
Select™-keittiöhanat.
Uudenlaista vapautta keit tiössä.



Metris® Select™ 320 ulosvedettävällä juoksuputkella

Juoksuputki kääntyy 150° astet ta – 
lisää mukavuut ta ja liikkumavapaut ta.

Hanan avaaminen.

Säädä hana kerran kei t t iötöiden alussa 
ergonomisest i muotoil lul la vipukahvalla 
ja vali tse haluamasi lämpöti la. Kahva 
pysyy jatkuvast i auki, ja veden vir tausta 
ohjataan jatkossa juoksuputkessa  
olevalla Select -painikkeella.

Hanan rungon kulmikas muoto sopii  
saumat tomasti suorakulmaiseksi  

muotoil tuun pesualtaaseen.

Skannaa koodi ja katso  
tuotevideo.

 Keit t iössä tehtäviä arkiaskareita määrit tää työn kulku. 
Mitä sujuvampaa työskentely on, si tä parempi. Uusi Metr is 
Select 320, jossa on ulosvedet tävä juoksuputk i, parantaa 
tehokkuut ta näppäräst i napin painalluksella. Ergonomisest i 
muotoil tu ulosvetotoiminto huolehtii vielä suuremmasta liikku -
misvapaudesta samalla, kun veden vir tauksen voi avata tai 
sulkea juoksuputkessa olevan Select -painikkeen avulla täsmäl -
l ises t i .  Näin voi t  yhdis tää useampia t yövaihei ta tois i insa  
vaivat tomasti – vain yhdellä kädellä. 

Keittiössä painikkeen 
verran edellä.
Uusi Metris® Select™ 320 -hana, jossa on ulosve-
dettävä juoksuputki ja Select™-teknologia.

Metris® Select 320

Juoksuputki, jossa on ergono-
minen kahva – täydellistä työs -

kentelyä tiskialtaan äärellä.

Hanan avaaminen ja sulkeminen.

Select -painikkeella avaat ja suljet  
veden vir tauksen täsmällisest i napin  
painalluksella. 

Ulosvetotoiminto antaa jopa 50 cm 
enemmän liikkumisvapaut ta.

Ulosvedet tävän juoksuputken lisäksi Select - teknolo -
gia huoleht i i maksimaalisesta l i ikkumisvapaudesta. 
Hana ava taan a luks i  ker ran v ipukahval la . Sen  
jä lkeen veden v i r taus vo idaan k y t keä tode l la  
he lpos t i  ja täsmäl l i se s t i  peuka lo l la pää l le ta i  
pois päältä.

Skannaa koodi ja katso  
seli tysvideo.

Skannaa koodi ja katso  
seli tysvideo.

Select-teknologia.

ComfortZone-teknologia.

Korkeus.
Comfor tZone käs i t tää n . 320 mm vapaata t i laa 
juoksuputken ja hanan alareunan väli l lä. Täydell i -
nen suur ten ast ioiden täy t tämiseen.

Kääntötoiminto.
Juoksuputken käänt ymisa lue on 150°. Er i t y i sen 
käy tännöl l i s tä tämä on t yöskennel täessä hanan 
oikealla ja vasemmalla puolella.

Ulosvedettävä juoksuputki.
U l os ve d e t t ä vä  j u o k s u p u t k i  l a a j e n t a a  t o i m i n -
ta -aluet ta t iskial taan ympäril lä. Hyödyll inen esim. 
kukkia kastellessa jne.
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Metris® Select™ 320 ulosvedettävällä juoksuputkella



Metris® Select™ 320 kääntyvällä juoksuputkella

 Tois in kuin ulosvedet täl lä juoksuputkel la varus tet tua 
hanaa, voidaan tätä Metris Select 320 -hanaa käyt tää kuin 
ohimennen. Tämän mahdollistaa hanan juoksuputken päähän 
sijoitet tu Select -painike. Koska Select -painiket ta voi käyt tää 
myös kädensyrjällä tai kyynärvarrella, pysyy hana puhtaana. 
Ei ole väliä, vaikka kädet olisivatkin likaiset.

On kivaa, kun kaikki toimii   
helposti napin painalluksella.
Uusi Metris® Select™ 320, jossa on kääntyvä 
juoksuputki ja Select™- teknologia.

Metris® Select 320Skannaa koodi ja katso  
tuotevideo.

Hanan rungon kulmikas muoto sopii  
saumat tomasti suorakulmaiseksi  
muotoil tuun pesualtaaseen.

110°, 150° tai 360° kääntyvä 
juoksuputki huolehtii kat tavasti 
mukavuudesta t iskialtaalla.

Lämpötilaa ja veden määrää voidaan 
ohjata ergonomisen kahvan muotoilun 

ansiosta täydell isest i . Ensin hana  
avataan kahvasta ja vali taan lämpö -

t i la. Sen jälkeen veden vir tauksen  
voi avata ja sulkea lapsell isen  

helpost i Select -painikkeella  
vipukahvan ollessa auki.

Hanan avaaminen ja sulkeminen.

Etupuolella olevalla Select -painikkeella  
voi t käynnis tää tai pysäy t tää veden vir tauk-
sen täsmäll isest i sormella, kädenselällä  
tai kyynärpäällä.
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Veden vir tauksen pysäy t tämiseksi r i i t tää myös yksinker taisest i 
kädenselällä painaminen.

Näin hana on aina puhdas ja työnkulku pysyy keskeytymättömänä.

Etupuolella olevalla Select -painikkeella voi hanaa käyt tää jopa 
kyynärvarrella.

Tämä on er i t y isen käy tännöl l is tä s i l loin, kun kädet eivät ole 
vapaana, esimerkiksi kat t i laa täytet täessä.

Selec t in ans ios ta veden voi pysäy t tää ja avata 
napin painalluksella hanan juoksuputken etuosasta. 
Painaminen on lapsell isen helppoa kyynärvarrella 
t a i  kä d e n s y r j ä l l ä  –  n ä i n  h a n a pys y y  a i n a  
puhtaana.

Skannaa koodi ja katso  
seli tysvideo.

Select-teknologia.

Skannaa koodi ja katso  
seli tysvideo.

ComfortZone-teknologia.

Korkeus.
Comfor tZone käs i t tää n . 320 mm vapaata t i laa 
juoksuputken ja hanan alareunan väli l lä. Täydell i -
nen suur ten ast ioiden täy t tämiseen.

Kääntötoiminto.
Hanoissa on joko rajoitettu kääntymisalue (110°/150°) 
tai täyskierroksen liikkumavapaus (360°). Valitse sopi-
va kääntymisalue ennen asennusta.



Tuotteet – yleiskatsausTalis® S 200 ulosvedettävällä pikapesimellä

Metris® Select 320 
Yksiote keit t iöhana 
ulosvedet tävällä  
juoksuputkella,  
kääntyvä juoksuputki 150° 
# 14884, -000, -800 
 
 

 

Talis® Select S 300 
Yksiote keit t iöhana 
ulosvedet tävällä juoksuput -
kella,  
kääntyvä juoksuputki 150° 
# 72821, -000, -800 
 
 

     

Talis® Select S 300 
Yksiote keit t iöhana 
kääntyvä juoksuputki  
110°/150°/360° 
# 72820, -000, -800 
 
 

     

Metris -hanojen nelikulmainen perusmuoto sopii erityisen hyvin suorakulmaiseen t iskialtaaseen. Ergonomisest i muotoil tu vipukahva ja 
Comfor tZone, jossa on n. 320 mm vapaata t ilaa juoksuputken ja hanan alareunan välillä, takaavat mielly t tävän käytet tävyyden.

Vipukahvan pyöreä pisaramainen perusmuoto tarjoaa Talis Select -hanoille tyylivarman muotoilun.  
Lisäksi Comfor tZone, jonka korkeus on n. 300 mm, helpot taa työskentelyä.

Suurieleinen kahva ja hienosti kaareutuvat pinnat, joilla on selkeät reunat, tuovat Logis -hanoille pehmeän ja kuitenkin tarkan  
ulkomuodon, jonka ansiosta sen voi yhdistellä monien pesualtaiden kanssa.

Talis S -hanat, joiden ComfortZone on n. 200 mm tai 260 mm ja joiden juoksuputket kaartuvat harmonisesti, sopivat pyöreän perusmuo-
tonsa vuoksi täydellisesti pyöreään tiskialtaaseen.

Logis® 160  
Yksiote keit t iöhana 
kääntyvä juoksuputki 360° 
# 71832, -000 
# 71833, -000 asennukseen ikkunan eteen (ei kuvassa) 
# 71834, -000 pesukonevent t i i l i l lä 
# 71839, -000 CoolStar t Eco (ei kuvassa) 
 
 

 

Logis® 
Yksiote keit t iöhana 
für die Wandmontage, 
kääntyvä juoksuputki 180° 
# 71836, -000 
 
 
 

Logis® 120 
Yksiote keit t iöhana 
kääntyvä juoksuputki 360° 
# 71830, -000 
# 71837, -000 CoolStar t Eco (ei kuvassa) 
 
 
 

 

Logis® 260 
Yksiote keit t iöhana 
kääntyvä juoksuputki 
110°/150°/360° 
# 71835, -000 
 
 
 
 

 

Talis® S 200 
Yksiote keit tiöhana 
ulosvedet tävällä pikapesimellä, 
2 suihkumuotoa, kääntyvä  
juoksuputki 110°/150° 
# 72813, -000, -800 
 
 

   

Metris® Select 320 
Yksiote keit t iöhana  
110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800 
 
 

 

Metris®

Talis®

Logis®

Talis® S 260 
Yksiote keit t iöhana 
kääntyvä juoksuputki  
110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800 
 
 
 

   

 Talis S 200 -hana tuo eleganssia 
keit t iöön. Sen korkea juoksuputki sulau -
tuu kar t iomaiseen runkoon, kun taas 
antel iaas t i  muotoi l tu v ipukahva takaa 

mie l l y t tävän he lpon käy tön .  Hanan  
suur in etu on kui tenk in ulosvedet tävä 
pikapesin, jossa on kaksi vir tausmuotoa. 
R i ippuen s i i tä ,  täy tä t kö ka t t i lan va i 

haluaisitko pestä salaatin, voit vaihtopai -
nikkeella siir tyä tavallisesta vir tauksesta 
suihkuvir taukseen.

Juoksuputkea voi kääntää 150°.  
Se huoleht i i t iskatessa l i ikkumava -
paudesta.

Lyhy t vaihtopainikkeen 
painallus r i i t tää ja voi t 

vaihtaa tavall isen ja suih -
kuvir tauksen väli l lä.

Comfor tZone on n. 
200 mm ja tekee sekä 

t yöskentelystä et tä ast ioi -
den ja kat t i loiden täy t tä -

misestä mielly t tävää.

Hanan rungon pyöreä muoto sopii 
täydellisesti pyöreään pesualtaaseen.

Hanan avaaminen ja veden lämpöti -
lan säätäminen tapahtuu ergonomi -
sesti muotoillun kahvan avulla, joka 
muistut taa pisaraa.

Skannaa koodi ja katso  
tuotevideo.

Tuhattaituri ja estetiikan taju. Kaikki hanat yleisesittelyssä.

Talis® S 200

Talis® S 200 ja ulosvedettävä pikapesin.

Metris® Select™ 320, kääntyvällä juoksuputkella
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Tuotteet – yleiskatsaus

Metris® Select 320 
Yksiote keit t iöhana 
ulosvedet tävällä  
juoksuputkella,  
kääntyvä juoksuputki 150° 
# 14884, -000, -800 
 
 

 

Talis® Select S 300 
Yksiote keit t iöhana 
ulosvedet tävällä juoksuputkella, 
kääntyvä juoksuputki 150° 
# 72821, -000, -800 
 
 

     

Talis® Select S 300 
Yksiote keit t iöhana 
kääntyvä juoksuputki  
110°/150°/360° 
# 72820, -000, -800 
 
 

     

Metris -hanojen nelikulmainen perusmuoto sopii erityisen hyvin suorakulmaiseen t iskialtaaseen. Ergonomisest i muotoil tu vipukahva ja 
Comfor tZone, jossa on n. 320 mm vapaata t ilaa juoksuputken ja hanan alareunan välillä, takaavat mielly t tävän käytet tävyyden.

Vipukahvan pyöreä pisaramainen perusmuoto tarjoaa Talis Select -hanoille tyylivarman muotoilun.  
Lisäksi Comfor tZone, jonka korkeus on n. 300 mm, helpot taa työskentelyä.

Suurieleinen kahva ja hienosti kaareutuvat pinnat, joilla on selkeät reunat, tuovat Logis -hanoille pehmeän ja kuitenkin tarkan  
ulkomuodon, jonka ansiosta sen voi yhdistellä monien pesualtaiden kanssa.

Talis S -hanat, joiden ComfortZone on n. 200 mm tai 260 mm ja joiden juoksuputket kaartuvat harmonisesti, sopivat pyöreän perusmuo-
tonsa vuoksi täydellisesti pyöreään tiskialtaaseen.

Logis® 160  
Yksiote keit t iöhana 
kääntyvä juoksuputki 120°/360° 
# 71834, -000 pesukonevent t i i l i l lä, kääntyy 120° 
# 71832, -000 kääntyy 360° (ei kuvassa) 
# 71833, -000 asennukseen ikkunan eteen, 360° (ei kuvassa) 
# 71839, -000 CoolStar t Eco, kääntyy 360° (ei kuvassa) 
 
 

 

Logis® 
Yksiote keit t iöhana 
seinäasennus, 
kääntyvä juoksuputki 180° 
# 71836, -000 
 
 
 

Logis® 120 
Yksiote keit t iöhana 
kääntyvä juoksuputki 360° 
# 71830, -000 
# 71837, -000 CoolStar t Eco (ei kuvassa) 
 
 
 

 

Logis® 260 
Yksiote keit t iöhana 
kääntyvä juoksuputki 
110°/150°/360° 
# 71835, -000 
 
 
 
 

 

Talis® S 200 
Yksiote keit tiöhana 
ulosvedet tävällä pikapesimellä, 
2 suihkumuotoa, kääntyvä  
juoksuputki 110°/150° 
# 72813, -000, -800 
 
 

   

Metris® Select 320 
Yksiote keit t iöhana  
kääntyvä juoksuputki 
110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800 
 
 
 

 

Metris®

Talis®

Logis®

Talis® S 260 
Yksiote keit t iöhana 
kääntyvä juoksuputki  
110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800 
 
 
 

   

Kaikki hanat yleisesittelyssä.
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Hansgrohe SE · Helsinki Branch Office · Kavallinmäki 15 · FIN-02710 Espoo
Puh. +358 (0) 207 931340 · Fax +358 (0) 207 931349

info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi

Pinnat
Tuotenumeron kolme viimeistä numeroa kertovat 
tuot teen pinnan värin, esim. 28500, -000 = kromi 
000 kromi | 800 ruostumaton teräs

Teknologiat.

Lisää liikkumatilaa korkeus- ja 
sivusuunnassa sekä pituussuun-
nassa – ulosvetotoiminnon 
ansiosta.

Sekoit taa veteen runsaasti  
ilmaa. Erityisen yhtenäinen  
ja roiskeeton vesisuihku.

Hanan kahvan ollessa perusasen-
nossa, vir taa avattaessa vain  
kylmää vet tä. Lämmintä vet tä 
kulutat vasta, kun tarvitset sitä.

Säätelee veden vir tausta  
helposti painalluksella.  
Hanan avaaminen ja  
sulkeminen on hauskaa.

Kalkkiker tymät poistetaan  
helpost i raaput tamalla  
kevyest i sormella joustavia  
si l ikonilamelleja.

Hansgrohe Showroom -sovellus. 
Hansgrohe Showroom -sovelluksella voit kokea suihkumme, hanamme 
ja muut tuot teemme interaktiivisesti. Voit esimerkiksi käyt tää vaikut ta -
vaa valokuvatoimintoa. Tällöin haluamasi tuote si joi tetaan keskelle 
todellista kameran kuvaa, kun otat valokuvaa – näin tuote on vir tuaa-
lisesti jo asennet tu.

Erityistä:
•  valokuvatoiminnon avulla havainnollistetaan se, miltä tuote  

näyt täisi oikeasti kylpyhuoneessa
• videoita teknologioista ja suihkutoiminnoista
• suosikkilista omille Hansgrohe - lempituot teillesi
• jälleenmyyjähaku

Hansgrohe@home-sovellus.
Hansgrohe@home-sovellus on älykäs ratkaisu kaikille, jotka haluaisi -
vat testata, miltä uusi hana tai suihkuratkaisu näyt tää omassa kodissa. 
Ota valokuva kylpyhuoneestasi, merki tse sormella hana tai suihku  
ja kor vaa se Hansgrohen tuot tee l la . Lähin jä l leenmy yjä löy t y y  
tarvit taessa heti integroidun jälleenmyyjähaun kaut ta.
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www.hansgrohe-int.com/showroom-app

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


