 58191, -000
Joustava liitosletku
800  mm # 58192, -000

Flexaplus® runko-osa
normaaleille ammeille
# 58145180
Flexaplus®

täydellinen sarja
normaaleille ammeille
# 58148, -000 (ei kuvaa)

Flexaplus® S pintaosa
# 58186, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Flexaplus® pintaosa
# 58185, -000, -090,
-450, -800, -810, -840,
-880

Flexaplus® runko-osa
erikoisammeille
# 58146180
Flexaplus® S
täydellinen sarja
normaaleille ammeille
# 58155, -000 (ei kuvaa)

Flexaplus®  joustava runko-osa
normaaleille ammeille
# 58140180
Flexaplus® S  joustava
täydellinen sarja
normaaleille ammeille
# 58150, -000

Flexaplus® joustava
runko-osa
eriokoisammeille
# 58141180
Flexaplus®  joustava
täydellinen sarja
normaaleille ammeille
# 58143, -000 (ei kuvaa)

Starolift®‘52 runko-osa
# 60052180

Starolift®‘52 pintaosa
# 60053, -000, -450, -800, 
-810, -820, -830, -880

Staro®‘90 runko-osa
# 60054180

Staro®‘52 runko-osa
# 60060, -000

Raindrain® 90 XXL 
runko-osa
# 60065180

Raindrain® 90 XXL pintaosa
# 60066, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Raindrain® 90 XXL 
täydellinen sarja
# 60067, -000

Staro®‘90 pintaosa
# 60055, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Flowstar®

# 52100, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880

Flowstar® S
# 52105, -000

Push-Open
# 50100, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Pesualtaan pohjaventtiili, 
jossa umpinainen suojalevy
# 50001, -000, -800, -810, -820, -830, -880

Lisää tilausnumeroon aina pintamateriaalin numero: -000 kromi, -090 kromi/kulta, -450 valkoinen, -800 ruostumaton teräs, 
-810 Satinox, -820 harjattu nikkeli, -830 kiillotettu nikkeli, -840 messinki, -880 mattakromi. 

Mittapiirrokset ja tuotenumerot
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Heti ensimmäisten poisto- ja ylivuotokalust-
eiden ensiesittelystä vuonna 1934 lähtien 
on Hansgrohe vakuuttanut ammattikuntaa 
innovatiivisilla viemäröintijärjestelmillään, 
samoin kuten kylvyn  ja suihkun ystäviäkin. 
Raindrain - lattiakaivollaan Hansgrohe jat-
kaa tätä perinnettä ja asettaa veden poisto-
kapasiteetin ja -virtausnopeuden kokonaaan 
uudelle tasolle.

Tästä esitteestä löydät koko Hansgrohe - 
viemäröintituotevalikoiman teknisine erityis-
piirteineen sekä eri jäjestelmien rakenteelli-
set etuudet.

Hyödyllinen vinkki:
osoitteesta www.hansgrohe.fi voit ladata li-
sää teknistä tietoutta tuotteistamme.


