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Hansgrohe –
tuotemerkki ja lupaus.
Pieni painike kylpyhuoneessa ja keittiössä takaa suuren nautinnon.

Hansgrohella on keksitty jo sadan
vuoden ajan uusia tapoja käyttää vettä. Siksi meistä onkin hauska nähdä, että
myös kylpyhuoneen ja keittiön imagot
ovat muutoksessa. Toiminnallisesta tilasta on tullut asuintila ja hyvänolon paikka.
Tästä johtuen myös muotoilulle ja toiminnoille asetetut vaatimukset ovat muuttuneet perustavaa laatua olevalla tavalla.
Yrityksemme on yksi saniteettialan innovaatiojohtajista ja olemmekin ylpeitä siitä, että olemme aktiivisesti mukana rakentamassa tätä kehitystä. Select-painikkeen
älykäs käyttöteknologia kuuluu erottamattomasti kylpyhuoneeseen ja keittiöön.

Hansgrohe Showroom -sovellus tuo Hansgrohen tuotteet
interaktiivisena elämyksenä suoraan kotiisi iPadilla.
w w w.hansgrohe.fi/showroom - app

3

Palkittu Rainmaker Select toimii taas kerran sekä esteettisesti että laadullisesti
tiennäyttäjänä suihkuteknologiassa.
Seuraavilla sivuilla voit tutustua siihen,
miten palkittu muotoilu yhdessä innovatiivisen tekniikan ja laadun kanssa voivat
luoda vedestä elämyksen kodissasi.
Toivotamme sinulle hyviä lukuhetkiä!

Ystävällisin terveisin,
Richard Grohe

Mistä Hansgrohe tunnetaan?

Sinun tarpeesi ovat
meidän t avoitteitamme.
Laatua – Hansgrohelta.

Kaiken toimintamme päämääränä on luoda sinulle täydellisyyteen saakka kehiteltyjä tuotteita. Tuotteita,
joilla on pitkä käyttöikä, upea muotoilu ja korkea käyttömukavuus. Sen vuoksi rakennamme, tutkimme, testaamme ja tuotamme erittäin kunnianhimoisesti niin pääkonttorissamme Schwarzwaldissa Etelä-Saksassa
kuin toimipaikoissamme kaikkialla maailmassa.

PERINNE.
Hansgrohe hurmaa kaikkialla maailmassa. Kaikki tuotteemme ovat pitkäikäisiä ja kestävästi suunniteltuja ja
niissä kiteyt y ykin sadan vuoden koke mus. Sen pohjalta synt y y luottamus ja
sinulle se hy vä tunne, joka tulee, kun
tietää tehneensä oikean valinnan.
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Mistä Hansgrohe tunnetaan?

KEHITYS.
Hansgrohen insinööreille kaikessa suunnittelussa on kyse siitä, miten tavallisesta suihkusta tulee suihkuelämys. Kehitämmekin
koko ajan uusia vesisuihkumuotoja ja käyttömahdollisuuksia, jotta päivittäinen vedenkäyttö olisi niin yksilöllistä ja mukavaa kuin
mahdollista.

TEST CENTER.
Ty yt y väisy ytesi on meille tärkeintä.
S iksi haluamme ehdottomasti täydellisesti toimivia tuotteita. Lukemattomilla testisarjoilla varmistetaan, että hanat
ja suihkut ovat ehdottomasti jokapäiväiseen käyttöön sopivia. Otamme mielellämme vastaan apua ihastuneilta tuo tetestaajiltamme, joihin sinäkin voit
kuulua.

TUOTANTO.

TUOTEKLASSIKOT.

Tuote, jossa lukee Hansgrohe, sisältää myös Hansgrohe -laatua.
Jotta tämä olisi varmaa, tuotantomme noudattaa kaikissa toimipaikoissamme kaikkialla maailmassa samoja korkean laadun
takaavia Hansgrohe -standardeja.

Klassikko synt y y laadusta. Ensiluokkaisen
muotoilun, korkean toiminnallisuuden ja
huolellisen valmistuksen ansiosta tuotteem me voivat tuottaa vesinautintoja vuosikausien ajan.

MUOTOILU.
Olemme t yöskennelleet jo pitkän aikaa yhdessä nimekkäiden muotoilijoiden kanssa, jotta sinä voisit joka päivä nauttia tuotteidemme muodosta ja toiminnoista. Sitä upeampaa onkin, että esteettistä
kunnianhimoamme eivät ar vosta ainoastaan asiakkaamme, vaan se saa myös palkintoja kansainvälisiltä muotoiluraadeilta. Aina uudestaan ja uudestaan.
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Mistä Hansgrohe tunnetaan?

Yksi painike, joka
helpottaa elämää.
Select-teknologia – Hansgrohen keksintö.

Etsimme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja. Meitä ajaa eteenpäin kysymys: Miten arkipäivästä voi tehdä
vielä miellyttävämmän? Kylpyhuoneessa ja keittiössä se tarkoittaa ennen kaikkea vaivatonta käytettävyyttä. Meitä inspiroivat painikkeet, joilla maailma tehdään yhdellä napsautuksella helpommaksi, ja niinpä
kehitimme helpon ja nerokkaan painikkeen. Vuonna 2009 toimme markkinoille ensimmäisen käsisuihkun,
jossa on puhtaasti mekaaninen valintapainike. Siitä lähtien kylpyhuoneessa ja keittiössä intuitiivisesta käytettävyydestä huolehtii Select-painike. Napin painalluksella suihkun alla voi vaihtaa vesisuihkumuotoa ja
suihkuja, kun taas pesuallas- ja keittiöhanoissa veden virtauksen voi tarvittaessa kytkeä päälle tai pois
päältä jopa ilman käsiä.

Select-painike huolehtii vielä suurem masta mukavuudesta ja helpommasta käytettäv y ydestä kylpyhuoneen ja
keittiön jokapäiväisissä rutiineissa.
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2012

2011
2013

Raindance Selectin käsi- ja
yläsuihkut olivat ensimmäisiä Hansgrohe -tuotteita, joissa
käytettiin Select-teknologiaa.

2013

2014
2015

Keittiössä Select-painike pitää t yönkulun sujuvana.

Select-hanamme ja -suihkumme
ovat hy viä esimerkkejä siitä, miten tuotteet helpottavat elämää
järkevästi ja kestävästi, ja niistä
tulee kiinteä osa arkipäivän kulttuuria.
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Arkipäivän kaunein
sisustus.
COMPANY
RANKING
2016

POS 10

Muotoilu – Hansgrohe Design.

Muotoilu ei ole meille makuasia, vaan asenne. Yhteistyössä moninkertaisesti palkitun Phoenix Design -tiimin
kanssa työstämme jatkuvasti ainutlaatuisia luomuksia. Tällöin tärkein päämäärämme on etsiä älykkäin
ratkaisu. Muotoilun ja toiminnallisuuden tulee kulkea käsi kädessä, jotta luodaan tuotteita, jotka ihastuttavat
ainutlaatuisella laadullaan ja määrittelevät samanaikaisesti esteettiset standardit uudella tavalla. iF
Company Ranking 2016 nimesi Hansgrohen jopa saniteettialan parhaaksi valmistajaksi. Kaikkien alojen
kaikkien valmistajien joukossa yritys sijoittui sijalle 10.

Yhteist yössä Phoenix Design
-suunnittelutoimiston kanssa
synt y y tuotteita, jotka ovat
sekä visuaalisesti että myös
toiminnallisesti uranuurtajia.
Rakkaus yksit yiskohtiin on
ratkaiseva ensimmäisestä
piirustuksesta lähtien aina
valmiiseen tuotteeseen saakka.
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2009

Talis Select S 100 vakuuttaa kautta linjan.

PuraVida-hana sai vuosina
2009–2011 raadin
silmät loistamaan aina
uudestaan ja uudestaan.

Raindance Select E 120 -käsisuihku ihastutti
vuonna 2013 yhdellä napin painalluksella.

Raindance Rainfall 240 Air 3jet -suihkulle suorastaan
satoi muotoilupalkintoja vuosina 2007–2009.

Lasipintainen Rainmaker Select 460 3jet
Showerpipe sai kultaa iF Award 2015 -kilpailussa.

Metris Select 320 -keittiöhana nappasi
Focus Open 2014 -muotoilukilpailusta
ensimmäisen hopeamitalin keittiöön.
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Sukella mukavuuksien
maailmaan.
Referenssit – Hansgrohen keulakuva.

Rakennuttajat ja sijoittajat toteuttavat kaikkialla maailmassa vaativia projekteja yhdessä arkkitehtien ja
suunnittelijoiden kanssa. Näissä projekteissa tarvitaan elämän peruselementtiä vettä koskevia järkeviä ja
samalla kauniita ratkaisuja. Hanat, suihkut ja kylpyhuonemallistot, joiden juuret ovat Schwarzwaldissa, tuovat merkittävän lisän muotoiluun ja mukavuuteen ensiluokkaisissa kohteissa, kuten vaikuttavissa hotelleissa ja julkisissa rakennuksissa, huviloissa ja kuninkaanlinnoissa, valikoiduilla urheiluklubeilla sekä risteilyaluksilla ja luksusjahdeilla. Kotisivuiltamme löydät lisää referenssejä. www.hansgrohe.fi/referenssit

Risteilyalus Quantum of the Seas:
®
Ecostat Comfort suihkutermostaatti,
®
®
Croma 100 Vario/Unica ’C suihkusetti,
®
Metris 110 pesuallashana.
Copyright: Meyer Werf t/Photographer: Ingrid Fiebak- Kremer

Mira Moon Hotel, Hongkong:
®
Metris 260 pesuallashana.
Copyright: Mira Moon
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Countr y Towers, Mérida:
®
Focus 260 keittiöhana,
®
PuraVida 4 - osainen ammehana ammeen
®
reunaan, Metris 110 pesuallashana,
®
PuraVida elektroninen pesuallashana.
Copyright: Countr y Towers Mérida/Inmobilia Mexico

Crowne Plaza Hotel, Brugge
®
Logis ammeputki,
®
Raindance 260 Air 1jet yläsuihku,
®
Logis 100 pesuallashana,
®
ShowerSelect termostaatit.

Stamford Residences, Sydney:
®
Focus ammeputki,
®
Focus 100 pesuallashana.
Copyright: Stamford Residence at the Rocks Sydney

Copyright: Crowne Plaza Brugge/Photographer: Patrick Despriet

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau:
®
PuraVida amme - ja suihkuhana,
®
Raindance Select S 240 2jet yläsuihku,
®
PuraVida Highflow termostaatti,
®
PuraVida 110 pesuallashana.

Sandton Skye, Johannesburg:
®
Focus 260 keittiöhana,
®
Talis S pesuallashana,
®
Raindance S 150 yläsuihku.

Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

Copyright: Sandton Skye/Photographer: Ben Bergh

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi:
Raindance ® S 240 Air yläsuihku.

Alice Lane Towers, Etelä- Afrikka:
®
Metris S elektroninen pesuallashana.

Copyright: abudhabi.capitalgate.hyatt.com
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Koe tuotteemme
helposti verkossa.
Hansgrohe mobiilisti – Hansgrohen interaktiiviset sivut.

Hansgrohen monipuolisilla tuotteilla voit kokea veden niin miellyttävästi kuin haluat. Jotta tiedonhaku
ennalta olisi yhtä miellyttävää, jännittävää ja interaktiivista, olemme luoneet käyttöösi mobiilisovelluksia.
Tällä tavoin kaikki innovaatiot tulevat suoraan kotiisi – tai mihin tahansa, missä haluaisit ne kokea.

iPadilla ja älypuhelimella
voit kokea monet Hansgrohen
tuotteet interaktiivisestii ja saada
yksit yiskohtaisia lisätietoja.
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Hansgrohe Showroom App.
Hansgrohe Showroom -sovelluksella voit kokea suihkumme, hanamme ja muut tuotteet interaktiivisesti. Voit
esimerkiksi käyttää vaikuttavaa valokuvatoimintoam me. Se tuo jokaisen haluamasi tuotteen vain yhdellä
kosketuksella suoraan kotiisi. Tällöin valittu tuote sijoitetaan keskitet ysti todelliseen kameran kuvaan. Ota nyt
valokuva sopivasta kuvakulmasta – ja pian toiveidesi
kohde on asennettu virtuaalisesti. Mikäli näkemäsi miellyttää sinua, löydät myös lähimmän jälleenmy yjän no peasti integroidun haun avulla.
Interaktiivisia ominaisuuksia:
– Valokuvatoiminnon avulla havainnolliste taan se, miltä tuote näyttäisi livenä kylpyhuoneessasi
– Videoita teknologioista ja suihkutoimin noista
– Muistilista omille Hansgrohe suosikkituotteillesi
– Jälleenmy yjähaku

http://itunes.com/app/hansgrohe -showroom

Hansgrohe@home App.
Oletko utelias tietämään, miltä Hansgrohen hanat ja suihkuratkaisut näyttäisivät kotonasi? Koska kylpyhuoneesi ja keittiösi eivät pääse tulemaan
Hansgrohelle, tulee Hansgrohe nyt sinun luoksesi –
Hansgrohe@home -sovelluksen avulla. Otat vain kuvan nykyisestä pesualtaastasi tai suihkustasi, py yhi
sormella vanha hana tai suihku pois ja siirrä sen tilalle uusi Hansgrohe -tuote. Tuloksen näet ruudulla.
Integroitu jälleenmy yjähaku näyttää sinulle välittö mästi lähimmän jälleenmy yjän. Löydät tämän iPho nelle, iPadille ja Android- älypuhelimille tarkoitetun
sovelluksen Hansgrohen nettisivuilta tai suoraan
iTunesista tai Google Playsta.

www.hansgrohe.fi/home - app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome

World Wide Water.
Viimeisimmät tiedot kaikesta veteen liitt y västä ja Hansgrohesta löyt y vät osoitteista
w w w.facebook.com/hansgrohe
w w w.t witter.com/hansgrohe_ pr
w w w.youtube.com/hansgrohe
w w w.instagram.com/hansgrohe_ se
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Suihkun uudet
ulottuvuudet.
®

Rainmaker Select ™.
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Suihkunautintoa. Rainmaker ® Select

Aito mestariteos muotoilusta
materiaaliin.
Rainmaker ® Select vakuuttaa ennen kaikkea estetiikkansa ja ensiluokkaisten materiaalien kautta.

Viime vuosien trendi nähdä kylpyhuone oleskelutilana on käynyt toteen.
Tästä johtuen myös kylpyhuoneelle asetetut vaatimukset ovat muuttuneet. Toimivasta märkätilasta on tullut esteettisyyden ja
hyvänolon paikka. Tämä havainto inspiroi
meitä ja kehitimme yhteistyössä Phoenix
Design -suunnittelutoimiston kanssa aivan
uuden, korkealaatuisen vesielämyksen
– Rainmaker Select -suihkun. Rainmaker
Select vakuuttaa yksinkertai-sella ja suo-

ralinjaisella muotoilullaan heti ensi näkemällä. Selkeä muotokieli heijastuu myös
materiaalivalintaan. Kirjaimellisesti. Suuri, lasinen suihkulevy ja sen kapea kromikehys tuovat Rainmaker Select -suihkuun
loistokasta ja arvokasta estetiikkaa. Näin
sen pinnat, jotka koostuvat valkoiselle
pohjalle asennetusta lasista ja hohtavasta
metallista, korostavat toisaalta kylpyhuoneen luonnollisuutta ja toisaalta viittaavat visuaalisesti ympäröiviin elementtei-

Muotoilu.
Innovatiivinen huone - ja tuotekonsepti luotiin
yhteist yössä Phoenix Designin kanssa.
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hin, kuten keramiikkaan, laattoihin tai
peiliin. Kokonaiskuvan lisäksi Rainmaker
Select vakuuttaa myös korkealaatuisella
valmistustavallaan. Esimerkiksi yläsuihkun
lasilevyn kaikki yli 200 reikää leikataan
tarkkuuslaserilla, mikä on erittäin vaativa
valmistustapa. Ainoastaan rakkaus yksityiskohtiin voi synnyttää todellista suuruutta.

Suihkunautintoa. Rainmaker ® Select

Tuote.
Huolellisesti testattu ja käsin koottu. Rainmaker Select noudattaa korkeim pia laatustandardeja.
Materiaali.
Lasisen suihkusiivilän valmistusprosessissa
käytetään viimeisintä laserteknologiaa.
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4 m Kylpyhuone

3 m Kylpyhuone

1m
Suihkutila

2m
Suihkutila
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Tila 1:
Keskipisteenä suihku.
Rainmaker ® Select Showerpipe – täydellinen pinta-asennusratkaisu.

Mikään muu kodin tila ei ole muuttunut niin paljoa viime vuosina kuin kylpyhuone. Toimiva märkätila on muuttunut
esteettisyyden ja hyvänolon paikaksi. Kylpyhuone ei tosin ole muuttunut sen suuremmaksi, mutta kodikkaan muotoilun kasvanut tarve ja nautinnollisempi vedenkäyttö

vaativat uusia ideoita – sekä arkkitehtonisesti että myös tuotannossa. Suihkualue
ottaa yhä enemmän tilaa ja kehittyy siten kylpyhuoneen uudeksi keskipisteeksi. Rainmaker Select Showerpipe -suihku
sopii tähän rooliin paremmin kuin hyvin
jo pelkästään kokonsa puolesta. Tällöin
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sen kiiltävät lasiset ja kromipinnat tekevät siitä toisaalta määräävän tilaelementin, toisaalta ne takaavat, että suihku sopii
harmonisesti lasiseinistä, peileistä ja keramiikasta koostuvaan kokonaiskuvaan.

Suihkunautintoa . Rainmaker ® Select

Tila 2:
Innovatiivinen ratkaisu suihkuun.
Rainmaker ® Select pinta-piiloasennus.

Nykyään kylpyhuone ei ole enää
ainoastaan paikka, jossa huolehditaan
henkilökohtaisesta hygieniasta, vaan
myös oleskelutila. Siten siitä on tullut paikka, jossa on tilaa uusille ideoille. Materiaalit kuten puu ja kangas säteilevät nyt

kylpyhuoneessa lämpöä ja mukavuutta,
istuinnurkkaukset kutsuvat rentoutumaan
ja latautumaan. Miksi ei siis suihkunkin
muotoilua voisi ajatella aivan uusiksi?
ShowerTablet Select 700, jossa on suuri
säilytystaso, asennetaan suoraan seinäs-
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tä tuleviin vesiliitäntöihin, kun taas yksisuihkuisen yläsuihkun liitäntä piilotetaan
seinän sisään. Täydellinen piilo – ja pinta-asennuksen yhdistelmä. Näin suihkusta
itsestään tulee elegantti ja toiminnallinen
huonekalu ilman häiritseviä elementtejä.

2m
Suihkutila

4 m Kylpyhuone
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3,5 m Kylpyhuone

1m
Suihkutila

Suihkunautintoa . Rainmaker ® Select

Suihkunautintoa . Rainmaker ® Select

Tila 3:
Muotoilu ja tekniikka
täydellisesti integroituna.
Rainmaker ® Select piiloasennusratkaisu.

Modernissa kylpyhuonesuunnittelussa suihkun ja tilan yhteensulautuminen
on yhä tärkeämmässä roolissa. Riippumatta siitä onko kyse esteettömästä siirtymisestä kuivalta alueelta märälle alueelle
altaattoman suihkun ansiosta, häiritsevien rajausten poistosta lasisten väliseinien avulla tai suihkuhanojen saumatto-

3 m Kylpyhuone

2m
Suihkutila
1m

masta integraatiosta. Rainmaker Select
-suihkun piiloasennus osoittaa, että myös
suurikokoinen suihku voidaan sovittaa arvokkaan vähäeleisesti ja samaan aikaan
korkealaatuisesti jokaiseen kylpyhuoneeseen. Moderni tekniikka katoaa näkymättömiin seinän sisään samalla, kun
valkoiselle pohjalle asennetut lasipinnat

3 m Kylpyhuone
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yläsuihkussa ja termostaatissa integroituvat helposti ja elegantisti seinään ja kattoon. Jokaisessa kylpyhuoneessa on siten
mahdollista toteuttaa suuri suihkunautinto. Tuntuu kuin suihkusta olisi tullut kylpyhuoneen keskipiste. Tällä ei ole mitään
tekemistä kylpyhuoneen todellisen koon
kanssa.

Suihkunautintoa . Rainmaker ® Select
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Rainmaker ® Select ™ Showerpipe –
täydellinen pinta-asennusratkaisu.

Skannaa koodi ja katso
tuotevideo.

Yläsuihku k olmella
s uihkumuodolla.

Mono

Valitse suihkumuoto.

Select

Select

Kytke yläsuihkun eri suihkumuodot
päälle ja pois napin painalluksella.

Whirl

Valitse lämpötila.

Lasitaso valkoisella pohjalla ja kro matulla metallikehyksellä.
Käsisuihkun päälleja poiskytkentä.

Select
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Pinta- ja piiloasennus
kohtaavat – innovatiivinen pintapiiloasennusratkaisu suihkuun.
Skannaa koodi ja katso
tuotevideo.

Yläsuihku, jossa on yksi
suihkumuoto.

Valitse suihkumuoto.

Select

Käsisuihkun päälleja poiskytkentä.

Select

Syöttöputki yläsuihkulle piilotetaan
seinän sisälle ja asennetaan
hanakulmien avulla.

Whirl

Ylasuihku päälle ja pois.

Select
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Valitse lämpötila.

Suihkunautintoa. Rainmaker ® Select

Rainmaker ® Select ™ -piiloasennusratkaisu – muotoilun ja tekniikan täydellinen
yhteensulautuminen.
Skannaa koodi ja katso
tuotevideo.

Yläsuihku kolmella suihkumuodolla.

Kromatut metallikehykset luovat
selkeät linjat.

Mono

Valitse suihkumuoto.
Select

Kytke yläsuihkun eri suihkumuodot päälle
ja pois napin painalluksella.

Select

Valitse lämpötila.

Select

Käsisuihkun päälleja
poiskytkentä.
Whirl

26

27

28

Vesinautinto
on tärkeintä:
Koko Hansgrohe-suihkunautinto.
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Suihkunautintoa. Suihkuvaihtoehdot

Salli itseäsi kosketettavan.
Tuhannella eri tavalla.
Valitse laajasta suihkuvalikoimasta itsellesi täydellinen suihkutilanne ja siihen sopiva ohjaus.

Pehmeä kesäsade, voimakas vesiputous vai virkistävä sadesuihku? Unel-

moitpa mistä tahansa suihkunautinnosta,
suihkuvalikoimamme avulla saat unelmasi

Käsisuihkut ja
suihkusetit.
Perusratkaisu: Käsisuihkut ovat monikäyttöisiä
joko yksittäisinä tuotteina tai suihkusetissä – ne
täydentävät sopivasti hanoja ja termostaatteja.

Yläsuihkut.
Virkistäytymiseen ja rentoutumiseen – koska jokainen päivä ansaitsee erilaisen suihkun. Piiloasennus seinään integroituna.

Showerpipe-suihkut.
ja suihkupaneelit.
Täydellinen suihkunautinto – nopea ja helppo
asennus jo olemassa oleviin vesiliitäntöihin. Sopii täydellisesti remonttiin.
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toteutumaan. Toteuta nyt yksilöllinen suihku sinulle räätälöidyllä konfiguroinnilla.

Suihkunautintoa. Suihkuvaihtoehdot

Suihkunohjaus
pinta-asennuksena.
Sopii erinomaisesti jo käytössä oleviin liitäntöihin. Helpoin tie uuteen suihkuelämykseen.

Suihkunohjaus
p iiloasennuksena.
Hanarunko piilotetaan seinään, mikä mahdollistaa täyden liikkumavapauden suihkun alla.

Suihkunohjaus
pinta-p iiloasennuksena.
Ensimmäistä kertaa pinta-asenteinen termostaatti on yhdistettävissä piiloasenteisen yksisuihkuisen yläsuihkun kanssa. Tällä asennustavalla
syöttöputki yläsuihkulle kulkee näkymättömästi
seinän sisällä.
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Suihkunautintoa. Suihkumuodot

Suihkumuotomme.
Lisää nautintoa käsi- ja yläsuihkujen monipuolisista suihkumuodoista.

Skannaa koodi ja koe suihkumuo to videolla.

Rain
Air XL

Rain ja Rain XL
Suuttimet käsi- tai yläsuihkuissa ovat
pieniä, mutta vaikutus on huomattava:
Rain-suihku virkistää ja piristää ropisten
keholle miellyttävän voimakkaasti. Näin
se on täydellinen myös esimerkiksi shampoon nopeaan ja huolelliseen huuhteluun.

RainAir ja RainAir XL
Monille suihku ei ole vain peseytymistä,
vaan veden tulee hyväillä myös sielua.
Juuri oikea vaihtoehto tälle on ylellisen
pehmeän RainAir-suihkun käsi-tai yläsuihku, jossa jokainen ilmalla täytetty pisara
tulee isosta leveästä suuttimesta. Ja joka
antaa arjen pyöriä pisaroina ohitse.

SoftRain
Pehmeä SoftRain-vesisuihku kietoo kehon
hellästi sisäänsä. Se tekee hyvää iholle ja
tietysti myös sielulle. SoftRain-suihku on
oikea valinta riippumatta siitä, onko kyse
päivittäisestä suihkusta tai rentoutumisesta. Se osoittaa vahvuutensa sekä nopeassa aamusuihkussa että perusteellisessa
pesussa raskaan päivän jälkeen.

IntenseRain
Voimakkaalla IntenseRain-vesisuihkulla
voit huuhdella shampoon helposti. Sopii
täydellisesti nopeaan virkistäytymiseen
päivää varten aamulla. IntenseRain-suihku ei poista ainoastaan shampoota hiuksista, vaan myös aamu-unisuuden – aktiivinen alku päivään.

TurboRain
Yleissuihku, joka tuottaa nopeasti tulosta:
Virkistävä TurboRain-suihku on nimensä
mukainen. Voimakkain kaikista Rain-suihkuista huolehtii pelkän voimansa ansiosta
raikastavasta suihkukokemuksesta. Niille,
jotka suosivat nopeaa ja mutkatonta suihkua.

Mix
Samanaikaisesti pehmeä ja dynaaminen.
Mix-suihku yhdistää runsaan pehmeän
RainAir-suihkun ja voimakkaan virkistävän CaresseAir-suihkun. Ulkoreunalla
pehmeät pisarat hellivät kehoa, kun taas
keskellä kohdistettu vesivirtaus hieroo
ihoa. Täydellinen sekoitus päivittäiseen
suihkunautintoon.

Vesisuihkumuoto voi vaihdella tuotet y ypin mukaisesti.
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Whirl

Whirl
Keskitetyllä Whirl-suihkulla voit puhdistaa
pois päivän rasitukset. Käsi- tai yläsuihku:
kolme yksittäistä vesisuihkua kääntyvät
ruuvimaisesti toistensa ympäri ja auttavat
tehokkaalla hierontavaikutuksella poistamaan jännitykset.

Massage

CaresseAir
Viisi voimakasta yksittäistä vesisuihkua
kulkevat limittäin ja tuottavat virkistävän,
voimakkaan ja hierovan suihkun, joka rentouttaa miellyttävästi. Juuri oikea urheilun
tai raskaan työpäivän jälkeen, jotta voi
taas tuntea itsensä hyväksi.

Massage
Keskitetty
suihku,
joka
puhdistaa
päivän
rasitukset
pois.
Kohdistettu vesisuihku rentouttaa jännittyneet
kohdat hetkessä. Innovatiivinen rengasmainen vesisuihkujen sijoittelu tekee
suihkusta kylpyhuoneen liikkuvan hyvänolonlaitteen.

RainFlow
Yläsuihku kirkkaalla, kauniilla RainFlow-vesiputoussuihkulla tuo kylpyhuoneeseen vesiputouksen tunteen. Sen avulla voit nauttia vedestä sen luonnollisessa
muodossa: vesiputousmaisesti valuen ylhäältä niskaan ja hartioille. Näin mahdollistetaan näihin vartalonosiin kohdistettu
veden suuntaus mikä huolehtii ylimääräisestä rentoutumisesta. Tätä käytetään erityisesti hyvinvointiin panostavissa kylpyhuoneissa.

RainStream
Hansgrohen suihkumuotojen kehittäjät
ovat tehneet uskomatonta työtä uudessa
yksittäisistä pisaranauhoista koostuvassa
RainStream-suihkussa. Koska nämä erityiset yläsuihkun vesisuihkut eivät kiedo sisään vaan vaikuttavat joka korkeudella
lattiaan asti virkistävästi ja tehokkaasti.
Tuloksena on uusi elävöittävä suihkunautinto, suihkussa kävijän pituudesta riippumatta.

Mono

Mono
Pistemäinen, rauhoittava ja rentouttava
suihku suihkupään keskeltä. Mono-suihku
auttaa keveydellään rauhoittumaan ja on
siten täydellinen suihku rentoutumiseen.

Vesisuihkumuoto voi vaihdella tuotet y ypin mukaisesti.
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Suihkunautintoa. Käsisuihkut

Käsisuihkumme. Käsinkosketeltavia innovaatioita.
Pieni painike takaa suuren nautinnon.

Uusi Select-teknologia käsisuihkuissa tekee suihkussa käymisestä nyt vieläkin miellyttävämpää. Sen sijaan, että
säätäisit hankalasti suihkusiivilää, voit nyt
vaihtaa todella helposti eri suihkumuoto-

jen välillä nappia painamalla. Käsisuihkumme vakuuttavat myös ulkonäöllään.
Niitä on saatavana joko pyöreinä tai kulmikkaina, kromin tai kromin ja valkoisen
yhdistelminä – näin painikkeen painal-

lus ei anna mielihyvää vain sormille, vaan
myös silmille. Myös ympäristö on otettu
huomioon: EcoSmart-tuoteversio alentaa
älykkään virtauksen rajoittimen ansiosta
veden kulutusta jopa 60 %.

Raindance ® Select E 120 3jet Käsisuihku

Hellä sadesuihku suurista
suuttimista – muodostuu ilmalla
rikastetuista vesipisaroista.

Voimakas sadesuihku pienistä
suuttimista – täydellinen
sampoon huuhteluun.

Kohdistettu hierova suihku
pyörivistä suihkusuuttimista lievittää
jännit ystä.

Whirl

Vaihda suihkutoimintoa napin painalluksella lapsellisen
helposti ja intuitiivisesti.

Select

Suihkunautintoa . Käsisuihkut

Käsisuihkut – yleiskatsaus.
Käsisuihkuissamme riittää valinnanvaraa – niin kooltaan, muodoltaan kuin toiminnoiltaankin. Käsisuihkuja on saatavana myös
vettä säästävinä EcoSmart-malleina joko 7 tai 9 l/min kulutuksella. Tähän taulukkoon on koottu yhteenvetona eri käsisuihkutuo telinjojemme valikoituja huipputuotteita. Koko valikoiman monine upeine käsisuihkuineen löydät verkkosivustoltamme osoitteesta: www.hansgrohe.fi/käsisuihkut

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Yksityiskohtaiset kuvien selitykset löytyvät taittokannen reunasta.

2007

®

Croma 100 Multi
Esim. # 28536, - 000 (85,41 €)
®
Crometta 100 Multi
Esim. # 26823, - 400 (46,87 €)

®

Croma 100 Vario
Esim. # 28535, - 000 (48,06 €)
®
Crometta 100 Vario
Esim. # 26824, - 400 (35,86 €)

Crometta ® Vario
Esim. # 26330, - 400 (26,64 €)

®
Croma 100 1jet
Esim. 28580, - 000 (39,13 €)

Crometta ® 100 1jet
Esim. EcoSmart # 26829, - 400 (27,53 €)
Crometta ® 1jet
Esim. # 26331, - 400 (23,66 €)

Crometta ®

Croma ®
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®
Croma Select E Multi
Esim. # 26810, - 400 (83,18 €)

Croma ® Select S Multi
Esim. # 26800, - 400 (83,18 €)

®
Croma Select E Vario
Esim. # 26812, - 400 (63,39 €)

Croma ® Select S Vario
Esim. # 27082, - 400 (63,39 €)

Croma ® Select E 1jet
Esim. # 26814, - 400 (47,62 €)

Croma ® Select S 1jet
Esim. # 26804, - 400 (47,62 €)

®
Raindance Select E 150 3jet
Esim. # 26550, - 000, - 400 (149,25 €)

Raindance ® Select S 150 3jet
Esim. # 28587, - 000, - 400 (149,25 €)

®
Raindance Select E 120 3jet
Esim. # 26520, - 000, - 400 (116,66 €)

Raindance ® Select S 120 3jet
Esim. # 26530, - 000, - 400 (116,66 €)

Croma ® Select

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Suihkunautintoa . Käsisuihkut

Raindance ® Select
Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Suihkusetit – yleiskatsaus.
Laajasta valikoimastamme löytyy suihkusettejä eri pituisilla tangoilla, vettä säästävinä EcoSmart-versioina, eri kokoisilla ja
toimintoisilla käsisuihkuilla sekä kromin värisenä tai kromi-valkoisen yhdistelmänä. Tähän taulukkoon on koottu yhteenveto na eri suihkusettiemme tuotelinjojen valikoituja huipputuotteita. Koko valikoima ja monia muita upeita suihkusettejä löytyy
sivustoltamme osoitteesta: www.hansgrohe.fi/suihkusetit

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Yksityiskohtaiset kuvien selitykset löytyvät taittokannen reunasta.

®
Croma 100 Vario Setti
Esim. # 27772, - 000 (118,26 €)

Crometta ® 100 Vario Setti
Esim. # 26651, - 400 (76,48 €)
Crometta ® Vario Setti
Esim. # 26532, - 400 (65,17 €)

Crometta ®

Croma ®
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®
Raindance Select S 150 3jet Setti
Esim. # 27802, - 000, - 400
(296,86 €)

®
Raindance Select E 120 3jet Setti
Esim. # 26620, - 000, - 400
(243,14 €)

®
Raindance Select S 120 3jet Setti
Esim. # 26630, - 000, - 400
(243,14 €)

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Raindance ® Select E 150 3jet Setti
Esim. # 27856, - 000, - 400
(298,34 €)

®
Croma Select E Multi Setti
Esim. # 26580, - 400 (160,85 €)

Croma ® Select S Multi Setti
Esim. # 26560, - 400 (160,85 €)

Croma ® Select

Raindance ® Select
Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Suihkunautintoa. Yläsuihkut

Yläsuihkumme:
Maailman kaunein sade.
Koe parasta vesinautintoa napin painalluksella.

Hansgrohen yläsuihkujen suihkumuoto voidaan valita painikkeen painalluksella. Rain- ja RainAir-suihkut
auttavat rentoutumaan koko suihkulautasesta tulevalla runsaalla sadesuihkullaan.
RainStream-suihku huuhtoo arjen stressin
harteiltasi kaikista kahdestatoista suutti-

mesta tulevalla runsaalla ja helmeilevällä sateellaan. Eikä vain suihkukokemus,
vaan myös yläsuihkujen ulkonäkö on monipuolinen: Saatavana on klassisen pyöreä malli ja modernin kulmikas malli joko
kromisena tai kromin ja valkoisen yhdistelmänä. Lisäksi niiden ulkokuoressa on tyy-

likäs ja hillitty kromirengas, korkeampi ja
korkealaatuisempi reuna sekä viehättävä
aaltostruktuuri. Irrotettava suihkulautanen
on helposti puhdistettavissa, jolloin se pysyy kauan kauniina ja toimivana.

Raindance ® Select E 300 3jet Yläsuihku

Vaihda suihkumuoto napin painalluksella
lapsellisen helposti ja intuitiivisesti.
Select

Hellä sadesuihku suurista
suuttimista – muodostuu ilmalla rikastetuista vesipisaroista.

Voimakas sadesuihku pienistä
suuttimista – täydellinen shampoon
huuhteluun.

41

Runsas leveä virtaus 12:sta
suuttimesta – tehokasta
rentoutumista.

Suihkunautintoa . Yläsuihkut

Yläsuihkut – yleiskatsaus.
Yläsuihkuja löytyy niin seinälle kuin kattoonkin asennettavia (upotettavia ja varrella varustettuja) sekä erilaisilla muotoiluilla, väriyhdistelmillä, suihkumuodoilla ja vedensäästöominaisuudella varustettuna. Tähän taulukkoon on koottu yhteenvetona
eri yläsuihkutuotelinjojemme valikoituja huipputuotteita. Koko valikoiman monine upeine yläsuihkuineen löydät sivustoltamme
osoitteesta: www.hansgrohe.fi/yläsuihkut

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Yksityiskohtaiset kuvien selitykset löytyvät taittokannen reunasta.

®
Croma 220
Esim. # 26464, - 000
(298,64 €)

Crometta ® E 240
Esim. # 26726, - 000
(267,84 €)

®
Croma Select E 180 2jet
Esim. # 26524, - 000, - 400
(317,24 €)

®
Crometta S 240
Esim. # 26723, - 000
(267,84 €)

®
Croma Select S 180 2jet
Esim. # 26522, - 000, - 400
(317,24€)

Crometta ® 160 1jet
Esim. # 26577, - 000, - 400
(188,53 €)

Croma ®/Croma ® Select

Crometta ®
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®

Raindance ® E 420 Air 2jet
Esim. # 27373, - 000
(1639,03 €)

®
Raindance Royale S 350 Air 1jet
# 28420, - 000
(2394,49 € ei sis. putkea)

®
Raindance Select E 300 3jet
Esim. # 26468, - 000, - 400
(1043,53 €)

®
Raindance Select S 300 2jet
Esim. # 27378, - 000, - 400 (722,42 €)
240 2jet
Esim. # 26466, - 000, - 400 (561,87 €)

®

Rainmaker Select
460 3jet
Esim. # 24007, - 400
(3095,04 €)

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Rainmaker Select
580 3jet
Esim. # 24001, - 400
(3404,54 €)

Raindance ®/ Raindance ® Select

Rainmaker ® Select

Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Suihkunautintoa . Showerpipes

Showerpipe-suihkumme vastaavat
kaikkein korkeimpiin vaatimuksiin.
Koe suihku uudella tavalla nappia painamalla.

Showerpipe-suihkussa on kaikki
kaunista – ja helppoa. Käsisuihkun, yläsuihkun ja termostaatin Select-painikkeiden ansiosta suihkun ja suihkumuodon
valinta on entistäkin miellyttävämpää.
Toiminto on integroitu ShowerTablet-

termostaattiin elegantisti. Vain kevyt painallus riittää ja sukellat täysin uuteen suihkukokemukseen. Kaikissa Hansgrohen
Showerpipe-suihkuissa on täydellinen
muotoilu ja toisiinsa sopivat osat. Ne voidaan asentaa todella helposti ja nopeas-

ti seinän vesiliitäntöihin – ihanteellinen
ratkaisu remontissa. Tämä koskee myös
suihkupaneeleja: Ne tarjoavat suihkunautintoa esiasennettujen ja paneeliin integroitujen ylä-, käsi ja sivusuihkujensa ansiosta.

Skannaa koodi ja katso
tuotevideo.

Valitse suihkumuoto.
®

Raindance Select E 300 3jet ST Showerpipe
Select

Avaa ja sulje suihku.

Valitse suihkumuoto.

Ylasuihku päälle ja pois.

Select
Select

Käsisuihku päälle ja pois.

Select

Yläsuihkun RainStream -suihku
päälle ja pois.

Whirl

Select

Valitse lämpötila.
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Showerpipet – yleiskatsaus.
Showerpipe -suihkuistamme jokainen löytää itselleen sopivan. Valikoimassamme on suihkukokonaisuuksia erikokoisilla yläsuihkuilla, erilaisilla käsisuihkuilla, suihkumuodoilla ja väriyhdistelmillä sekä erimittaisilla pystyputkilla varustettuna erilaisiin asennustilanteisiin. Tarkistathan Showerpipeä valitessasi sen oikeat mittasuhteet ja sopivuuden omaan kylpyhuoneeseesi. Tähän
taulukkoon on koottu yhteenvetona eri Showerpipe -tuotelinjojemme valikoituja huipputuotteita. Koko valikoiman monine upeine
Showerpipe -suihkuineen löydät verkkosivustoltamme osoitteesta: www.hansgrohe.fi/showerpipet

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Yksityiskohtaiset kuvien selitykset löytyvät taittokannen reunasta.

®

Crometta ® 160 1jet
Esim. # 27264, - 400
(552,05 €)

Crometta ® E 240
Esim. # 27271, - 000
(580,32 €)
juoksuputkella
# 27298, - 000
(803,52 €)

Croma
220 Air 1jet
Esim. # 27185, - 000
(896,37 €)
juoksuputkella
# 27223, - 000
(1164,21 €)

®

Crometta S 240
Esim. # 27267, - 000
(580,32 €)
juoksuputkella
# 27320, - 000
(803,52 €)

Crometta ®

®
Croma Select E
180 2jet
Esim. # 27256, - 400
(907,68 €)
juoksuputkella
# 27352, - 400
(1146,50 €)

®
Croma Select S
180 2jet
Esim. # 27253, - 400
(907,68 €)
juoksuputkella
# 27351, - 400
(1146,50 €)

Croma ®/Croma ® Select
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®

Rainmaker Select
Esim. 460 3jet
# 27106, - 400 (4952,06 €)

®
Raindance Select E
300 3jet ST
Esim. # 27127, - 000, - 400
(2593,58 €)

Raindance ® Select
300 Air 1jet
# 27114, - 000 (1409,28 €)
Nordic-versio 240 1jet
# 27235, - 000
(1167,34 €)

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Suihkunautintoa. Showerpipes

®
Raindance Select E
360 1jet
Esim. # 27134, - 000, - 400
(1843,04 €)
juoksuputkella
# 27113, - 000, - 400
(2008,35 €)

Raindance ® Select

Rainmaker ® Select

Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Suihkunautintoa. Suihkunohjaus pinta - asennuksena

Suihkunohjauksemme
pinta-asennukseen ja
silkkaan suihkunautintoon.
Select-painikkeen ansiosta nyt vieläkin linjakkaampi.

Select-teknologian ansiosta jopa
termostaatin käyttö on erityisen miellyttävää. Kytket käsisuihkun päälle ja pois
vain yhdellä painalluksella. Tämän lisäksi

termostaatti pitää suihkulämpötilan tasaisena toiveidesi mukaisesti ja estää ei-toivotut kuumat tai kylmät vesisuihkut. Jo
asennettaessa ShowerTablet Select 300

on mutkaton. Se sopii seinän vesiliitäntöihin (ei pinta-asennusvesijohtoihin) ja on
siten ihanteellinen ratkaisu remontissa.

ShowerTablet ® Select 300 Termostaattinen suihkuhana

Valitse lämpötila.

Lasitaso suihkutar vikkeille.

Saatavana myös
valkoisen ja kromin
yhdistelmänä.
Eristett y runko pitää hanakotelon
miellyttävän lämpöisenä ja estää
mahdolliset palovammat.
Käsisuihkun päälleja poiskytkentä.

Select

Intuitiivinen.

Tilava.

Tarkka säätö.

Select-painiketta on helppo käyttää intuitiivisesti edestä päin. Veden päälle- ja
poiskytkentä sujuu ongelmitta.

Lasitasolla voidaan säilyttää suihkutarvikkeita eikä erillistä suihkuhyllyä enää tarvita.

Haluttu lämpötila voidaan asettaa tarkoin edessä olevalla käyttäjäystävällisellä kiertokytkimellä.
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Suihkunautintoa. Suihkunohjaus pinta - asennuksena

Suihkunohjaus pinta-asennuksena –
yleiskatsaus.
Tähän taulukkoon on koottu yhteenvetona eri pinta- asennustermostaattiemme tuotelinjojen valikoituja huipputuotteita. Koko
valikoiman monine upeine termostaatteineen löydät sivustoltamme osoitteesta: www.hansgrohe.fi/suihkuhanat

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Yksityiskohtaiset kuvien selitykset löytyvät taittokannen reunasta.

®

Ecostat Comfort
Suihku # 13116, -000 (316,20 €)
Nordic-versio # 13119, -000 (255,94 €)

Ecostat ® 1001 CL
Suihku # 13211, - 000 (221,71 €)
Nordic-versio # 13213, - 000 (221,71 €)
®

Ecostat Comfort
Amme ja suihku # 13114, -000 (403,99 €)
Nordic-versio # 13118, -000 (303,80 €)

®

Ecostat 1001 CL
Amme ja suihku # 13201, - 000 (281,23 €)
Nordic-versio # 13214, - 000 (281,23 €)

Ecostat ®
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®

ShowerTablet Select 700
Suihku pinta-piiloasennukseen. # 13184, - 000, - 400 (1364,00 €)
Huom. voidaan käyttää vain piiloasenteisen yläsuihkun kanssa.

®
ShowerTablet Select 300
Suihku # 13171, - 000, - 400 (616,78 €)

®
Ecostat Select
Suihku # 13161, - 000, - 400 (475,12 €)

®
ShowerTablet Select 300
Amme ja suihku # 13151, - 000, - 400 (825,10 €)

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

®
ShowerTablet Select 700
Amme ja suihku # 13183, - 000, - 400
(1857,02 €)

®

Ecostat Select
Amme ja suihku # 13141, - 000, - 400
(616,78 €)

Ecostat ®

ShowerTablet ® Select
Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Suihkunautintoa . Suihkunohjaus piiloasennuksena

Suihkunohjauksemme
piiloasennukseen: uusi tapa
ohjata nautintoa.
Mullistava suihkukokemus.

ShowerSelect piiloasennettu suihkunohjaus määrittelee suihkunautinnon
aivan uudella tavalla. Select-painikkeet
on integroitu samalle tasolle pinnan kanssa ja niiden avulla suihkun päälle ja pois
kytkeminen on todella helppoa. Painikkeita on helppo lukea ja ne ovat erityi-

sen pitkäikäisiä, koska niissä käytetään
ainoastaan mekaanisia rakenneosia. Piiloasennetun suihkunohjauksemme tekniikka on seinän sisällä. Tarkemmin ilmaistuna ns. iBox universal -rungossa. Kyseinen
kahden komponentin erottaminen seinän sisään ja pintaan mahdollistaa kak-

sivaiheisen asennuksen. Näin sinulla on
toisaalta enemmän aikaa päättää, mitä
näkyviä pintaosia haluat, ja toisaalta
pintaosien vaihto on myöhemmin joustavaa. Lisäksi suihkun litteä muoto tuo vielä enemmän liikkumisvapautta suihkuun.

ShowerSelect ® integroidulla suihkuletkuliitännällä ja käsisuihkun pidikkeellä

Suihkujen päälle - ja poiskytkentään. Mattapintaiset Select-painikkeet erottuvat hy vin kromisista pinnoista. Isot symbolit takaavat helppokäyttöisy yden.

Ylasuihku päälle ja pois.
Käsisuihku ja letku
valittavissa vapaasti (eivät
kuulu tuotteeseen).

Käsisuihku päälle ja pois.

Helposti luettava lämpötilamerkintä.

Kapea, lieriömäinen kahva, jossa on
puikko, takaa käytön ergonomisuuden.

Valitse haluamasi lämpötila –
termostaattiteknologia pitää sen tasaisena.
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Valinnan vapautta
piiloasennussuihkuissa.
Jokaiseen käyttötilanteeseen oikea ratkaisu.

Jokainen meistä vaati suihkuelämykseltä eri asioita. Siksi Hansgrohella voit valita vapaasti, miten paljon toimintoja suihkussasi pitäisi olla. Alkaen yksisuihkuisesta suihkusta aina kokonaisuuteen, jossa on useita eri suihkuja ja vesisuihkumuotoja – meiltä löytyy jokaiseen tilanteeseen myös sopiva piiloasenteinen suihkunohjaustapa.

Mikä termostaatti on?
Kääntösäätimellä säädetään ensin haluttu veden lämpötila, joka sitten pidetään termostaattiventtiilillä tasaisena. Yllättävät epävakaasta vedenpaineesta johtuvat kuuman ja kylmän veden vaihtelut kuuluvat siten menneisyyteen.
Mikä hana on?
Hanat sopivat erityisesti vesijohtoihin, joiden paine on vakaa. Näin myös veden lämpötila pysyy tasaisena ja takaa siten suuren suihkunautinnon.

Suihkunohjaus yhdelle
suihkulle.

Suihkunohjaus kahdelle
suihkulle.

Kauneinta yksinkertaisuutta. Näillä pintaosilla kytket yhden suihkun eli käsi- tai yläsuihkun päälle ja
pois päältä. ShowerSelect-tuotteilla se tapahtuu todella helposti nappia painamalla, Ecostat-suihkussa ja yksiotehanoissa valinta tehdään kääntö- tai
vipukahvalla. Veden lämpötilaa säädetään suurella kiertokahvalla.

Kaksinkertainen nautinto. Näissä pintaosissa voit
ohjata kahta suihkua eli käsi- ja yläsuihkua napin
painalluksella (ShowerSelect), kääntösäätimellä
(Ecostat) tai vipukahvalla (yksiotehana). Veden lämpötila säädetään suurella kääntösäätimellä.
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iBox ® universal
# 01800180 (188,53 €)

ShowerSelect ® -lasitermostaatti,
valkoinen/kromi ja musta/kromi

Ecostat ® -termostaattiratkaisu

®
ShowerSelect -termostaattiratkaisu

Metris ® -hanaratkaisu

ShowerSelect ® -hanaratkaisu

Yleissopiva runko-osa.
iBox universalin kanssa hanan runko-osa piilotetaan kokonaan seinään. Tämä näyttää tyylikkäältä ja tuo vapaan tilan lisäksi myös
lisää joustavuutta suihkuun. Koska iBox on yhteensopiva kaikkien termostaatti- ja hanamallistojen kanssa, voidaan se asentaa ennen kuin olet päättänyt, minkä malliston pinta-osan valitset.

Suihkunohjaus kolmelle
suihkulle.

Suihkunohjaus neljälle
suihkulle.

Yksilölliseen nautintoon. ShowerSelectillä voit käyttää samaan aikaan kolmea suihkua. Tämä tarkoittaa, että voit napin painalluksella kytkeä päälle
sekä käsisuihkun että yläsuihkun kaksi eri suihkumuotoa. iControl-ratkaisussa sekä muissa mallistoissa valitset kaikki käsin kääntösäätimellä. Termostaatin suurella kääntösäätimellä säädetään veden
lämpötila tarkasti.

Rajaton suihkunautinto. ShowerSelectin avulla voit
ohjata neljää suihkua. Voit napin painalluksella kytkeä päälle käsisuihkun ja yläsuihkun kolme eri suihkumuotoa. iControl-toiminnolla varustettuja suihkuja ja kaikkia muita järjestelmiä ohjataan käsin
kääntösäätimellä. Suuri kääntösäädin säätelee veden lämpötilaa.
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Suihkunohjaus piiloasennuksena –
yleiskatsaus.
Koko valikoima löytyy sivustoltamme osoitteesta: www.hansgrohe.fi/suihkuhanat
Yksityiskohtaiset kuvien selitykset löytyvät taittokannen reunasta.

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

®
ShowerSelect lasi
Termostaatti
# 15737, - 400
(896,67 €)

®
ShowerSelect lasi
Termostaatti
# 15737, - 600
(896,67 €)

®
ShowerSelect lasi
Termostaatti
# 15738, - 400
(980,89 €)

®
ShowerSelect lasi
Termostaatti
# 15738, - 600
(980,89 €)

ShowerSelect ®
Termostaatti
# 15765, - 000 (967,05 €)

ShowerSelect
Termostaatti
# 15762, - 000
(725,25 €)

®

Ecostat ® E
Termostaatti
# 15707, - 000
(510,53 €)

®

Metris
Yksiotehana
# 31456, - 000 (268,44 €)

®
ShowerSelect S
Termostaatti
# 15744, - 000
(725,25 €)

ShowerSelect
Termostaatti
# 15763, - 000
(789,83 €)

®
Ecostat S
Termostaatti
# 15757, - 000
(510,53 €)

Ecostat E
Termostaatti
# 15708, - 000
(573,33 €)

®

®

®

®

Metris
Yksiotehana
# 31685, - 000 (268,44 €)

Metris
Yksiotehana
# 31454, - 000 (286,89 €)

Suihkunohjaus yhdelle suihkulle

®
ShowerSelect S
Termostaatti
# 15743, - 000
(789,83 €)

®

Ecostat S
Termostaatti
# 15758, - 000
(573,33 €)

®

Metris
Yksiotehana
# 31493, - 000 (286,89 €)

Suihkunohjaus kahdelle suihkulle
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®
ShowerSelect lasi
Käyttöventtiili
# 15736, - 400
(651,45 €)

®
ShowerSelect lasi
Käyttöventtiili
# 15736, - 600
(651,45 €)

®
ShowerSelect lasi
Käyttöventtiili
# 15736, - 400
(651,45 €)

®
ShowerSelect lasi
Käyttöventtiili
# 15736, - 600
(651,45 €)

®
ShowerSelect lasi
Termostaatti
# 15734, - 400
(651,45 €)

®
ShowerSelect lasi
Termostaatti
# 15734, - 600
(651,45 €)

®
ShowerSelect lasi
Termostaatti
# 15735, - 400
(896,67 €)

®
ShowerSelect lasi
Termostaatti
# 15735, - 600
(896,67 €)

ShowerSelect ®
Käyttöventtiili
# 15764, - 000 (523,92 €)

®
ShowerSelect S
Käyttöventtiili
# 15745, - 000
(523,92 €)

ShowerSelect
Käyttöventtiili
# 15764, - 000 (523,92 €)

®
ShowerSelect S
Termostaatti
# 15741, - 000
(523,92 €)

ShowerSelect
Termostaatti
# 15761, - 000
(725,25 €)

ShowerSelect
Termostaatti
# 15760, - 000
(523,92 €)

®

Suihkunohjaus kolmelle suihkulle

®

®
ShowerSelect S
Käyttöventtiili
# 15745, - 000
(523,92 €)

®

®
ShowerSelect S
Termostaatti
# 15742, - 000
(725,25 €)

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Suihkunautintoa . Suihkunohjaus piiloasennuksena

Suihkunohjaus neljälle suihkulle

Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Vesi
täydellisimmillään:
Kylpyhuonehanat.
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Kylpyhuonehanat. Ty ylimaailmat

Hansgrohen kolme tyylimaailmaa.
Inspiroidu ja toteuta unelmakylpyhuoneesi.

Kylpyhuone on aikoja sitten muuttunut käyttötilasta viihtyisäksi asuintilaksi. Yhä useammat käyttäjät suunnittelevat
monitoimisia hyvinvointitiloja, joissa muotoilulla ja kodin viihtyisyydellä on yhtä
suuri merkitys kuin korkean teknologian
funktionaalisuudella. Hyvänolon kulttuu-

ri tukee tätä trendiä. Kylpyhuone on ollut
jo kauan tila, jossa rentoudutaan ja vetäydytään arkipäivästä. Se on tila, jossa vietetään aikaa. Hansgrohen hanat ilmentävät tätä kehitystä, joka liittyy täydellisen
toiminnallisuuden ja kauniin muotoilun väliseen tasapainoon. Auttaaksemme sinua

suunnistamaan kohti yksilöllistä kylpyhuonetta, olemme luoneet tuotteillemme kolme erilaista tyylimaailmaa. Löydät niistä
ideoita omaan unelmakylpyhuoneeseesi
oman henkilökohtaisen makusi mukaan.
Inspiroidu.

Avantgarde.

Luot kylpyhuoneeseesi erit yistä aistikkuutta vetoamalla tunteisiin yksit yiskohdilla leikittelevän muotokielen ansiosta.
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Kylpyhuonehanat. Ty ylimaailmat

Modern.

Tämä t y yli on muodon ja toiminnon tiennäyttäjä. Näin synt y y rauhoittava tila, jolle ominaista ovat selkeät linjat ja merkit ykselliset muodot.

Classic.

Muotokieli, joka vastaa klassista kauneutta ja levittää lämmintä ja harmonista tunnelmaa.
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Tyylimaailma
Avantgarde.
Palkittua muotoilua valkoisena ja kromina.

Kylpyhuoneessa ei ole kyse huomisen trendeistä, vaan
omasta trendistä. Se joka arvostaa hillittyä yksilöllisyyttä,
rakastaa Avantgarde-tyylimaailmamme hanoja.
www.hansgrohe.fi/avantgarde
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Tyylimaailma Avantgarde .
PuraVida ®.

PuraVida-hanojen lennokkaat linjat ja orgaaniset muodot säteilevät luovaa itsetietoisuutta. DualFinish-menetelmän avulla pintamateriaalit valkoinen ja kromi sulautuvat yhteen saumattomasti. PuraVida-hanoja on saatavana eri korkuisina – yksilöllistä tilaa varten, josta me käytämme nimitystä ComfortZone.

Pinta kromi
(- 000)

Pinta valkoinen/kromi
(- 400)

Kromi

Valkoinen

2009

PuraVida ® 240
# 15072, - 400 (914,08 €)

PuraVida ® 200
# 15081, - 400 (704,87 €)
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PuraVida ® 110
Bidette pesuallashana
# 15275, - 400 (710,97 €)

®

PuraVida 100
# 15081, - 400 (704,87 €)

Amme

®

PuraVida
# 15472, - 000, - 400
(1085,35 €)

®

PuraVida
# 15445, - 000, - 400
(606,21 €)

Suihku

PuraVida ®
# 15672, - 000, - 400
(863,64 €)

PuraVida ®
# 15665, - 000, - 400
(534,34 €)

Löydät lisää PuraVida-tuotteita osoitteesta
w w w.hansgrohe.fi/puravida
Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Tyylimaailma Modern.
Nykyaikainen. Harmoninen. Toimiva.

Modernit kylpyhuoneet tarvitsevat moderneja ratkaisuja. Täydellinen, nykyaikainen muotokieli on tällöin ratkaiseva tekijä. Ratkaisevaa on myös yksityiskohtiin saakka harkittu toiminnallisuus, joka kuitenkin keskittyy olennaiseen.
www.hansgrohe.fi/modern
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Tyylimaailma Modern .
Talis ® Select S ja Talis ® S.

Talis ® Select S
Huomiota herättävän Select-painikkeen avulla Talis Select S -hanan käyttö on lapsellisen helppoa. Veden virtaus avataan tai suljetaan napin painalluksella. Painiketta kiertämällä säädät haluamasi lämpötilan. Select-painike tuo hanalle ainutlaatuista
esteettistä selkeyttä yhdessä juoksuputken kanssa, joka liittyy harmonisesti kapeaan
ja kartiomaiseen hanarunkoon.

Talis ® Select S 190
# 72045, - 000 (393,28 €)

Talis ® Select S 100 Bidette
# 72291, - 000 (341,94 €)

Talis ® Select S 80
# 72041, - 000 (235,25 €)

Talis ® S
Talis S -hanan kapea vipukahva ja suora, kartiomainen runko tekevät siitä hanan,
jossa yhdistyvät klassisen yksiotehanan toiminnallisuus ja moderni muotokieli.

Talis ® S 190
# 72032, - 000 (317,24 €)

®
Talis S 100 Bidette
# 72290, - 000 (277,07 €)

Amme

Talis ® S
# 72400, - 000 (267,69 €)

Talis ® S 80
# 72011, - 000 (179,45 €)

Talis ® S 140
# 72114, - 000 (569,46 €)

Talis ® S
# 72415, - 000 (341,94 €)

Suihku

Talis ® S
# 72405, - 000 (219,78 €)

Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat
voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Talis ® S
# 72600, - 000 (212,04 €)
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®

Talis S
# 72605, - 000 (194,93 €)

Löydät lisää Talis-tuotteita osoitteesta www.hansgrohe.fi/talis
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Tyylimaailma Modern .
Talis ® Select E ja Talis ® E.

Talis ® Select E
Select-teknologiasta johtuvan intuitiivisen käyttömukavuuden lisäksi Talis Select E tuo
jokaiseen kylpyhuoneeseen modernin ilmeen laajoilla, leijuvilla pinnoillaan ja tarkoilla ääriviivoillaan. Veden virtausta säädellään helposti napin painalluksella, kun taas
veden lämpötilaa säädetään painiketta kiertämällä.

Talis ® Select E 240
# 71753, - 000 (349,68 €)

Talis ® Select E 110
# 71751, - 000 (235,25 €)

Talis ® E
Selkeät ääriviivat, kapea, kartiomainen runko ja täydellisesti juoksuputkeen sopiva
kahva antavat Talis E -hanalle sen korkealaatuisen ja nykyaikaisen ulkomuodon.

Talis ® E 240
# 71717, - 000 (292,54 €)

®

Talis E 110
# 71711, - 000 (179,45 €)

Amme

Talis ® E
# 71740, - 000 (235,25 €)

Talis ® E 80 Bidette
# 71729, - 000 (267,69 €)

Talis ® E 150
# 71755, - 000 (267,69 €)

Talis ® E
# 71733, - 000 (324,98 €)

Suihku

Talis ® E
# 71745, - 000 (194,93 €)

Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat
voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

®

Talis E
# 71760, - 000 (202,67 €)
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Talis ® E
# 71765, - 000 (162,49 €)

Löydät lisää Talis-tuotteita osoitteesta www.hansgrohe.fi/talis
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Kylpyhuonehanat. Tuotteet – yleiskatsaus.

Metris ® malliston yleiskatsaus.
Riippumatta siitä, minkä tuotelinjan valitset, Hansgrohelta löydät aina sopivat tuotteet kylpyhuoneeseesi. Tässä esitelty Metris-valikoima tarjoaa sinulle esimerkinomaisesti yleiskuvan laajasta hanojen vakiovalikoimastamme – pesualtaalta
suihkuun ja kylpyammeeseen. Kaikkien mallistojemme koko valikoima hintoineen ja tuotetietoineen löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta: www.hansgrohe.fi/pesuallashanat
Yksityiskohtaiset kuvien selitykset löytyvät taittokannen reunasta.

Metris ® Pesuallas ja pesuistuin

Metris 260
Yksiote pesuallashana
# 31184, - 000 (416,34 €)

®

®
Metris 230
Yksiote pesauallashana 120°
käänt y vällä juoksuputkella
# 31087, - 000 (416,64 €)

Metris 200
Yksiote pesuallashana
# 31185, - 000 (379,59 €)

®
Metris 110
Yksiote pesuallashana
# 31084, - 000 (305,49 €)

®
Metris 100
Yksiote pesuallashana
# 31186, - 000 (286,89 €)

Metris ® 110 Bidette
Yksiote pesuallashana
# 31285, - 000 (392,83 €)

®

Metris
Yksiote pesuallashana
seinäasennukseen
# 31086, - 000 (434,94 €)

®

Metris 100
3 - osainen pesuallashana
# 31083, - 000 (638,80 €)

Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat
voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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®

Metris ®
Yksiote pesuistuinhana
# 31280, - 000 (366,79 €)

Kylpyhuonehanat. Tuotteet – yleiskatsaus.

Metris ® Amme

®

Metris
3 - osainen amme - ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
# 31190, - 000 (982,38 €)

®

Metris
Amme - ja suihkuhana,
piiloasennus
# 31493, - 000 (286,89 €)

Metris
4 - osainen amme - ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
# 31442, - 000 (982,38 €)

Metris
Yksiote amme - ja suihkuhana,
pinta- asennus
# 31480, - 000 (409,35 €)

®

Metris
Ammeputki DN20, piiloasennus
# 31494, - 000 (274,98 €)

®

®

Metris
Amme - ja suihkuhana,
piiloasennus
# 31451, - 000 (444,47 €)

Metris
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
# 31685, - 000 (268,44 €)

®

Metris
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
# 31456, - 000 (268,44 €)

®
Metris S 230
Yksiote pesauallashana 120°
käänt y vällä juoksuputkella
# 31161, - 000 (438,36 €)

®
Metris S 190
Yksiote pesuallashana
# 31026, - 000 (401,31 €)

Metris ®
Yksiote amme - ja suihkuhana, lattia- asennus
# 31471, - 000 (2166,53 €)

®

Metris ® Suihku

Metris ®
Yksiote suihkuhana,
pinta- asennus
# 31680, - 000 (346,26 €)

®

®
Metris S Pesuallas

®
Metris S 260
Yksiote pesuallashana
# 31023, - 000 (449,52 €)

Metris ® S Amme

®

Metris S
Yksiote amme - ja suihkuhana,
pinta- asennus
# 31460, - 000 (465,15 €)

®
Metris S 90 Bidette
Yksiote pesuallashana
# 31160, - 000 (396,11 €)

Metris ® S Suihku

Metris ® S
Amme - ja suihkuhana,
piiloasennus
# 31465, - 000 (320,22 €)

®
Metris S
Yksiote suihkuhana,
pinta- asennus
# 31660, - 000 (356,67 €)
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®
Metris S
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
# 31665, - 000 (290,31 €)

Löydät lisää Metris-tuotteita osoitteesta
w w w.hansgrohe.fi/metris

Tyylimaailma Classic.
Perinnettä ja toiminnallisuutta kauneimmassa muodossaan.

Klassisen kauneuskäsitteen ikuistaminen tässä ja nyt onnistuu
joidenkin tuotteiden kohdalla. Tällaisessa muotoilussa yhdistyvät perinteiset arvot kuten tyylikkyys, lämpö ja harmonia modernein elementein. Sopusuhtaiset muodot painottavat ajatonta hyvän käsitettä.
www.hansgrohe.fi/classic
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Tyylimaailma Classic .
Metris ® Classic, Talis ® Classic ja Logis ® Classic.

Metris ® Classic
Metris Classic -hanan kapea, korkea muoto tarkoittaa yhdessä sen hillitysti kaareutuvan muotoilun ja upeiden pintojen kanssa luksusta ja mukavuutta. Löydät lisää Metris Classic -tuotteita osoitteesta www.hansgrohe.fi/
metris-classic

Amme

®

®

Metris Classic
Metris Classic
# 31478, - 000 (599,37 €) # 31485, - 000 (399,38 €)

Suihku

®
Metris ® Classic 250
Metris Classic 100
# 31078, - 000 (599,37 €) # 31075, - 000 (459,64 €)

®
Metris ® Classic
Metris Classic
# 31672, - 000 (459,64 €) # 31676, - 000 (359,65 €)

Talis ® Classic
Talis Classic on kaareutuvan juoksuputkensa, puikkokahvansa ja kapean,
korkean runko-osansa ansiosta klassinen kylpyhuoneen kaunotar. Löydät lisää Talis Classic -tuotteita osoitteesta www.hansgrohe.fi/talis-classic

Amme

®
®
Talis Classic
Talis Classic
# 14140, - 000 (426,46 €) # 14145, - 000 (280,49 €)

Suihku

®
®
Talis ® Classic
Talis Classic 80
Talis Classic 230
# 14116, - 000 (455,63 €) Natural 90
# 14111, - 000 (336,44 €)
# 14127, - 000 (494,16 €)

®
Talis ® Classic
Talis Classic
# 14161, - 000 (336,44 €) # 14165, - 000 (260,70 €)

®
Logis Classic
Logis Classic -hana vakuuttaa tinkimättömän klassisella muotoilullaan ja
kahdella kahvallaan ilman, että käyttäjän tarvitsee luopua mukavuudesta.

Amme

®
Logis Classic
# 71240, - 000 (220,82 €)

Suihku

Logis ® Classic
# 71272, - 000 (176,77 €)
Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat
voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

®

Logis Classic
# 71260, - 000 (176,77 €)
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Kylpyhuonehanat . Tuotteet – yleiskatsaus.

Pesuallashanamallistojen yleiskatsaus.
Tähän taulukkoon on koottu yhteenvetona pesuallashana-mallistojemme esimerkkituotteet. Koko valikoiman monine upeine kylpyhuonehanoineen löydät verkkosivustoltamme osoitteesta: www.hansgrohe.fi/pesuallashanat

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Yksityiskohtaiset kuvien selitykset löytyvät taittokannen reunasta.

2007

®
Talis 80
# 32041, - 000 (258,32 €)

®

Focus 100
# 31517, - 000 (173,20 €)

Logis ® 100
# 71101, - 000 (134,07 €)

Modern
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Talis ® E 110
# 71711, - 000 (179,45 €)

®
Talis S 100
# 72021, - 000 (202,67 €)

Kylpyhuonehanat . Tuotteet – yleiskatsaus.

®

PuraVida 110
# 15070, - 000, - 400
(595,80 €)

Metris ® 110
# 31084, - 000
(305,49 €)

®
Talis Select E 110
# 71752, - 000
(357,42 €)

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

®
Metris Classic 100
# 31075, - 000
(459,64 €)

®
Talis Classic 80
# 14111, - 000
(336,44 €)

®
Talis Select S 100
# 72043, - 000
(284,80 €)

Modern

Classic
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Avantgarde

Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat
voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kylpyhuonehanat. Pesuallashanojen yleiskatsaus

Pesuallashanojen
yleiskatsaus.
Olipa allas tasoon asennettava, seinälle asennettava tai upotettava: Hansgrohen huolellisesti suunnitellussa valikoimassa löydät jokaiseen kohteeseen oikean ratkaisun. Korkeat hanat ja kääntyvät juoksuputket tarjoavat vapautta täyttää myös isoja astioita tai mukavaan hiusten pesuun. Keskikokoiset hanat huolehtivat riittävästä liikkumatilasta jokapäiväisissä toimissa. Sopii
kaikkiin korkeuksiin. www.hansgrohe.fi/comfortzone -testi
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# 31160, - 000
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Modern

80

80

®

Talis ® E

230

®

PuraVida 240
# 15072, - 000, -400

Metris ® S

260260

Metris ®

240240

PuraVida ®

Talis ® S 80
# 72011, - 000
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Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat
voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kylpyhuonehanat. Kylpyhuonevarusteet

Kylpyhuonevarusteet.
Jokaisesta tyylimaailmastamme löytyy myös sopivat kylpyhuonevarusteet, joilla
voit täydentää kylpyhuoneen esteettistä kokonaiskuvaa. Saippua- annostelijasta
pyyhepidikkeeseen – sisustukselliset yksityiskohdat eivät rajoitu ainoastaan pe sualtaan ympärille, vaan niitä voi luoda myös suihkuun.

Avantgarde

®

®

PuraVida
Saippuateline,
messinki/keramiikka
# 41502, - 000 (135,26 €)

®

PuraVida
WC-harja ja pidike,
messinki/keramiikka
# 41505, - 000 (221,41 €)

PuraVida
Saippua- annostelija,
messinki/keramiikka
# 41503, - 000 (185,26 €)

PuraVida
Hammasmukiteline,
messinki/keramiikka
# 41504, - 000 (137,04 €)

PuraVida ®
WC-paperiteline,
messinki
# 41508, - 000 (173,05 €)

PuraVida
Vararullateline,
messinki
# 41518, - 000 (135,26 €)

®

PuraVida
Tartuntakahva 300 mm,
messinki
# 41513, - 000 (161,15 €)

®

PuraVida
Py yhetanko 600 mm
# 41506, - 000 (185,26 €)

82

®

PuraVida
Py yhekoukku,
messinki
# 41501, - 000 (24,70 €)

®

®

PuraVida
2- osainen py yhetanko,
messinki
# 41512, - 000 (161,15 €)

®

Kylpyhuonehanat. Lisävarusteet

Modern

®

Logis
Hammasmukiteline,
messinki/lasi
# 40518, - 000 (96,72 €)

®

Logis
WC-paperiteline,
messinki
# 40526, - 000
(77,23 €)

Logis
Saippua- annostelija
messinki/lasi
# 40514, - 000 (154,45 €)

Logis
WC-paperiteline,
messinki
# 40523, - 000
(96,72 €)

®

Logis
2- osainen py yhetanko,
messinki
# 40512, - 000 (115,77 €)

®

Logis
Saippuateline
messinki/lasi
# 40515, - 000 (96,72 €)

®

Logis
Py yhekoukku,
messinki
# 40511, - 000 (23,21 €)

®

Logis
Vararullateline, messinki
# 40517, - 000 (77,23 €)

®

Logis
WC-harja ja teline,
messinki/lasi
# 40522, - 000
(173,65 €)

®

®

®

®

Logis
Tartuntakahva 300 mm, messinki
# 40513, - 000 (115,77 €)

Logis
Py yhetanko 600 mm,
messinki
# 40516, - 000 (135,26 €)

Classic

®

Logis Classic
Hammasmukiteline
messinki/keramiikka
# 41618, - 000 (125,74 €)

®

Logis Classic
WC-paperiteline
messinki
# 41626, - 000
(106,24 €)

Logis Classic
Saippua- annostelija
messinki/keramiikka
# 41614, - 000 (193,14 €)

Logis Classic
WC-paperiteline,
messinki
# 41623, - 000
(125,74 €)

Logis ® Classic
2- osainen py yhetanko,
messinki
# 41612, - 000 (135,26 €)

®

®
Logis Classic
Saippuateline
messinki/keramiikka
# 41615, - 000 (125,74 €)

®

Logis Classic
Vararullateline, messinki
# 41617, - 000 (96,72 €)

®

®

Logis Classic
Tartuntakahva 300 mm,
messinki
# 41613, - 000 (135,26 €)
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®

Logis Classic
Py yhekoukku,
messinki
# 41611, - 000 (28,87 €)

®
Logis Classic
WC-harja ja pidike,
messinki/keramiikka
# 41632, - 000 (222,16 €)

®

Logis Classic
Py yhetanko 600 mm,
messinki
# 41616, - 000 (154,45 €)

Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat
voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Menestystarinamme
tuo lisää iloa
™
keittiöön: Select .
Keittiöhanat.
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Keittiöhanat

Painike keittiöapurina.
Uusi Metris ® Select 320, jossa on ulosvedettävä juoksuputki ja Select-teknologia.

Keittiössä ja erityisesti tiskialtaalla
tehtäviä arkiaskareita määrittää työn kulku. Mitä vaivattomammin työt sujuvat, sitä
miellyttävimmiltä jokapäiväiset askareet
tuntuvat. Uudella Metris Select -hanalla
voit nostaa tehokkuuttasi todella helposti

napin painalluksella. Ergonomisesti muotoiltu ulosvetotoiminto huolehtii vielä suuremmasta liikkumisvapaudesta samalla,
kun veden virtauksen voi avata tai sulkea
juoksuputkessa olevan Select -painikkeen
avulla täsmällisesti. Kun hana on avattu

kahvasta, voidaan siis ongelmitta yhdistää samalla useampia työvaiheita toisiinsa –yhdellä kädellä. Tämä säästää aikaa
ja energiaa ja tekee kaikista keittiötöistä
napin painalluksella mukavia keittiönautintoja.

Hana avataan aluksi kerran vipukahvasta ja säädetään haluttu
lämpötila. Pikapesimessä olevan Select-painikkeen avulla voidaan veden virtaus kytkeä tarvittaessa nopeasti päälle tai pois.

Hanan korkeus, kääntyvä juoksuputki ja ulosvedettävä pikapesin ergonomisella kahvalla tuovat keittiöaltaalla työskentelyyn
liikkumatilaa. Me kutsumme tätä ComfortZoneksi.
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Keittiöhanat

Metris ® Select 320
ulosvedettävällä juoksuputkella

Jopa suuren kattilan täyttäminen on lapsellisen helppoa ja se
voidaan hoitaa vain yhdellä kädellä. Painat vain Select-painiketta ja vesi virtaa.

Näin voidaan samalla yhdistää useita työvaiheita ilman, että
hanaa tarvitsee sulkea vipukahvasta. Siten työnkulku on keskeytyksetöntä ja harmonista. Tällöin vesihana avataan vain silloin,
kun vettä oikeasti tarvitaan. Näin ei kuluteta turhaan arvokasta vettä.
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Keittiöhanat

Ja keittiössä kaikki toimii
helposti nappia painamalla.
Metris ® Select, jossa on kääntyvä juoksuputki ja Select-teknologia.

Keittiötyöt voivat olla todella hauskoja. Pitkän työpäivän jälkeen on ihana
nauttia hyvästä ruoasta tai tavata ystäviä ja kokata yhdessä. Metris Select -keittiöhana lisää ruoanlaiton iloa etupuolelle sijoitetulla Select-painikkeella. Toisin

kuin ulosvedettävällä juoksuputkella varustettua hanaa, Metris Select -hanaa voi
käyttää kuin ohimennen ja kytkeä veden
päälle tai pois päältä ilman, että työrytmi häiriintyy turhaan. Koska Select-painiketta voi käyttää myös kädensyrjällä tai

kyynärvarrella, pysyy hana puhtaana. Ei
ole väliä, vaikka kädet olisivatkin likaiset.
Veden pois päältä kytkeminen yksittäisten
työvaiheiden välillä on paljon yksinkertaisempaa. Turhaa veden- ja energiankulutusta voidaan näin välttää.

Tämä on erityisen käytännöllistä silloin, kun sormet ovat likaiset
ja sinulla on kädet täynnä työtä.

Hana avataan aluksi vipukahvasta. Sen jälkeen veden virtaus
voidaan kytkeä päälle ja pois etupuolelle sijoitetulla Select-painikkeella.
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Keittiöhanat

Metris ® Select 320
käänt y vällä juoksuputkella

Napin painalluksella hanaa voi käyttää lapsellisen helposti
kädellä, kädenselällä tai käsivarrella.

Näin hana pysyy aina puhtaana.
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Keittiöhanat . Tuotteet – yleiskatsaus.

Keittiöhanojen yleiskatsaus.
Keittiövalikoimastamme löydät varmasti itsellesi sopivan hanan. Valittavanasi on malleja integroidulla pesukoneventtiilillä,
ulosvedettävällä pesimellä, kätevällä Select-painikkeella tai vaikkapa ikkunan eteen asennettava malli. Saatavana on myös
erillinen, tasoon asennettava pesukoneventtiili. Tähän taulukkoon on koottu yhteenvetona eri keittiöhanojemme tuotelinjojen
valikoituja huipputuotteita. Koko valikoiman monine upeine keittiöhanoineen löydät sivustoltamme osoitteesta:
www.hansgrohe.fi/keittiöhanat
Yksityiskohtaiset kuvien selitykset löytyvät taittokannen reunasta.

Kääntötoiminto

Ulosvedettävä pikapesin/
juoksuputki

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

ComfortZone

Focus ® 240
ulosvedettävällä pikapesimellä
# 31815, - 000 (354,44 €)

Logis 260
käänt y vällä juoksuputkella
# 71835, - 000 (197,76 €)

®
Focus 260
pesukoneventtiilillä
# 31823, -000 (303,80 €)

®
Logis 220
pesukoneventtiilillä
# 71834, -000 (278,38 €)

®
Focus 220
pesukoneventtiilillä
# 31803, -000 (303,80 €)

®

Logis ®

Focus ®
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®

®

®

Talis S 200
ulosvedettävällä pikapesi mellä
# 72813, - 000 (495,21 €)

Talis Select S 300
ulosvedettävällä juoksuputkella
# 72821, - 000 (603,53 €)

Talis ® S 220
pesukoneventtiilillä
# 72811, - 000 (416,64 €)

®
Talis Select S 300
# 72820, - 000 (514,25 €)

® 2
Talis S Variarc
# 14875, -000 (441,69 €)

®
Talis S
# 32855, -000 (441,69 €)

Metris 320
ulosvedettävällä pikapesi mellä
# 14820, - 000 (634,78 €)

®
Metris Select 320
ulosvedettävä juoksuputki
# 14884, - 000 (649,96 €)

®
Metris 320
pesukoneventtiilillä
# 14888, - 000 (605,02 €)

®
Metris Select 320
käänt y vällä juoksuputkella
# 14883,- 000 (568,71 €)

Muotoilu / Toiminnallisuus / Materiaali / Hinta

Keittiöhanat . Tuotteet – yleiskatsaus.

Erillinen pesukoneventtiili
pöytätasoon
# 10823, -000 (188,08 €)

Talis ®/Talis ® Select

Metris ®/Metris ® Select
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Hinnat ovat ar vonlisäverollisia (alv 24 %) likiar voja. Hinnat ovat
voimassa 1.1.2017 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Meidän ideamme –
sinun mukavuutesi.
Hansgrohe-teknologiat.

92
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Teknologiat . Select

Select ™ -teknologia.
Valitse suihkunautintosi.

Select

Suihkussa voit vaihtaa suihkutoiminnon tai suihkun lapsellisen helposti pelkällä Select-painikkeen painalluksella.
Se kytkee kylpyhuone- ja keittiöhanojen veden virtauksen
päälle ja pois napin painalluksella.

Select suihkussa.
Käsisuihkuja ja yläsuihkuja.
Select-painikkeen avulla käsi- tai yläsuihkussa voi vaihtaa helpolla painalluksella vesisuihkumuotoa.

Termostaatit.
Integroidun Select-teknologian ansiosta veden virtauksen voi
kytkeä täsmällisesti päälle ja pois päältä napin painalluksella.
Elegantisti upotettujen Select-painikkeiden avulla voidaan valita sekä erilaisia suihkuja että myös vesisuihkumuotoja.
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Teknologiat . Select

Select kylpyhuonehanoissa.
Huomiota herättävän Select-painikkeen avulla Talis
Select S -hanan käyttö on lapsellisen helppoa. Veden
virtaus avataan tai suljetaan napin painalluksella. Tarpeen vaatiessa Talis Select -hanan käyttöön ei tarvita
edes käsiä, sillä painiketta voi painaa täysin intuitiivisesti käsivarrella tai kyynärpäällä.

Select keittiössä.
Hana, jossa on ulosvedettävä pikapesin.
Ulosvedettävän pikapesimen lisäksi Select-teknologia
huolehtii maksimaalisesta liikkumisvapaudesta. Hana
avataan aluksi kerran vipukahvalla. Sen jälkeen veden
virtaus voidaan kytkeä pikapesimestä todella helposti
ja täsmällisesti peukalolla päälle tai pois päältä.

Hana kääntyvällä juoksuputkella.
Select-napin ansiosta työnkulku keittiössä on vieläkin
sujuvampaa. Hana avataan kerran aluksi vipukahvalla.
Vesivirran voi pysäyttää tai käynnistää hanan juoksuputken päästä napin painalluksella. Painaminen on lapsellisen helppoa – tee se kyynärvarrella tai käden syrjällä ja hana pysyy puhtaana.
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Teknologiat . ComfortZone

ComfortZone-teknologia. Kylpyhuone.
Sopii kaikkiin korkeuksiin.

Hansgrohe ComfortZone määrittää yksilöllisesti käytettävän tilan pesualtaan ja hanan välillä.

Skannaa koodi ja katso tietoiskuvideo.
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ComfortZone-testi.
Mitkä hanat ja pesualtaat sopivat yhteen? Miten korkea tai matala hanan tulee olla, jotta ei ilmene häiritseviä vesiroiskeita? Entä miten paljon vapaata tilaa tarvitaan hanan ja pesualtaan välillä, jotta mukavuus on mahdollisimman optimaalinen?
ComfortZone-testillä Hansgrohe on testannut tätä tarkoitusta varten erikseen kehitetyllä todenmukaisella testausmenetelmällä yli
9 000 Hansgrohe-hanaa johtavien valmistajien yleisimpien pesualtaiden kanssa. Testauskohteena on hanan ja pesualtaan välissä
oleva vapaa tila, roiskeiden käyttäytyminen eri vedenpaineissa sekä roiskeiden käyttäytyminen käsiä pestäessä. Tulokset ja suositukset löytyvät osoitteesta: www.hansgrohe.fi/comfortzone-testi
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Teknologiat. ComfortZone

Hansgrohen valikoimista löydät sopivan hanan erilaisiin
altaisiin ja asennustapoihin.

Vapaasti seisovan altaan tai pesumaljan
takana oleva hana.

Pesuallas, johon on asennettu hana.

Pesuallas seinähanalla.
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Upotettavan altaan hana.

Seinälle asennettava pesuallas, jonka
päälle on asennettu hana.

Merkkisi tarkistetusta turvallisuudesta:
Hansgrohen ComfortZone -testisinetti.

Metris ® 260
Korkeaa joustavuutta: korkea juoksuputki
tarkoittaa maksimaalista liikkumisvapautta.

Metris ® 230
Erittäin miellyttävä: Jopa suuria astioita
voi täyttää vaivattomasti.

Metris ® 200
Yksinkertaisesti käytännöllistä: täytä kastelukannu kerrankin vaivattomasti.

Metris ® 110
Miellyttävä korkeus: päivittäiset rutiinit
hoituvat joustavasti.

Metris ® 100
Kompakti ja toiminnallinen: optimaalinen
ratkaisu pieniin pesualtaisiin.
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Teknologiat . ComfortZone

ComfortZone-teknologia. Keittiö.
Lisää liikkumisvapautta altaalla.

Keittiöhanoissa ComfortZonella on kolme dimensiota:
hanan korkeus, kääntötoiminto ja ulosvedettävä pikapesin/juoksuputki.

Skannaa koodi ja katso
tietoiskuvideo.
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Teknologiat. ComfortZone

ComfortZone.
Korkeus.
Erityisen korkea juoksuputki tarjoaa huomattavan paljon vapaata tilaa ja sopii erinomaisesti astioiden täyttämiseen.

Kääntötoiminto.
Useimmissa keittiöhanoissa on mukana rajoittimet (mallista riippuen 110°/120°/150°). Moniin malleihin on saatavilla myös lisärajoittimia.

Ulosvedettävä pikapesin/juoksuputki.
Ulosvedettävä pikapesin ja ulosvedettävä juoksuputki laajentavat toiminta-aluetta tiskialtaan ympärillä. Hyödyllistä esim. kukkia kastellessa jne.
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Teknologiat . EcoSmart

EcoSmart-teknologia.
Paljon iloa ja vähäinen vedenkulutus.

Tuotteeseen näkymättömästi integroitu EcoSmart- teknologia
pienentää virtaamaa ja säästää siten vettä ja energiaa.
Veden kestävää hyödyntämistä.

Suihkut.
Jo vuonna 1987 – kauan ennen kuin veden säästäminen tuli
ajankohtaiseksi – Hansgrohe kehitti Mistral Eco-käsisuihkun,
joka puolitti vedenkulutuksen ja säästi siten veden lämmittämiseen kuluvaa arvokasta energiaa. EcoSmart-suihkujen vedenkulutus on nykyään vain yhdeksän tai kuusi litraa minuutissa ja ne
säästävät vettä ja energiaa jopa 60 %.

EcoSmart- teknologia

Pesuallashanat.
EcoSmart-teknologian ansiosta myös hanojen avulla voi säästää
paljon vettä jokapäiväisissä kylpyhuonerutiineissa. Tämän teknologian ansiosta voimme alentaa pesuallashanojemme kulutusta vakiona vain noin viiteen litraan minuutissa.

EcoSmartteknologia
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Teknologiat . QuickClean

QuickClean-teknologia.
Nopea ratkaisu tuo lisää puhtautta.

Käytännöllisen QuickClean-teknologian ansiosta kalkkikertymiä voi poistaa erittäin helposti raaputtamalla kevyesti sormella.

Suihkut.
Suihkusuuttimissa on elastiset silikoninystyrät. Kalkkisaostumat
voidaan poistaa nopeasti ja helposti raaputtamalla niitä kevyesti sormella. Kalkkivapaat ja hoidetut tuotteet eivät pelkästään
näytä kauniimmilta, vaan ne myös pysyvät kunnossa ja kestävät pitempään.

Kylpyhuonehanat ja keittiöhanat.
Jotta kylpyhuone- ja keittiöhanojen puhdistus olisi helpompaa,
on useimpien hanojen poresuuttimet varustettu joustavilla silikonilamelleilla. Raaputa kevyesti sormella ja mahdolliset kalkkikertymät irtoavat heti. Näin hanat eivät pysy kauan ainoastaan
kauniina, vaan ne toimivat myös kauemmin.
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Teknologiat . Muita teknologioita

Muut teknologiat.
Innovatiivisia ideoita pitkäaikaiseen iloon.

AirPower-teknologian avulla veteen sekoitetaan runsaasti ilmaa. Pehmeämpi, roiskeeton vesisuihku ja täyteläiset
pisarat.

AirPower.
Suihkut.
Suihkulautaseen johdetaan ilmaa, joka sekoittuu ulosvirtaavaan
veteen. Näin vesipisaroista tulee täyteläisempiä, kevyempiä ja
pehmeämpiä. Eikä se pelkästään tunnu hyvältä – vedenkäyttö
on samalla tehokasta ja mahdollisimman roiskeetonta.

Kylpyhuonehanat ja keittiöhanat.
AirPower-hanassa sisään virtaavaan veteen sekoittuu ilmaa.
Se tekee vesisuihkusta vähän roiskuvan ja erittäin miellyttävän
käyttää.
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Teknologiat . Muita teknologioita

Hot

Cool
Start

Cool

CoolStart.
Kylpyhuonehanat.
Viimeisin tuotteemme, jolla olemme panostaneet kestävään kehitykseen, on nimeltään Cool Start: Perusasennossa hanasta tulee aina kylmää vettä. Kuumaa vettä ja siihen tarvittavaa energiaa käytät vasta sitten, kun käännät hanan vivun vasemmalle.
Tämä toiminto löytyy tuotevaihtoehtona pesuallashanavalikoimastamme.

XXL Performance.
Suihkut .
Koska vesi jakautuu älykkäästi laajalle alueelle, pehmeä sadesuihku ulottuu koko vartalolle. Vesinautinto on taivaallinen.

MagFit-magneettikiinnitys.
Keittiöhanat .
MagFit-toiminnon ansiosta ulosvedettävän pikapesimen letku
liukuu miltei äänettömästi takaisin ja kiinnittyy keskitetysti hanan juoksuputkeen.
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Teknologiat

Skannaa koodi ja
katso teknologiavideoita.

Yksityiskohtaiset tiedot
alkaen sivulta 92.

Select

Säätelee veden virtausta helposti painalluksella.
Päälle tai pois päältä kytke minen sekä suihkun tai suihkutyypin vaihtaminen on
lapsellisen helppoa.

Säästää vettä ja energiaa
rajoittamalla vedenvirtausta. Pitkään kestävään nautintoon.

Lisää veteen suuren määrän
ilmaa. Tämä synnyttää pehmeän, roiskeettoman vesisuihkun täyteläisillä vesipisaroilla

Kalkkikerrostumien yksinkertainen poistaminen – vain
nopea silikonisuuttimien
pyyhkäisy sormella riittää.

Hot

Cool
Start

Suuri suihkulautanen ympäröi koko vartalosi hyväile viin pisaroihin.

Määrittää henkilökohtaisen
toiminta- alueen pesualtaan
ja hanan välissä. Kaiken
kokoisiin tiloihin.

Suihkumuodot

Cool

Kun avaat, virtaa perusase tuksena kylmää vettä. Kuumaa vettä saat tarvittaessa
kääntämällä kahvaa vasemmalle.

Skannaa koodi ja koe
kaikki suihkutyypit
videolla.

Yksityiskohtaiset tiedot
alkaen sivulta 32.

Rain
Air XL

Hellävarainen sade ilmalla
rikastetuin pisaroin.

Pehmeä suihkusade koko
leveydellä.

Täydellinen vaihtoehto
shampoon huuhtelemiseksi
hiuksista.

Laaja- alainen suuri
suihkunautinto.

Massage

Pehmeä vesisuihku, joka
kietoo kehon hyvään oloon.

Intensiivinen vesisuihku,
joka aktivoi ja herättää.

Dynaaminen, elvyttävä
hierontasuihku.

Whirl

Intensiivinen suihkusade,
jolla on piristävä vaikutus.

Pehmeiden suihkupisaroiden
ja dynaamisen suihkuvirran
harmoninen yhdistelmä.

Voimakas, laaja- alainen
vesiputoussuihku.

Pehmeiden suihkujen
hellävarainen virta.

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa kertovat
tuotteen värin: - 000 kromi, - 400 kromi-valkoinen,
- 600 kromi-musta, -800 ruostumattoman teräksen väri.

Dynaaminen, elvyttävä
hierontasuihku.

Voimakas hierova suihku,
joka piristää kohdennetusti.

Mono

Pistemäinen, rauhoittava ja
rentouttava suihku.

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

Esittely Hansgrohe@home -sovelluksella
Katso virtuaalisesti iPhonella, iPadillä tai Android- älypuhelimella,
miten täydellisesti Hansgrohen hanat ja suihkut sopisivat kotisi
pesualtaaseen tai suihkuun: www.hansgrohe -int.com/app

Hansgrohe -tuotteiden kokeminen ja hankinta
Kun tarvitset ammattitaitoista k ylpyhuonesuunnittelua, ota yhteys johonkin
yhteistyökumppaninamme toimivaan LVI - alan jälleenmyyjään. Etsi sinua lähin jälleenmyyjä hakupalvelustamme osoitteessa
www.hansgrohe.fi/jalleenmyyjat

VUODEN
TAKUU

Laatua ja turvallisuutta
Paras laatu on olennainen osa Hansgrohen yritysfilosofiaa. Sen vuoksi
myönnämme kaikille tuotteillemme viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun.
www.hansgrohe.ﬁ/takuu

Tämä esite on tuotettu ottaen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla huo mioon ympäristöasioista huolehtiminen. Voit i tse myötävaikuttaa ympäristön
suojaamiseen luovuttamalla esitteen toiselle henkilölle, kun et enäätarvitse
sitä, tai kierrättämällä sen.
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Hansgrohe Showroom -sovelluksen ansiosta voit kokea tuotteet
interaktiivisesti
Hansgrohe Showroom -sovellus tuo Hansgrohen tuotteet interaktiivisena elämyksenä suoraan kotiisi iPadilla.
www.hansgrohe.fi/showroom- app

