
Metris®.  Talis®.  Focus®.
ComfortZone. Kaiken kokoisiin tiloihin.
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Metris® Talis® Focus®

Suo itsellesi lisää tilaa.
Metris-, Talis- ja Focus-hanoilla.

Lisätietoa ComfortZonesta on osoitteessa www.hansgrohe-int.com/comfortzone

 Kylpyhuone on pitkään ollut enemmän 
kuin pelkkä paikka vartalon hygieniasta huo-
lehtimiseen. Siitä on tullut osa kodin asuinti-
laa. Metris, Talis ja Focus antavat nyt sinulle 

vapauden suunni te l la  ky lpyhuone juur i  
sellaiseksi kuin haluat. Me kaikki käytämme 
vettä eri tavoin, meillä on omat päivittäiset 
rituaalimme ja omat mieltymyksemme. Uudet 

hanasarjamme vastaavat erilaisiin vaatimuk-
si in yksilöll isen korkeutensa, muotonsa ja 
toimintatapansa osalta.



Löydä oma ComfortZone.
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Miellyttävä: huomattavasti enemmän 
arkipäivän mukavuutta. 

Käytännöllinen: enemmän tilaa käsienpesuun. Ylellinen: myös korkeille astioille.
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Lisätietoa ComfortZone on osoitteessa www.hansgrohe-int.com/comfortzone
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Täytä nyt omat tarpeesi.

Omalla henkilökohtaisella ComfortZonellasi.

 Pesualtaan hanan korkeus tuo jousta-
vuu t t a  pä i v i t t ä i seen  veden  käy t t öön . 
Tarvitsetko lisää liikkumatilaa käsienpesuun 
vai haluatko riittävästi tilaa voidaksesi hel-
posti täyttää kastelukannun? Yksi asia on 
varma: mitä korkeampi hana, sitä enemmän 
joustavuutta saat päivittäiseen elämääsi.  
 Meillä on oma nimityksemme henkilö-
kohtaiselle mukavuusvyöhykkeelle pesual -
taan ja hanan välissä: ComfortZone. Se mer-

kitsee hieman enemmän mukavuutta, kun 
peset  hampai tas i  aamul la.  Se merki tsee 
enemmän joustavuutta, jos haluat pikaisesti 
pestä hiuksesi. 
 Se merkitsee kykyä päättää entis tä 
vapaammin omasta vedenkäytöstäsi .  Kun 
olet päättänyt henki lökohtaisen hanakor-
keutesi ja valinnut suosikkimuotoilusi, voit 
vielä valita monista hana- ja pesuallasyh-
distelmistä. Haluatko seinäkiinnitteisen vai 

tason pääl le asennet tavan pesual taan? 
Löydä oma henki lökohtainen ratkaisus i 
Metris- , Talis-  ja Focus-vaihtoehdoista. Tai 
pikemminkin, löydä oma henkilökohtainen 
ComfortZonesi ja luo ympärillesi tilaa omiin 
tarpeisiisi.

Hansgrohe ComfortZone  05
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Metris®.
Kaiken kokoisiin tiloihin.
Tutustu tyylikkääseen hanavalikoimaamme.

 Metr is -mal l in täydel l inen muotoi lu 
täy t tää kaikk i  päiv i t tä i sen mukavuuden  
tarpeet. Tee kylpyhuoneestasi tyylikkäämpi,  

täytä korkeatkin ast iat helpost i  tai  pese  
hiuksesi vaivattomasti pesualtaan yllä. Tämä 
hanamallisto lisää päivittäistä vapaa-aikaasi 

valitsetpa sitten Comfor tZone 100 ‒mallin, 
Metris 230 -mallin joustavine juoksuputkineen 
tai korkean ja tilavan ComfortZone 260 -mallin.

Lisätietoa Metris-hanamallistosta on osoitteessa www.hansgrohe-int.com/metris

Metris® 260
Yksiote pesuallashana
# 31082, -000

Metris® 230
Yksiote pesuallashana
120° kääntyvä juoksuputki  
# 31087, -000

Metris® 200 
Yksiote pesuallashana
# 31183, -000

Metris® 110
Yksiote pesuallashana
# 31080, -000

Metris® 100 
Yksiote pesuallashana
# 31088, -000



Hansgrohe Metris  07

Lisää mukavuutta hiusten pesuun. Lisää vapautta kasvojen pesuun. Lisää tilaa käsien pesuun.

Metris® 100 
3-osainen pesuallashana 
# 31083, -000

Metris®

Yksiote pesuallashana
seinäkiinnitykseen,  
225 mm # 31086, -000
165 mm # 31085, -000 (ei kuvaa)

Metris®

Yksiote pesuistuinhana 
# 31280, -000
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Lisätietoa Talis-hanamallistosta on osoitteessa www.hansgrohe-int.com/talis

Talis®.
Kaikenmallisiin tarpeisiin.
Tutustu älyhanavalikoimaamme.

 Talis on enemmän kuin pelkkä hana. 
Talis on päivittäinen apuväline. Vaikka käytätkin 
sitä vain yksinkertaisiin päivittäisiin toimiin, 
huomaat pian, miten käyttökelpoinen kään-

tyvä juoksuputki onkaan. Se synnyttää kaa-
ren muotoisen suihkun, joka tekee käytöstä 
mahdollisimman miellyttävää – aamuisesta 
hampaiden pesusta läht ien. Voisi  sanoa,  

e t tä  tämä hana l i sää henk i lökohta i s ta 
ComfortZoneasi yhdellä kädenliikkeellä.

Talis® 250
Yksiote pesuallashana 
60°kääntyvä juoksuputki  
pyörivällä juokuputkella  
# 32055, -000

Talis® 210 
Yksiote pesuallashana 
120° kääntyvä juoksuputki  
# 32082, -000

Talis® 150
Yksiote pesuallashana 
pyörivällä juoksuputkella  
# 32052, -000

Talis® 80
Yksiote pesuallashana 
pyörivällä juoksuputkella  
# 32053, -000

Talis® 80
Yksiote pesuallashana 
# 32040, -000
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 ComfortZonen laajennus vain pienellä kädenliik-
keellä: ainutlaatuinen pyörivä juoksuputki ei ole käyt-
tökelpoinen pelkästään valmistauduttaessa uuteen 
päivään, vaan se toimii erinomaisesti myös kaikenlai-
sissa jokapäiväisissä tilanteissa.

Talis® 230
3-osainen pesuallashana  
# 32310, -000

Talis®

Yksiote pesuallashana 
Seinäkiinnitykseen  
225 mm # 31611, -000
165 mm # 31618, -000 (ei kuvaa)

Talis® 

Yksiote pesuistuinhana 
# 32240, -000
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Lisätietoa Focus-hanamallistosta on osoitteessa www.hansgrohe-int.com/focus

Focus®.
Jokaisen kodin tarpeisiin.
Tutustu käytännölliseen hanavalikoimaamme.

 Focus on ensimmäinen hanamallisto, 
joka tekee mahdolliseksi keraamisten altai-
den ja yksilöllisesti suunniteltujen hanojen 
yhdis tämisen edull isest i .  Focus helpottaa  

arkeasi, sil lä Comfor tZone 240:n ansiosta  
jopa korkeiden astioiden täyttäminen käy 
vaivatta. Lisäksi Focus tekee kylpyhuoneesi 
sisustamisesta helppoa, si l lä sen moderni  

yks inker ta isuus su lautuu tasapainoises t i  
jokaiseen ympäristöön.
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Miellyttävä: korkea juoksuputki antaa paljon 
liikkumisen vapautta.

Joustava: jopa kultakalamaljan täyttäminen 
käy helposti.

Käytännöllinen: täytä kastelukannu 

vaivattomasti.

Focus® 240
Yksiote pesuallashana 
120° kääntyvä juoksuputki  
# 31609, -000

Focus® 190
Yksiote pesuallashana 
# 31608, -000

Focus® 100
Yksiote pesuallashana 
# 31607, -000

Focus® 70 
Yksiote pesuallashana 
# 31730, -000

Focus®

Yksiote pesuallashana 
# 31920, -000
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Yksiote pesuallashana 120° kääntyvä juoksuputki 
# 31087, -000

Metris® 260 Metris® 230

Talis® 250

Focus® 240

Yksiote pesuallashana 
# 31082, -000

Päätä nyt, mikä on sinulle  
riittävä korkeus.
Metris, Talis ja Focus kertasilmäyksellä.

 Metr is - ,  Tal is -  ja Focus-mal l is tojen 
yleiskatsauksen perusteella löydät vaatimus-
tesi mukaisen ja kotiisi sopivan korkeuden: 

oman henkilökohtaisen ComfortZonesi. Voit 
todeta itse, miten hyvin nämä kolme hanava-
likoimaa sulautuvat ympäristöönsä. Olemme 

koonneet muutamia esimerkkejä osoi t ta -
maan, miten hyvältä uusi hanasi voikaan 
näyttää.

Metris®

Talis®

Focus®

Yksiote pesuallashana 120° kääntyvä juoksuputki 
# 31609, -000

Yksiote pesuallashana 60° kääntyvä juoksuputki 
pyörivällä juokuputkella # 32055, -000
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Metris® 200

Talis® 150

Focus® 190

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 100

Metris® 100

Talis® 80

Focus® 70

Yksiote pesuallashana 
# 31183, -000

Yksiote pesuallashana 
# 31080, -000

Yksiote pesuallashana pienille altaille
# 31088, -000

Metris® Talis® Focus®

Yksiote pesuallashana
# 31608, -000

Yksiote pesuallashana 
# 31607, -000

Yksiote pesuallashana pienille altaille
# 31730, -000

Yksiote pesuallashana pyörivällä juoksuputkella 
# 32052, -000

Yksiote pesuallashana pyörivällä juoksuputkella 
# 32053, -000

Yksiote pesuallashana pienille altaille
# 32040, -000



Muuta koko kylpyhuo-
neesi ComfortZoneksi.
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Mukavuus merkitsee 
valinnanvaraa.
Luo unelmiesi kylpyhuone näistä osista.

Metris® Kylpy

Talis® Kylpy

Focus® Kylpy

Metris®

Yksiote amme- ja suihkuhana 
pinta-asennukseen
# 31480, -000

Metris®

Yksiote amme- ja suihkuhana 
piiloasennukseen   
# 31493, -000

Metris®

3-osainen, ammeen reunaan 
asennettava yksiote amme- 
ja suihkuhana
# 31190, -000

Metris®

Pintaosat 4-osaiseen amme- 
ja suihkuhanaan asennus 
ammeen reunaan
# 31442, -000

Ecostat® Select 
Amme- ja suihkutermostaatti
pinta-asennukseen
# 13141, -000, -400

Talis®

Yksiote amme- ja suihkuhana 
pinta-asennukseen
# 32440, -000

Focus®

Yksiote amme- ja suihkuhana 
pinta-asennukseen
# 31940, -000

Talis®

Yksiote amme- ja suihkuhana 
piiloasennukseen  
# 32475, -000 

Focus® 
Yksiote amme- ja suihkuhana 
piiloasennukseen   
# 31945, -000 

Talis®

Pintaosat 4-osaiseen amme- 
ja suihkuhanaan asennus 
ammeen reunaan
# 32314, -000

Ecostat® Comfort 
Amme- ja suihkutermostaatti
pinta-asennukseen
# 13114, -000

Ecostat® Comfort 
Amme- ja suihkutermostaatti
pinta-asennukseen
# 13114, -000
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Metris® Suihku

Talis® Suihku

Focus® Suihku

Metris®

Yksiote suihkuhana
pinta-asennukseen
# 31680, -000

Talis® 
Yksiote suihkuhana 
pinta-asennukseen
# 32640, -000

Focus® 
Yksiote suihkuhana 
pinta-asennukseen 
# 31960, -000

Metris®

Yksiote suihkuhana  
piiloasennukseen   
# 31685, -000

Talis®

Yksiote suihkuhana
piiloasennukseen   
# 32675, -000

Focus®

Yksiote suihkuhana
piiloasennukseen   
# 31965, -000

Ecostat® Select 
Suihkutermostaatti 
pinta-asennukseen
# 13161, -000, -400

Ecostat® Comfort 
Suihkutermostaatti 
pinta-asennukseen
# 13116, -000

Ecostat® Comfort 
Suihkutermostaatti 
pinta-asennukseen
# 13116, -000

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

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

Crometta® 85 Vario/Unica’Crometta Set
90 cm # 27762, -000 
65 cm # 27763, -000 (ei kuvaa)
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Täyttää käyttäjän ja  
ympäristön vaatimukset.
Optimaalisen vedenkulutuksen suomaa mielihyvää.

O-rengas reagoi joustavasti: jos vedenpaine on suuri, rajoitin pienentää virtausaukon kokoa. 
Jos taas paine on pieni, rajoitin suurentaa aukkoa.

EcoSmart-
teknologia

Suuri määrä ilmaa vedessä 
saa aikaan erityisen 
pehmeän vesisuihkun.

Kalkkikerrostumien  
poisto tapahtuu helposti 
pyyhkimällä joustavat  
silikoninupit.

Rajoittaa hanan läpivir-
tausta ja säästää näin  
vettä ja energiaa.

Osoitteessa  www.hansgrohe-int.com/savings-calculator on lisätietoa siitä, miten paljon voit säästää energiaa ja vettä käyttämällä tuotteitamme.

 Tässä esitteessä esitellyt kolme hana-
mallistoa ovat selkeä osoitus siitä, ettei kes-
tävän kehityksen ja ja nautinnollisuuden tar-
vitse olla toisiaan poissulkevia elementtejä. 
Päin vastoin: Metris, Talis ja Focus –mallisto-
sissa käytön helppous yhdistyy kestävän ke-
hityksen teknologiaan.
 Tämän mahdollistavat innovatiivisen 
kehitystyön tulokset kuten EcoSmart -toiminto, 
minkä avulla voit vähentää veden kulutusta 

jopa 60 %. Hanaan integroitu tarkka vir taus-
rajoitin pitää veden virtauksen vakaana huoli-
matta veden paineen vaihteluista. Näin ollen 
kuumaa vettä ei tarvi ta yhtä paljon kuin  
aiemmin, mikä vähentää CO2 -päästöjä. 
Tämä on vain yksi monista seikoista, minkä 
johdosta meil le on yhtenä ensimmäisis tä  
yh t iö i s tä  maa i lmas sa  myönne t t y  uu s i 
Euroopan hanavalmis taj ien assosiaat ion 
WELL-ser tf ikaatti (WELL= Water Ef f iciency 

Label). Kiitos AirPower –teknologian, veden 
vir taamaan saadaan lisättyä runsain mitoin 
i lmaa. Tämä tekee vesisuihkusta erit yisen 
täyteläisen, mutta samalla roiskumattoman. Ja 
QuickClean –toiminto takaa vuosien käyttö-
mukavuuden tuotteillemme, sillä sen avulla 
kalkkijäämät vesisuuttimista on helppo irroittaa 
yksinkertaisesti sormella pyyhkäisten.
Metris® 110 Talis® 80 Focus® 70

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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Lisätietoja Hansgrohesta on osoitteessa www.hansgrohe.fi

Asiantuntevaa apua kylpyhuoneen suunnitteluun saat ottamalla yhteyttä LVI-alan 
jälleenmyyjiimme ja yhteistyökumppaneihimme. Huomaa, että tässä esitteessä 
on vain osa tuotteistamme. Täydellinen tuotevalikoimamme löytyy Internetistä.

Tiedot paikallisista jälleenmyyjistä ovat osoitteessa  
www.hansgrohe-int.com/sales-worldwide

Tietoa siitä, mitä Hansgrohe tekee vedelle, on osoitteessa  
www.hansgrohe.fi/kestavat_arvot

Tämä esite on painettu ympäristöystävällisin menetelmin. Painamalla esitteemme  
uudentyyppiselle paperille olemme voineet pienentää painamisesta aiheutuvia CO2-
päästöjä yli 30 prosentilla. Voit itse myötävaikuttaa ympäristön suojaamiseen luovut-
tamalla esitteen toiselle henkilölle, kun et enää tarvitse sitä, tai kierrättämällä sen. 

Tietoa siitä, miten paljon Hansgrohe-tuotteiden avulla voi säästää energiaa ja vettä, 
on osoitteessa www.hansgrohe-int.com/savings-calculator

Suunnittelua Hansgrohe@home:n avulla.

Katso vir tuaalisesti iPhonellasi tai iPadillasi, miten tyylikkäältä Hansgrohen hana 
näyttää kotisi pesualtaassa osoitteessa 
www.hansgrohe-int.com/iphone 


